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สารจากประธานกรรมการบริษัท  

	 บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	ได้

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลา

กว่า	 7	 ปี	 บริษัทมีผลการดำาเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

และเป็นที่น่าพอใจ	โดยในปี	2564	มีพอร์ตสินเชื่อ	จำานวน	

91,812	ล้านบาท	เติบโต	29.37%	เมื่อเทียบกับปี	2563	และ

มีกำาไรสุทธิรวม	4,945	ล้านบาท

	 ในปี	 2564	 บริษัทยังคงมุ่งเน้นขยายการบริการให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนขยายช่องทางการ

ดำาเนินธุรกิจที่หลากหลาย	นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการ 

ดำาเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพจนทำาให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

แล้ว		คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู ่

การเติบโตอย่างยั่งยืน	 โดยยึดหลักการบริหารจัดการภายใต้

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความ

โปร่งใส	มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดย

เชื่อมั่นว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 

และความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่ายของบริษัทได้ ในระยะยาว	นอกจากนี	้ยังมีการประเมิน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท	รวมถึง	มีการ 

กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 และนโยบาย 

จริยธรรมทางธุรกิจ	รวมท้ังทบทวนนโยบายสำาคัญ	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อนำามาใช้กับบุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ			อันเป็นส่วนหนึ่ง 

ในแนวทางการดำาเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามหลักการกำากับ 

ดูแลกิจการท่ีดี	และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำาเนินธุรกิจแก่ 

ผู้บริหาร	และพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน	ตลอดจน 

ให้ความสำาคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความ

สามารถให้เติบโตไปพร้อมกัน	เพื่อให้บริษัทฯ	เป็นองค์กรแห่ง

ความมั่นคงและยั่งยืน

	 ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท	ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น 

ลูกค้า	ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจ	และ 

ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา	และขอขอบคุณคณะ 

ผู้บริหารพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

อย่างเต็มกำาลังความสามารถ	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งใน 

ด้านการเติบโตของรายได้		การขยายสาขา		และการบริการ 

ลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด	 รวมถึงการช่วยกันพัฒนา

และสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต	

	 ผมขอให้คำายืนยันว่าผมและคณะกรรมการทุกท่าน

จะยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ		 

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	รวมถึงกำากับดูแลการบริหารงานของ 

บริษัทให้ประสบความสำาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้กำาหนดไว้	 

โดยยึดหลักคุณธรรม	 ความซื่อสัตย์	 และความโปร่งใสใน

การดำาเนินธุรกิจ	รวมทั้งปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่าง 

เคร่งครัด	เพื่อคงความเป็นผู้นำาอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อ

ทะเบียนรถ		ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า	บริษัท	เมืองไทย 

แคปปิตอล		จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยจะเติบโตได้อย่าง 

ต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

	พลเรือเอกอภิชาติ	เพ็งศรีทอง

	ประธานกรรมการบริษัท	
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

1.1 โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	และ

บริษัทย่อย	(“บริษัทฯ”)	ก่อต้ังโดย	นายชูชาติ	เพ็ชรอำาไพ	และ

นางดาวนภา	เพชรอำาไพ	ตั้งแต่วันที่	22	พฤษภาคม	2535	

ปัจจุบัน	บริษัทฯ	จัดเป็นผู้ให้บริการทางการเงินท่ีมิใช่สถาบันการ

เงิน	 (Non-bank	Financial	 Institution)	 ดำาเนินธุรกิจการ

ให้บริการสินเชื่อขนาดเล็กแก่ลูกค้ารายย่อย	 (Microfinance)	

ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ

กำากับ	และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การ

กำากับของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลัก	 โดยบริษัทฯ	 มี

หลักในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 คือ	 การเป็นผู้ให้บริการ 

สินเชื่อรายย่อยขนาดเล็ก	(Microfinance)	ท่ีช่วยให้ประชาชน 

ที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินลำาบาก	 สามารถเข้าถึง 

แหล่งเงินกู้ได้ง่ายและสะดวกข้ึนด้วยต้นทุนทางการเงินที่

เหมาะสม	 เป็นธรรมและโปร่งใส	หลักปรัชญาดังกล่าว	จึงได้ 

กลายมาเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจบนบรรทัดฐานของหลัก

ธรรมาภิบาล	การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	รวมถึง

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	 เพื่อเป็น	

“ผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ”	 อันหมายถึง 

การสร้างผลิตภัณฑ์์สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ท่ีสามารถตอบสนอง

ต่อการพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงิน	(Financial	Inclusion)	

ของประเทศด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ มี ส่ วนได้ เสีย 

ทุกฝ่ายซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย	

ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการเติบโตด้วยการขยายฐานลูกค้า

ผ่านการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีในประเทศ	 ท้ังน้ี 

บริษัทฯ	เชื่อม่ันว่าการกระจายการเข้าถึงทางการเงินให้แก่ประชาชน	 

เป็นการช่วยลดความเหลื่อมลำา้ด้านการเงินในประเทศ	 ซ่ึงเป็น

รากฐานสำาคัญของระบบเศรษฐกิจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

อย่างไรก็ตาม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีสาขา

จำานวน	5,799	สาขา	กระจายอยู่ใน	74	จังหวัดทั่วประเทศ

	 ปัจจุบัน	สินเชื่อคงค้างของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	

6	 ผลิตภัณฑ์์หลัก	 คือ	 สินเชื่อทะเบียนรถ	 สินเชื่อส่วนบุคคล	

(ไม่มีหลักประกัน)	สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภาย

ใต้การกำากับ	(นาโนไฟแนนซ์)	สินเชื่อโฉนดที่ดิน	และสินเชื่อ

เช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่	 โดยสินเชื่อทะเบียนรถเป็นผลิตภัณฑ์์ 

สินเชื่อหลักซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุด	ยานพาหนะที่สามารถนำามา

ใช้เป็นประกันได้นั้น	ประกอบด้วย	รถจักรยานยนต์	 รถยนต์	

รถกระบะ	และรถเพื่อการเกษตร	ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่ง 

ทางบก	

	 ทั้งนี้	กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ	เป็นลูกค้ารายย่อยทัง้ที่

มีรายได้ประจำา	และไม่ประจำา	และเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ

ยิ่งของบริษัทฯ	บริษัทฯ	จึงให้ความสำาคัญในการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับลูกค้า	 โดยยึดหลักปฏิบัติในการ

ให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า	(Service	Excellence	Policy)	

ดังสโลแกนของบริษัทฯ	“บริการใกล้ชิด	ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ”	

นอกจากน้ันบริษัทฯ	ยังมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการ

อย่างเป็นธรรม	 (Market	 Conduct)	 แก่ลูกค้าของทั ้ง

อุตสาหกรรมให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสอย่างแท้จริง	

ด้วยเหตุน้ี	บริษัทฯ	จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาใช้บริการ

สินเชื่อของบริษัทฯ	และเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง	ปัจจุบันบริษัทฯ	

มีลูกค้าจำานวนกว่า	2.5	ล้านราย	จากหลากหลายกลุ่มอาชีพ

1

รายงานประจำำาปี 2564
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1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

“เราจะดำารงความเป็นผู้นำาอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์”

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์์สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ท่ีคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อบรรษัทภิบาล	

สังคม	และส่ิงแวดล้อม	ด้วยมาตรฐานการให้บริการท่ีเป็นเลิศโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	

และมุ่งเน้นการจัดการคุณภาพสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน

พันธกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 พัฒนาผลิตภัณฑ์์สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ท่ีคำานึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	 

(ESG)	อันหมายถึงผลิตภัณฑ์์สินเชื่อที่ยั่งยืน	คือมุง่เน้นการปล่อยสินเชื่อโดยพิจารณามูลค่าหลักประกัน	ขนาด

สินเชื่อมีความเหมาะสมกับความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกค้า	และอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม	เป็นธรรม	

และโปร่งใส

 พัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและลดความเหลื่อมลำา้ทางเศรษฐกิจของคนไทย	โดยเฉพาะกลุ่มคนที่

ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของธนาคาร	ด้วยการเปิดขยายสาขา	และการขยายช่องทางการให้สินเชื่อให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ด่วนได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	

 พัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์	(NPL)	ผ่านระบบการทำางานเป็นทีมของบุคลากร	

ระบบการควบคุมภายในที่ดี	การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	ทันกาล	และมีดัชนีชี้วัดผลงานและค่าตอบแทน

ที่สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในระยะยาว

 พัฒนากระบวนการเปลีย่นผ่านสู่ดิจิทัล	 (Digital	 Transformation)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำาเนินธุรกิจ	และตอบสนองต่อความต้องการ	พฤติกรรมของลูกค้า	สิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

เทคโนโลยี	 (Technology	 infrastructure)	สิ่งแวดล้อมด้านกฎหมายดิจิทัล	และภูมิทัศน์การแข่งขันใน

อุตสาหกรรมที่เปลีย่นไป	รวมถึงระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ	และข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกุม	เท่า

ทันต่อความเสี่ยงเกิดใหม่

ค่านิยม 5 ประการ

ซื่อสัตย์สุจริต  ทุ่มเทเพื่องาน  ทัศนคติดี  สามัคคีรวมใจ  ระเบียบวินัยเคร่งครัด
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1.1.2 การเปล่�ยนแปลง และพััฒนาการท่�สำาคัญ

2535

2549

2558

2561

2562

2557

บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	เดิมชื่อบริษัท	ดี.เอส.	ลิสซิ่ง	จำากัด	และได้เปลี่ยน

มาเป็น	บริษัท	เมืองไทย	ลิสซิง่	จำากัด	(มหาชน)	ภายหลังก่อตั้งโดยนายชูชาติ	เพ็ชรอำาไพและนางดาวนภา	

เพชรอำาไพ	ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี	22	พฤษภาคม	2535	เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ	

โดยระยะแรกได้มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์์สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถจักรยานยนต์เท่านั้น

บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงช่องทางในการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับของธนาคาร

แห่งประเทศไทย	บริษัทฯ	จึงได้ดำาเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง	โดยได้รับอนุญาต

เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2549	และเริม่ขยายการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลไปยังสาขาต่างๆ	ของบริษัทฯ

บริษัทฯ	ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า	ได้แก่	สินเชื่อรายย่อย

เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับ	(นาโนไฟแนนซ์)	โดยบริษัทฯ	ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

จากกระทรวงการคลัง	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2558	และสินเชื่อจำานำาโฉนดที่ดิน

บริษัทฯ	ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก	บริษัท	เมืองไทย	ลิสซิ่ง	จำากัด	 (มหาชน)	เป็น	บริษัท	เมืองไทย	 

	 เเคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2561

บริษัทฯ	เปิดตัวแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ	“เมืองไทย	แคปปิตอล	4.0”	ซึ่งสามารถใช้งานได ้

	 ทั้งระบบแอนดรอยด์	และ	iOS	เป็นครั้งแรก	เพื่อเพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนและตรวจสอบค่างวด	 

	 อำานวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น

บริษัทฯ	ได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	ประจำาปี	2561	ในระดับ	“ดีเลิศ”	 

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เป็นครั้งแรก

บริษัทฯ	ยังได้รับการคัดเลือกให้นำาเข้าคำานวณในดัชนี	MSCI	Global	Standard	Indexes	อีกด้วย

บริษัทฯ	ได้ร ับใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

	 ในการประกอบสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน	และสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถได้	ซึง่มีผลบังคับใช้ 

	 ตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2562

ในวันที่	26	กุมภาพันธ์	2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยของ 

	 บริษัทฯ	คือ	บริษัท	เมืองไทย	ลิสซ่ิง	จำากัด	ด้วยทุนจดทะเบียน	20	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	200,000	หุ้น	 

	 มูลค่าหุ้นละ	100	บาท	เพื่อดำาเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ถือหุ้นใน 

	 สัดส่วนร้อยละ	99.99

บริษัทฯ	จึงได้รับการปรับอันดับเครดิต	จาก	BBB	เป็น	BBB+	โดยบริษัทจัดอันดับเครดิตเรตต้ิง	ทริสเรตต้ิง	 

	 ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งเสริมให้บริษทัฯ	 สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชน	 (Public	 Offering)	 

	 เป็นคร้ังแรก	ในวันท่ี	22	กุมภาพันธ์	2562	จำานวน	4,000	ล้านบาท	อันส่งผลให้บริษัทฯ	สามารถสร้างฐาน 

	 แหล่งเงินทุนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

บริษัทฯ	ได้รับการคัดเลือกให้เข้าคำานวณในดัชนี	FTSE	และได้รับการจัดอันดับเรตติ้ง	A	โดย	MSCI	 

	 ESG	Index	และพร้อมกันนี้	ก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าคำานวณในดัชนี	Thailand’s	Sustainability	

บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเริ่มทำาการซื้อขายเป็นครั้งแรก	เมื่อวันที่	

26	พฤศจิกายน	2557

รายงานประจำำาปี 2564
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บริษัทฯ	ได้รับการยืนยันอันดับเครดิต	ในระดับ	BBB+	แนวโน้ม	Stable	โดยบริษัทจัดอันดับเครดิต	เรตต้ิง	 

	 ทริสเรตติ้ง	แม้อยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส	COVID-19	ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจ 

	 ผันผวนทั่วโลก	

บริษัทฯ	ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อดัชนีหุ้นย่ังยืน	หรือ	Thailand	Sustainability	Investment	(TSHI)	 

	 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นปีที่	3	ติดต่อกัน

บริษัทฯ	ได้รับการประเมินผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และการกำากับดูแลกิจการ	หรือ	ESG	 

	 MSCI	Index	ในระดับ	“A”	เป็นปีท่ี	2	ติดต่อกัน	ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค	(Consumer	Finance)	 

	 โดย	MSCI

บริษัทฯ	ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกและจัดอันดับในดัชนีความย่ังยืน	FTSE4Good	Index	Series	ในกลุ่ม		 

	 FTSE4Good	Emerging	Index	จาก	FTSE	Russell	ในระดับคะแนน	3.5	จาก	5	หรือเท่ากับ	1.4	เท่าของ 

	 คะแนนเฉล่ียของอุตสาหกรรม

บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	GLOBAL	BANKING	&	FINANCE	AWARDS	®	2021	จัดโดย	Global	Banking	&	 

	 Finance	Review	ในสาขา	“The	Next	100	Global	Awards	2021”	กลุ่มสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร	 

	 และเป็นเพียงบริษัทสัญชาติไทยเพียงหน่ึงเดียวท่ีได้รับรางวัล

บริษัทฯ	 ได้รับการประกาศผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

		 ประจำาปี	2564	ว่าอยู่ในระดับ	“ดีเลิศ”	(5	ดาว)	ติดต่อกันเป็นปีท่ี	4	ซ่ึงจัดการประเมินโดยสมาคมส่งเสริม 

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD

บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	“Thailand’s	Top	Corporate	Brands	2021”	ท่ีมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด	ในหมวด 

	 ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์	ซ่ึงรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการทำางานวิจัยเรื่อง	“การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร 

	 ใน	ASEAN	และในประเทศไทย	ประจำาปี	2564”	ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑ์ิต	สาขาวิชาการ 

	 จัดการแบรนด์และการตลาด	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

วันท่ี	18	ตุลาคม	2564	ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจัดต้ังบริษัทย่อย	ภายใต้ชื่อ	บริษัท	เมืองไทย	เพย์	เลเทอร์	จำากัด 

	 (“เมืองไทย	เพย์	เลเทอร์”)	โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	99.99	ด้วยทุนจดทะเบียนเป็นจำานวนเงิน	 

	 100	ล้านบาท	(หุน้สามัญ	1	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	ทั้งนี้บริษัทจ่ายชำาระค่าหุ้นให้แก่	เมืองไทย	 

	 เพย์	เลเทอร์	จำานวน	50	ล้านบาท	ในเดือนพฤศจิกายน	2564

2563

2564

บริษัทฯ	ได้รับการยืนยันอันดับเครดิต	ในระดับ	BBB+	แนวโน้ม	Stable	โดยบริษัทจัดอันดับเครดิต 

	 เรตติ้ง	ทริสเรตติ้ง	แม้อยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสอุบัติใหม่	Covid-19	ซึ่งก่อให้เกิด 

	 สภาวะเศรษฐกิจผันผวนทั่วโลก	

บริษัทฯ	ได้รับการจัดอันดับเรตติ้ง	A	โดย	MSCI	ESG	Index	และได้รับการคัดเลือกให้เข้าคำานวณใน 

	 ดัชนี	Thailand’s	Sustainability	Investment	Index	หรือ	THSI	ซ่ึงจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

	 เป็นปีที่สองติดต่อกัน	และพร้อมกันนี้	ก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าคำานวณในดัชนี	FTSE4Good	Index 

	 เป็นปีแรกอีกด้วย	

บริษัทฯ	ได้รับรางวัลพระราชทานพระราชทาน	Thailand	Corporate	Excellence	Awards	2020

บริษัทฯ	ได้รับรางวัลเกียรติยศ	จากงาน	SET	Awards	2020
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การใช้้เงิน

1.	เพื่อชำาระคืนเงินกู้	 

	 หรือหนี้จากการ 

	 ออกตราสารหนี้

2.	กรณีอื่น	ๆ	เช่น	 

	 เงินทุนที่ใช้ 

	 หมุนเวียนใน 

	 กิจการ	หรือ 

	 ขยายกิจการร

7,674.10

13,825.90

ภายในเดือน

กุมภาพันธ์	2565

ภายในเดือน

กุมภาพันธ์	2565

นำาเงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นกู้และ/หรือ

ตราสารหน้ีในคร้ังนี้ไปชำาระคืนเงินกู้และ

หรือหน้ีจากการออกตราสารหน้ีท่ีครบกำาหนด

นำาเงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นกู้และ/หรือตั�ว

แลกเงินไปเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทัว่ไป	และ/หรือ	เพื่อการขยายธุรกิจ

จำานวนเงินที่ใช้้

โดยประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้้เงิน

โดยประมาณ

รายละเอียด/ความคืบหน้าของการใช้้เงิน/

เหตุผลและมาตรการดำาเนินการกรณีใช้้เงิน 

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

1.1.4  ชื่่อ  สถานท่�ตั�งสำานักงานใหญ่ 

ชื่่อ :		 	 	 บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)

สำานักงานใหญ่ :		 	 เลขที่	332/1	ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบางพลัด	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	10700

	 	 	 ธุรกิจหลัก	สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์,	สินเชื่อรถยนต์,	สินเชื่อโฉนดที่ดิน,	

	 	 	 สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร,	สินเชื่อส่วนบุคคล,	นาโนไฟแนนซ์

เลขทะเบี่ยนบีริษััท : 	 0107557000195

โทรศัพัท์ : 	 +66	(0)	2	483	8888	

เว็บีไซต์ : 	 	 www.muangthaicap.com	

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีหุ้นสามัญท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดจำานวน	2,120,000,000	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

	2,120,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

1.1.3 การใชื่้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์

บริษัทฯ	 ได้ใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	 ดังราย

ละเอียดต่อไปนี้

รายงานประจำำาปี 2564

10



 แผนธุรกิจระยะกลาง (2564-2566) 

	 เมืองไทย	แคปปิตอล	ได้ส้ินสุดแผนระยะกลางท่ี	2	คือ

แผนธุรกิจระหว่างปี	2561-2563	แล้ว	และประสบความสำาเร็จ

ตามแผนที่ตั้งไว้	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้จัดทำาแผนธุรกิจ

ระยะกลางที ่	3	คือแผนธุรกิจระหว่างปี	2564-2566	ซึ ่ง

ครอบคลุมทุกมิติของการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มิใช่

สถาบันการเงินเพื่อรักษาอัตราการเติบโตระยะ	Growth	Stage	

ได้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน	ดังต่อไปนี้	

	 บริษัทฯ	จะดำารงความเป็นผู้นำาอันดับหนึ่งในธุรกิจ

ไมโครไฟแนนซ์		(Microfinance)

	 บริษัทฯ	วางแนวทางการเติบโตในอีก	3	ปีข้างหน้า	

โดยรักษาระดับการเติบโตในปี	2564	ที่	20-25	เปอร์เซ็นต์	

ปี	2565	ที่	30	เปอร์เซ็นต์	และปี	2566	ที่	20-25	เปอร์เซ็นต์	

ตามลำาดับ

	 บริษัทฯ	จะขยายสาขาโดยเปิดสาขาให้ครอบคลุม 

ในระดับตำาบล	 โดยมีเป้าหมายในการขยายสาขาเฉลี่ยปีละ 

700	สาขา	จนครบจำานวน	7,200	สาขา	ภายในปี	2566	

บริษัทจะรักษามาตรฐานในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยการปล่อย 

สินเชื่อให้รัดกุม	และเร่งรัดติดตามหนีใ้ห้มีประสิทธิภาพ	โดย

รักษาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้	(Non-performing	Loan)	ไม่เกิน	

2.0	 เปอร์เซ็นต์	และรักษาหนี้ที ่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่าง

มีนัยสำาคัญ	(Stage	2)	ไม่เกิน	8.0	เปอร์เซ็นต์	ตลอดจน 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลดภาวะการขาดทุนจากการขายรถยึดให้เหลือน้อยที่สุด	

รวมท้ังเร่งระบายทรัพย์สินท่ีได้มาจากลูกค้าออกไปให้มากท่ีสุด	

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตั้งสำารองต่อสินเชื่อ	(Credit	cost)

	 บริษทัฯ	 มุ่งเน้นการสร้างระบบและกลไกท่ีส่งเสริมให้ 

พนักงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่	โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม

ผลิตภาพ	(Productivity)	ด้านการแข่งขันขององค์กรให้สูงขึน้ 

นอกจากนี้บริษัทจะเตรียมการให้พนักงานมีความสามารถใน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง	(Resilience)	ที่จะเกิดขึ้น

หลากหลายรูปแบบในอนาคตได้อย่างเท่าทัน

	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับความหลากหลายของช่องทาง 

หรือแพลตฟอร์มต่าง	ๆ	เน้นการบูรณาการท้ังช่องทางออฟไลน์ 

และช่องทางออนไลน์ในการให้บริการแก่ลูกค้า	นอกจากน้ีบริษัท

สนับสนุนการใช้ประโยชน์ทั้งด้านดิจิทัลและด้านข้อมูล	เพื่อ

ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์	และต่อยอดผลิตภัณฑ์์ใหม่ของ

บริษัทในอนาคต

	 บริษัทฯ	เน้นการเพิ่มสดัส่วนรายได้จากสินเชื่อเช่าซ้ือ 

รถจักรยานยนต์ใหม่	สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และสินเชื่อส่วนบุคคล

	 บริษัทฯ	ยึดมั่นดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำากับ 

ดูแลกิจการที่ดี	 โดยมุ่งเน้นการสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมด้าน 

เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ตลอดทัง้ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ

ไมดาวน ไมค้ำ
ออกรถใหม!
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 กลยุทธ์ด้านการบีริหาร 

	 บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล	 ภายใต้การกำากับของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ลูกค้ารายย่อย	(Microfinance)	เป็นหลัก	นอกจากนี้	ยังให้บริการสินเชื่อโดยมี	โฉนดที่ดินเป็นประกัน	

และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปผ่านสาขาของบริษัทฯ	ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศ	ด้วยการบริหารแบบการกระจายอำานาจ	(Decentralization)	สูส่าขา	ซึง่แบ่งเป็น	สาขาใหญ่	สาขาย่อย	และศูนย์บริการ	

โดยสาขาใหญ่จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการเขต	 ซ่ึงจะข้ึนตรงกับฝ่ายกิจการสาขา	 โดยแต่ละสาขาใหญ่มีหน้าท่ีบริหาร	 10	 สาขาย่อย	

และ	10	ศูนย์บริการ

 การบีริหารจัดการสาขาแบีบีกระจายอำานาจ 

	 เนื่องจากธุรกิจการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า

รายย่อยของบริษัทฯ	ยังคงเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์	(Human	

Relations)	 เป็นสำาคัญ	 จึงสะท้อนมายังโครงสร้างการบริหาร

แบบการกระจายอำานาจ	(Decentralization)	 เพื่อการเข้าถึง

และรักษาฐานลูกค้ารายย่อย	บริษัทฯ	และมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้าน

การบริหารดังต่อไปนี้

	 1.	 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

ให้แข็งแกร่ง	เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง	สามารถดูแลพนักงาน

ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 เพื่อ 

บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ	 และเพื่อรักษาระดับความสามารถ 

ทางการแข่งขัน

	 2.การเสริมสร้างระบบตรวจสอบภายในให้มี

ประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	และผู้มี

ส่วนได้เสียอื่น

	 3.	การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

โดยเฉพาะด้านการบริหารการเงิน	และการจัดการข้อมูลด้วย

การใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

 กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจเพั่อเป็น “ผ้้ให้บีริการ

สินเชื่่อไมโครไฟแนนซ์ ท่�ม่ความรับีผิดชื่อบี” 

	 บริษัทฯ	ได้วางแนวทางในการพัฒนาความย่ังยืนด้วย

การคำานึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	

(ESG)	ในการดำาเนินธุรกิจ	เนื่องจากบริษัทฯ	ได้พิจารณาและ

เห็นว่าปัญหาเรื่องความเหลื่อมลำ้าทางการเงินเป็นปัญหาทาง

เศรษฐกิจที่ฝังรากในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน	และเป็น

ปัญหาท่ีเรียกได้ว่าเป็นจุดกำาเนิดของธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์

ในประเทศไทย	ดังน้ัน	หลักการของบริษัทฯ	คือการดำาเนินงาน

โดยยึดม่ันต่อนโยบายสิทธิมนุษยชน	ซ่ึงรวมถึงผลิตภัณฑ์์สินเชื่อ 

ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อ	และการให้บริการ	ต้องเป็นไป

อย่างทัว่ถึง	และเท่าเทียม	และไม่มีการกีดกัน	หรือแบ่งแยก

ลูกค้าด้วยแตกต่างทางกายภาพ,	ทางเพศ,	เชื้อชาติ,	ศาสนา,	

สถานะทางสังคม	หรือ	ทัศนคติทางด้านการเมือง	มาใช้เป็น

เครื่องมือในการลดความเหลื่อมลำา้ทางการเงินของประชาชนไทย	

ด้วยการเป็นแหล่งเงินกู้ทางเลือกเพื่อเพ่ิมโอกาสให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายและสะดวกย่ิงข้ึน

ฝ่่ายกิจการสาขา

ผู้จัดการเขต

10 สาขาย่อย 10 ศูนย์บริการ

สาขาใหญ่

รายงานประจำำาปี 2564
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 1.2.1 โครงสร้างรายได้

	 ผลการดำาเนินธุรกิจในปี	2564	บริษัทฯ	มีรายได้หลักคือรายได้ดอกเบ้ีย	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	94.86	ของรายได้รวม	ท้ังน้ี

รายได้จากสินเชื่อเช่าซ้ือมีการเติบโตตามเป้าหมายท่ีบริษัทฯ	วางไว้	แม้ว่าจะอยู่สถานการณ์โรคระบาด	Covid-19	แต่มิได้ส่งผลกระทบ 

ต่อการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำาคัญ	ซ่ึงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	มีรายละเอียด		ดังน้ี

หมายเหตุุ:	 1)	รายได้้ค่่าธรรมเนีียม	ประกอบด้้วยค่่าตุิด้ตุามทวงถาม	

	 2)	รายได้้อ่นี	ประกอบด้้วยรายได้้ค่่าบริการข้้อมูลแก่บริษััทประกันี	กำาไรจากการข้ายทรัพย์สิินี	ค่่าเสิียหายจากการ

ยึด้รถ	รายได้้ด้อกเบี�ย	เป็นีตุ้นี

ประเภทของรายได้  ดำาเนินการโดย
% การถือหุ้น

ของบริษัท

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละล้านบาท ร้อยละล้านบาท ร้อยละ

รายได้ดอกเบี่�ยและ 

ค่าธรรมเนย่มในการให้

บีริการสินเชื่่อ

 สินเชื่อทะเบียนรถ 

				และที่ดิน

MTC บริษัทแม่ 11,204 69.94 11,212 76.10 9,604 75.69

 สินเชื่อส่วนบุคคล MTC บริษัทแม่ 3,520 21.97 2,704 18.35 2,271 17.90

 สินเชื่อเช่าซือ้ MTLS 99.99 471 2.94 46 0.31 5 0.04

รวมรายได้ดอกเบี่�ยและ

ค่าธรรมเน่ยม
15,195 94.86 13,962 94.76 11,880 93.63

รายได้ค่าธรรมเนียม			 

			และบริการ	
1)

705 4.40 677 4.60 679 5.35

รายได้ค่านายหน้า 

			จากการขายประกัน 

			วินาศภัย

MTLI 99.99 64 0.40 49 0.33 44 0.35

รายได้อื่น	
2)

55 0.34 45 0.31 85 0.67

รวมรายได้ 16,019 100.00 14,733 100.00 12,688 100.00
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 1.2.2 ข้อม้ลเก่�ยวกับีผลิตภััณฑ์์

 (1)  ลักษัณะผลิตภััณฑ์์หรือบีริการ  และการพััฒนา 

นวัตกรรมธุรกิจ

 1. การพััฒนาผลิตภััณฑ์์สินเช่ื่อโดยคำานึงถึง ESG 

ด้วย Asset-Based Assessment Approach

	 ในปี	2564	เมืองไทย	แคปปิตอล	มีผลิตภัณฑ์์สินเชื่อ

ไมโครไฟแนนซ์สำาหรับลูกค้ารายย่อย	โดยมุ่งเน้นไปยังผลิตภัณฑ์์

สินเชื่อท่ีใช้วิธีการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแบบ	unconventional	

ด้วยการคำานึงถึงผลกระทบด้านสังคมผ่านวิธีการประเมิน

มูลค่าหลักประกัน	(Asset-Based	Assessment	Approach)	

ทดแทนการประเมินข้อมูล	หรือเรียกร้องหลักฐานประเภท

รายได้	 และข้อมูลเครดิตบูโรของลูกค้า	 ซึ ่งเป็นข้อมูลที ่

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไม่มี	 เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้า

ที่ไม่มีรายได้ประจำา	ซึง่บริษัทฯ	เชื่อว่าวิธีการประเมินดังกล่าว

จึงถือเป็นทางออกสำาหรับประชากรกลุ่มนี้ในการเข้าถึง

แหล่งเงินกู้ทางเลือก	 และเป็นการลดความเหลื่อมลำา้ด้านการเงิน

ในประเทศ	 โดยบริษัทฯ	 พิจารณาเลือกหลักประกันสำาหรับ

ผลิตภัณฑ์์สินเชื่อซ่ึงมีความเส่ียงการผิดนัดชำาระตำา่	 อัตราส่วน

การให้สินเชื่อโดยเทียบกับมูลค่าหลักประกันที่เหมาะสม	

การกำาหนดวงเงินสูงสุดต่อสัญญาและลูกค้าในระดับตำ่า	

อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านเครดิต	 ขั้นตอน

การติดตามหนี้	 และขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ	 ล้วนเป็นปัจจัย

ท่ีส่งผลให้อัตราหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของพอร์ตสินเชื่อของ 

บริษัทฯ	 อยู่ในระดับตำ่ากว่าอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ

อุตสาหกรรม	ซ่ึงอัตราหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ	เป็น

ดัชนีชี้วัดผลการทำางานของบุคลากรที่สำาคัญที่สุด

	 ซึ่งผลิตภัณฑ์์สินเชื่อหลักของบริษัทฯ	 คือ	 สินเชื่อ

จำานำาทะเบียนรถ	หรือสินเชื่อที่มีหลักประกัน	อย่างไรก็ตาม	

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเดิมของบริษัทฯ	

บริษัทฯ	 ได้ขยายผลิตภัณฑ์์สินเชื่อไปสู่ผลิตภัณฑ์์สินเชื่อท่ีไม่มี

หลักประกันภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ	

และใบอนุญาตสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้

การกำากับ	และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่	 ซ่ึงบริษัทฯ	

เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตผลิตภัณฑ์์สินเชื่อใหม่ดังกล่าวใน

อนาคต	 ดังนั้น	 ผลิตภัณฑ์์ทางการเงินสำาหรับลูกค้ารายย่อย

ในปัจจุบันของบริษัทฯ	สามารถแบ่งออกเป็น	5	ผลิตภัณฑ์ส์ิน

เชื่อหลัก	และ	1	บริการเสริม	ดังต่อไปนี้

 1.1 สินเชื่่อทะเบ่ียนรถ 

	 บริษัทฯ	ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถแก่ลูกค้ารายย่อย

ทั่วไป	ด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล	ภายใต้

การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย	 ซ่ึงใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดังกล่าว	 อนุญาตให้สามารถเรียกเก็บ 

ดอกเบี ้ยได้ไม่เกินอัตรา	ร้อยละ	24	ต่อปี	(ตามประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	ที่	สนส.12/2563	เรื่อง	การกำาหนด

หลักเกณฑ์์	 วิธีการ	และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ

ส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ)	โดยมียานพาหนะประเภทต่างๆ	

เป็นประกัน	ประกอบด้วยรถจักรยานยนต์	รถยนต์	รถกระบะ	

และรถเพื่อการเกษตร	 ท่ีจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก	 และ

เป็นกรรมสิทธิ�ของผู้ขอสินเชื่อมาไม่น้อยกว่า	 ระยะเวลาที่

บริษัทฯ	กำาหนด	ทั้งนี้	ลูกค้าที่มาขอสินเชื่อ	จะต้องส่งมอบ

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริงให้แก่	บริษัทฯ	เพื่อเป็นประกัน	

โดยไม่ต้องจดทะเบียนโอน	กรรมสิทธิ�ในสมุดคู่มือจดทะเบียน

รถให้แก่บริษัทฯ	 ทั้งนี้	 ลูกค้าจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ�

ในรถท่ีนำามาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ	 และสามารถนำา

รถกลับไปใช้งานได้ตามปกติ

 1.2 สินเชื่่อโฉนดท่�ดิน

	 	บริษัทฯ	ให้บริการสินเชื่อโฉนดที่ดิน	โดยพิจารณา 

วงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนของมูลค่าท่ีดิน	โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 

ไม่เกินร้อยละ	15	ต่อปี

 1.3 สินเชื่่อส่วนบุีคคล 

	 บริษัทฯ	 ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่ม ี

หลักประกัน	 ด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

ภายใต้	 การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย	ตั้งแต่วันที่	

31	สิงหาคม	2549	แก่ลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำาระ	สินเชื่อ

ทะเบียนรถกับบริษัทฯ	มาก่อน	และมีประวัติการผ่อนชำาระที่ดี

เท่านั้น	เนื่องจากเป็นการให้สินเชื่อโดย	ไม่มีหลักประกัน	ซึ่ง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ	 ส่วนบุคคลดังกล่าวอนุญาต

ให้สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย	ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ	25	ต่อปี	

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	ท่ี	สนส.12/2563	เรื่อง	

การกำาหนดหลักเกณฑ์์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการประกอบ

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ)

 1.4 สินเชื่่อนาโนไฟแนนซ์ 

	 บริษัทฯ	ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์	(Nano	

Finance)	 ด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อ

การประกอบอาชีพภายใต้การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่	26	พฤษภาคม	2558	ซึ่ง	ใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพดังกล่าว	อนุญาต

ให้สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ	 33	 ต่อปี	

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	ท่ี	สนส.13/2563	เรื่อง	

การกำาหนดหลักเกณฑ์์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการประกอบ

ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับ)	

และเป็นสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน	โดยมีวัตถุประสงค์การ

ให้สินเชื่อ	เพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติการ

ผ่อนชำาระสินเชื่อทะเบียนรถกับบริษัทฯ	มาก่อน	และมีประวัติการ

ผ่อนชำาระที่ดีเท่านั้น

รายงานประจำำาปี 2564
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ส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์์สินเช้ื่อที่อนุมัติด้วยวิธีการประเมินมูลค่า

หลักประกันของบริษัทฯ  ในปี 2564
ส่วนแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในปี 2564

สินเช้ื่อจำานำาทะเบียนรถ (ล้านบาท)

 62,498.35 ร้อยละ 71.34

สินเช้ื่อมีหลักประกันคงค้างรวม (ล้านบาท) 

71,887.56 ร้อยละ 82.06

สินเช้ื่อไม่มีหลักประกันรวม (ล้านบาท) 

9,389.21 ร้อยละ 10.72

สินเช้ื่อจำานำาโฉนดที่ดิน (ล้านบาท)  

15,714.77 ร้อยละ 17.94

กลุ่มลูกค้าที ่มีรายได้ประจำา 

ร้อยละ 22.45

กลุ่มลูกค้าทีไ่ม่มีรายได้ประจำา 

(ESG) 

ร้อยละ 77.55

 1.5 สินเชื่่อเชื่่าซื�อรถจักรยานยนต์ 

	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถ	 

จักรยานยนต์ภายใต้บริษัท	เมืองไทยลิสซิง่	จำากัด	 (“MTLS”)	 

ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำากัดเมื่อวันที่	 1	 มีนาคม	 2562	 

*โดย	ณ	วันที ่	31	ธันวาคม	2564	มีทุนจดทะเบียนและ

เรียกชำาระแล้วจำานวน	 1,000	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จำานวน	10,000,000	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	100	บาท	ปัจจุบัน 

บริษัทฯ	 ถือหุ้นใน	MTLS	 จำานวน	 999,997	 หุ้น	 คิดเป็น	

สัดส่วนร้อยละ	 99.99	 ของจำานวนหุ ้นที ่จำาหน่ายได้แล้ว	

ทั้งหมด	 MTLS	 ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ	 รถ

จักรยานยนต์ใหม่แก่ลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถของ	บริษัทฯ	

ที่ มีประ วัติการชำาระที่ ดีและมีความต้องการจะ ซ้ือรถ

จักรยานยนต์ใหม่ด้วยการเช่าซื้อผ่านสาขาของบริษัทฯ

 1.6 ธุรกิจบีริการนายหน้าประกันวินาศภััย 

	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยภายใต้	

บริษัท	เมืองไทยลิสซิ่ง	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	จำากัด	(“MTLI”)	

ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำากัดเมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2554	

โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	2	ล้านบาท	

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน	 20,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	

100	บาท	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ถือหุ้นใน	MTLI	จำานวน	19,998	หุ้น	

คิดเป็น	สัดส่วนร้อยละ	99.99	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้

แล้วทั้งหมด	

	 MTLI	ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย	 ได้แก่	

พ.ร.บ.	รถจักรยานยนต์	และรถยนต์	(Compulsory	Third-Party	

Insurance:	CTP)	และประกันอุบัติเหตุ	ส่วนบุคคล	โดยได้รับ

ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย	 ตามพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2535	จากสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ตั้งแต่

วันที่	4	พฤษภาคม	2554	ปัจจุบันกรมธรรม์ประกันวินาศภัย	ที่	

MTLI	 เป็นนายหน้าในการจำาหน่าย	 ได้แก่	 กรมธรรม์ประกัน

ภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำาหรับรถจักรยานยนต์	

(พ.ร.บ.	รถจักรยานยนต์)	กรมธรรมคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก

รถสำาหรับรถยนต์	(พ.ร.บ.	รถยนต์)	กรมธรรม์ประกันภัยรถหาย	

และกรมธรรม์ประกันภัย	 อุบัติเหตุส่วนบุคคล	 เพื่อเป็นการ

อำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

 1.7 สินเช่ื่อเช่ื่าซื�อเคร่องใช้ื่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั�วไป

	 บริษัทฯ	ให้บริการสินเชื่อภายใต้ชื่อ	บริษัท	เมืองไทย 

เพย์	เลเทอร์	จำากัด	(“MTPL”)	ซึง่จะทุนจดเบียนจัดตั้งบริษัท	

เมื่อวันท่ี	18	ตุลาคม	2564	โดยมีทุนจดทะเบียน	100	ล้านบาท 

(เรียกชำาระแล้ว	จำานวน	50	ล้านบาท)	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จำานวน	1,000,000	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	100	บาท		ปัจจุบัน 

บริษัทฯ	 ถือหุ้นใน	MTPL	 จำานวน	 999,996	 หุ้น	 คิดเป็น	

สัดส่วนร้อยละ	99.99	ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายไดแ้ล้วท้ังหมด 

	 MTPL	 ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

และอุปกรณ์ทั่วไป	 ได้แก่	 เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด,	มือถือ,	

อุปกรณ์ทางการเกษตร	และทอง	ภายใต้สโลแกนท่ีว่า	“ซ้ือก่อน 

ผ่อนทีหลัง”	เปิดให้บริการกับลูกค้าทั่วไปโดยการเช่าซื้อผ่าน

สาขาของบริษัท
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 2. การพััฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินก้้ของล้กค้าด้วยการขยายสาขา

	 บริษัทฯ	 ยังคงมุ่งเน้นการเข้าถึงลูกค้าด้วยกลยุทธ์การขยายจำานวนสาขาไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ	ซึง่ดำาเนินตามแผน

กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจระยะกลางของบริษัทฯ	ส่งผลให้ลูกค้าและประชาชน	โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีไม่สามารถเข้าถึงบริการของ

ธนาคารพาณิชย์	หรือดิจิทัลแบงก์ก้ิง	สามารถเข้าถึงการให้บริการของบริษัทฯ	ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น	

	 โดยในปี	2564	บริษัทฯ	 ได้เปิดสาขาใหม่จำานวน	

915	สาขา	เป็นสาขาใหญ่จำานวน	26	สาขา	สาขาย่อยจำานวน	

223	สาขา	และศูนย์บริการจำานวน	666	สาขา	อย่างไรก็ตาม

อัตราเฉลี่ยสินเชื่อคงค้างต่อสาขาเท่ากับ	15.83	ล้านบาท	

เทียบกับ	ณ	สิ ้นปี	พ.ศ.	2563	ที ่เท่ากับ	14.53	ล้านบาท	

สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ	สามารถรักษาประสิทธิภาพในการเติบโต

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อผ่านการขยายสาขาได้อย่างมั่นคง

	 ท้ังน้ี	กลยุทธ์การขยายธุรกิจ	ในระหว่างปี	2564-2566	

จะยังคงดำารงอัตราการเติบโตผ่านการเปิดสาขาด้วยการเปิด

สาขาอีกเฉลี่ยปีละ	700	สาขา	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้เพิ่ม

กลยุทธ์การขยายช่องทางการปล่อยสินเชื่อ	และเพิ่มผลิตภัณฑ์	์

และบริการสินเชื่อใหม่ๆ	เพิ่มขึ้นอีกด้วย	ด้วยความคาดหวังว่า

กลยุทธ์ท่ีเพ่ิมมาดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของสาขา	

หรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อสาขาของบริษัทฯ	ให้เพิ่มสูงขึ้น

 3. การออกแบีบีผลิตภััณฑ์ส์ินเชื่่อ เง่อนไข และ

ขั�นตอนการปฏิิบีัติงานให้เหมาะสมเพั่อการควบีคุมความ

เส่�ยงการผิดนัดชื่ำาระ

	 บริษัทฯ	 พิจารณาเลือกหลักประกันสำาหรับผลิตภัณฑ์์

สินเชื่อซึ่งมีความเสี่ยงการผิดนัดชำาระตำ่า	อัตราส่วนการให ้

สินเชื่อโดยเทียบกับมูลค่าหลักประกันที่เหมาะสม	การกำาหนด

วงเงินสูงสุดต่อสัญญาและลูกค้าในระดับตำ่า	 อัตราดอกเบี้ยที่

เหมาะสมต่อความเส่ียงด้านเครดิต	ข้ันตอนการติดตามหน้ี	และ

ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ	ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราหนี้ที่

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ	อยู่ในระดับ

ตำ่ากว่าอัตราหนี้ที ่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของอุตสาหกรรม	ซึ่ง 

อัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ	เป็นดัชนีชี้วัดผล

การทำางานของบุคลากรที่สำาคัญที่สุด

รายงานประจำำาปี 2564
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 4. การสร้างประสบีการณ์ท่�ดแ่ก่ล้กค้า

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีจำานวนลูกค้าคงค้างทั้งหมด	2.5	ล้านคน	บริษัทฯ	เล็งเห็นว่าการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาประสบการณ์	(Customer	Experience)	เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำาคัญ	ดังนั้น	ในปี	2564	นี้	บริษัทฯ	

จึงได้ดำาเนินงานดังต่อไปนี้

 4.1 การมุ่งเน้นการให้บีริการท่�เป็นเลิศ ทั�วถึง และเท่าเท่ยม

 นโยบีายการให้บีริการท่�เป็นเลิศ

	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานด้านการบริการ	 โดยจัดให้พนักงานได้ฝึกอบรม	 และได้รวมผลการประเมินการให้บริการ

เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือวัดผลการดำาเนินงานของบุคลากร	(KPI)	การให้บริการต่อลูกค้า	

 ช่ื่องทางสำาหรับี Customer Engagement

	 แม้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	จะเป็นลูกค้ากลุ่มออฟไลน์	 (Offline)	อย่างไรก็ตาม	 ในปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	พบว่า

จำานวนลูกค้าที่ติดต่อบริษัทฯ	ผ่านช่องทางออนไลน์	อาทิ	สื่อสังคมออนไลน์,	โทรศัพท์,	และอีเมล	มีมากกว่า	250,000	ราย	เติบโต

จากปี	2563	กว่าร้อยละ	43

สาขาบริการ

ลูกค้าจำานวน 

5,799

สาขาทั่วประเทศ

ศูนย์บริการ

ลูกค้าทางโทรศัพท์

หมายเลข

02-4838888

Facebook Line

แอปพลิเคช้ัน

เมืองไทย 4.0
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 โครงการ “คลินิกแก้หน่�” ร่วมกับี บีสส.

	 นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคมทีบ่ริษัทฯ	 ริเริ่มขึ้น

เพื่อสนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ	

และประชาชนทัว่ไปแล้วนั้น	บริษัทฯ	ยังร่วมกับ	บสส.	ในการ

เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้	รายย่อย

ที ่มีหนี ้กับเจ้าหนี ้หลายราย	 โดยเป็นหนี ้เสีย	บัตรเครดิต	

บัตรกดเงินสด	และสินเชื่อส่วนบุคคลทีไ่ม่มีหลักประกัน	เพื่อ

ให้มีโอกาสแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการส่งเสริมเรียนรู้การ

วางแผนและสร้างวินัย	 ทางการเงินที ่ดีให้แก่ลูกหนี ้และ

ประชาชนท่ีสนใจ	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและ

สังคม	ของประเทศในระยะยาว	โดยในปี		2564	มีผู้ประกอบการ

ที่มิใช่สถาบันการเงินเข้าร่วมทั้งสิ้น	18		สถาบัน

 4.4 การพััฒนาจริยธรรมของอุตสาหกรรม

	 จากการที่ภาครัฐได้ยกระดับมาตรการป้องกัน

ควบคุมโรคในพื้นที่ที ่มีความเสี่ยงสูงสุด	10	จังหวัด	เพื่อ 

ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด	19	โดยจำากัด

การเคลื่อนย้ายและการดำาเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	 ส่งผลให้มีผู้ได้

รับผลกระทบในวงกว้าง	 โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจและลูกหนี้ที่

มีฐานะการเงินเปราะบางมาตั้งแต่การระบาดของโควิด	 19	 

ระลอกก่อน	 และได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาด้าน

รายได้อย่างเร่งด่วนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ	 ซึง่เป็นการช่วย

เหลือที่ตรงจุด	

	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	สมาคมธนาคารไทย 

และสมาคมธนาคารนานาชาติ	 ตระหนักถึงความเดือดร้อน

ของลูกหนี้และเห็นความจำาเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วย

เหลือด้านการเงินเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกอบการที่

ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทันการณ์	 จึงเห็นร่วมกันที่จะ

ออกมาตรการเร่งด่วนด้วยการพักชำาระเงินต้นและดอกเบี้ย

ให้แก่ลูกหนี้	SMEs	และรายย่อย	เป็นระยะเวลา	2	เดือนให้

กับลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง	 คือ	 ลูกหน้ีท้ังท่ีเป็นนายจ้าง 

และลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพ้ืนที่และนอกพื้นที่

ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ	 เริ่มตั้งแต่งวดการ 

ชำาระหนี้เดือนกรกฎาคม	2564	เป็นต้นไป	ทั้งนี้	เมื่อหมด

 4.2 การพััฒนานวัตกรรม และ Digital Trans-

formation

 แอปพัลิเคชื่ัน เมืองไทย แคปปิตอล 4.0

	 เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ	ซึ่งเริ่มเปิดให้

บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ	 มาตั้งแต่ปี	 2560	 เพื่ออำานวย

ความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการตรวจสอบสินเชื่อคงค้าง	 

วันชำาระ	 และตำาแหน่งของสาขาของบริษัทฯ	 อย่างไรก็ตาม	

บริษัทฯ	 มีนโยบายในการพัฒนาออนไลน์โมดูลต่างๆ	 เพิ่มขึ้น	

อาทิ	การชำาระสินเชื่อออนไลน์	และบริการอื่นๆ	ในอนาคต

 

 4.3 การปล้กฝัังการตระหนักร้้และวินัยทางการ

เงินให้แก่ล้กค้า

 โครงการร้้รับี-จับีจ่าย

	 บริษัทฯ	ได้จัดทำาโปรแกรมรู้รับจับจ่าย	ซ่ึงเป็นโปรแกรม 

บัญชีให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายรับรายจ่าย	โดยอิงจาก

แนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย	เพื่อตอบสนอง 

ต่อเป้าหมายการลดหนี้ครัวเรือนในภาค	 ประชาชนของ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย	พร้อมทั้งเปิดให้ลูกค้าของบริษัทฯ	

และประชาชนทั่วไปสามารถ	 ดาวน์โหลดโปรแกรมจากหน้า

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยโปรแกรม

สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายว่ามีวินัยหรือไม่มี 

เป้าหมายให้ผูใ้ช้งานได้เข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง	

สามารถติดตามค่าใช้จ่าย	รายรับ	และเงินออมได้หรือ	หาก

ลูกค้าและประชาชนทั่วไปต้องการสมุดบันทึก	บัญชีรายรับ-

รายจ่าย	ก็สามารถขอได้จากสาขาของบริษัทฯ	ทุกสาขา	

รายงานประจำำาปี 2564
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 4.5 การเคารพัต่อความพัึงพัอใจ สิทธิ และข้อม้ลส่วนบีุคคลของล้กค้า

 ข้อเสนอแนะ และผลสำารวจความพัึงพัอใจของล้กค้า

ให้คะแนนความพึงพอใจ

บนแอปพลิเคช้ัน

เมืองไทย แคปปิตอล 4.0

แบบสอบถามสำารวจ

ความพึงพอใจ

Facebook

ช่้องทางรับเรื่องร้องเรียน

Whistleblower ทางอีเมล 

หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ระยะเวลาพักชำาระหนีแ้ล้ว	สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงิน

ต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที	 เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนัก 

กับลูกหนี้

	 สำาหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม	 คือ	ลูกหนี้

ที่ยังเปิดกิจการได้	 แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการ 

ระบาดของภาครัฐ	สถาบันการเงินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

แก่ลูกหนี้ตามความจำาเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของ

ลูกหนี้	

	 การให้ความช่วยเหลือตามแนวทางข้างต้น	ลูกหนี้

สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อแสดงความ

ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่	19	กรกฎาคม	

2564	ทั้งนี้	 หากลูกหนี้สามารถให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนถึง

ผลกระทบของกิจการหรือการจ้างงาน	จะทำาให้การพิจารณา

ให้ความช่วยเหลือโดยเจ้าหนีส้ามารถทำาได้อย่างรวดเร็ว

	 ท้ังน้ี	การพักชำาระเงินต้นและดอกเบ้ียภายใต้มาตรการน้ี 

เป็นเพียงการเลื่อนการชำาระออกไป	 ลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพ

และสามารถชำาระหนี้ได้	จึงควรชำาระหนี้ต่อเนื่อง	เพื่อไม่ให้

ภาระหนี้ในอนาคตเพิ่มขึ้นสูงเกินจำาเป็น	 เช่นเดียวกับลูกหนี้ที่

อยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอยู่ก่อน

หน้าทีค่วรดำาเนินการต่อเนื่อง	 เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและ

ยั่งยืนกว่า	

	 อนึ่ง	การพักชำาระหนี้ภายใต้มาตรการนี้	 เป็นการให้

ความช่วยเหลือขั้นตำ่า	 สถาบันการเงินสามารถช่วยเหลือลูก

หนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงได้มากข้ึนตามความเหมาะสม	

ธปท.	และทุกสมาคมฯ	รวมถึงสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ	

จะร่วมกันเร่งรัดและผลักดันการให้ความช่วยเหลือจาก

มาตรการพักชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	

รวมทั้ง	ธปท.	ได้ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน	

(nonbank)	ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ไปพร้อมกัน	เพื่อช่วย

เหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด		
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ยอดล้กหน่�คงเหลือตามประเภัทของผลิตภััณฑ์ส์ินเชื่่อ

     ปี 2564      ปี 2563        ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินเชื่อทะเบียนรถ 62,498 68.07 50,985 71.84 42,946 71.17

สินเชื่อมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน 9,389 10.23 5,277 7.44 5,351 8.87

สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน 9,794 10.67 6,928 9.76 6,104 10.12

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 5,921 6.45 7,417 10.45 5,852 9.70

สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ 4,210 4.59 361 0.51 85 0.14

รวมล้กหน่�คงค้าง 91,812 100.00 70,968 100.00 60,338 100.00

ประเภทผลิตภัณฑ์์สินเช้ื่อ

 ข้อมล้ส่วนบีุคคลของลก้ค้า

	 เพื่อให้บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจสอดคล้องกับ	พ.ร.บ.	ข้อมูลส่วนบุคคลฯ	ซึ่งได้รับการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา	เมื่อ

วันที่	24	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2563	เป็นต้นไป	บริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายที่

เกี่ยวข้อง	 คือนโยบายการรักษาข้อมูลและความปลอดภัยสารสนเทศ	 และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ทัง้นี้

นอกจากการกำาหนดนโยบายดังกล่าวแล้ว	บริษัทฯ	ยังเพิ่มประเด็นความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล	โดยมีฝ่าย

กฎหมาย	และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูป้ฏิบัติงาน	เพื่อลดหรือจำากัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้			บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตาม

กฎหมายเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแล้ว

หมายเหตุุ:	ลูกหนีี�ค่งค่้างค่ำานีวณจากมูลหนีี�ตุามสิัญญาและด้อกเบี�ยค่้างรับ

 (2)  การตลาดและการแข่งขัน

 (ก) นโยบีายการตลาดของผลิตภััณฑ์์หรือบีริการ

ท่�สำาคัญในปีท่�ผ่านมา

	 สภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมสินเชื่อจำานำา

ทะเบียนรถ/สินเชื่อส่วนบุคคล	และขนาดของตลาดปี	2564

	 สืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคไวรัส	Covid-19	

ท่ีส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ระบบเศรษฐกิจท่ัวโลกเท่าน้ัน	 แต่ยัง

ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ	 รวมถึงระบบ	

Supply	Chain	ทั้งหมดอย่างมีนัยสำาคัญ	ทำาให้เกิดการชะลอ

ตัวด้านการส่งออก	และด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องอันเกิดจากการปิดประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ	

และการชะลอการเดินทางของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ

ท่ัวโลก	 ซ่ึงหลายสถาบันคาดการณ์ว่าการบริโภคของภาคเอกชน

จะมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามปัจจัยพ้ืนฐานรายได้ท่ีลดลง	 และ

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนจะสูงขึ้น	 ทัง้นี้	 ธนาคารแห่งประเทศไทย

จึงได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการเงิน	และผู้ประกอบการ

ที่มิใช่สถาบันการเงินในการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน	

ระยะที่	 1	 โดยผู้ประกอบการสามารถขอเงินกู้	 Soft	 Loan	

จากธนาคารออมสิน	 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยตำ่า	 เพื่อนำามาชดเชย

สภาพคล่องจากมาตรการช่วยเหลือ	 และสามารถใช้แนวปฏิบัติ

ทางการบัญชี	เรื่อง	มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสำาหรับกิจการ

ที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย	ประกาศ	ณ	วันที่	16	เมษายน	

2563	 สำาหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยในระยะท่ี	 2	 น้ัน	

เป็นการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเป็นการเฉพาะ

	 ทั ้งนี ้	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี ้	 

ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อย	ระยะท่ี	3	ดังน้ี

รายงานประจำำาปี 2564
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 เลื่อนการชำาระหนี้ทัง้เงินต้นและดอกเบี้ย	เป็นระยะเวลา	2	เดือน

 ขยายระยะเวลาผ่อนชำาระ	เพื่อให้ค่างวดลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ	30

 ลดอัตราดอกเบี้ยสำาหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันทุกคนเหลือร้อยละ	 22	 ให้ลูกค้าทุกรายเป็นการ

ทั่วไปโดยไม่ต้องลงทะเบียน	เป็นระยะเวลา	3	เดือน

 ลดอัตราดอกเบี้ยสำาหรับลูกหนี้สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์	 เหลือร้อยละ	21.25	 รถยนต์	 เหลือร้อยละ	19	 เป็น

ระยะเวลา	3	เดือน

สรุปยอดการชื่่วยเหลือล้กค้าตามมาตรการของ ธปท. ปี 2564

	 สำาหรับมาตรการการให้ความช่วยเหลือในปี	2564	

บริษัทฯ	ให้ความช่วยเหลือโดยพักชำาระเงินต้นและดอกเบี้ย

เป็นระยะเวลา	2	เดือน	(ในช่วงเดือนกรกฎาคม	-	สิงหาคม	

2564)	 โดยมีลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวคิดเป็นยอด 

สินเชื่อค้างจำานวน	692	ล้านบาท	

	 ทั้งนี้	 สถานการณ์โรคระบาด	Covid-19	 คาดว่าจะ

ยังไม่คล่ีคลายในระยะเวลาอันใกล้น้ี	 และทิศทางเศรษฐกิจไทย	

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออกและท่องเที่ยวในประเทศ

จะยังคงซบเซาในระยะ	 1-2	 ปีข้างหน้า	 หากยังไม่สามารถ

ผลิตวัคซีนให้ประชาชนได้ใช้อย่างแพร่หลาย	ดังนั้นสัดส่วน

หน้ีครัวเรือนในประเทศจะยังคงเพ่ิมสูงข้ึน	 และผู้ประกอบการ

ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์

	 ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2564	สำาหรับผู้ประกอบ	

ธุรกิจท่ีมิใช่สถาบันการเงิน	 รายงานยอดสินเชื่อคงค้าง	 สินเชื่อ

ส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ	(ไม่รวมท่ีมีทะเบียน	รถเป็นประกัน)	

รวมทั้งสิ้น	 248,000	 ล้านบาท	 เทียบกับยอดสินเชื่อคงค้าง

ประเภทเดียวกันของบริษัทฯ	จำานวน	9,794	ล้านบาท	หรือ

คิดเป็น	ร้อยละ	3.95	ของสัดส่วนการตลาด	ยอดสินเชื่อคงค้าง	

สินเชื่อส่วน	บุคคลภายใต้การกำากับประเภทสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถ

เป็นประกัน	รวมท้ังส้ิน	149,351	ล้านบาท	เทียบกับยอดสินเชื่อ

คงค้างประเภทเดียวกันของบริษัทฯ	 จำานวน	 62,498	 ล้านบาท	

หรือคิดเป็น	ร้อยละ	41.85	ของสัดส่วนการตลาด	สินเชื่อ

รายย่อยเพื่อการประกอบ	อาชีพภายใต้การกำากับ	มีมูลค่ารวม	 

22,805	ล้านบาท	เทียบกับยอดสินเชื่อคงค้างประเภทเดียวกัน

ของบริษัทฯ	จำานวน	5,921	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	25.96 

ของสัดส่วนการตลาด

*แหล่งที�มาข้องข้้อมูล	:	ธนีาค่ารแห่งประเทศไทย

เลื่อนการชำาระค่างวด	2	เดือน

(เดือนสิงหาคม	กับ	เดือน	

กันยายน)

46,179.00 1,470.07 1.68%

มาตรการช่้วยเหลือทางการเงิน จำานวนสัญญา
ยอดสินเช้ื่อคงค้าง

(ล้านบาท)
สัดส่วน

	 มียอดลูกค้าลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเป็นจำานวนทั้งสิ้น	1,470.07	ล้านบาท	คิดเป็น	1.68%	ของยอดสินเชื่อ

คงค้าง	ณ	30	กันยายน	2564
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	 อย่างไรก็ดี	 ในปี	พ.ศ.	2564	นี้	 สืบเนื่องจากการที่

กระทรวงการคลังได้กำาหนดให้ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ

เป็นประกัน	 เป็นธุรกิจที่ต้องดำาเนินการภายใต้ใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับของธนาคาร

แห่งประเทศไทย	 ตามประกาศ	 กระทรวงการคลัง	 เรื่อง	

กิจการที่ต้องขออนุญาตตาม	 ข้อ	 5	 แห่งประกาศของคณะ

ปฏิวัติ	ฉบับที่	58	(เรื่อง	สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ)	

(ฉบับที่	 3)	 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 กุมภาพันธ์	พ.ศ.	

2562	 เป็นต้นมา	 ส่งผลให้มีผู้ประกอบการให้บริการสินเชื่อ	

ทั้งรายเก่า	และรายใหม่	แสดงความสนใจในการเข้าสู่การ

แข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึ้น	 ซึง่ผูป้ระกอบการเหล่านี้	 ได้

รวมตัวกันในนามสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ

ทะเบียนรถเพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ

เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันทุกภาคฝ่าย

 (ข) สภัาพัการแข่งขันภัายในอุตสาหกรรมในปี

ท่�ผ่านมา

	 นอกจากนี ้	 กระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด	

ภายใต้การกำาก ับ	 ให้แก่ผ ู ้ประกอบธุรก ิจส ินเช ื่อจ ำาน ำา	

ทะเบียนรถรายเล็กท่ีอยู่ในรูปบริษัท	 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมช่องทางการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนท่ัวไป	(Financial	 Inclusion)	

ก่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจภายใต้

การกำากับ	จึงทำาให้มีผู้ประกอบการเดิมทั้งผูป้ระกอบการที่เป็น 

สถาบันการเงิน	 และมิใช่สถาบันการเงิน	 และผูป้ระกอบการ

รายใหม่	รวมทั ้งผู ้ประกอบการให้บริการสินเชื่อเช่าซื ้อ 

รถจักรยานยนต์	บริษัทประกันภัย	และผูป้ระกอบธุรกิจบริการ

ด้านการสื่อสาร	และธุรกิจขายสินค้าอุปโภค	บริโภคอื่นๆ	

หันมาให้ความสนใจที่จะเข้าสู่การแข่งขัน	 ในอุตสาหกรรม

สินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อรายย่อยมากย่ิงข้ึน	อย่างไรก็ตาม	

ในปี	พ.ศ.	2564	นี้	ผู้ประกอบการได้	เริ่มมีการพัฒนากลยุทธ์

ในการแข่งขัน	ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังต่อไปนี้

 1. การแข่งขันด้วยการนำาเสนอผลิตภััณฑ์ส์ินเชื่่อ

ท่�แตกต่าง 

	 เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น	 ผู้ประกอบการให้

บริการสินเชื่อรายย่อยจึงพยายามสร้างความแตกต่างด้วย

การนำาเสนอผลิตภัณฑ์์สินเชื่อใหม่	 หรือผลิตภัณฑ์์สินเชื่อเดิม

ท่ีแต่ละผู้ประกอบการมีความชำานาญเป็นพิเศษ	 เพื่อรักษาฐาน

ลูกค้าและครอบครองกลุม่ลูกค้าใหม่	อาทิ	การขยับขยายจาก

ผลิตภัณฑ์์สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถไปยังสินเชื่อสำาหรับธุรกิจ

ขนาดเล็ก	 สินเชื่อจำานำาโฉนดที่ดิน	 สินเชื่อแบบกลุ่มหรือการ

ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่พนักงานเอกชนที่รับเงินเดือน

ผ่านธนาคารของตนเอง	เป็นต้น	

 2. การแข่งขันด้วยเทคโนโลย่ 

	 ผู้ประกอบการรายใหม่	 ท้ังท่ีเป็นสถาบันการเงิน	และ	

มิใช่สถาบันการเงิน	ซึ่งไม่มีศักยภาพเพียงพอในการขยาย

จำานวนสาขา	หรือมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีแตกต่าง	อาจเน้นการ

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยการใช้เทคโนโลยี	และข้อมูล	(Data	

Analytics)	 เป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน	อาทิ	การปล่อย

สินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์	หรือการควบรวมกับ 

ธุรกิจที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร	 เพื่อให้ได้มา

ซ่ึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	

ก็มิได้เพิกเฉยต่อการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี	 หากแต่ได้เริ่ม

ดำาเนินการในการนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุง	ประสบการณ์

การใช้บริการของกลุ ่มลูกค้า	 (Customer	 Experience	

Management)	 เพื่อให้ได้รับความสะดวก	และความโปร่งใส

ในการให้บริการมากยิ่งขึ้น	 ด้วยการนำาเสนอแอปพลิเคชันบน

โทรศัพท์มือถือ	“เมืองไทย	แคปปิตอล	4.0”	ให้ลูกค้าสามารถ

ดาวน์โหลดไป	 ใช้งานในการเช็คยอดคงค้าง	 และบริการอื่นๆ	

ได้	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	กำาลังอยู่ในระหว่างการดำาเนินการ

เพื่อพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันดังกล่าวให้สร้างมูลค่ายิ่งข้ึน	

เพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรม

	 ท้ังนี้	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ได้ออกหลกัเกณฑ์์

การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล	(Digital	Personal	

Loan)	 ตั ้งแต่วันที ่	 17	 กันยายน	 2563	 เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ ้น	

โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำา	 กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์

รายได้	และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน	

ให้สามารถใช้ข้อมูลทางเลือก	(alternative	data)	อาทิ	ข้อมูล

การชำาระค่านำ้า	 ค่าไฟ	ค่าโทรศัพท์	 รายได้หรือพฤติกรรมการ

ซ้ือขายออนไลน์	 ในการประเมินความสามารถหรือความเต็มใจ

ในการชำาระหนี้		ซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันในตลาดสินเชื่อ 

ส่วนบุคคลเริ่มมีผู้ประกอบการ	และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น	

อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 มองเห็นโอกาสที่จะได้นำาข้อมูลมาใช้

ประกอบการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลักประกันของบ

ริษัทฯ	และขยายช่องทางการขอสินเชื่อได้

 3. การแข่งขันด้วยราคาและการให้บีริการ 

	 ณ	ปัจจุบัน	การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังมิได้เข้าสู่

การแข่งขันด้านราคา	แม้ว่าในระหว่างปี	2564	ที่ผ่านมาอาจมี

ผู้ประกอบการบางรายมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อให้

สอดคล้องกับกฎเกณฑ์์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปรับ

ลดอัตราเพดานดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลลงทั้งระบบ	

โดยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน	ปัจจุบันมีอัตรา

เพดานดอกเบี้ยที่ร้อยละ	 25	 ต่อปี	 และสินเชื่อส่วนบุคคล

แบบมีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน	 มีอัตราเพดานดอกเบ้ียที่

ร้อยละ	24	ต่อปี	และแม้ว่าจะมีธนาคารของทางภาครัฐแสดง

รายงานประจำำาปี 2564
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ความสนใจที่จะขยายธุรกิจลงมาสู่ธุรกิจสินเชื่อจำานำาทะเบียน

ด้วยอัตราดอกเบี้ยตำ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของตลาดก็ตาม	

บริษัทฯ	มองว่าลูกค้ายังมิให้ความสนใจกับอัตราดอกเบ้ียเท่ากับ

วงเงินสินเชื่อ	หรือการให้บริการ	ดังนัน้ลักษณะการแข่งขันใน

อตุสาหกรรมในช่วงปีนี้	 ยังคงจะเป็นการแข่งขันด้านการให้

บริการเป็นหลัก	ทั้งนี้	เมื่อการแข่งขันเริ่มเข้าสู่การแข่งขัน

ด้านราคา	บริษัทฯ	เล็งเห็นว่าผู้ประกอบการรายใหญ่มีความได้

เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจากมีต้นทุนที่ตำ่ากว่า	 มีฐานลูกค้า

ใหญ่กว่า	และอาจมีการจัดการความเส่ียงภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

มากกว่าในการรักษาคุณภาพหนี้	 จึงทำาให้สามารถลดอัตรา 

ดอกเบ้ียลงเพื่อแข่งขันได้	อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้เรียก

เก็บอัตราดอกเบี้ยที่ตำ่ากว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมอยู่แล้ว

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

	 กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ	 เป็นไปเพื่อ

สอดคล้อง	กับสโลแกน	“บริการใกล้ชิด	ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ”	

ซึ่งประกอบด้วย	กลยุทธ์ดังต่อไปนี้

 

 1. การให้บีริการท่�สะดวกและรวดเร็ว 

	 กลยุทธ์การแข่งขันที่สำาคัญของการสินเชื่อรายย่อย	

คือ	 ความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองความ

ต้องการใช้เงินของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา	บริษัทฯ	

จึงมีขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อที่กระชับ	 ทำาให้ลูกค้าสามารถ

ทราบผลการอนุมัติ	และรับเงินได้ภายใน	20	นาที	โดยท่ีบริษัทฯ	

ยังคงให้ความสำาคัญกับขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อที่รัดกุม

 2. การบีริการลก้ค้าด้วยความใส่ใจและเป็นมิตร

	 คุณภาพของการให้บริการถือเป็นหัวใจสำาคัญในการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ดังน้ัน	บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นและให้ความ

สำาคัญกับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า	 โดยพนักงานของบริษัทฯ	

ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมด้านการให้บริการอย่างสมำ่าเสมอ	

ทำาให้พนักงานสามารถให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ

อ่อนน้อมและเป็นมิตรกับลูกค้าดังสโลแกนของบริษัทฯ	ว่า	

“บริการ	 ใกล้ชิด	 ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ”	 จากเหตุผลดังกล่าว	

ทำาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	รวมถึง

แนะนำาบุคคลอื่นๆ	 ให้มาใช้บริการกับบริษัทฯ	 อีกด้วย	 นอกจากน้ี	

บริษัทฯ	 ยังเน้นการปลูกฝังค่านิยม	 5	 ประการ	 แก่พนักงาน	

ได้แก่	ซื่อสัตย์สุจริต	ทุ่มเท	เพื่องาน	ทัศนคติดี	สามัคคีรวมใจ	

และระเบียบวินัยเคร่งครัด

 3. การติดตามหน่�ท่�มป่ระสิทธิภัาพัและเคารพัต่อ

สิทธิมนุษัยชื่นของลก้ค้า 

	 ด้วยประสบการณ์การดำาเนินธุรกิจการให้สินเชื่อ	

ทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้บริหารของบริษัทฯ	

ทำาให้เข้าใจพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของลูกค้าเป็นอย่างดี	

สามารถกำาหนดกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ	วงเงินสินเชื่อ	รวมถึง

กระบวนการติดตามทวงหนี้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

ลักษณะของลูกค้าโดย	บริษัทฯ	กำาหนดนโยบายการบริหารลูกหน้ี

ที่เรียกว่า	“MTC	Model”	ซึ่งเป็นการบริหารหนี้รอบด้านทั้ง	

คุณภาพลูกหน้ี	ความสามารถในการเก็บหน้ี	และความ	สามารถ

ในการบริหารหนี้	โดย	MTC	Model	ถือเป็นเครื่องมือสำาคัญที่

ทำาให้บริษัทฯ	 สามารถควบคุมลูกหนี้	 ให้อยู่ในเกณฑ์ท์ีบ่ริษัทฯ	

กำาหนดได้

 4. การม่ชื่่องทางการให้บีริการครอบีคลุมพัื�นท่�

ส่วนใหญ่ของประเทศ 

	 บริษัทฯ	 มีสาขาให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมพ้ืนท่ี	

ส่วนใหญ่ของประเทศ	 ได้แก่	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออก	

ภาคตะวันตก	 ภาคกลาง	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และ

ภาคใต้	โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีสาขา	ท้ังส้ิน	

5,799	สาขา	ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการและชำาระค่างวด

ได้ที่ทุกสาขาของบริษัทฯ	 ทำาให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการ

มาใช้บริการของบริษัทฯ	และส่งผลทำาให้บริษัทฯ	สามารถ

ขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 5. การพััฒนาและการปรับีตัวส้่ดิจิทัล

 แอปพัลิเคชัื่นบีนโทรศัพัท์มือถือ 

	 ตั้งแต่ปี	 2560	บริษัทฯ	 ได้เริ่มพัฒนาและปรับตัวสู่	

ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ	

บริษัทฯ	ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชัน	“เมืองไทย	แคปปิตอล	4.0”	

บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส	 (iOS)	และแอนดรอยด์	 (Android)	

เพื่ออำานวยความสะดวกและความโปร่งใสใน	 การให้บริการแก่

ลูกค้าในการแจ้งเตือนวันครบกำาหนดชำาระ	ยอดทีค่รบกำาหนด

ชำาระ	และยอดสินเชื่อคงค้าง

 บีริการใหม่ส้่ Cashless Society 

	 บริษัทฯ	ได้เริ่มการให้บริการชำาระบิลข้ามธนาคาร	

(Cross	Bank	Bill	Payment)	เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่	

ลูกค้าในการชำาระเงินกู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึนผ่าน	

แอปพลิเคชันออนไลน์แบงกิง้	K-Plus	ของธนาคารกสิกรไทย

โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

 การตลาดดิจิทัล และกลยุทธ์โซเชื่ย่ลม่เดย่ 

	 นอกจากการผลักดันการทำาการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล	

และกลยุทธ์โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่า

เชื่อถือให้กับแบรนด์แล้ว	บริษัทฯ	ยังใช้สื่อโซเชียลมีเดียใน

การสร้างความผูกพันกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ	 อีกด้วย	 ทั้งนี้	
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ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	พบว่าช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์	ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องการสื่อสารเพื่อการขายเท่านั้น	แต่ยังเป็นช่อง

ทางการสื่อสารท่ีทรงประสิทธิภาพท่ีสำาคัญระหว่างบริษัทฯ	กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ	ในแง่อื่นๆ	อาทิ	การแจ้งเบาะแสทุจริต	การรับ

เรื่องร้องเรียน	การรับคำาเสนอแนะและข้อติชม	บริษัทฯ	จึงได้กำาหนดแนวทางและเป้าหมายการใช้	ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่อง

ทาง	รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เฟซบุ�ก	และอื่นๆ	ในการทำาหน้าที่ส่งสาร	และรับสารให้เกิดผลลัพธ์	และประโยชน์สูงสุด

 การพััฒนา AI Chatbot 

	 ตั้งแต่ปี	2562	บริษัทฯ	ได้เริ่มพัฒนา	AI	Chatbot	เพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าผ่าน	ช่องทางโซ

เชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพ	และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	โดย	AI	Chatbot	ของบริษัทฯ	จะสามารถตอบคำาถามของลูกค้าเบื้องต้น

เกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์์สินเชื่อ	ขั ้นตอนในการดำาเนินการขอสินเชื่อ	ที่ตัง้สาขาของบริษัทฯ	ได้	เป็นต้น	ทัง้นี้บริษัทฯ	เชื่อว่าเครื่องมือ	

AI	Chatbot	 เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สำาคัญที่สามารถเชื่อมต่อและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของลูกค้า	 เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถ

รักษาการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงแม้อยู่ช่วงเวลานอกทำาการของบริษัทฯ	ก็ตาม

 (3)  การจัดหาผลิตภััณฑ์์ และการบีริการ

 

 3.1  แหล่งท่�มาและใชื่้ไปของเงินทุน

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	แหล่งเงินทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ	คือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	คิดเป็นร้อยละ	21	และการ

กู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้	(หุ้นกู้และตั�วแลกเงิน)	คิดเป็นร้อยละ	52	โดยมีแหล่งเงินทุนจากผู้ถือหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	27 

สำาหรับการใช้ไปของเงินทุน	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2564	เป็นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายย่อยและเป็นทรัพย์สินอื่นๆ	

 ตราสารหน่�ท่�ออกและเงินก้้ยืม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	ยอดคงค้างตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมเฉพาะในประเทศ	มีดังนี้

 นโยบีายการปล่อยสินเชื่่อ

หุ้นกู้	-	เงินบาท 2.30-4.30 2565-2568 47,028 38,453

ตั�วแลกเงิน	-	เงินบาท 1.60-1.65 2565 1,215 1,047

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1.70-3.50 2565-2566 19,071 11,475

รวม 67,314 50,975

ปี 2564 ปี 2563หน่วย : ล้านบาท ครบกำาหนด
อัตราดอกเบี�ย

(ร้อยละ)

 นโยบีายการปล่อยสินเชื่่อ และการบีริหารความเส่�ยงจากการให้สินเชื่่อ

	 เป้าหมายในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	คือการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยขนาดเล็ก	(ไมโครไฟแนนซ์)	ที่ช่วยให้

ประชาชนที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินลำาบาก	 สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกูไ้ด้ง่ายและสะดวกขึ้นด้วยต้นทุนทางการเงินที่

เป็นธรรมและโปร่งใส	 เพื่อเป็น	“ผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ”	อันหมายถึงการสร้างผลิตภัณฑ์์สินเชื่อไมโคร

ไฟแนนซ์ท่ีสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงิน	(Financial	Inclusion)	ของประเทศด้วยความรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

	 ดังนั้น	 นโยบายในการปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ	 คือการดำาเนินงานโดยยึดมั่นต่อนโยบายสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งรวม

ถึงผลิตภัณฑ์์สินเชื่อ	ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อ	และการให้บริการ	ต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง	และเท่าเทียม	และไม่มีการกีดกัน	

หรอืแบ่งแยกลูกค้าด้วยแตกต่างทางกายภาพ,	ทางเพศ,	เช้ือชาติ,	ศาสนา,	สถานะทางสังคม	หรือ	ทัศนคติทางด้านการเมือง	มาใช้

เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมลำ้าทางการเงินของประชาชนไทยด้วยการเป็นแหล่งเงินกู้ทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสให้ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

รายงานประจำำาปี 2564
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	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ	์

อันหมายถึงการปล่อยสินเชื่อขนาดเล็กให้แก่ลูกค้ารายย่อย

เท่านั้น	และใช้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยการคำานึงถึง

ผลกระทบด้านสังคมด้วยวิธีการประเมินมูลค่าหลักประกัน	

(Asset-Based	Assessment	Approach)	เป็นหลัก	ผลิตภัณฑ์์

สินเชื่อท่ีสำาคัญคือ	 สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ	 ท้ังรถจักรยานยนต์	

รถยนต์	 รถกระบะ	และรถเพื่อการเกษตร	ที่จดทะเบียนกับ

กรมขนส่งทางบก	โดยกำาหนดอัตราดอกเบ้ีย	และอัตราส่วนการ

ให้สินเชื่อเทียบกับมูลค่าหลักประกัน	(Loan	to	Value:	LTV)	

ให้สอดคล้องกับภาพรวมความเสี่ยงการผิดนัดชำาระของ

แต่ละผลิตภัณฑ์ย์่อย	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้กำาหนด	และทบทวนตารางยอดจัด

เพื่อลดความเส่ียงการผิดชำาระหนี้ที่เกิดจากการปล่อยสินเชื่อ

วงเงินสูงเกินความเหมาะสม	 โดยรวบรวมข้อมูลมูลค่าตลาด

ของยานพาหนะจากศูนย์ประมูลของบริษัทฯ	(In-house	Auction	

Center)	จำานวน	6	ศูนย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ	และกำาหนด	

LTV	จากส่วนกลาง	เพื่อกำาหนดให้วงเงินในการปล่อยสินเชื่อ

เป็นมาตรฐานเดียวกันที่มีอัตราเหมาะสมกับความเส่ียงที่

บริษัทฯ	ยอมรับได้

	 นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังได้กำาหนดหลักเกณฑ์์การ

กำากับลูกหน้ีรายใหญ่เป็นการภายใน	(Internal	Single	Lending	

Limit)	 เพื่อลดความเส่ียงด้านการชำาระหน้ีท่ีเกิดจากการกระจุก

ตัวของสินเชื่อ	หรือการให้วงเงินสินเชื่อเกินความสามารถ

และความตั้งใจในการชำาระหนี้ของลูกค้า	โดยวงเงินสินเชื่อ

ต่อลูกค้า	กำาหนดไว้ไม่เกิน	550,000	บาท	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึง

ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง	ที่มีสัดส่วนเกินร้อยละ	30	

ของรายได้รวมหรือสินเชื่อคงค้างรวม

 นโยบีายการบีัญชื่่ท่�สำาคัญและวิธ่การตั�งสำารอง

	 นโยบายการตัดจำาหน่ายหนี้สูญ:	บริษัทฯ	มีนโยบาย

ตัดจำาหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อกลุ่มบริษัทฯ	 ได้ติดตาม

ทวงถามให้ชำาระหนี้ตามสมควรแก่กรณี	โดยมีหลักฐานการ

ติดตามทวงถามอย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับชำาระหนี้

	 นโยบายในการตั้งสำารอง:	 ตามมาตรฐานมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	

(TFRS	9)	โดยเมื่อลูกค้าผิดนัดชำาระหนี้	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	จะ

ดำาเนินการติดตามหนี้และดำาเนินการทางกฎหมายอย่าง

รวดเร็ว	บริษัทฯ	จะดำาเนินการบังคับจำาหน่ายหลักประกัน	และ

สามารถตั้งเรื่องฟ้องลูกหนี้ได้ภายใน	2	เดือนหากมีส่วนต่าง

ระหว่างราคาขายกับยอดลูกหนี้คงค้าง	 แต่ที่ผ่านมาบริษัทฯ	

ลดความเสี่ยงจากความเสียหายโดยบริษัทฯ	 มีนโยบายให้

สินเชื่อไม่เกิน	50%	ของมูลค่าหลักประกัน

 (4) ทรัพัย์สินท่�ใชื่้ในการประกอบีธุรกิจ  

 ใบีอนุญาตในการประกอบีธุรกิจสินเชื่่อ

	 เนื่องจากบริษัทฯ	 เป็นบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน	

(Non-Bank)	ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อด้วยใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจภายใต้การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย	ดังน้ี

 ใบีอนุญาตประกอบีธุรกิจสินเช่ื่อส่วนบุีคคลภัายใต้

การกำากับี 

	 อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแบบ

ไม่มีหลักประกัน	โดยปัจจุบันมีการกำาหนดอัตราดอกเบ้ียไม่เกิน

ร้อยละ	25	ต่อปี	และสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ	โดยปัจจุบันมี

การกำาหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ	24	ต่อปี

 ใบีอนุญาตประกอบีธุรกิจสินเชื่่อรายย่อยเพั่อการ

ประกอบีอาชื่่พัภัายใต้การกำากับี

	 อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยซ่ึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพแบบไม่มีหลักประกัน	

โดยมีการกำากับวงเงินไม่เกิน	100,000	บาท	และอัตราดอกเบ้ีย

ไม่เกินร้อยละ	33	ต่อปี

	 ท ั ้งน ี ้ค ู ่แข ่งในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่	 จ ึงเป ็น 

ผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถท่ีมีใบอนุญาตในการ

ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับใบอนุญาต

ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

ภายใต้การกำากับ	จากธนาคารแห่งประเทศไทย	หรือใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำากับ	

(Pico	Finance)	 จากกระทรวงการคลัง	 ซ่ึงใบอนุญาตดังกล่าว

นับเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรม	(Barrier	 to	entry)	

ที่สำาคัญประเภทหนึ่ง	 โดยผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้า

สู่การแข่งขันในอุตสาหกรรม	หรือผู้ประกอบการท่ีได้รับใบอนุญาต

ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อแล้วนั้นจะต้องมีความสามารถใน

การรักษาและดำารงไว้ซ่ึงมาตรฐานดา้นตา่งๆ	 เพื่อให้สอดคล้อง

กับกฎเกณฑ์ก์ำากับ

 ทรัพัย์สินถาวรหลักท่�ใช้ื่ในการประกอบีธุรกิจ 

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีทรัพย์สิน

ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี

ทัง้สิ้น	1,162.19		ล้านบาท	โดยมีอาคารสำานักงานใหญ่	ตั้งอยู่

เลขที่	332/1	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	และมีสาขา

ที่ทำาการของบริษัทฯ	เพียง	7	สาขา	ที่บริษัทฯ	เป็นเจ้าของ	

สาขาที่ทำาการของบริษัทฯ	เกือบทั้งหมดเป็นอาคารเช่าทั้งสิ้น
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 การลงทุนในบีริษััทย่อยท่�บีริษััทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

	 บริษัทฯ	ได้ลงทุนในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ	99.99	จำานวน	3	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	เมืองไทย	ลิสซิง่	จำากัด	มีทุนจด

ทะเบียนชำาระแล้ว	1,000	ล้านบาท	ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ	ปัจจุบันบริษัทฯ	ดำาเนินการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

ใหม่ผ่านบริษัทย่อยดังกล่าว	บริษัท	เมืองไทยลิสซิ่ง	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	จำากัด		มีทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว	2	ล้านบาท	ซึง่

ประกอบธุรกิจนายหน้าขายประกัน	โดยบริษัทฯ	ดำาเนินการขายประกันวินาศภัยผ่านบริษัทย่อยดังกล่าว	และบริษัท	เมืองไทย	เพย์	

เลเทอร์	จำากัด	มีทุนจดทะเบียน	100	ล้านบาท	ชำาระแล้ว	50	ล้านบาท	ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ

 (5) งานท่�ยังไม่ส่งมอบี

	 -ไม่มี-

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท  

 1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บีริษััท  

	 การลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีการลงทุนในบริษัทย่อย	โดยถือหุ้นตั้งแต่

ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว	โดยบริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	99.99	

ของบริษัทย่อยโดยตรง	จำานวน	3	บริษัท	คือ	บริษัท	เมืองไทยลิสซิ่ง	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	มีลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น

นายหน้าประกันภัย	บริษัท	เมืองไทย	ลิสซิ่ง	จำากัด	และบริษัท	เมืองไทย	เพย์	เลเทอร์	จำากัด	ซึ่งประกอบธุรกิจเช่าซื้อ	ทำาให้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นดังนี้

1.	ที่ดิน	7	แปลง บริษัทเป็นเจ้าของ 257.47 ไม่มีภาระผูกพัน

2.	อาคารสำานักงาน บริษัทเป็นเจ้าของ 358.74 ไม่มีภาระผูกพัน

3.	ส่วนปรับปรุงอาคาร บริษัทเป็นเจ้าของ 545.98 ไม่มีภาระผูกพัน

รายการทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ� มูลค่าสุทธิตามบัญช้ี(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

บริษัท เมืองไทย

ลิสซิ่ง จำากัด

(ทุนช้ำาระแล้ว 1,000 ล้านบาท)

บริษัท เมืองไทย 

เพย์ เลเทอร์ จำากัด

(ทุนช้ำาระแล้ว 50 ล้านบาท)

 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาช้น)

(ทุนช้ำาระแล้ว 2,120 ล้านบาท)

 บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง

 อินช้ัวรันส์ โบรกเกอร์

(ทุนช้ำาระแล้ว 2 ล้านบาท)

รายงานประจำำาปี 2564
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1. บริษัท	 

เมืองไทย

ลิสซิ่ง	

อินชัวรันส์	

จำากัด

กรุงเทพฯ นายหน้า 

ค้าประกัน

2 2 20,000 19,998 99.99 หุ้นสามัญ

2.

3. 

บริษัท	

เมืองไทย	

ลิสซิง่	

จำากัด

บริษัท	

เมืองไทย	

เพย์	เลเทอร์		

จำากัด

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

เช่าซือ้

	เช่าซือ้

1,000

	100

1,000

50

10,000,000

1,000,000

9,999,997

999,996

99.99

99.99

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

ลำาดับ ช้ื่อบริษัท สถานที่ตั�ง

ลักษณะ

การประกอบ

ธุรกิจ

ทุนช้ำาระ

แล้ว

(ล้านบาท)

จำานวนหุ้น

ที่ถือ

ช้นิด

ของหุ้น

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(%)

จำานวนหุ้น

ทั�งหมด

ที่ออก

จำาหน่าย 

แล้ว

ทุน

จดทะเบียน 

(ล้านบาท)

 1.3.2 บีุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้งถือหุน้ในบีริษััทย่อยหรือบีริษััทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10

	 -ไม่มี-

  1.3.3 ความสัมพัันธ์กับีกลุม่ธุรกิจของผ้้ถือหุ้นใหญ่

		 -ไม่มี-
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 1.3.4 ผ้้ถือหุ้น

 (1)  รายชื่่อผ้้ถือหุน้ใหญ่  

 (ก)  กลุ่มผ้้ถือหุ้น ท่�ถือหุน้ส้งสุด 10 รายแรก

แหล่งที�มาข้องข้้อมูล	บริษััทศูนีย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด้	ณ	วันีที�		11	พฤศจิกายนี	2564

 (ข) กลุ่มผ้้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่�โดยพัฤติการณ์ม่อิทธิพัลต่อการกำาหนดนโยบีายการจัดการ หรือการดำาเนินงาน

ของบีริษััทอย่างม่นัยสำาคัญ   

ลำาดับ

ลำาดับ

ช้ื่อผู้ถือหุ้น

ช้ื่อผู้ถือหุ้น

จำานวนหุ้น                    

ณ  วันที่  11/11/64

จำานวนหุ้น                 

ณ วันที่  31/12/64

สัดส่วนการถือหุ้น 

(%)

สัดส่วนการถือหุ้น 

(%)

สิทธิในการออกเสียง

 (สิทธิ)

สิทธิในการออกเสียง

 (สิทธิ)

1 นาง	ดาวนภา	เพชรอำาไพ 720,000,000 33.96 720,000,000

2 นาย	ชูชาติ	เพ็ชรอำาไพ 710,056,400 33.49 710,056,400

3 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด 116,458,483 5.49 -

4 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	

NOMINEES	LIMITED

38,585,138 1.82 38,585,138

5 STATE	STREET	EUROPE	LIMITED 35,256,651 1.66 35,256,651

6 กองทุนสำารองเลีย้งชีพ	ทิสโก้มาสเตอร ์

ร่วมทุน	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

24,390,300 1.15 24,390,300

7 CITI	(NOMINEES)	LIMITED-CITIBANK	

LONDON	RE	FUND	208

21,326,163 1.00 21,326,163

8 THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON 18,994,471 0.89 18,994,471

9 บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน) 13,625,300 0.64 13,625,300

10 THE	HONGKONG	AND	SHANGHAI	

BANKING	CORPORATION	LIMITED

11,534,600 0.54 11,534,600

1. นายชูชาติ		เพ็ชรอำาไพ 710,056,400 33.493 710,056,400

2. นางดาวนภา		เพชรอำาไพ 720,000,000 33.962 720,000,000

3. นายสุรพงษ์		เพ็ชรอำาไพ				 980,100 0.046 980,100

4. นายปริทัศน์		เพชรอำาไพ 3,093,100 0.146 3,093,100

5. นายศึกษิต		เพชรอำาไพ 902,100 0.043 902,100

รวม 1,435,031,700 67.69 1,435,031,700

	 ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญ	ผู้ถือหุ้นสำาหรับปีล่าสุด	

ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท	ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำาปีในแต่ละปีได้จากหัวข้อ	“ข้อมูลนักลงทุน/ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

รายงานประจำำาปี 2564
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  (2)  บีริษััทม่การประกอบีธุรกิจ โดยการถือหุ้นใน

บีริษััทอ่น ( Holding company )

	 -	ไม่มี	–

 (3)  ข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผ้้ถือหุน้รายใหญ่ 

(Shareholding Agreement)

	 -	ไม่มี	–

1.4 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนช้ำาระแล้ว

 1.4.1 ทุนจดทะเบี่ยน

	 บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	2,120,000,000	บาท	

เรียกชำาระแล้ว	2,120,000,000	บาท	แบ่งเป็นหุ ้นสามัญ		

2,120,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	

 1.4.2 บีริษััทม่หุ้นประเภัทอ่นท่�ม่สิทธิหรือเง่อนไข

แตกต่างจากหุ้นสามัญ

	 -ไม่มี-

 1.4.3 การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพัย์

แปลงสภัาพัให้แก่กองทุนรวมเพ่ัอผ้้ลงทุน  ซึ�งเป็นคนต่างด้าว 

(Thai Trust Fund)

	 -	ไม่มี	–

 การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบีแทนท่�เกิด

จากหลักทรัพัย์อ้างอิง (NVDR)

	 ณ	11	พฤศจิกายน	2564	หุน้สามัญของบริษัทฯ	มี

การออกเป็น	NVDR	จำานวน	116,458,483	หุ้น	และเนื่องจาก

การออกหลักทรัพย์	NVDR	ไม่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ	

ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำานวนหุ้นท่ีเป็น	NVDR	ได้จากเว็บไซต์ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่	www.set.or.th/nvdr	

	 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงจากการมี 

หุ้นสามัญเป็น	 NVDR	คือหุ้นที่ถูกนำามาออกเป็น	 NVDR	นั้น	

จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	 ยกเว้น

กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกับการเพิกถอนหุ้น

ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

ซึ่งหากหุ้นของบริษัทฯ	 มีการออกเป็น	 NVDR	 จำานวนมากจะ

ทำาให้หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ	ลดลง	และสิทธิในการ

ออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึน้

 พัันธะผ้กพัันของบีริษััทเก่�ยวกับีการออกหุ้นใน

อนาคต

	 -	ไม่มี	-

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

 1.5.1   กรณ่บีริษััทม่หลักทรัพัย์แปลงสภัาพั

	 -	ไม่มี	-

 1.5.2   กรณ่บีริษััทม่หลักทรัพัย์ท่�เป็นตราสารหน่�

	 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ	 คือการให้บริการสินเชื่อ	

แหล่งท่ีมาของเงินทุนจึงนับเป็นห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain)	

ท่ีสำาคัญในห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	ของบริษัทฯ	การจัดหา

แหล่งเงินทุน	และการบริหารสัดส่วน	เงินทุนของบริษัทฯ	ต้อง

กระทำาด้วยความระมัดระวังเพื่อควบคุมมิให้บริษัทฯ	มีภาระ

ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินที่สูงเกินไป	 ขณะเดียวกับรักษา

เสถียรภาพของสภาพคล่องของบริษัทฯ	 ให้เหมาะสมอีกด้วย	

แหล่งที่มาของเงินทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ	คือส่วนของผู้ถือหุ้น	

และหนี้สิน	 ซึง่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	 โดย	

ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2564	 บริษัทฯ	 มียอดสินเชื่อที่ได้รับ

อนุมัติจากธนาคารพาณิชย์คงค้างจำานวน	ท้ังส้ิน	19,071	ล้านบาท	

และการออกเสนอขายหุ้นกู้ต่อสถาบันการเงินและนักลงทุน

รายใหญ่	อย่างไรก็ดี	ใน	ปี	2564	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ทำาการ

ออกเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนท่ัวไป	(PO	:	Public	Offering)	

จำานวน	3	ครั้ง	ในเดือนกุมภาพันธ์	เดือนสิงหาคม	และเดือน

พฤศจิกายน	 เพื่อขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ	 ให้มีความ 

แข็งแกร่งมากยิ่งข้ึนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใน

อนาคต	นอกจากนั้น	ในปี	2564	แม้ประเทศไทยจะตกอยู่ใน

สภาวะเหตุการณ์โรคระบาด	ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนใน

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ	รวมถึงตลาดเงินและตลาดทุน	

อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ได้พิสูจน์ถึงศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจท่ี

แข็งแกร่ง	จึงได้รับการคงอันดับเครดิตเรตติ้ง	สำาหรับการ 

ออกตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน	 โดย	บริษัท 

ทริสเรตติ้ง	 จำากัด	 เป็น	 BBB+	และมีแนวโน้ม	 Stable	 ส่ง

ผลกระทบเชิงบวกต่อเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ	 ท้ัง

ในแง่ของการระดมทุนของบริษัทฯ	 ผ่านตลาดตราสารหนี้เพื่อ

รักษาสภาพคล่อง	 ทั้งต่อต้นทุนการเสนอขายหุ้นกู้	 และขนาด

ของตลาดท่ีรองรับเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้มีระยะเวลา

ชำาระคืนเงินกู้ระหว่าง	 18-48	 เดือน	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	

มีความเห็นว่าสัดส่วนระยะเวลาเงินกู้ยืมเฉลี่ยดังกล่าวมีความ

เหมาะสมต่อการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ 

บริษัทฯ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 รายละเอียดของทุน 

จดทะเบียนของบริษัทฯ	และข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ของ 

บริษัทฯ	ทีเ่สนอขายสามารถแจกแจงได้ดังต่อไปนี้
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ลำาดับ ช้ื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขาย
วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตรา

ดอกเบี�ย(%)

จำานวนเงิน 

(ล้านบาท)

 ข้อม้ลเก่�ยวกับีตราสารหน่�ของบีริษััทฯท่�เสนอขาย

	 ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้ออกและเสนอขายหุน้กู้ต่อประชาชนท่ัวไป	3	ครั้ง	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	และเพื่อชำาระคืนเงินกู้	หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้

 

	 มูลค่าของหุ้นกู้ท่ียังไม่ครบกำาหนดไถ่ถอนรวมท้ังส้ิน	47,168.70	ล้านบาท	ซ่ึงหุ้นกู้ท้ังหมดเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน

1

หุ้นกู้ของบริษัท	

เมืองไทย	ลิสซิ่ง	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	1/2561	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน

ปี	พ.ศ.	2565

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

เสนอขายให้แก่

นักลงทุนสถาบัน

และ/หรือผู้ลงทุน

รายใหญ่

2

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	2/2561	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	พ.ศ.	2565

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

เสนอขายให้แก ่

นักลงทุนสถาบัน

และ/หรือผู้ลงทุน

รายใหญ่

3

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที	่3/2561	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน	

ปี	พ.ศ.	2565

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

เสนอขายให้แก ่

นักลงทุนสถาบัน

และ/หรือผู้ลงทุน

รายใหญ่

4

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	1/2562	

ชุดที่	1	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	พ.ศ.	2565

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

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป(ผู้ลงทุนทั่วไป

และ/หรือผู้ลงทุน

สถาบัน)

รายงานประจำำาปี 2564
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ลำาดับ ช้ื่อหุน้กู้ วันออกหุน้กู้ ประเภทการเสนอขาย
วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตรา

ดอกเบี�ย(%)

จำานวนเงิน 

(ล้านบาท)

5

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	1/2562	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	พ.ศ.	2565

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

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป(ผู้ลงทุนทั่วไป

และ/หรือผู้ลงทุน

สถาบัน)

6

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	2/2562	

ครบกำาหนด

ไถ่ถอน 

ปี	พ.ศ.	2565

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

ผู้ลงทุนสถาบัน

7

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	3/2562	

ครบกำาหนด

ไถ่ถอน 

ปี	พ.ศ.	2565

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

เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนไม่เกิน	 

10	ราย

8

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	4/2562	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	พ.ศ.	2565

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

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป(ผู้ลงทุนทั่วไป

และ/หรือผู้ลงทุน

สถาบัน)
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ลำาดับ ช้ื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขาย
วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตรา

ดอกเบี�ย(%)

จำานวนเงิน 

(ล้านบาท)

9

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	4/2562	

ชุดที่	3	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	พ.ศ.	2566

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

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป(ผู้ลงทุนทั่วไป

และ/หรือผู้ลงทุน

สถาบัน)

10

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	6/2562	

ครบกำาหนด

ไถ่ถอน 

ปี	พ.ศ.	2566

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

ผู้ลงทุนสถาบัน

11

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	7/2562	

ครบกำาหนด

ไถ่ถอน 

ปี	พ.ศ.	2565

9/8/2562 8/8/2565 200.00 3.19

เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนไม่เกิน	 

10	ราย	

12

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	10/2562	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2566

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

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป	(ผู้ลงทุน

ทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

รายงานประจำำาปี 2564
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ลำาดับ ช้ื่อหุน้กู้ วันออกหุน้กู้ ประเภทการเสนอขาย
วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตรา

ดอกเบี�ย(%)

จำานวนเงิน 

(ล้านบาท)

13

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	10/2562	

ชุดที่	3	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2566

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

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป	(ผู้ลงทุน

ทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

14

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	10/2562	

ชุดที่	4	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	พ.ศ.	2566

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

ผู้ลงทุนสถาบัน

15

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	1/2563	

ชุดที่	1	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2565

13/3/2563 13/6/2565 1,200.00 2.30
เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

16

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	1/2563	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2566

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

เสนอขายให้แก ่

นักลงทุนสถาบัน

และ/หรือผู้ลงทุน

รายใหญ่
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ลำาดับ ช้ื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขาย
วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตรา

ดอกเบี�ย(%)

จำานวนเงิน 

(ล้านบาท)

17

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที	่1/2563	

ชุดที่	3	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2567

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

เสนอขายให้แก ่

นักลงทุนสถาบัน

และ/หรือผู้ลงทุน

รายใหญ่

18

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที	่2/2563	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2566

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

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป	(ผู้ลงทุน

ทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

19

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที	่3/2563	

ชุดที่	1	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2565

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

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป	(ผู้ลงทุน

ทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

20

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที	่3/2563	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2566

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

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป	(ผู้ลงทุน

ทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

รายงานประจำำาปี 2564
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ลำาดับ ช้ื่อหุน้กู้ วันออกหุน้กู้ ประเภทการเสนอขาย
วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตรา

ดอกเบี�ย(%)

จำานวนเงิน 

(ล้านบาท)

21

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	1/2564	

ชุดที่	1	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2566

23/2/2564 25/2/2566 1,514.00 2.95

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป	(ผู้ลงทุน

ทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

22

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	1/2564	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2567

23/2/2564 13/3/2567 2,486.00 3.23

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป	(ผู้ลงทุน

ทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

23

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	2/2564	

ชุดที่	1	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2566

25/3/2564 24/3/2566 500.00 2.70
เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

24

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	2/2564	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2567

25/3/2564 28/3/2567 500.00 3.20

เสนอขายให้แก ่

นักลงทุนสถาบัน

และ/หรือผู้ลงทุน

รายใหญ่
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ลำาดับ ช้ื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขาย
วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตรา

ดอกเบี�ย(%)

จำานวนเงิน 

(ล้านบาท)

25

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที	่3/2564	

ชุดที่	1	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2566

27/5/2564 30/5/2566 1,100.00 2.50
เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

26

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที	่3/2564	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2567

27/5/2564 28/5/2567 1,600.00 2.90
เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

27

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที	่3/2564	

ชุดที่	3	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2568

27/5/2564 27/5/2568 800.00 3.20
เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

28

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที	่3/2564	

ชุดที่	4	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2569

27/5/2564 26/5/2569 500.00 3.65
เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

รายงานประจำำาปี 2564
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ลำาดับ ช้ื่อหุน้กู้ วันออกหุน้กู้ ประเภทการเสนอขาย
วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตรา

ดอกเบี�ย(%)

จำานวนเงิน 

(ล้านบาท)

29

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	4/2564	

ชุดที่	1	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2566

16/8/2564 15/8/2566 2,000.00 2.45
เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

30

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	4/2564	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2567

26/8/2564 27/8/2567 1,641.80 3.20

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป	(ผู้ลงทุน

ทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

31

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	4/2564	

ชุดที่	3	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2568

26/8/2564 26/8/2568 1,361.80 3.50

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป	(ผู้ลงทุน

ทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

32

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	4/2564	

ชุดที่	4	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2569

26/8/2564 25/8/2569 996.40 3.70

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป	(ผู้ลงทุน

ทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)
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ลำาดับ ช้ื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขาย
วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตรา

ดอกเบี�ย(%)

จำานวนเงิน 

(ล้านบาท)

33

หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที	่5/2564	

ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี	2566

25/10/2564 17/10/2566 2,000.00 2.35
เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน
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หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที	่6/2564	

ชุดที่	1	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2567

9/11/2564 5/11/2567 1,902.00 3.13

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป	(ผู้ลงทุน

ทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)
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หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที	่6/2564	

ชุดที่	2	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2568

9/11/2564 4/11/2568 1,598.00 3.45

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป	(ผู้ลงทุน

ทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)
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หุ้นกู้ของ 

บริษัท	เมืองไทย	 

แคปปิตอล	

จำากัด	(มหาชน)	

ครั้งที	่6/2564	

ชุดที่	3	ครบ

กำาหนดไถ่ถอน 

ปี	2569

9/11/2564 3/11/2569 1,000.00 3.70

เสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป	(ผู้ลงทุน

ทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

รวมม้ลค่าสุทธิ 47,168.70

	

	 มูลค่่าข้องตัุ�วเงินีที�ยังไม่ค่รบกำาหนีด้ไถ่ถอนีรวมทั�งสิิ�นี	1,220	ล้านีบาท	ทั�งนีี�ตัุ�วเงินีมีระยะเวลาค่รบกำาหนีด้ไม่เกินี	270	วันี	

และ	ไม่มีหลักประกันี

รายงานประจำำาปี 2564
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อยากไดรถใหม!

มาที่เมืองไทย แคปปตอล

สินเช�อเชาซื้อ

ไมดาวน ไมตองใชเงินกอนไมค้ำ



2564

เงินปันผลประจำาปี	2563 20	เมษายน	2564 พฤษภาคม	2564 0.37 784,400

2563

เงินปันผลระหว่างกาลปี	2562 8	เมษายน	2563 พฤษภาคม	2563 0.30 636,000

2562

เงินปันผลประจำาปี	2561 18	เมษายน	2562 พฤษภาคม	2562 0.26 551,200

วันที่อนุมัติ
กำาหนดจ่าย

เงินปันผล

อัตราเงินปันผลต่อ

หุ้น(บาท)

จำานวนเงิน

(พันบาท)

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ข้อที่	 35	 ซ่ึงกำาหนดห้ามมิให้บริษัทฯ	 จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น

นอกจากเงินกำาไร	และกรณีที่บริษัทฯ	ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่	ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล	การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำานวนหุ้น	

หุ้นละเท่า	ๆ	กัน	โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	แต่คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้

แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว	เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	มีผลกำาไรสมควรพอที่จะทำาได้	และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

	 โดยบริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ	50	ของกำาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยในแต่ละปี	 ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว 

(ถ้ามี)	 อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง	 ขึ้นอยู่กับแผนการขยายธุรกิจ	 สภาพคล่อง	 ความจำาเป็นในการใช้

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ	และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและความเหมาะสมอื่นๆ	ในอนาคต	

	 ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้เปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ในส่วนของ	 “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”	 เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 โดยเฉพาะต่อผู้ถือหุ้นรายบุคคล	 และสถาบันการเงินที่ลงทุนในหุ้น

สามัญของบริษัทฯ	ในการตัดสินใจลงทุน

 ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบีริษััทฯ

รายงานประจำำาปี 2564
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

	 บร ิษ ัทฯ	 ให้ความสำาค ัญต่อการจัดการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างยิ่งยวด	 ด้วยการกำาหนดนโยบายการบริหาร

จัดการความเส่ียง	กำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 

และสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยง	โดยพิจารณาปัจจัย

ความเสี่ยงต่างๆ	รวมถึงการสร้างการจัดการบริหารความเส่ียง

ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรด้วย	ทัง้นี้เพื่อให้ธุรกิจ

สามารถเติบโต	 สร้างผลตอบแทน	 และก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

 1.1 วัฒนธรรมการจัดการบีริหารความเส่�ยง

 1. นโยบีายและการกำากับีด้แลความเส่�ยง

	 บริษัทฯ	 ยึดถือกรอบการบริหารความเสี่ยง	 (Risk	

Management	 Framework)	 ตามมาตรฐานสากลของ	

หลักการบริหารความเสี่ยง	 COSOERM	 ซึ่งประกอบด้วย

แนวทางปฏิบัติครอบคลุมองค์ประกอบทั้งหมด	8	รายการ	

ดังต่อไปนี้

	 สภาพแวดล้อมภายในและโครงสร้างการบริหาร

ความเส่ียงเพื่อปลูกฝังสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี	

บริษัทได้ดำาเนินการ	ดังนี้

	 บริษัทฯ	ได้จัดการให้มีโครงสร้างการบริหารความเส่ียง

ให้เป็นที่ยอมรับตามหลักสากล	 ซึ่งมีการกำาหนดหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง	

ตลอดถึงหน่วยงานบริหารความเส่ียงท่ีทำาหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ

ไว้อย่างชัดเจน	 ปัจจุบันคือฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงและ

กฎหมาย	 ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีความเป็นอิสระ	และผู้บริหารแบบ	Dual	Reporting	

เป็นประจำา	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครัง้	นอกจากฝ่ายบริหาร

จัดการความเส่ียงและกฎหมายแล้ว	บริษัทฯ	ยังมีฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน	ซึ ่งปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความเป็นอิสระ	รายงานต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ	ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน 

และผู ้บริหารแบบ	 Dual	 Report	 นอกจากนั ้น	 ปัจจุบัน

บริษัทฯ	ได้จัดตั้งฝ่ายกำากับและดูแลกิจการ	(Compliance)	

เพื่อให้การจัดการความเสีย่ง	เป็นไปอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น

2

 โครงสร้างการบีริหารความเส่�ยง

	 บริษัทฯ	จัดให้มีการทบทวน	และปรับปรุงนโยบาย

การบริหารความเสี่ยง	คู่มือการบริหารความเสี่ยง	นโยบาย

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี	และจรรยาบรรณของบริษัทฯ	จริยธรรม

ทางธุรกิจ	รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เพื่อให้เป็นกรอบใน

การบริหารธุรกิจ	และบริหารความเสี่ยงในองค์กรเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและทันกาล	รวมไปถึงจะต้องสื่อสารไปยังให้

ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

และสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้

 นโยบีายการบีริหารความเส่�ยงของบีริษััทฯ

	 ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านมีความรับผิดชอบใน

การบรหิารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	โดยมีการจัดการอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง	มีมาตรฐานเดียวกัน

	 ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน	ต้องนำาการบริหาร

ความเส่ียงไปใช้ปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนินงานตามปกติ	

ทั้งด้านกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์	การตัดสินใจ	และ

งานประจำาวัน	 โดยนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพื่อใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน	ต้องรายงานความเส่ียง

ท่ีประเมินและจัดลำาดับความสำาคัญ	พร้อมท้ังระบุวิธีการจัดการ 

ความเส่ียง	และผู้รับผิดชอบ	(เจ้าของความเส่ียง)	โดยรายงานน้ี

ต้องนำาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำาดับขั้น

	 การบ่งช้ีและจัดการความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	 จะต้องได้รับการจัดการอย่าง

เป็นระบบ	เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ	ยอมรับได้

และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียที่ไม่ได้คาดหวังต่อ

ธุรกิจ	ตลอดจนใช้โอกาสที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์	ทั้งนี้เพื่อให้

เกิดการสมดุลของการเติบโตทางธุรกิจ	ความเสี ่ยง	และ 

ผลตอบแทนของบริษัทฯ

	 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องมีการติดตาม	ประเมิน

ผลการบริหารความเสี่ยง	โดยมีการทบทวนและมีส่วนร่วมใน

การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

	 หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงจะต้องรายงานความ

เส่ียงแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร	 โดยสอดคล้อง 

กับระดับความเสี่ยงเป็นระยะ	ๆ	ผ่านทางช่องทางที่ได้กำาหนด 

ไว้ในคู่มือบริหารความเสี่ยง
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	 บริษัทฯ	กำาหนดให้การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ครอบคลุมระบบการปฏิบัติงานทั้งในสำานักงานใหญ่และสาขา

ทุกสาขาทั่วประเทศ	 ทุกปีจึงมีการจัดให้มีจำานวนพนักงานซึ่ง

ปฏิบัติหน้าท่ีในการดำาเนินการตรวจสอบภายในมีจำานวนท่ีเพียงพอ

 2. การกำาหนดวัตถุประสงค์ให้ชื่ัดเจน

	 วัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	คือการ

เป็น	“ผู้นำาในการให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความ

รับผิดชอบ”	 จึงมีการกำาหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง	

โดยเฉพาะความเส่ียงด้านการผิดนัดชำาระหนี้ของลูกค้าเพื่อ

ลดโอกาสที่จะล้มเหลว	 ซึ่งผู้บริหารมีการหารือเพื่อทบทวน 

และปรับปรุงกลยุทธ์	 และเครื่องมือชี้วัดผลสำาริดรวมทั้งผล

ตอบแทนซึ่งเกี่ยวโยงกับความเสี่ยงดังกล่าว	หรือ	NPL	อย่าง

สมำา่เสมอ	เพื่อรักษาประสิทธิภาพและทันกาลต่อการเปล่ียนแปลง

ของปัจจัยทั้งภายนอก	และภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

ดำาเนินธุรกิจ	อาทิ	ในปี	2564	ซึ่งบริษัทฯ	ได้รับผลกระทบจาก

การสภาวะเศรษฐกิจผันผวน	และสัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่ถีบตัว

สูงขึ้น	การกำาหนดกลยุทธ์ในการติดตามจึงต้องมีการปรับปรุง

เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถรักษาคุณภาพสินทรัพย์ไว้ได้	หรือ

มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยที่ช่วยผยุงความสามารถใน

การชำาระหนี้ของลูกค้าเพื่อผ่านพ้นวิกฤตในช่วงที่มีการล็อค

ดาวน์ภายในประเทศ	ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพสินทรัพย์พอร์ต

สินเชื่อในระยะยาว	เป็นต้น

	 ผู้บริหารได้กำาหนดและประกาศเป้าหมายและแผน

ปฏิบัติงาน	3	ปี	ระยะที่	3	สำาหรับปี	2564-2566	เพื่อให้

บริษัทฯ	สามารถรักษาระดับในช่วงเติบโต	(Growth	Stage)	

ได้อย่างต่อเนื่อง	ในการประชุมภายใน	เมื่อวันที ่	26-27	

ตุลาคม	2564	ตามที่เปิดเผยในหัวข้อ	“แผนธุรกิจระยะกลาง”	

(2564-2566)

 3. การระบีุความเส่�ยง

	 ฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงและกฎหมายมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการตระหนักรู้	 และสามารถระบุความเสี่ยงใน

การดำาเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น	ระยะยาว	ความเสี่ยงอุบัติใหม่	

และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคตได้	 เพื่อท่ีบริษัทฯ	 จะได้

สามารถกำาหนดกลยุทธ์ในการกำาจัด	บรรเทา	หรือปรับตัวเพื่อ

รองรับความเส่ียงดังกล่าว	อันจะส่งผลให้บริษัทฯ	สามารถเติบโต

อย่างย่ังยืนได้ในระยะยาว	ท้ังน้ีบริษัทฯ	ใช้เครื่องมือหลากหลายใน

ข้ันตอนการระบุความเส่ียงน้ี	เช่น	การระดมสมองในระหว่างการ

ประชุมภายในระหว่างฝ่ายต่างๆ	 การวิเคราะห์	 SWOT	 การ

วิเคราะห์สมมติฐาน	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 การเปรียบ

เทียบกับอุตสาหกรรม	รวมถึงการรับฟังจากผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	จำาแนกความเสี่ยงหลักท่ีอาจเกิดข้ึนออกเป็น	

8	ด้าน	ดังท่ีจำาแนกในหัวข้อ	“ปัจจัยความเส่ียง”	อย่างไรก็ตาม	

ใน	ปี	2564	ความเสี่ยงที่ถือเป็นความเสี่ยงมีความสำาคัญและ

ส่งผลกระทบสูงต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 (Materiality)	

คือความเสี่ยงที่เก่ียวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค	Covid-19	ดังนี้

 ความเส่�ยงอุบีัติใหม่:	 ความเสี่ยงจากการแพร่

ระบาดของโรคไวร ัส	 Covid-19	 และความเสี ่ยงด้าน

อาชญากรรมไซเบอร์	

 ความเส่�ยงด้านการปฏิิบีัติการ:	ความเสี่ยงด้าน

การติดตามเก็บหน้ี	 และการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์เนื่องจาก

การลดลงของรายได้ครัวเรือนสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่

ชะลอตัว

 ความเส่�ยงด้านการเงิน:	ความเสี่ยงด้านสภาพ

คล่องที่เกิดจากมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย	 และการ

ชะลอความต้องการกู้ยืมของลูกค้ารายย่อยจากการได้รับ

มาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ

 ความเส่�ยงด้านการเปล่�ยนแปลงกฎระเบี่ยบี: 

ความเสี่ยงจากการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดเพดาน

อัตราดอกเบี้ยในมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่	 2	

สำาหรับสินเชื่อส่วนบุคคล	เหลือไม่เกินร้อยละ	25	สินเชื่อจำานำา

ทะเบียนรถ	เหลือไม่เกินร้อยละ	24	และสินเชื่อรายย่อยเพื่อ

การประกอบอาชีพ	 เหลือไม่เกินร้อยละ	 33	 รวมถึงการ

ปรับปรุงการคำานวณดอกเบี้ยปรับ	 และแนวทางการกำากับค่า

ธรรมเนียมต่างๆ

 4. การประเมินความเส่�ยง

	 การจัดอันดับความสำาคัญของแต่ละความเสี่ยงนั้น	

บริษัทฯ	 ได้กำาหนดเกณฑ์์การประเมินความเส่ียงไว้	 โดยวัดจาก

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	 (Likelihood)	และระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบด้านต่างๆ	(Impact)	ดังต่อไปนี้

 ผลกระทบด้านนโยบายเชิงปริมาณ	 และผลการ 

ดำาเนินงาน

 ผลกระทบต่อชื่อเสียง	ภาพลักษณ์องค์กร	และ

ความสามารถในการแข่งขัน

 ผลกระทบต่อการดำาเนินกิจการ	

 ผลกระทบต่อความพึงพอใจ	คุณภาพชีวิต	และ

ความปลอดภัยของพนักงาน

 ผลกระทบต่อความพึงพอใจ	ความปลอดภัยใน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 ผลกระทบต่อระบบความปลอดภัยสารสนเทศ

 ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน/คอร์รัปชั่น

รายงานประจำำาปี 2564
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การแพร่ระบาดของ

โรค	Covid-19

S การติดโรคระบาด

ที่ยังไม่มีทางรักษา	

และสามารถแพร่

เชื้อได้ ในวงกว้าง

L	–	สูง

I	–	สูง

	แผนดำาเนินธุรกิจอย่าง 

			ต่อเนื่อง	(BCP)	สำาหรับการ 

			แพร่ระบาดของโรคไวรัส	

	ระเบียบปฏิบัติ	เรื่อง 

			การทำางานจากบ้าน	

			(work	from	home)

	ระเบียบปฏิบัติ	เรื่อง	 

			การปฏิบัติตามนโยบาย	 

			Social	Distancing	ใน 

			สำานักงานใหญ่	สาขา	 

			และหอพักพนักงาน

	ระเบียบปฏิบัติ	เรื่อง	 

			การจัดหา	ติดตั้งอุปกรณ์เสริม	 

			และ	PPE	สำาหรับพนักงาน 

			ทุกระดับ	ทุกสาขา	และลูกค้า

พนักงาน,

ลูกค้า

	 แผนผังความเสี่ยง	(Risk	Map)	ประจำาปี	2564	สามารถแจกแจงได้ดังนี้

ผลกระทบ

 1. Phishing Scam

 2. การติดตามหนี�

 3. การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

 4. สภาพคล่อง

 5. การไม่สามารถขายสินทรัพย์ที่ยึดมาได้

 6. การเปล่ียนแปลงของกฎหมายกำากับสินเช้ื่อ

 7. การผ่อนคลายมาตรฐานบัญช้ี

 8. ภัยจาก Ransomware
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ปัจจัยความเสี่ยง ประเด็นความเสีย่งESG ผู้มีส่วนได้เสีย
เกณฑ์์ประเมิน

ความเสี่ยง

กลยุทธ์การบริหาร

ความเสี่ยง

อาชญากรรม

ไซเบอร์

S 	Phishing	Scam

			Ransomware	 

			ไวรัสคอมพิวเตอร ์

			เจาะผ่านระบบ 

			รักษาความ 

			ปลอดภัยเพื่อ 

			ทำาลายฐานข้อมูล 

			ส่วนบุคคล

L	–	สูง

I	–	ต่ำา

L	–	ต่ำา

I	–	สูง

	นโยบายความปลอดภัย 

			สารสนเทศ	และนโยบาย 

			คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

	การแจ้งเตือนภัย	สื่อสาร	 

			ให้ความรู้แก่พนักงาน,	 

			ลูกค้า	และประชาชนทั่วไป 

			ผ่านทางช่องทางออนไลน์	 

			และช่องทางการสื่อสารต่างๆ	 

			ให้ระมัดระวัง	Phishing	 

			Scam

	ปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลจาก 

			ช่องทางการร้องเรียน

สังคม,	ลูกค้า,	

นักลงทุน

การติดตามหนี้/ 

ไม่สามารถยึด 

หลักประกันได้

การไม่สามารถขาย

สินทรัพย์ที่ยึดมาได้

G การไม่สามารถ

ติดตามลูกค้าให้

ชำาระหนี้ได้ส่งผล 

ให	้NPL	สูงขึ้น

การไม่สามารถ 

ขายสินทรัพย์ที่ยึด 

มาได้	หรือราคาต่ำา

กว่าประมาณการ

L	–	สูง

I	–	กลาง

L	–	กลาง

I	–	กลาง

	นโยบายผ่อนคลายการจัด 

			ชั้นหนี้	และการตั้งสำารอง 

			ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

			สอดคล้องกับประกาศจาก 

			ธนาคารแห่งประเทศไทย	 

			และสมาคมวิชาชีพบัญชี

	มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 

			รายย่อย

	เลื่อนการชำาระหนี	้ 

			เป็นระยะเวลา	3	เดือน

	ปรับโครงสร้างหนี้

	ลดอัตราดอกเบี้ย

	ระเบียบปฏิบัติงาน	 

			เรื่อง	การแก้ไขหนี้

	ระเบียบปฏิบัติการติดตาม 

			สินเชื่อที่มีปัญหา	และการ 

			บังคับคดี

	ระเบียบปฏิบัติงาน	 

			เรื่อง	การจัดการประมูล	

	ระเบียบปฏิบัติงาน	 

			เรื่อง	กระบวนการ 

			รายงานเหตุการณ ์

			ผิดปกติ

พนักงาน,	 

ลูกค้า

รายงานประจำำาปี 2564
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ปัจจัยความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงESG ผู้มีส่วนได้เสีย
เกณฑ์์ประเมิน

ความเสี่ยง

กลยุทธ์การบริหาร

ความเสี่ยง

สภาพคล่อง 

ทางการเงิน

G การไม่มีเงินสดเพียง

พอต่อการดำาเนิน

งาน	อันส่งผลให้การ

ปล่อยสินเชื่อหยุด

ชะงัก	หรือลดลง

L	–	สูง

I	–	สูง

	จัดทำารายงานประมาณการ 

			กระแสเงินสด	เพื่อดูความ 

			พอเพียงของการใช้เงินสด 

			สำาหรับการดำาเนินงาน	โดย 

			แบ่งรายงานเป็นช่วงของการ 

			ใช้เงินสดออกเป็นรายวัน	 

			รายสัปดาห์	รายเดือน	 

			รายสามเดือนและรายปี	

	นโยบายการจัดการและขยาย 

			ช่องทางในการระดมทุนเพื่อ 

			กระจายความเสี่ยงด้านสภาพ 

			คล่องทางการเงิน	อาทิ	 

			การออกและเสนอขายหุ้นกู ้

			ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

	การกู้ยืมเงินซอฟท์โลนจาก 

			ธนาคารออมสิน	เพื่อการให ้

			มาตรการช่วยเหลือแก่ลูกค้า 

			รายย่อย

พนักงาน,

ลูกค้า

การเปลี่ยนแปลง		 

ของกฎหมาย 

กำากับสินเชื่อ

G การลดเพดานอัตรา

ดอกเบี้ย	และ/หรือ	

ค่าธรรมเนียมอาจส่ง

ผลให้รายได้ของ 

บริษัทฯ	ลดลง

กระทันหัน	หากค่า

ใช้จ่ายไม่สามารถลด

ลงได้อย่างทันท่วงท	ี

จะทำาให้ผลกำาไรลดลง

การผ่อนคลาย

มาตรการการ

บัญชีเนื่องจาก

สภาวะผันผวน

ทางเศรษฐกิจอัน

สืบเนื่องมาจาก

สถานการณ์โรค

ระบาด	Covid-19

L	–	กลาง

I	–	สูง

L	–	ต่ำา

I	–	สูง

พนักงาน,

ลูกค้า,

หน่วยงานกำากับ
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 5. การตอบีสนองต่อความเส่�ยง

	 เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำาระหนี้	

ซึ่งเป็นความเส่ียงหลักท่ีสำาคัญท่ีสุดของการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ	บริษัทฯ	 ได้กำาหนดอัตราความเสี่ยงที่บริษัทฯ	 ยอมรับ	

โดยใช้ดัชนีชี้วัดเป็นสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (NPL)	

ไม่เกินร้อยละ	2.0	ดังนั้น	การปฏิบัติต่อการตอบสนองความ

เสี่ยงดังกล่าว	สามารถแจงได้ดังต่อไปนี้

 การหล่กเล่�ยงความเส่�ยง 

	 มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์์สินเชื่อท่ีบริษัทฯ	มีความถนัดเท่าน้ัน

 

 การลดความเส่�ยง  

		 นโยบายกำาหนดการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน	

โดยมีดัชนีวัด	KPI	เป็นประสิทธิผลจากการติดตามหนี้	ซึ่งเป็น

แรงผลักดันและจูงใจสำาคัญในการผลักดันกระบวนการ

ติดตามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

	 นโยบายกำาหนด	Single	Lending	Limit	ต่อลูกค้า	

	 นโยบายกำาหนดให้สัดส่วน	 LTV	 เฉลี่ยประมาณ

ร้อยละ	50	ซึง่เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม	ไม่สูงเกินไปจนอาจ

ก่อให้เกิดความเสี ่ยงในการละทิ ้งทรัพย์สินสูงขึ ้น	 นำามา

ซึ่ง	NPL	ที่สูงขึ้น

	 นโยบายกำาหนดให้พิจารณาประวัติการชำาระเพื่อ

ประเมินความสามารถในการชำาระหน้ีของลูกค้า	 สำาหรับสินเชื่อ

ที่ไม่มีหลักประกัน	 ซึ่งต้องเป็นลูกค้าเดิมที่มีประวัติชำาระกับ

บริษัทฯ	เท่านั้น

 การกระจายความเส่�ยง 

	 มุ ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อขนาดเล็ก	ให้แก่ลูกค้า

จำานวนมาก	เพื่อกระจายความเส่ียงด้านการกระจุกตัวของหน้ีเสีย	

	 การมีผลิตภัณฑ์์สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์หลากหลาย	

ในสัดส่วนที่เหมาะสม	 โดยมิได้มุ่งเน้นไปยังสินเชื่อที่ไม่มี

หลักประกัน	แม้จะมีอัตราดอกเบี้ยสูง	แต่มีความเสี่ยงในการ

ผิดนัดชำาระหนี้สูงเช่นกัน

 การยอมรับีความเส่�ยง 

	 บริษัทฯ	 ไม่มีนโยบายขายประกันรถหายให้แก่ลูกค้า

ในลักษณะ	bundle	 กับการปล่อยสินเชื่อ	 เนื่องจากบริษัทฯ	

เล็งเห็นว่าอัตราหนี้เสียของบริษัทฯ	อยู่ในระดับตำ่ามาก	และ

กรณีไม่สามารถติดตามรถได้ส่วนมากเกิดจากกรณีการทุจริต

ของลูกค้า	 ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดตำ่า	 และก่อให้เกิดความเสีย

หายในระดับตำ่า	บริษัทฯ	จึงตัดสินใจที่จะยอมรับความสูญเสีย	

หรือการผิดไปจากเป้าหมายจากผลกระทบจากความเสี่ยง

ดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าส่วนใหญ่	 ซ่ึงไม่มีเจตนา

กระทำาการทุจริต

 6. กิจกรรมการควบีคุมความเส่�ยง

	 บริษัทฯ	ใช้กลยุทธ์ในการเตือนภัยล่วงหน้าสำาหรับ

ความเส่ียงด้านสินเชื่อจากสภาวะเศรษฐกิจ	และสัญญาณทาง

เศรษฐกิจบางอย่าง	รวมถึงแผนการใช้งบประมาณในการช่วย

เหลือประชาชนด้านต่างๆ	

	 บริษัทฯ	 มีการทบทวน	 และปรับนโยบาย	 และ

ระเบียบปฏิบัติในการอนุมัติสินเชื่อให้สอดคล้องกับปัจจัย

เสี่ยงต่างๆ	เป็นกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่มี

ประสิทธิภาพ	และทันกาล

	 ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุม

การปฏิบัติงานทุกสาขา	และการเปิดช่องทางการสื่อสารให้แก่

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 เป็นกิจกรรมการค้นพบความเสี่ยง	

เพื่อประโยชน์ในการระบุเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึน

และแจ้งเตือนการจัดการ	เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น	ซ่ึงจะช่วยให้

ผ่ายบริหารสามารถดำาเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

 7. การส่อสารและการปล้กฝัังวัฒนธรรมความเส่�ยง

ในองค์กร

	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหนึ่งในเครื่อง

มือสำาคัญและทรงพลังที่สุดที่ทำาให้การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง

ทั้งต่อภายในและภายนอกองค์กรประสบความสำาเร็จอย่าง

สมบูรณ์	ถูกต้อง	ทันท่วงที	และเพียงพอ	สำาหรับคณะกรรมการ

บริษัทและผู้บริหารได้ใช้ในการตัดสินใจ	 และเพื่อให้พนักงาน

ตระหนักและปฏิบัติตามได้	 บริษัทฯ	 จึงให้ความสำาคัญต่อระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง	 โดยได้

กำาหนดนโยบายการรักษาข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศแล้ว	บริษัทฯ	ได้ลงทุนในการติดต้ังระบบ	SAP	และ

ระบบปฏิบัติการอื่นๆ	 เพื่อในการจัดการข้อมูลภายในองค์กร	

นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังให้ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศระดับ

โลกเป็นผู้ปฏิบัติการตรวจสอบระบบสารสนเทศและความ

ปลอดภัยของบริษัทฯ	 เป็นประจำาทุกปีและรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทฯ	อีกด้วย

 8. การติดตามความเส่�ยง

	 การประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	

และฝ่ายบริหารความเส่ียงและกฎหมายถูกจัดข้ึนเป็นประจำา

อย่างน้อยไตรมาสละคร้ัง	เพื่อให้ม่ันใจว่าการบริหารความเส่ียงและ 

ระบบการควบคุมความเสี่ยง	มีความเพียงพอ	เหมาะสม	และ

ดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงสร้างการบริหารความเส่ียง

รายงานประจำำาปี 2564
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 1.2 การพััฒนาผลิตภััณฑ์์และบีริการโดยคำานึงถึง

ความเส่�ยง

	 แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ	ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์์

สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์และบริการใหม่ๆ	 นั ้น	 มีปัจจัยที ่

ต้องคำานึงเพื่อจำากัดความเสี่ยงด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะความ

เสี่ยงด้านเครดิต	และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	อาทิ

 อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม	กำาหนดอัตราดอกเบี้ย

ของแต่ละผลิตภัณฑ์์ให้มีความเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้าน

เครดิตของลูกค้า	และไม่เกินจากที่กฎหมายกำาหนด	

 อัตราส่วนการให้สินเชื่อโดยเทียบกับมูลค่า

หลักประกัน	(Loan-to-Value	:	LTV)	ที่เหมาะสม

 การกำาหนด	LTV	โดยอิงจากราคาตลาดจากศูนย์

ประมูลของบริษัทฯ		ซ่ึงทำาให้บริษัทฯ	ม่ันใจได้ว่า	LTV	ของบริษัทฯ	

เหมาะสม	และอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงด้านเครดิต	

 วงเงินที่เหมาะสม	กำาหนดวงเงินไม่เกิน	550,000	

บาทต่อบุคคล	ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของการกระจุกตัว	

(Cluster	Risk)	ซึ่งขนาดสินเชื่อเฉลีย่ต่อสัญญา	ในปี	2563	

เท่ากับ	22,000	บาท	สูงขึ้นจากขนาดสินเชื่อเฉลี่ยต่อสัญญา

ปีที่แล้วเพียงร้อยละ	4.7

 อัตราค่างวดท่ีเหมาะสม	 ด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีไม่สูง	

ประกอบกับวงเงินที่เหมาะสม	และระยะเวลาของสัญญาที่

ย ืดหยุ ่น	 ส่งผลให้อัตราค่างวดของลูกค้าเหมาะสมกับ

ความสามารถในการชำาระของลูกค้า	 จึงทำาให้ความเสี่ยงด้าน

เครดิตไม่สูง

 ข้ันตอนการคัดเลือก	 และอนุมัติสินเชื่อท่ีเหมาะสม	

กำาหนดให้มีขั้นตอน	 Know-Your-Customer	 (KYC)	 และ

การพิสูจน์หลักประกันและเอกสาร	(Authentication	Process)

 ข้ันตอนการติดตามทวงหนี้ที่เหมาะสม	กำาหนดให้

มีข้ันตอนการติดตามท่ีเหมาะสม	และเป็นไปตามกฎหมายกำาหนด

 1.3 การกำาหนดการประเมินผลงานของพันักงาน

โดยคำานึงถึงความเส่�ยง

	 การประเมินผลงานของพนักงานแบ่งออกเป็น	

3	หัวข้อหลัก	ดังต่อไปนี้

	 1)	ผลงานการเก็บสินเชื่อ	(Asset	Quality)	โดยอิง

จาก	MTC	Model

	 2)	ผลงานการปล่อยสินเชื่อ	โดยอิงจากจำานวนลูกค้าใหม่

	 3)	ผลงานการรักษาฐานลูกค้า

 

	 ซึ่งหัวข้อที่สำาคัญและส่งผลกระทบต่อผลงานของ

พนักงานมากที ่สุดคือหัวข้อแรก	ซึ ่งเกี ่ยวข้องโดยตรงกับ

คุณภาพสินเชื่อ	และความเสี่ยงด้านเครดิตของพอร์ตสินเชื่อ

	 นอกจากน้ัน	บริษัทฯ	ยังได้ทำาการประเมินความเสี่ยง

ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยพิจารณาตามขั้นตอนการปฏิบัติ

งานซึ่งมีลักษณะทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริตได้	อาทิ

 การทุจริตในการจัดซื้อ	/	จัดจ้าง

 การทุจริตในการจัดหาผู้รับเหมา	/	หน่วยงานจาก

ภายนอก

 การทุจริตในการอนุมัติสินเชื่อ

 การทุจริตในการติดตามสินเชื่อ

 การทุจริตในการเก็บรักษาเงินสดในสาขา

 การทุจริตในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

 การทุจริตในการประมูลทรัพย์สิน

 การเอื้อประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ	 กับเจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐ	/	หน่วยงานรัฐ	/	หน่วยงานเอกชน

	 หากพบพนักงานกระทำาการทุจริต	บริษัทฯ	มีนโยบาย

ลงโทษตามระเบียบการลงโทษจนถึงที่สุด

 1. นโยบีายการจัดการความเส่�ยงเพั่อการสร้าง

จริยธรรมธุรกิจ

 นโยบีายการต่อต้านการทุจริต และรายงานข้อ

ร้องเร่ยน

	 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

ตามแนวทางปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Thailand’s	Private	Sector	

Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:	CAC)	

บริษัทฯ	 ได้กำาหนดและเปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริต	

(Anti-Corruption	Policy)	และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน	

(Whistleblower	 Policy)	 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว	 ได้กำาหนดแนวทางใน

การรับเรื่องร้องเรียน	 รวมถึงแนวปฏิบัติในการปกป้องผู้ร้อง

เรียนอีกด้วย	ทัง้นี้บริษัทฯ	ได้สื่อสารและเปิดเผยช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของ	บริษัทฯ	ดังนี้

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

contact.php	

   ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	 

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส	

โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ	 ผ่านช่องทาง	 ดังต่อไปนี้	

ติดต่อ	:	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

			 ที่อยู่	:	บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	

332/1	 ถนนจรัญสนิทวงศ์	 แขวงบางพลัด	 เขตบางพลัด	

กรุงเทพฯ	10700	

	 โทร	:	02	483	8888	

	 อีเมล	:	whistleblower@muangthaicap.com	
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	 โดยในปี	พ.ศ.	2564	บริษัทฯ	พบว่ามีการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางช่องทางในการร้องเรียน	และผ่านทางสื่อสังคม

ออนไลน์ของบริษัทฯ	จำานวน	30	กรณี

ทุจริตฉ้อโกง/ติดสินบน - - -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - - -

สิทธิมนุษยชน/ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - - -

การเปิดเผยข้อมูลภายในขององค์กร - - -

ความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

ข้อมูลส่วนบุคคล	และการหลอกลวงทาง 

อิเล็กทรอนิกส์	(Phishing	Scam)

29 ตรวจสอบ	และดำาเนินการ

แจ้งเตือน	Phishing	Scam	

บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

และแจ้ง	ปอท.

-

รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง/ 

ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง/ 

การจัดทำาเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ

- - -

การกระทำาผิดอื่นๆ	อาท	ิการฝ่าฝืนกฎระเบียบและ 

ข้อบังคับของบริษัท	การละเมิดการปฏิบัติหน้าที่

1 จัดการตามระเบียบของ 

บริษัทฯ

-

รายงานและการแจ้งเบาะแส ขั�นตอนการดำาเนินการ
จำานวน 

(กรณี)

มูลค่าความเสียหาย 

(บาท)

 2. นโยบีายการบีริจาค และเงินสนับีสนุนแก่พัรรค 

การเมือง สมาคมการค้า หรือสมาคมท่�ได้รับีการยกเว้น

ภัาษั่อ่นใด

 การสนับีสนุนพัรรคการเมือง

	 อ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปช่ันในคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ	ข้อ	3	ว่าด้วยการระมัดระวัง

ในการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง	 โดยบริษัทฯมีนโยบาย

เป็นกลางทางการเมือง	และจะไม่ให้การสนับสนุน	ไม่เข้าไปมี

ส่วนร่วม	 หรือการกระทำาอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง	

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ซึ ่งรวมถึงการนำาเงินทุนหรือใช้

ทรัพยากรของบริษัทฯ	 ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องทางการเมือง	 ดังน้ัน	

บริษัทฯ	จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใด	

 การสนับีสนุนสมาคมการค้าผ้้ประกอบีธุรกิจ

สินเชื่่อทะเบ่ียนรถ 

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ

กำากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส	

ด้วยการร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ	

ได้ร่วมหารือ	รับฟัง	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น

ต่างๆ	กับธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถกำาหนดกฎระเบียบ	

หรือแนวทางปฏิบัติในการกำากับดูแลธุรกิจภายใต้	 สถาบันการเงิน	

และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน	ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน	โดยในปี	2563	มาตรการที่ได้มีการหารือร่วมกัน	

อาทิ	 มาตรการการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากความ

ผันผวนทางเศรษฐกิจ	 และการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา	 (COVID-19)	 การลดเพดานอัตราดอกเบี ้ยของ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ	และสินเชื่อรายย่อย

รายงานประจำำาปี 2564
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เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับ	 รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมการติดตามภาษี	 และดอกเบีย้ผิดนัดชำาระ	

เป็นต้น

 การสนับีสนุนสมาคมผ้้ประกอบีธุรกิจสินเชื่่อส่วนบีุคคล

	 บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล	ทัง้นี้	ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้มีค่าบำารุงสมาคม

รายปีชำาระแก่สมาคมฯ	จำานวน	10,700	บาท

 3. นโยบีายการจัดการด้านภัาษั่

	 บริษัทฯ	เปิดเผยนโยบายการจัดการด้านภาษีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่อแสดงถึงหลักการและมาตรฐานการจัดการด้าน

ภาษีของบริษัทฯ	รวมถึงการเปิดเผยอย่างโปร่งใส	และรัดกุมในการจัดการภาษี	ทั้งนี้	ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก

ในดัชนี	FTSE	Thailand	USD	Net	Tax	Index	จาก	FTSE	Russell	ซึ่งคำานวณจากมูลค่าภาษีทีบ่ริษัทฯ	ชำาระ

รวมรายได้	(ล้านบาท)	 16,019 14,733 12,688 10,416

กำาไรก่อนหักภาษี	(ล้านบาท) 6,201 6,516 5,293 4,627

ภาษีจ่าย 1,256 1,303 1,056 913

อัตราภาษีที่แท้จริง	(ร้อยละ) 20.27% 19.99% 19.95% 19.73%

อัตราภาษีที่ชำาระเป็นเงินสด	(ร้อยละ) 20.27% 19.99% 19.95% 19.73%

ประเทศไทยเท่านั�น 2564 2563 2562 2561

 4. นโยบีายการรักษัาข้อม้ลและความมั�นคงปลอดภััย 

สารสนเทศ

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมูล

และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในกรณีที่มี

การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	หรือความเสียหายในระบบ

ความปลอดภัยสารสนเทศ	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงได้กำาหนด

นโยบาย	 และมาตรการในการดูแล	 และป้องกันความเสี่ยง

ดังกล่าว	 และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ในส่วนของ	

“นักลงทุนสัมพันธ์”	 หัวข้อ	 “นโยบายการรักษาข้อมูลและ

ความมั่นคงปลอดภัย”	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้กำาหนดคณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท	 และเจ้าหน้าที่คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล	 ขั ้นตอนปฏิบัติเมื่อมีการละเมิดข้อมูล 

ส่วนบุคคลภายในบริษัท	 ช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียน 

สำาหรบัผู้มีส่วนได้เสียหากมีเหตุอันน่าสงสัย	 หรือเกิดความ

เสียหายผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ	และช่องทาง	

whistleblower	ของบริษัทฯ		รวมถึงบทกำาหนดโทษ	(Penal	

Penalties)	กรณีท่ีมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	ท้ังความรับผิด

ทางแพ่ง	 (Civil	 Liabilities)	 และความรับผิดทางอาญา	

(Criminal	 Liabilities)	 ทั้งนี้	 ในปี	 2564	บริษัทฯ	 ได้จัดให้

พนักงานในฝ่ายความปลอดภัยสารสนเทศ	เข้ารับการอบรม

กับสถาบัน	ITC	Training	Center	Co.,Ltd.	และผู้เชี่ยวชาญ	

ด้าน	 SERVER	 ของระบบที่มีความจำาเป็นต่างๆภายในบริษัท	

รวมท้ังหลักสูตรการดูแลระบบเครื่อง	server	และระบบ	Network	

และ	Firewall	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบริษัทมากขึ้น

	 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้รายงาน

ผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาข้อมูลและความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศให้แก่ผู้บริหาร	คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	และ

คณะกรรมการบริษัทว่าในปี	2564	บริษัทฯ	 ไม่ได้รับการ

ร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล			อย่างไร

ก็ตามมีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ	 Phishing	 Scam	 จำานวน	

30	 กรณี	 ซึ่งมิได้สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อ

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	แต่อย่างใด	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้

ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันความเสี่ยงโดยการแจ้งเตือน
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ผู้มีส่วนได้เสียบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และแจ้งความไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยี	(ปอท.)	แล้ว

	 นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายนอกได้ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบสารสนเทศปีละคร้ัง	และรายงานต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ	และผู้บริหาร

 5. นโยบีายการจัดซื�อจัดจ้าง

	 บริษัทฯ	ได้เปิดเผยนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในส่วนของ	“นักลงทุนสัมพันธ์”	หัวข้อ	“นโยบายเพื่อ

การกำากับกิจการที่ดี”	ทัง้นี้	บริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการกำากับให้การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ	เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น	และคำานึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิง่แวดล้อม	(ESG)

	 โดยในปี	2564	บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงการจัดซ้ืออุปกรณ์	 เครื่องใช้ภายในสำานักงานตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ ้างใหม่	 ซึง่

สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อมที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว	จากกระทรวงอุตสาหกรรมเเละ

ผ่านเกณฑ์์ข้อกำาหนดสินค้าเเละบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละ 

สิ่งเเวดล้อม	อาทิ	กระดาษชำาระ	เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ	5	ดาว	ถุงผ้าเพื่อการจัดทำาถุงยังชีพ	เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการกำากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยสารสนเทศ

ผู้มีส่วนได้เสีย และ วัฒนธรรมการจัดการความเสีย่ง

Data Governance

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Accountability Transparency Security Collaboration

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่่ายจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และความปลอดภัยสารสนเทศ และฝ่่ายกำากับ

คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคล

รายงานประจำำาปี 2564

50





 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัท

 2.2.1  ความเส่�ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบีริษััท

 1. ความเส่�ยงอุบีัติใหม่

	 ฝ่ายจัดการความเส่ียง	นำาเสนอปัจจัยความเส่ียงใหม่

ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตแก่คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง	

โดยเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

เพื่อหาแนวปฏิบัติในการจำากัด	หรือลดความเสีย่ง	พร้อมกันนี้

บริษัทฯ	 ยังได้เปิดเผยความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	

พร้อมกระบวนการจัดการความเสี่ยง	ดังนี้

 1.1 ความเส่�ยงจากโรคระบีาด (Epidemics Risk)

 ความเสี่ยงจากโรคระบาด	 ถือเป็นความเสี่ยง

สำาคญัที่บริษัทและ	องค์กรต่างๆ	ทั่วโลกยังคงต้อง	ติดตาม

และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 ยังมี

ความท้าทาย	จากการต้องปรับเปลีย่นกระบวนการจัดการ	และ

แนวทางการรับมือกับสถานการณ์ให้สอดคล้องกับมาตรการ	

ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง		

	 สถานการณ์ความเส่ียงจากโรคระบาดอาจมีแนว

โนม้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	 และมีผลกระทบในวงกว้าง

ต่อทั ้งระบบเศรษฐกิจและสังคม	รวมทั ้งส่งผลกระทบต่อ 

การดำาเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม	ดังนี้	

 การให้บริการลูกค้า	ต้องปรับรูปแบบการดำาเนิน

ธุรกิจ	และการให้บริการลูกค้า	เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับ

บริการอย่าง	ต่อเนื่องและปลอดภัย	เน้นยำ้าให้พนักงานหมั่น

ทำาความสะอาดบริเวณเคาน์เตอร์หลังจากเสร็จส้ินการให้บริการ		

มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์	 เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ 

ในความปลอดภัยจากโรคระบาดดังกล่าว

 การปฏิบัติงานของพนักงาน	บริษัทต้องปรับรูปแบบ

การทำางาน	ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้	โดยคำานึงถึง

ความปลอดภัยของ	พนักงานเป็นหลัก	

 การปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐ		บริษัทต้อง 

เตรียมความพร้อม	 และให้ความร่วมมือ	 ในการปฏิบัติตาม

ประกาศสั ่งการจาก	ภาครัฐ	กระทรวงสาธารณสุข	และ	

หน่วยงานที ่เกี่ยวข้อง	อย่างเคร่งครัด

	 จากปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ	คือการชะลอตัว	และหดตัวทั้งการเติบโตในภาค

การผลิต	การส่งออก	และการท่องเท่ียว	นอกจากน้ัน	ผลกระทบ 

ดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ	ทัง้ในระยะสั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว	ในระยะสั้น	

ได้แก่	สภาพคล่องอันเกิดจากความวิตกกังวลของนักลงทุนใน

ตลาดตราสารพันธบัตร	 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย	 Yield	 ของ

ตลาดพันธบัตรดีดตัวสูงขึ้น	 ในระยะกลาง	 อาจส่งผลกระทบ

ต่อความต้องการในการกู้ยืมเงิน	 และคุณภาพของสินทรัพย์	

เนื่องจากกลุ่มลูกค้าบางส่วนได้รับผลกระทบจากการหยุด

กิจการ	ทำาให้ขาดรายได้	และในระยะยาวอาจส่งผลต่อการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของลูกค้าในการจ่ายชำาระ	 คือหลีกเล่ียง

การเข้ามาใช้บริการท่ีสาขาซ่ึงทำาให้การขายผลิตภัณฑ์์อื่นลดลง		

นอกจากนั้น	 ในมิติสังคม	 การดำาเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ	 

คือการปล่อยสินเชื่อโดยมีสินทรัพย์คำ้าประกัน	การตรวจสภาพ

และประเมินมูลค่าของสินทรัพย์จึงเป็นข้ันตอนในการป้องกัน

ความเสี่ยงสำาคัญ	ทั้งนี้อาจทำาให้เกิดการสมัผัสและการแพร่

กระจายของโรคระบาดระหว่างพนักงานและลูกค้าได้	

	 อย่างไรก็ตาม	ธนาคารแห่งประเทศไทยตระหนักถึง

สภาวะการผันผวนของเศรษฐกิจซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อลูกค้ารายย่อย	และลูกค้าธุรกิจของสถาบันการเงิน	และ

ผู้ประกอบการที่มิใช่สถาบันการเงินเป็นอย่างดี	จึงได้หารือกับ

สถาบันการเงิน	 และผู้ประกอบการท่ีมิใช่สถาบันการเงินภายใต้

การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย	เรื่องมาตรการในการ

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	อาทิ	มาตรการการพักชำาระหนี้	

มาตรการการปรับโครงสร้างหน้ี	 และมาตรการลดอัตราดอกเบีย้

เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อลูกค้า	สถาบันการเงิน	และ

ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินด้วย

 กระบีวนการบีริหารความเส่�ยงจากโรคระบีาด

	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการประกาศนโยบายและมาตรการ

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	Covid-19	เป็นการ

เร่งด่วน	เพื่อให้พนักงานทุกระดับทั่วประเทศได้ปฏิบัติตามเพื่อ 

ป้องกันตนเองและลูกค้า	 ต่อการแพร่ระบาดจากการสัมผัส

ภายในสำานักงานใหญ่	และสาขาที่ให้บริการทั่วประเทศ

	 บริษัทฯ	ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการออก

มาตรการ	การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้า

	 บริษัทฯ	พัฒนาช่องทางในการหาเงินทุนด้วยการออก

พันธบัตรให้แก่นักลงทุนรายย่อย	(Public	Offering)	เพื่อ

บริหารจัดการสภาพคล่อง	รวมถึงการกู้ยืมเงิน	Soft	Loan		จาก

ธนาคารออมสินเป็นจำานวน	 4,958,000,000	บาท	 ด้วยอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ	2	ต่อปี	เป็นระยะเวลา	2	ปี

รายงานประจำำาปี 2564
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	 บริษัทฯ	 ดำาเนินการปรับปรุงแอปพลิเคชันมือถือ	

(mobile	application)	 เมืองไทยแคปปิตอล	4.0	 ให้สามารถ

รองรับฟังก์ชันในการขออนุมัติวงเงินเพิ ่ม	 และการขยาย

ช่องทางในการจ่ายชำาระผ่านช่องทางออนไลน์	 เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าในอนาคต

	 บริษัทฯ	 ดำาเนินการปรับปรุงกระบวนการประมูล

สินทรัพย์ในศูนย์การประมูลของบริษัทฯ	 เพื่อหลีกเลี่ยงการ

สัมผัสให้สอดคล้องกับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม	 (Social	

Distancing)	ในขณะเดียวกัน	ก็เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ	และ

ประสิทธิผลในการประมูลสินทรัพย์โดยรวม	 ซึ่งส่งผลให้ราคา

ขายสินทรัพย์เฉล่ียสูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการปรับปรุง

 1.2 ความเส่�ยงจากภััยคุกคามทางไซเบีอร์ (Cyber 

Security Risk)

	 ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าว

กระโดด	 มีส่วนให้ภัยคุกคามทางไซเบอร์	 เป็นการคุกคามที่

สร้างผลกระทบในทุกภาคส่วน	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	และความ

มั่นคงของประเทศ	อุตสาหกรรมการเงิน	สถาบันการเงินและ

ผู้ให้บริการทางด้านการเงินต่างๆ	 ได้รับความเสี่ยงดังกล่าว

เช่นเดียวกันอันก่อให้เกิดผลกระทบที่มีความรุนแรงสูงขึ้น	

ท้ังในแง่ของความน่าจะเป็น	 และขนาดของผลกระทบ	 ซ่ึงอาจ

มาในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป	 และยากต่อการป้องกันหรือ

ตรวจจับยิ่งขึ้น	 แม้ว่าการปฏิบัติงานและรูปแบบการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	 ยังเน้นการใช้หลักประกันทีเ่ป็นรูปธรรมและ

การทำาธุรกรรมในรูปแบบของเงินสดเป็นส่วนมาก	อย่างไร

ก็ตามระบบปฏิบัติการหลักท่ีบริษัทฯ	 ใช้สำาหรับการบันทึกข้อมูล

ของลูกค้า	และการจัดการบริหารต่างๆ	นั้น	อยู่ในรูปแบบของ

ดิจิทัล	 จึงมีความเสี่ยงด้านดิจิทัล	 หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์

เป็นสำาคัญ	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้ดำาเนินการดังต่อไปนี้

 กระบีวนการบีริหารความเส่�ยงจากภััยคุกคาม

ทางไซเบีอร์ 

	 จัดให้มีนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์	ซ่ึงรวมถึง

มาตรการการป้องกันและตรวจจับภัยคุกคาม	 ด้วยการเปิดให้

มีช่องทางการแจ้งเบาะแส	 และช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า

ทั้งออฟไลน์	และออนไลน์เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถตรวจจับภัย

คุกคามทางไซเบอร์และหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาได้

อย่างทันท่วงที

	 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	รวมถึง

บุคคลภายนอกของบริษัท	 ในการตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์

อย่างต่อเนื่อง	รวมท้ังดำาเนินการตรวจสอบการส่งข้อความ	SMS	

ทางโทรศัพท์	หรือการส่งอิเล็กทรอนิกส์เมลปลอม	(Phishing	

Scam)	 และดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเตือนภัยความเสี่ยง

ได้ทันท่วงทีผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ	

	 อย่างไรก็ตาม	ในปี	2564	นี้	บริษัทฯ	ได้รับการแจ้ง

กรณี	Phishing	Scam	ซ่ึงมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรง

ต่อบริษัทฯ	และไม่มีค่าใช้จ่ายใดเกิดข้ึนจากเหตุร้องเรียนน้ี	ท้ังน้ี	

บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแจ้งเตือนเหตุร้องเรียน

บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพื่อป้องกันมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใด

หลงเชื่อ	Phishing	Scam	ดังกล่าว

 1.3 ความเส่�ยงจากการแข่งขันกับีผ้้เล่นรายใหม่ 

(Conventional and Non-Conventional Competitor Risk)

	 นับต้ังแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงใบอนุญาต

เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับเพื่อ

กำากับดูแลธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ	และใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด	ภายใต้การกำากับของกระทรวง

การคลัง	 ส่งผลให้มี	 ผู้ให้บริการทางการเงินขนาดเล็ก	 ผู้พัฒนา

เทคโนโลยี	FINTECH	รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ	ทั้งในและ

ต่างประเทศให้ความสนใจธุรกิจไมโครไฟแนนซ์	และอาจก่อให้

เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมที ่ร ุนแรงมากยิ ่งขึ ้น	ทั ้ง

การแข่งขันด้วยเทคโนโลยี	การขยายสาขา	รวมถึงการขยาย

ผลิตภัณฑ์์สินเชื่อ	 ไมโครไฟแนนซ์ใหม่ๆ	หรือแม้แต่การแข่งขัน

ด้านราคาในอนาคต	บริษัทฯ	ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลง

จึงมีการเตรียมตัวและปรับเปลี ่ยนกลยุทธ์	และแผนการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถรับมือ	และแข่งขันในอุตสาหกรรมได้

อย่างเข้มแข็ง

 กระบีวนการบีริหารความเส่�ยงจากการแข่งขันกับี 

ผ้้เล่นรายใหม่

	 บริษัทฯ	ได้สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศด้านการบริการ 

(Service	Excellence)	รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่

เก่ียวข้องกับการให้บริการอย่างเป็นธรรมแก่ลูกค้าอย่าง

เคร่งครัด	 (Market	 Conduct)	 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ 

บริษ ัทฯ	 ในการปฏิบ ัต ิงาน	 ซึ ่งเป ็นส่วนหนึ ่งของดัชนี

วัดผลงานของพนักงาน	ทัง้นี้	นโยบายความเป็นเลิศด้านการ

บริการของบริษัทฯ	นั้น	ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์อย่างสิ ้นเชิง	 โดย

ช่วยลดความขัดแย้งและการให้บริการลูกค้าที่ไม่เท่าเทียมกัน	

นอกจากน้ันการเน้นการให้บรกิารท่ีเป็นเลิศ	 ส่งผลให้ลูกค้าเดิม

กลับมาใช้บริการอีก	 และบอกต่อไปยังลูกค้าใหม่	 (Snowball	

Effect)	ซึ่งจัดเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่สำาคัญของบริษัทฯ
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	 เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ	เป็นกลุม่ลูกค้า

สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์	ซึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้บริการ

สินเชื่อที่ใกล้บ้าน	และเดินทางสะดวกที่สุด	บริษัทฯ	จึงเน้น

กลยุทธ์การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าก่อน	 ด้วยการขยายสาขาไปยัง

ตัวจังหวัด	อำาเภอ	ตำาบล	และหมู่บ้านต่างๆ	อย่างไรก็ตาม	ณ	

ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 มีจำานวนสาขากว่า	 5,799	 สาขา	 ซึ่งนับว่า

บริษัทฯ	เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีจำานวนสาขา

มากที่สุดในประเทศ	กระจายอยู่ใน	74	จังหวัด	และมีลูกค้า

จำานวนกว่า	 2.5	 ล้านคน	และยังคงมองเห็นศักยภาพการ

เติบโตของธุรกิจผ่านการขยายสาขาอยู่	

	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า	 และเข้าถึง

ลูกค้าจำานวนมากยิ่งขึ้น	บริษัทฯ	จึงดำาเนินการขยายผลิตภัณฑ์์

สินเชื่อสำาหรับลูกค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่อง	นับจากก่อน

จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ	 บริษัทฯ	 มีเพียงสินเชื่อ

ทะเบียนรถจักรยานยนต์	 และภายหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ	

บริษัทฯ	 ได้เพ่ิมสินเชื่อทะเบียนรถยนต์	 สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อ

การเกษตร	สินเชื่อโฉนดที่ดิน	สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่ม ี

หลักทรัพย์คำา้ประกัน	 และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ 

ภายใต้การกำากับมาตามลำาดับ		ต้ังแต่ปี	2562		บริษัทฯ	ได้ขยาย

ผลิตภัณฑ์์	 สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ให้แก่ลูกค้าเดิมที่มี

ประวัติการชำาระดีของบริษัทฯ	ท้ังน้ีบริษัทฯ	เชื่อว่าผลิตภัณฑ์์ใหม่ 

จะช่วยเร่งการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อคงค้าง	และอัตรา

ดอกเบี้ยรับของบริษัทฯได้ในอนาคต	 ในขณะเดียวกันกเ็ป็นการ

พัฒนาความภักดี	 (Customer	Loyalty)	ที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ	

อีกด้วย

	 อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมและ

โปร่งใส	ภายใต้	พ.ร.บ.	สินเชื่อส่วนบุคคล	ภายใต้การกำากับที่

กำาหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ	 25	 สำาหรับสินเชื่อ

ไม่มีหลักประกัน	 และไม่เกินร้อยละ	 24	 สำาหรับสินเชื่อจำานำา

ทะเบียนรถ	 เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดอัตราดอกเบี ้ยของ

อุตสาหกรรมใหม่ลดลงจากในอดีต	 ท่ีเฉล่ียสูงเกินกว่าร้อยละ	 30	

อย่างไรก็ตาม	อัตราดอกเบ้ียเรียกเก็บของบริษัทฯ	มีค่าเฉล่ียอยู่

ทีป่ระมาณร้อยละ	22-23	มาตลอดระยะเวลาหลายปี		บริษัทฯ	

ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบ้ียดังกล่าวลงมาอยู่ท่ีระดับประมาณ

ร้อยละ	 21-22	 โดยตำ่ากว่าเกณฑ์์อัตราดอกเบี้ยสูงสุดใหม่

อยู่มาก	 ทัง้นี้	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกค้าของบริษัทฯ	

ที่สามารถรักษาสถานภาพทางด้านเครดิตและคุณภาพหนี้ได้

เป็นอย่างดี	 และเพื่อดึงดูดลูกค้ารายใหม่จากผู้ให้บริการสินเชื่อ 

นอกระบบรวมถึงผู้ให้บริการรายอื่น

 2. ความเส่�ยงด้านการปฏิิบัีติการ 

 

 2.1 ความเส่�ยงจากการทุจริตของพันักงาน 

	 เนื่องจากการให้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ	เป็นการให้

บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย	 ซ่ึงมีวงเงินการให้สินเชื่อเฉล่ีย

ต่อสัญญาท่ีตำา่	โดยยอดการให้สินเชื่อเฉล่ียต่อสัญญาของบริษัทฯ	

อยู่ที่ประมาณ	22,000	บาทต่อสัญญา	นอกจากนั้นบริษัทฯ	 

ยังมีนโยบายกำากับลูกหนี้รายใหญ่	 (Single	 Lending	 Limit)	

โดยให้วงเงินสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล

รวมกันไม่เกิน	 550,000	 บาทต่อรายลูกค้า	 ประกอบกับ

นโยบายการบริหารแบบกระจายอำานาจ	(decentralization)	

ไปยังสาขาทีก่ระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า	5,799	สาขา	เพื่อให้ 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	และ

สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	

ตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการทุจริตของพนักงาน	 บริษัทฯ	

จึงได้วางมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการ

ทุจริตของพนักงานอย่างเข้มงวด	 ไม่ว่าจะเป็นการกำาหนดระบบ

การควบคุมภายใน	หรือการนำาระบบปฏิบัติการ	SAP	มาใช้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยง

ด้านการทุจริต	นอกจากนั้น	ตัง้แต่ปี	2561	บริษัทฯ	ได้จัดให้มี

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	(whistleblower)	เพ่ิมข้ึน	เพื่อ

ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ	 ได้มีส่วนร่วม	

และสามารถรายงานหากมีเหตุให้สงสัยว่ามีการทุจริต	ซึ่งหาก

พบว่าพนักงานทุจริต	บริษัทฯ	จะดำาเนินการให้พนักงานดัง

กล่าวรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนและและลงโทษ

ตามระเบียบของบริษัทฯ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีมาตรการให้

ดำาเนินคดีต่อพนักงานที่ทำาการทุจริตอย่างถึงท่ีสุดทั้งคดีแพ่ง

และคดีอาญา

 กระบีวนการบีริหารความเส่�ยงจากการทุจริตของ

พันักงาน 

	 บริษัทฯ	กำาหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมิน

ความเสี่ยง	และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการ

เกิดการทุจริตและคอรัปชั่นดังนี้

	 ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานกระบวนการบริหาร

จัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในว่าเพียงพอเหมาะสม	

มีประสิทธิภาพ	สร้างความเชื่อมั่น	และมีความโปร่งใสในการ

ดำาเนินธุรกิจ	เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และนำาไปเป็น

แนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน	นำาไปดำาเนินการตามกระบวนการดังกล่าว	

เป็นการควบคุมความเส่ียงเพื่อการป้องกัน	(Preventive	Control)	

รายงานประจำำาปี 2564
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	 บริษัทฯ	ได้นำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้	อาทิ	ระบบปฏิบัติ

การ	SAP	และการติดต้ังกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้	ซ่ึงเทคโนโลยี

ดังกล่าวถูกใช้เป็นมาตรการควบคุมความเส่ียงเพื่อให้ตรวจพบ	

(Detective	Control)

	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ	

(compliance)	การสุ่มตรวจ	พร้อมท้ังติดตาม	ประเมินผล	และ

นำาเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตต่อฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	

และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามรอบการรายงาน	

จัดให้มีการตรวจสอบสัญญา	เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ	และ

การตรวจนับเงินสดแบบข้ามสาขาโดยสมำา่เสมอให้ครอบคลุม

ทกุสาขา	และแจ้งเหตุอันพึงสงสัยต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับ	

	 เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย	 แจ้งเหตุ

อันพึงสงสัยที่ส่อไปในทางทุจริตผ่านช่องทาง	 whistleblower	

ของบริษัทฯ	ดังท่ีเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	

รับรองว่าผู้แจ้ง	เบาะแสจะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายการรับ

เรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ	

	 เมื่อตรวจพบเหตุที่อาจทำาให้เชื่อได้ว่าเกิดการทุจริต	

ฝ่ายกิจการสาขาต้องสืบสวนให้ถึงที่สุด	 และรายงานต่อฝ่าย

บริหารเพื่อกำาหนดมาตรการลงโทษตามข้อเท็จจริงที่พบ	

	 ให้การฝึกอบรมพนักงานใหม่	เกี่ยวกบันโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น	รวมไปถึงบทลงโทษ	รวมถึงมีการ

สื่อสารให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ	และทบทวนเป็นระยะถึง

แนวทางการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ	กำาหนดไว้เพื่อป้องกันการ

ทุจริตผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ	ของบริษัทฯ

	 อย่างไรก็ตาม	ตั้งแต่วันที่	30	พฤษภาคม	2562	

บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Collective	 Action	

Coalition:	CAC)	และในขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นต่ออายุ

ใบรับรองสมาชิกดังกล่าว

 2.2 ความเส่�ยงจากการขาดแคลนทรัพัยากรบุีคคล

	 บริษัทฯ	 มีความท้าทายในด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมและเพียงพอกับการเติบโตอย่าง

รวดเร็วและยั่งยืน	ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงใน

กลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทฯ	การจัดหาบุคลากรเพื่อประจำาการ

ในสาขาของบริษัทฯ	ท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศย่ิงทำาให้การบริหาร

จัดการมีความท้าทายมากย่ิงข้ึน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการ

พัฒนาบุคลากร	การบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กร	การสร้างวินัย	

การจัดการการควบคุมภายใน	 การเข้าสู่สังคมสูงวัย	 หรือแม้

กระท่ังทัศนคติในการทำางานท่ี	 แตกต่างกันของบุคลากรต่างวัย	

อุปสรรคดังกล่าวส่งผลให้พนักงานใหม่มีอัตราการลาออก

ในช่วงอายุงาน	ไม่เกิน	6	เดือน	หรือไม่ผ่านทดลองงานสูง	

(Turnover	Rate)	ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบโดยตรงต่อ

การเติบโต	และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	ดังน้ัน

การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ	และการรักษา

บุคลากรเหล่าน้ีให้มีความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโต

ขององค์กรอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นส่ิงท้าทายและจำาเป็น

อย่างยิง่สำาหรับบริษัทฯ

 

 กระบีวนการบีริหารความเส่�ยงจากการขาดแคลน

ทรัพัยากรบีุคคล 

	 บริษัทฯ	มีการกำาหนดให้มีแนวทางในการติดตาม

ประเมนิความเสี่ยง	การกำาหนดแนวทางการปฏิบัติตามแนวทาง

ในการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลดังนี้

	 บริษัทฯ	จัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม	

เป็นธรรม	และสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ�ของบริษัทฯ	ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว

	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	จัดให้มีการสำารวจความพึงพอใจ

ของพนักงาน	เพื่อเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางบวก	และผล 

กระทบทางลบต่อความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรเป็น

ประจำา	ทัง้นี้ข้อมูลจากการสำารวจจะถูกนำาไปใช้ในการปรับปรุง 

กลยุทธ์	หรือแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายใน	ทั้งแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์	 กล่าวคือพนักงานสามารถสื่อสารกับ

พนักงานได้โดยตรง	นอกจากนี้พนักงานยังสามารถสื่อสารกับ

ผู้บังคับบัญชา	หรือผู้บริหาร	และผู้บริหารรวมถึงผู้บังคับบัญชา

ก็สามารถสื่อสารกับพนักงานได้อย่างทั่วถึงผ่านช่องทาง 

การสื่อสารตามโครงการเทคโนโลยีเชื่อมเราเข้าด้วยกัน	 

ซึ่งประกอบด้วยแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนการเรียนรู้	 (MTC	

University	 Digital	 Learning	 Platform)	 และแพลตฟอร์ม

ถามตอบ	(MTC	Forum	Digital	Platform)	นอกจากนั้นยังมี

ช่องทางวารสารรายเดือน	 “เมืองไทยสัมพันธ์”	 ทัง้ในรูปแบบ

รูปเล่ม	และในรูปแบบ	e-book	ทีเ่ก็บไว้ใน	MTC	University	

Digital	Forum	ทีพ่นักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้	ซึ่งเนื้อหา

ภายในวารสารจะเน้นการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหาร	 ข้อความ

ท่ีผู้บริหารต้องการสื่อสารไปยังพนักงาน	แบ่งปันประสบการณ์ 

การดูแลและติดตามหนี้ของพนักงาน	ความรู้ข่าวสาร	รวมถึง

การเปล่ียนแปลงของการแข่งขันทางการตลาดและอุตสาหกรรม

	 บริษัทฯ	จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานอย่างทัว่ถึงและเพียงพอ	 เพื่อบรรลุเป้าหมาย	หรือ

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯอย่างยั่งยนื	เนื่องจากบริษัทฯตระหนัก

ดีว่าการสร้างโอกาสและแรงจูงใจในการทำางานน้ันจะช่วยเพ่ิม
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ศักยภาพของพนักงาน	ซ่ึงท้ายสดุแล้วจะช่วยเพิ่มผลประโยชน์

ของบริษัทฯ	 ในระยะยาว	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงมีหน้าที่เตรียม 

ความพร้อมให้แก่พนักงานให้มีความก้าวหน้าและความม่ันคง

ในอาชีพของตนเองผ่านโครงการอบรมของบริษัทฯ	ดังรายละเอียด

ตามนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

	 เนื่องจากการทำางานเป็นทีมเป็นวัฒนธรรมองค์กรหลัก	

ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงได้นำาการประเมินแบบ	 360	 องศามาใช้ใน

การประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงาน	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประเมินที่โปร่งใส	เป็นธรรม	และ

เป็นอิสระ	

	 บริษัทฯ	สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในองค์กร

เคารพสิทธิมนุษยชน	ไม่มีการกีดกันในทุก	กระบวนแบบ	

End-to-End

 

 2.3 ความเส่�ยงจากการไม่สามารถติดตามยึดหลัก

ประกันได้

 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจหลักคือการให้สินเชื่อทะเบียนรถ

โดยลูกค้าจะต้องนำารถจักรยานยนต์	 รถยนต์	 หรือรถเพื่อ

การเกษตรท่ีตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ�มาเป็นหลักประกันในการ

ขอสินเชื่อโดยไม่ต้องจดทะเบียน	 โอนกรรมสิทธิ�	 และบริษัทฯ

สามารถเข้ายึดรถที่เป็นหลักประกันจากลูกค้าเพื่อนำามาขาย

ทอดตลาดได้โดย	 ผ่านศูนย์ประมูลของบริษัทฯ	 ในกรณีที่

ลูกค้าผิดนัดชำาระหน้ี	 อย่างไรก็ตามเนื่องจากหลักประกันดังกล่าว	

เป็นทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย	 จึงอาจทำาให้ยากต่อ

การติดตามและยึดหลักประกัน	 ซึ่งหากบริษัทฯ	 ไม่สามารถ

ติดตามยึดหลักประกันดังกล่าวได้	 ก็จะส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ

	 ในปี	2564	เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่

ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโรค	 Covid-19	 บริษัทฯ	

คาดว่าการติดตามยึดหลักประกันอาจเป็นความเสี่ยงที่ท้าทาย

อย่างย่ิง	 เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ	บางส่วนเป็นกลุ่มลูกค้า

ท่ีอาจได้ผลกระทบโดยตรง	และมีความเส่ียงด้านความสามารถ

ในการชำาระหนี้เพิ่มสูงขึ้น	บริษัทฯ	จึงมีความจำาเป็นในการ

ปรับปรุงนโยบาย	และระเบียบปฏิบัติในการติดตามหน้ี	เพื่อให้

คงความสามารถในการรักษาอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	

และต้นทุนทางด้านเครดิตเอาไว้ได้

 

 กระบีวนการบีริหารความเส่�ยงจากการไม่สามารถ 

ติดตามยึดหลักประกันได้

	 เพื่อลดโอกาสที่บริษัทฯ	ไม่สามารถติดตามยึดหลัก

ประกันได้	บริษัทฯ	จึงกำาหนดคุณสมบัติของลูกค้าที่จะมาขอ

สินเชื่อของบริษัทฯ	 โดยจะต้องมีภูมิลำาเนา	 หรือมีสถานที่

ทำางานอยู่ในพื้นทีข่องสาขาที่มาขอใช้บริการ	 หากมีภูมิลำาเนา

ต่างพื้นที่	 จะต้องมีบุคคลทีส่ามซึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิลำาเนาอยู่

ในพื้นทีเ่ป็นผู้คำ้าประกัน	ทัง้นี้เพื่อพนักงานสินเชื่อประจำาสาขา

จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า	

และสามารถติดตามดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและทัว่ถึง

	 การสร้างเครือข่ายสาขาขนาดใหญ่ผ่านสาขา	และ

พนักงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นอีกหนึ่งกลไกที่บริษัทฯ	

ใช้ในการติดตามหนี้	 และยึดสินทรัพย์หลักประกันในกรณีที่มี

การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์

	 การปรับปรุงระเบียบเรื่องหลักเกณฑ์์การจ่ายค่า

คอมมิชชั่นในการติดตามหนี้	เพื่อสร้างแรงจูงใจ	และเป็น

รางวัลให้แก่พนักงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย	

หรือเครื่องมือช้ีวัดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างดี

แม้ในช่วงภาวะวิกฤต

 2.4 ความเส่�ยงจากการขายทรัพัย์สินท่�ยึดมาได้ 

	 กระบวนการในการขายสินทรัพย์ที่ยึดมาหลังจาก

ลูกค้าผิดชำาระหนี้นั้น	 บริษัทฯ	 จะนำามาประมูลโดยผ่านศูนย์

ประมูลท่ีอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารงานของบริษัทฯ	 ปัจจุบัน

มีอยู่ทั้งหมด	6	แห่ง	คือศูนย์ประมูลพิษณุโลก	ศูนย์ประมูล

อยุธยา	ศูนย์ประมูลชลบุรี	ศูนย์ประมูลขอนแก่น	ศูนย์ประมูล

นครราชสีมา	และศูนย์ประมูลราชบุรี	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	มี

ความเส่ียงท่ีการประเมินสินทรัพย์อาจเกิดผลขาดทุน	หากราคา

ที ่ประมูลขายสินทรัพย์ตำ ่ากว่ายอดลูกหนี ้คงค้าง	ซึ ่งส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ

	 ในปี	 2564	 ในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของ

โรค	 Covid-19	 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว	

ซ่ึงคาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการซ้ือยานพาหนะ

ท้ังใหม่และมือสอง	 ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคา

ประมูลขายสินทรัพย์	รวมถึงนโยบาย	Social	Distancing	ซึง่

ส่งผลกระทบให้บริษัทฯ	ต้องปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ในการเปิดประมูลทรัพย์สิน	ซึ่งจากเดิมบริษัทฯจะเปิดการ

ประมูล	2	ครั้งต่อเดือนต่อศูนย์ประมูล	และใช้เวลา	1	วันใน

การเปิดประมูล	ภายหลังการแพร่ระบาดของโรค	Covid-19	

บริษัทฯ	ปรับให้มีการเปิดประมูลเป็นระยะเวลา	5	 วันติดต่อกัน

แทน	1	วัน	และเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงชื่อ	

เลือกวันและเวลาท่ีเข้ามาตรวจดูทรัพย์สินได้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ล่วงหน้า	เพื่อป้องกันมิให้มีจำานวนคนหนาแน่นภายใน

ศูนย์ประมูล	ผลจากการปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติงานส่งผลให้มี

จำานวนผู้เข้าร่วมประมูลสูงขึ้น	ส่งผลให้ราคาประมูลปรับตัว

สูงข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรค	 Covid-19	

รายงานประจำำาปี 2564
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ทัง้นี้บริษัทฯ	 พบว่าความต้องการยานพาหนะมือสองในช่วงท่ีมี

การแพร่ระบาดของโรคไวรัส	มิได้ลดลง	ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก

ความต้องการยานพาหนะใหม่เปลีย่นมาเป็นมือสองแทน	โดย

เฉพาะรถจักรยานยนต์	 จึงทำาให้ในปี	 2564	 บริษัทฯ	 มิได้รับ

ผลกระทบจากความเส่ียงจากการขายสินทรัพย์ท่ียึดมาได้

อย่างมีนัยสำาคัญ

 

 กระบีวนการบีริหารความเส่�ยงจากการขาย

ทรัพัย์สินท่�ยึดมาได้

 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการกำาหนดวงเงินสินเชื่อ	

หรือ	 LTV	 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทรถ	 รุน่รถ	

ความนิยม	และสภาพของสินทรัพย์ที่นำามาเป็นหลักประกัน	

โดยจะมีการทบทวนตารางยอดจัดสินเชื่อเป็นประจำา	หรือเมื่อ

มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

	 การปฏิบัติงาน	ณ	ศูนย์ประมูล	 เป็นอีกหนึ่งกลไกที่

บริษัทฯ	ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดอุปสงค์	เพียงพอและ

เหมาะสมกับอุปทานหรือสินทรัพย์ท่ีนำามาประมูล	 อันมีวัตถุประสงค์

เพื่อการขายให้ได้ราคาประมูลของทรัพย์สินและให้ผลประโยชน์

สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ในกรณีที่ศูนย์ประมูลสามารถ

ขายสินทรัพย์ได้มากกว่ามูลค่าหนี้	 บริษัทฯ	 จะคืนส่วนต่างให้

กับลูกค้าตามกฎหมายกำาหนด

 2.5 ความเส่�ยงจากการพัึ�งพิังลก้ค้า และ ล้กหน่�

รายใหญ่

	 สำาหรับการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่	ในปี	2564	บริษัทฯ	

มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้า	 10	 รายแรก	 คิดเป็นร้อยละ	 0.01	

ของยอดสินเชื่อคงค้างรวมของบริษัทฯ	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

บริษัทฯ	ไม่มีการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือลูกค้า

รายใหญ่อย่างมีนัยสำาคัญ	หรืออีกนัยหนึ่งคือ	บริษัทฯ	ไม่มี

การกระจุกตัวของความเสี ่ยงด้านการผิดชำาระหนี ้	ทั ้งนี ้	 

บริษัทฯ	มีการกำาหนด	Single	Lending	Limit	(SLL)	ไว้ไม่เกิน	

550,000	บาท	ต่อราย	

 3. ความเส่�ยงด้านการเงิน

 3.1 ความเส่�ยงจากการจัดหาเงินทุนไม่เพัย่งพัอ

และการขาดสภัาพัคล่อง (Liquidity Risk)

	 การขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ทำา

ให้บริษัทฯ	 มีความจำาเป็นจะต้องจัดหาเงินทุน	 หรือก่อหนี้เพิ่ม

ขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการขยายตัว	ซึง่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

จากการจัดหาเงินทุนได้ไม่เพียงพอและขาดสภาพคล่องใน

อนาคต	 ดังนั้นนอกจากแหล่งเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบัน

การเงินแล้ว	บริษัทฯ	ยังคงพยายามจัดหาเงินทุนจากแหล่ง

อื่นโดยคำานึงถึงโครงสร้างทางการเงิน	 ประโยชน์และผลกระ

ทบของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

	 สืบเนื่องจากการท่ีบริษัทฯเข้าร่วมการให้ความร่วมมือ

กับธนาคารแห่งประเทศไทยในการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ี

รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ

ต้ังแต่ไตรมาส	2	ของปี	2563	เป็นต้นมา	บริษัทฯ	ได้รับเงินกู้ยืม	

Soft	Loan	จากธนาคารออมสิน	เป็นจำานวน	4,958	ล้านบาท	

ซึ่งอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมร้อยละ	2	ต่อปี	เป็นระยะเวลา	2	ปี	จึง

บรรเทาความเส่ียงด้านสภาพคล่องจากมาตรการช่วยเหลือลูกค้า	

และลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ	อีกด้วย

 กระบีวนการบีริหารความเส่�ยงจากการจัดหาเงิน

ทุนไม่เพั่ยงพัอและการขาดสภัาพัคล่อง

	 ในปี	2564	น้ี	บริษัทฯ	ได้ทำาการเสนอขายหุ้นกู้ประเภท

ไม่ด้อยสิทธิ	และไม่มีหลักประกันให้แก่ประชาชน	(Public	

Offering)	สามครั้ง	โดยในรอบแรก	บริษัทฯ	เสนอขายให้แก่

ประชาชนจำานวน	4,000	ล้านบาท	ในเดือนกุมภาพันธ์	2564	

คร้ังท่ีสอง	จำานวน	4,000	ล้านบาท	ในเดือนสิงหาคม	2564	และ

คร้ังท่ีสามจำานวนจำานวน	4,500	ล้านบาท	ในเดือน	พฤศจิกายน	

2564	 ซ่ึงการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนน้ัน	 เป็นกระบวนการ

ลดความเส่ียงจากการจัดหาเงินทุนไม่เพียงพอและการขาด

สภาพคล่องของบริษัท	 และช่วยให้บริษัทฯ	 เพิ่มช่องทางใน

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ที่	บริษัทฯ	สามารถควบคุม

ความเสี่ยงได้ในอนาคต	

	 บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการให้ตั�วแลกเงิน	(ตราสารหน้ี

ระยะส้ัน)	 ท่ีออกโดยบริษัทฯ	 มีวงเงินคงเหลือจากสถาบันการเงิน

สำารองเพียงพอทีจ่ะรองรับมูลค่าของตั�วแลกเงินได้	 หากเกิด

กรณีที่ตลาดตั�วแลกเงินมีความผันผวน	บริษัทฯ	 ก็จะสามารถ

หาเงินทุนจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ทันที	

	 บริษัทฯ	มีการบริหารสัดส่วนหนี้สินระยะยาว	(อายุ

สัญญามากกว่า	1	ปี)	และหนี้สินระยะสั้น	(อายุ	สัญญาน้อย

กว่า	1	 ปี)	 ให้มีอัตราส่วนหน้ีสินระยะยาวสูงกว่าหน้ีสินระยะส้ัน	

เพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่อง	 และเพียงพอต่อการรองรับ

การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทฯ

 3.2 ความเส่�ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี่�ย

	 บริษัทฯ	 มีรายได้หลักจากดอกเบี้ยรับจากการปล่อย

สินเชื่อ	โดยเป็นลักษณะการคิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี	ในขณะท่ี

ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทฯอัตราดอกเบ้ียข้ึนอยู่กับความผันผวน

ของตลาด	ณ	ขณะที่กู้ยืม	หากมีความผันผวนมากจะส่งผลให้
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมปรับสูงขึ้น	ในขณะที่บริษัทฯยังไม่มีการ

ปรับอัตราดอกเบ้ียรับ	 มีผลกระทบทำาให้อัตราส่วนต่างระหว่าง

อัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายลดลง

 กระบีวนการบีริหารความเส่�ยงจากการผันผวน

ของอัตราดอกเบี่�ย

	 บริษัทฯ	 บริหารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคาร	

ด้วยการกระจายเงินกู้ไปยังธนาคารพาณิชย์	ท้ังไทย	และต่างชาติ	

ทั้งนี้การกระจายวงเงินกู้ยืมทำาให้บริษัทฯสามารถเลือกกู้ยืม

จากธนาคารที่ให้อัตรา	ดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับ

อัตราส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยรับ	 และดอกเบี้ยจ่ายให้

อยู่ในระดับที่สมำ่าเสมอ	

	 บริษัทฯ	สามารถเข้าทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย	(Interest	Swap	Contract)	เพื่อลดความเสี่ยงของ

ความผันผวนของตลาด

 

 3.3 ความเส่ �ยงด้านเครดิตและคุณภัาพัของ

สินทรัพัย์

	 กระบวนการพิจารณาเพื่อปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ	น้ัน 

ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ผู้กู้นำามาเป็นหลักประกันเป็น

สำาคัญ	ซึง่ในปี	2564	การแพร่ระบาดของโรค	Covid-19	ได้

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงานในประเทศ	ทำาให้อัตราการ

ว่างงานสูงขึ้นจากร้อยละ	0.96	ณ	สิ้นปี	2562	(ก่อนการแพร่

ระบาดของโรค	Covid-19)	เป็นร้อยละ	1.60	ณ	31	ธันวาคม	

2564	(ระหว่างการแพร่ระบาดของโรค	Covid-19	อัตราการ

ว่างงานแตะระดับสูงสุดท่ีร้อยละ	2.30	ณ	30	กันยายน	2564)	

(จากข้อมูลอัตราการว่างงานของธนาคารแห่งประเทศไทย)	

นอกจากน้ันยังส่งผลกระทบต่อความต้องการซ้ือยานพาหนะท้ังใหม่	

และมือสอง	 ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตและคุณภาพของ

สินทรัพย์ของบริษัทฯสูงขึ้น	

	 อย่างไรก็ตาม	ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้มีการทบทวน

และปรับปรุงนโยบาย	กลยุทธ์	และกระบวนการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง	และข้อจำากัดใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายใต้

สถานการณ์โรคระบาดเพื่อควบคุมความเส่ียงด้านเครดิต	 และ

คุณภาพสินทรัพย์	ดังต่อไปนี้

 กระบีวนการบีริหารความเส่�ยงด้านเครดิตและ

คุณภัาพัของสินทรัพัย์

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลมูลค่าตลาด

ของสินทรัพย์	 ในระบบปฏิบัติการข้อมูลท่ีสาขาของบริษัทฯ	 ท่ัว

ประเทศใช้ข้อมูลร่วมกัน	ซึ่งข้อมูลมูลค่าตลาดของสินทรัพย์

ดังกล่าว	 ได้รวบรวมมาจากผลการประมูลสินทรัพย์ที่ถูกนำามา

ประมูลผ่านศูนย์ประมูลทั้ง	 6	 สาขาของบริษัทฯ	 อย่างน้อย

ปีละ	2	คร้ัง	เพื่อลดโอกาสท่ีลูกหน้ีจะผิดนัดชำาระ	(Probability	

of	Default)	และรักษาระดับจำานวนเงินทีจ่ะได้รับชำาระคืนเมื่อ

เกิดการผิดนัดชำาระหนี้	(Recovery	Rate)

	 บริษัทฯ	รักษาอัตราส่วนมูลค่าสินเชื่อเทียบกับมูลค่า

หลักประกัน	(Loan-To-Value)	ให้คงอัตราส่วนที่ประมาณ

ร้อยละ	50	เนื่องจากการให้มูลค่าสินเชื่อเทียบกับมูลค่า

หลักประกันที่สูงเกินไป	 จะทำาให้ผู้กู้เลือกท่ีจะท้ิงสินทรัพย์ท่ีเป็น

หลักประกันและก่อให้เกิดหนี้เสียสูงขึ้น

	 บริษัทฯ	เน้นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายย่อย	

ซึ่งถือเป็นสินเชื่อขนาดเล็กและกระจายความเสี่ยงของการ

ปล่อยสินเชื่อทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ผ่านสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ	

ในเชิงผลิตภัณฑ์์สินเชื่อและในเชิงกลุ่มฐานลูกค้าท้ังท่ีมีรายได้

ประจำา	 ไม่มีรายได้ประจำา	 กระจายในหลายกลุม่อุตสาหกรรม	

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในด้านการกระจุกตัวของการ

ปล่อยสินเชื่อ	(Concentration	Risk)	ที่อาจเป็นเหตุให้ความ

เสี่ยงด้านเครดิตสูงขึน้

 บริษัทฯ	 มีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า	

(Market	Conduct)	ของทัง้อุตสาหกรรมให้	เป็นไปอย่างเป็น

ธรรมและโปร่งใสภายใต้การกำากับดูแลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	บริษัทฯ	 จึงมีโครงสร้างรายได้ดอกเบ้ียแบบลดต้น

ลดดอกตามประกาศฯ	 ไม่มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ซับซ้อน	 

มีอัตราดอกเบี้ยตำ่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม	และเน้นการ

สื่อสารกับลูกค้าอย่างโปร่งใส	 ทัง้นี้กลยุทธ์ดังกล่าวจะกระตุ้น

ให้ลูกค้ารักษาเครดิตของตนเองกับบริษัทฯ	 เพื่อลูกค้าจะได้

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนที่เป็นธรรมและโปร่งใส

ได้ง่ายในอนาคต

	 นอกเหนือจากการพิจารณามูลค่าตลาดของสินทรัพย์

ท่ีผู้กู้นำามาเป็นหลักประกันแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังพิจารณาพฤติกรรม

การชำาระหนี ้จากฐานข้อมูลของบริษัทฯ	ความสามารถใน

การชำาระหนี้จากการ	สอบถามเพิ่มเติม	(Best	Efforts	Basis)	

และผู้คำ้าประกันหากมูลค่าสินเชื่อสูงหรือผู้กู้มิได้มีที่อยู่เดียว

กับแหล่งพำานักเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ

	 บริษัทฯ	 เป็นผู้ดำาเนินการบริหารงานประมูลขาย 

ทอดตลาด	ทรัพย์สินที่ผู้กู้นำามาเป็นหลักประกันสินเชื่อเองผ่าน

ศูนย์ประมูลทั้ง	6	สาขาของบริษัทฯ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ให้

ความสำาคัญกับการบริหาร	จัดการศูนย์ประมูลให้มีประสิทธิภาพ

และการจัดประมูลที ่โปร่งใส	 ซึ ่งเป็นการช่วยลดปริมาณ

หนี้เสียและเป็นเครื่องมือในการรักษาระดับจำานวนเงินที่จะได้

รับชำาระคืน	 เมื่อเกิดการผิดนัดชำาระหนี้	 (Recovery	Rate)	

ของบริษัทฯ	ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

รายงานประจำำาปี 2564
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	 บริษัทฯ	 ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการสินเชื่อด้อย

คุณภาพ	 และควบคุมความเสี่ยงด้านคุณภาพของสินทรัพย์

ด้วยการรักษาอัตราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ

ด้อยคุณภาพ	(Coverage	Ratio)	อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่

บริษัทฯ	วางไว้	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	

อัตราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อย

คุณภาพของบริษัทฯ	 เท่ากับร้อยละ	 144	 และร้อยละ	 178	 

ตามลำาดับ	 ซึ่งถือว่าเพียงพอ	 เมื่อเทียบกับการคำานวณด้วย

มาตรฐาน	 TFRS9	 และบริษัทฯ	 ยังได้จัดทำาอัตราการผิดนัด

ชำาระหนี้สะสมเฉพาะของสินเชื่อทั่วไประยะยาวแยกตามปีท่ี

ปล่อยสินเชื่อ	(Vintage	Analysis)	เป็นประจำา	เพื่อประเมินและ

ติดตามความเส่ียงด้านเครดิตของบริษัทฯ	ท่ีแท้จริงอย่างใกล้ชิด

	 บริษัทฯ	ปรับปรุงกระบวนการประมูลทอดขายสินทรัพย์	

ณ	ศูนย์ประมูลของบริษัทฯ	อย่างสมำ่าเสมอเพื่อกระตุ้นให้เกิด

การแข่งขันการประมูลสูงข้ึน	 เพื่อรักษาราคาขายสินทรัพย์	 ส่งผล

ให้ลดการขาดทุนจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPL)

	 บริษัทฯ	มีการปลูกฝังความรู ้ความเข้าใจ	เรื่อง

ความเสี ่ยงให้เป็นส่วนหนึง่ของวัฒนธรรมองค์กร	 เช่นเดียว

กับระเบียบวินัยของพนักงานในการปฏิบัติงานติดตามหนี้	

โดยบริษัทฯ	ได้ใช้ดัชนีชี้วัดผลงาน	(KPI)	ในด้านคุณภาพของ

สินทรัพย์หรือสินเชื่อที่พนักงานปล่อยให้ลูกค้ามาเป็นดัชนี

ชี้วัดผลงานหลัก	 แทนการใช้ยอดปล่อยสินเชื่อเช่นเดียวกับ

อุตสาหกรรม	ซึ่งการใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวส่งผลให้ค่าเฉลี่ย

อัตราหน้ีเสียของบริษัทฯ	ตำา่กว่าค่าเฉล่ียหน้ีเสียของอุตสาหกรรม	

		 บริษัทฯ	มีความมุ ่งมั ่นที ่จะพัฒนาและปรับปรุง 

ช่องทางการชำาระเงิน	 ให้ลูกค้าได้รับความสะดวก	 สบายใน

การชำาระค่างวดได้ง่ายดายและรวดเร็วย่ิงข้ึน	โดยปัจจุบันลูกค้า 

ของบริษัทฯ	สามารถชำาระคา่งวด	ได้ตามช่องทางการชำาระเงิน

ดังต่อไปนี้	

 ชำาระผ่านสาขา	 กว่า	 5,799	 สาขาทั่วประเทศ	

(ฟรีค่าธรรมเนียม)	

 ชำาระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส	ตลอด	24	ชั่วโมง	

 ชำาระผ่านเทสโก้	โลตัส	ทุกสาขา	

 ชำาระผ่านบิ�กซี	และมินิบิ�กซี	ทุกสาขา	

 ชำาระผ่าน	 Airpay	 เคาน์เตอร์	 หรือ	 Airpay	

แอปพลิเคชัน	

 ชำาระผ่านตู้	ATM	ของทุกธนาคาร	

 ชำาระผ่าน	Mobile	Banking	Application	K-Plus	

ของธนาคารกสิกรไทย

 4. ความเส่�ยงด้านการตลาด

 

 4.1 นโยบีายการใช้ื่งบีประมาณสำาหรับีมาตรการ

ชื่่วยเหลือต่างๆ และระบีบีสวัสดิการของภัาครัฐบีาล

	 กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ	ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร	และ

ประชากรกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก	(Local	Economy)	ซึ่งเป็นก

ลุ่มประชากรที่มีการพ่ึงพามาตรการช่วยเหลือและสวัสดิการ

จากภาครัฐบาลสูง	 ซึ่งมาตรการช่วยเหลือ	 และเยียวยาต่างๆ	

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อความต้องการกู้ยืม	 และความ

สามารถในการชำาระหนี้	หรือคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทฯ	

เช่นในปี	2563	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	

Covid-19	รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาท่ีสำาคัญ	

ดังต่อไปนี้

 “โครงการเราไม่ทิง้กัน”	 สำาหรับประชาชนที่ไม่มี

รายได้ประจำา	 หรือประชาชนทีไ่ม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม	

จำานวน	15.3	ล้านคน	ได้รับเงินช่วยเหลือจำานวน	5,000	บาท	

ต่อคน	ต่อเดือน	เป็นระยะเวลา	3	เดือน	ตัง้แต่เดือนเมษายน

จนถึงมิถุนายน	2563	รวมเป็นงบประมาณ	240,000	ล้านบาท

 “โครงการช่วยเหลือเกษตรกร”	สำาหรับเกษตรกร

ที่ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรกับภาครัฐ	 จำานวน	 10	 ล้านคน		

ได้รับเงินช่วยเหลือจำานวน	5,000	บาท	ต่อคน	ต่อเดือน	เป็น

ระยะเวลา	 3	 เดือน	ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม	 จนถึงกรกฎาคม	

2563	รวมเป็นงบประมาณ	150,000	ล้านบาท

 “โครงการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะบาง”	

กลุ่มเปราะบางท่ีประกอบไปด้วย	“เด็กเล็ก,	 ผู้สูงอายุ,	 ผู้พิการ”	

จำานวน	 13	 ล้านคน	 ได้รับเงินช่วยเหลือ	 โดยกรมบัญชีกลาง 

จะโอนเงินอุดหนุนบุตรจำานวน	 600	 บาท,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำานวน	600	-	1,000	บาท	และ	เบ้ียความพิการจำานวน	800	บาท	

และ	1,000	บาท

	 มาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวส่งผลกระทบ

ให้ความต้องการสินเชื่อของประชากรลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ	

ซ่ึงสะท้อนมายังการเติบโตของสินเชื่อคงค้างของอุตสาหกรรม

ทีห่ดตัวลง	และของบริษัทฯ	ทีช่ะลอตัวลง	อย่างไรก็ตาม	ผลก

ระทบต่อคุณภาพของสินทรัพย์กลับดีขึ ้น	ซึ ่งสะท้อนใน

อัตราส่วนหนี้เสียที่ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ
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 4.2 นโยบีายการชื่่วยเหลือเกษัตรกร  

	 บริษัทฯ	คาดการณ์เรื่องความเสี่ยงจากภัยแล้งทีจ่ะ

เกิดขึ้นในปี	 2564	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต

ทางการเกษตรในประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ	และอาจถูกทดแทน

ด้วยราคาผลผลิตท่ีจะถีบตัวสูงข้ึนตามปัจจัยอุปสงค์และอุปทาน	

และผลกระทบจากนโยบายการช่วยเหลือของภาครัฐจะลดลง

เนื่องจากเกษตรกรจะสามารถพึงพาตัวเองได้มากขึ้น

 5. ความเส่�ยงด้านการเก็บีรักษัาข้อม้ลและความ

ปลอดภััยสารสนเทศ

	 ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทฯ	 มีความจำาเป็น

ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ	โดยเฉพาะ

ลูกค้า	และพนักงาน	ซึ่งหมายรวมถึงข้อมูลทั่วไปและข้อมูล

ที่มีความอ่อนไหว	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	อย่างเคร่งครัด	ในการ

เก็บรักษาข้อมูล	การเปิดเผยข้อมูล	และการนำาข้อมูลเหล่านัน้

ไปใช้	 อย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านการเก็บรักษาข้อมูลนั้น	

สืบเนื่องมาจากระบบการควบคุมภายในด้านความปลอดภัยของ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยง

ของการสูญเสียและการร่ัวไหลของข้อมูล	 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ

ต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ	และอาจทำาให้ผิดกฎระเบียบ	

ข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ท้ังน้ี	บริษัทฯ	ได้

เปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความ

ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	แล้ว

 กระบีวนการบีริหารความเส่�ยงด้านการเก็บีรักษัา

ข้อมล้และความปลอดภััยสารสนเทศ

 บริษัทฯ	 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็น 

ผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Auditor)	ซ่ึงมีหน้า

ท่ีรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน	

และการจัดการความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันการรั่วไหล

ของข้อมูลด้วยการโจมตีจากภายนอก	หรือ	ภัยจากไวรัส

คอมพิวเตอร์ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

เน็ตเวิร์ค	(Firewall)	

	 บริษัทฯ	กำาหนดให้มีการกำาหนดและปรับปรุงอำานาจ

การเข้าถึงข้อมูลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล	 ซึง่อาจเกิด

จากบุคลากรภายใน

	 บริษัทฯ	กำาหนดให้มีแผนการสำารองข้อมูล	พร้อมทั้ง

มีการตรวจสอบการสำารองข้อมูลให้ถูกต้องตามนโยบายสารสนเทศ 

และความมั่นคงสารสนเทศ	

	 บริษัทฯ	จัดให้มีการสื่อสารภายในเพื่อสร้างความ

ตระหนักรู้	และปลูกฝังจิตสำานึกในเรื่องการใช้เทคโนโลยีให้

ถูกวิธีและถูกต้องให้แก่พนักงาน	 อาทิ	 ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรม

ที่ไม่ได้รับอนุญาต	ไม่เปิด	อีเมลทีไ่ม่ทราบที่มา	เป็นต้น	

	 บริษัทฯ	มีการจัดทำาคู่มือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล	

และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	 และแผนบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (BCP)	 เพื่อป้องกันและรับมือกับการหยุด

ชะงักของการดำาเนินธุรกิจอันมีเหตุมาจากภัยคุกคามต่อการ

ทำางานของระบบสารสนเทศ

 

 6. ความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงของกฎเกณฑ์์ 

กฎหมายท่�เก่�ยวกับีการดำาเนินงาน และมาตรฐานบีัญชื่่

 

 6.1 ความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงของกฎเกณฑ์์ 

และกฎหมาย

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจหลักคือการให้บริการ

สินเชื่อทะเบียนรถ	 โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ

ส่วนบุคคลภายใต้การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย	 ซ่ึงมี

ผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที ่	1	กุมภาพันธ์	2562	นอกจากนั ้น

บริษัทฯ	ยังให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักประกันภายใต้

ใบอนุญาตเดียวกัน	และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

ภายใต้การกำากับ	 ส่งผลให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	 เกือบท้ังหมด

อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย	 ซ่ึงได้มี

ข้อกำาหนดเก่ียวกับหลักเกณฑ์์วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขในการ

ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสำาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่

สถาบันการเงิน	เช่น	คุณสมบัติของผู้ให้บริการ	การกำาหนด

วงเงิน	 การกำาหนดอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม	 และการ

รายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย	เป็นต้น	ทัง้นี้	เพื่อ

ให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสต่อผู้ใช้บริการสินเชื่อหรือผู้กู้	

และบริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวอยา่งเคร่งครัด	

อย่างไรก็ตามหากในอนาคตธนาคารแห่งประเทศไทยมีการ

แก้ไขหรือออกระเบียบเพิ่มเติมเก่ียวกับการให้บริการสินเชื่อ

ส่วนบุคคล	และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบธุรกิจ	

	 อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค	

Covid-19	 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือจาก

สถาบันการเงิน	และผู้ประกอบการท่ีมิใช่สถาบันการเงิน	ในการ

ออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ลูกค้าผู้มีสินเชื่ออยู่	

และอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว	

อาทิ	มาตรการเลื่อนการชำาระหน้ี	มาตรการลดค่างวด	มาตรการ

ลดอัตราดอกเบี้ย	 นอกจากนั้น	 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้

ประกาศลดเพดานอัตราดอกเบ้ียสำาหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้

การกำากับ	และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้

รายงานประจำำาปี 2564
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การกำากับลงทั้งระบบ	 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	 1	 สิงหาคม	 2563	

ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสำาหรับสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลัก

ประกัน	ลดจากอัตราร้อยละ	28	เหลืออัตราร้อยละ	25	สินเชื่อ

ส่วนบุคคลที่มีหลักประกัน	 หรือสินเชื่อจำานำาทะเบียน	 ลดจาก

อัตราร้อยละ	28	เหลืออัตราร้อยละ	24	และสินเชื่อรายย่อย

เพื่อการประกอบอาชีพ	 ลดจากอัตราร้อยละ	 36	 เหลืออัตรา

ร้อยละ	33	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ

ลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว	เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯ 

อยู่ในระดับตำ่ากว่าเพดานอัตราดอกเบี้ยใหม่	

 

 6.2 ความเส ่ �ยงจากการเปล ่ �ยนแปลงของ

มาตรฐานบีัญชื่่

	 เนื่องจากมาตรฐานบัญชีในประเทศไทยยังมีการ

พัฒนาตามมาตรฐานบัญชีสากลมาโดยตลอดและคาดว่าการ

พัฒนานี้จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอนาคต	อย่างไร

ก็ตาม	 ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสีย่งที่บริษัทฯ	 สามารถ

ประเมินได้ล่วงหน้า	 รวมถึงขนาดของผลกระทบ	 จึงสามารถ

บริหารจัดการผลกระทบจากความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้นได้

 กระบีวนการบีริหารความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลง

ของกฎเกณฑ์์ กฎหมายท่�เก่�ยวกับีการดำาเนินงาน และ

มาตรฐานบีัญชื่่

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความสำาคัญของความเส่ียงด้าน

กฎหมาย	 จึงได้ยกระดับคณะทำางานบริหารความเสี่ยง	 และ

กฎหมายขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารความเสีย่งและกฎหมาย	โดยมี

ความรับผิดชอบในการดูแลบริหาร	และจัดการความเส่ียงด้าน

ต่างๆ	 รวมถึงความเส่ียงด้านกฎหมายอย่างใกล้ชิด	นอกเหนือ

จากนั้น	 ในปี	 2564	คณะกรรมการบริษัท	 ได้อนุมัติให้จัดตั้ง

ฝ่ายกำากับดูแล	(Compliance)	ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน

การกำากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็น

ไปตามกรอบของระเบียบ	กฎเกณฑ์์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ทัง้นี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกฎหมาย	ฝ่ายกำากับดูแล	และ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน	จะต้องทำางานด้วยความเป็นอิสระ	และ

รายงานต่อผู้บริหาร	คณะกรรมการบริหาร	ความเสี่ยง	และ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำา

	 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	

Covid-19	 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย	 ภาคธุรกิจ

และประชาชนทั่วไป	รวมถึงลูกหนี้ของสถาบันการเงิน	และ

ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบันการเงิน	 ธนาคารแห่งประเทศไทย

และภาครัฐได้ออกมาตรการให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบ

ธุรกิจที่ มิใช่สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อ

บรรเทาผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องด้วยการพักชำาระหน้ี	

และปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยเร่งด่วน	 พร้อมทั้งกำาหนดแนว

ปฏิบัติที่เก่ียวข้องเป็นการช่ัวคราวเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม

มาตรการเหล่านี้	 เช่น	การจัดชั้น	การกันเงินสำารอง	ธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้หารือร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	 เพื่อประเมินผลกระทบของกิจการทีป่ระกอบธุรกิจ

ในการให้สินเชื่อจากการดำาเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ

ลูกหนี้ในขณะที่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	(TFRS	9)	

และได้เห็นชอบร่วมกันในการออกแนวปฏิบัติทางการบัญชี	

เรื่อง	 มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำาหรับกิจการที่ให้ความ

ช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจไทย	 ซ่ึงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา	 ลงวันท่ี	

22	เมษายน	2563	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 การจัดชั้นลูกหนี้	:	ให้คงจัดชั้นเดิมต่อไปได้ใน

กรณีที่มีการพักชำาระหนี้	 ชะลอการชำาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้	 หรือ

กรณีปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้กับลูกหน้ี	 Non-NPL	 ให้ปรับเป็น	

Stage	1	ได้ทันที	หรือกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้	

NPL	 ให้ปรับเป็น	Stage	1	หากลูกหนี้สามารถผ่อนชำาระหนี้

ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ติดต่อกัน	3	เดือน	หรือ	

3	งวด	นอกจากนี้	กรณีให้สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน

เพิ่มเติมแก่ลูกหนี้	ให้จัดชั้นเป็นรายบัญชีได้

 การกันเงินสำารอง	:	ไม่ต้องกันเงินสำารองสำาหรับ

วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้

 แนวทางบัญชีอื่นๆ	 :	สามารถปรับอัตราดอกเบีย้

ที่แท้จริงใหม่ในการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

กระแสเงินสดทีจ่ะได้รับจากสินเชื่อนั้น

 การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที ่

คาดว่าจะเกิดข้ึน	:	สามารถใช้ข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต	

(Forward-looking	 information)	 ให้มีนำ้าหนักน้อยเนื่องจาก

ยังมีความผันผวนสูงและมีความไม่แน่นอนในระยะสั้น	และ

สามารถใช้ข้อมูลท่ีสะท้อนความสามารถในการชำาระหนี้ของ

ลูกหนี้จากประสบการณ์ในอดีต	(เช่นอัตราการผิดนัดชำาระหนี้

ในอดีต	 อัตราความเสียหายในอดีต)	 หรือข้อมูลผลขาดทุน

ด้านเครดิตในอดีต	(Historical	credit	loss)	ประกอบกับ

ดุลยพินิจของผู้บริหาร	(Management	overlay)	ได้

  การเปิดเผยข้อมูล	:	ให้เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินเก่ียวกับการใช้มาตรการผ่อนปรนดังกล่าว	

รวมทั้งข้อเท็จจริงของการปฏิบัติตามหนังสือเวียนของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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 ระยะเวลาผ่อนปรน	 :	 ระหว่างวันที่	 1	 มกราคม	

2563	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2564	หรือจนกว่าธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 7. ความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงสภัาพัภ้ัมิอากาศ

	 สภาพภูมิอากาศแปรปรวนเป็นสถานการณ์ที่เกิดข้ึน

ทัว่โลก	และส่งผลกระทบทางลบต่อทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	และ

ส่ิงแวดล้อมโดยตรง	 โดยผลกระทบน้ันทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ	

ในประเทศไทย	สภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบ

ต่อผลผลิตทางการเกษตร	ซึ ่งถือเป็นแหล่งรายได้หลักที ่

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 จากการประเมินการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศในประเทศไทย	 พบว่าอุณหภูมิเฉลีย่มีแนวโน้ม

สูงขึ้น	1.5-2.0	องศาเซลเซียส	ภายใน	40	ปี	ข้างหน้า	จึงเป็น

สิ่งที่ท้าทายสำาหรับภาคการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง	และบริษัทฯ	

ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับภาคเกษตรกรรมเป็น

ส่วนใหญ่	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงอาจส่งผลทำาให้

รายได้ของเกษตรกรลดลง	อันจะทำาให้ความต้องการสินเชื่อ

เพิ่มขึ้น	หากแต่คุณภาพหนีล้ดลง

 กระบีวนการบีริหารความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลง 

สภัาพัภั้มิอากาศ

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดี	 จึงได้

ดำาเนนินโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี	2561	โดยมี

เป้าหมายเพื่อลดก�าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการดำาเนินธุรกิจ

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	อาทิ	การสร้างอาคารสำานักงานใหญ่

แห่งใหม่ซึ่งเป็นอาคารสีเขียว	(LEED	Certified)	

	 บริษัทฯ	 ได้ขยายสาขาไปยังพื้นที่หลากหลายเพื่อให้

สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น	เช่น	การขยาย

สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร	 เพื่อสร้างสมดุลของฐานลูกค้า

ไปยังกลุ่มลูกค้าที่มิได้เก่ียวข้องกับภาคการเกษตรโดยตรง	

หรือมิได้มีความเสี่ยงด้านจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศมากเท่ากลุ่มเกษตรกร

 2.2.2 ความเส่�ยงต่อการลงทุนของผ้้ถือหลักทรัพัย์

 

 ความเส่�ยงของผ้้ถือหุน้

	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและมี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ	50	ของทุนจดทะเบียน

	 เนื่องจากบริษัทฯ	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่	คือ	ตระกูล

เพ็ชรอำาไพ	ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ	จำานวน	1,430,056,400	หุน้	

หรือคิดเป็นร้อยละ	 67.45	 ของทุนชำาระแล้วของบริษัทฯ	ทำาให้

สามารถที่จะควบคุมการลงมติผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในเรื่อง

สำาคัญต่างๆ	ได้	เช่น	การแต่งตั้งกรรมการ	หรือการขอมติใน

เรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังนั้น	

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	อาจไม่สามารถถ่วงดุลกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้	

(ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	

(ประเทศไทย)	จำากัด	ณ	วันที่	 30	 ธันวาคม	2564)	อย่างไร

ก็ตาม	บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็น	 กรรมการอิสระ

จำานวน	4	ท่าน	จากท้ังหมด	7	ท่าน	ซ่ึงมีประธานคณะกรรมการ

บริษัทเป็นกรรมการอิสระ	และคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

กรรมการอิสระทั้งหมด	รวม	3	ท่าน	 เพื่อพิจารณาเพื่อให้

รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	แห่งประเทศไทย	

และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์	และตลาด 

หลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ	ดังกล่าว

สมเหตุสมผล	 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	 อีกทั้ง	 ยัง

ทำาให้การบริหารของบริษัทฯ	มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 ความเส่�ยงทั�วไปของตราสารหน่�

 ความเส่�ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

	 ผู้ถือหุ้นกู้มีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ได้รับชำาระดอกเบ้ีย

หรือเงินต้น	 ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำาเนินงานของผู้ออก

หุ้นกู้	ไม่เป็นไปตามทีค่าดหมาย	หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้	

มีไม่เพียงพอต่อการชำาระหนี้	 ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุน								

ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการ

ชำาระหนี ้ของผู ้ออกหุ ้นกู ้	จากข้อมูลที ่ระบุไว้ในแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน

ในการประเมินความเส่ียงด้านเครดิตของหุ้นกู้	 ผู้ลงทุนสามารถ

ดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้	ที่จัดทำาโดย

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้	

ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ตำ่า	 แสดงว่า

ความเส่ียงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้สูง	 ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุน

ได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเส่ียงท่ีสูงของหุ้นกู้ดังกล่าว	

อย่างไรก็ตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นการให้คำา

รายงานประจำำาปี 2564
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แนะนำาให้ซื้อ	 ขาย	หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด	

และการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้

	 ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการ

ดำาเนินงานของผู้ออกหุน้กู้	 นอกจากการพิจารณาอันดับความ

น่าเชื่อถือของผู ้ออกหุ ้นกู ้	และผู ้ลงทุนควรติดตามข้อมูล

ข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้	 รวมถึงการปรับปรุง	 เปล่ียนแปลงการ

จัดอันดับอันดับความน่าเชื่อถือ	 ได้จากเว็บไซต์ของสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	สถาบัน

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	 หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	

ผู้จัดการการจัดจำาหน่ายหุ้นกู้	หรือนักวิเคราะห์ของผู้จัดการ

การจัดจำาหน่ายหุ้นกู้ไม่ได้มีบทวิเคราะห์บนหุ้นกู้ดังกล่าว		

ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำาเนินงานของ

บริษัทผู้ออกหุ้นกู้	นอกจากการพิจารณา	credit	rating	ของ

ผู้ออกหุ้นกู้	 และผูล้งทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัท

ผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ	

credit	 rating	 ได้จากเว็บไซต์สำานักงาน	ก.ล.ต.	 สถาบันจัด

อันดับความน่าเชื่อถือ	หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 ความเส่�ยงด้านราคา (Price Risk)

	 ราคาตลาดของหุ้นกู้นั้น	 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น

อยู่กับปัจจัยหลายประการ	ยกตัวอย่างเช่น	ระดับอัตราดอกเบ้ีย

ในตลาดการเงิน	นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย	สภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวม	 อัตราเงินเฟ้อ	 อายุของหุ้นกู้	 หรืออุปสงค์

ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้	 ดังนั้น	 ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับ

ผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้		ในกรณีที่มีการซื้อ

ขายตราสารก่อนครบกำาหนดไถถ่อน	 ท้ังน้ีหุ้นกู้ท่ีมีอายุคงเหลือ

ยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า

 ความเส่�ยงด้านสภัาพัคล่อง (Liquidity Risk)

	 ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ	 เนื่องจากการ

ซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก	ทั้งนี้

ผู ้ ออกหุ้นกู้จะไม่นำา หุ้นกู้ไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

ตราสารหนี้	 (BEX)	 หรือตลาดรองใดๆ	 อย่างไรก็ดีผู้ถือหุ้นกู้

อาจซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์	 บริษัทหลักทรัพย์	 หรือ

นิติบุคคลอื่นใด	 ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร

แห่งหนี้	 หากมีผู้เสนอซื้อหรือขายหุ้นกู้ผ่านผู้มีใบอนุญาต

ดังกล่าวข้างต้น	 นอกจากนี้	 ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือ

โอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ	โดยทั่วไปได้	แต่จะถูกจำากัดให้ขาย

หรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน

รายใหญ่เท่านั้น	เนื่องจากผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้จดข้อจำากัดการโอนไว้

กับสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ให้จำากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและ 

ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามคำานิยามท่ีระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ที่	กจ.5/2552	เรื่อง	

การกำาหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขาย

ตราสารหนี้ทุกประเภท	ฉบับลงวันที่	13	มีนาคม	พ.ศ.	2552	

(ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)	และตามประกาศ

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ	ตลาดหลักทรัพย์	ที ่	

กจ.	4/2560	เรื่องการกำาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน	ผู้ลงทุน

รายใหญ่พิเศษ	และผู้ลงทุนรายใหญ่	ฉบับลงวันท่ี	8	กุมภาพันธ์	

2560	เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

 ความเส่�ยงจากความสามารถในการชื่ำาระคืน

หน่�หุ้นก้้ 

 บริษัทฯ	 มีการออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำาเงินไป

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ	 รองรับการขยาย

ธุรกิจของบริษัทฯ	 และไปใช้เพื่อชำาระคืนหุ้นกู้หรือตั�วแลกเงิน	

รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ	อย่างไรก็ดีหาก 

บริษัทฯ	ไม่มีการออกหุ้นกู้ใหม่บริษัทฯ	เชื่อว่าจะสามารถจัดหา

เงินกู้ยืมใหม่เพื่อชำาระคืนหนี้สินเดิมและปรับเปลี่ยนการชำาระ

คืนเงินต้นใหม่ให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ	 

ได้เป็นอย่างดี	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2564	บริษัทฯ	

มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์คงเหลือที่สามารถเบิกใช้ได้

จำานวน	4,160	ล้านบาท

 ประวัติการผิดนัดชื่ำาระหน่�

	 บริษัทฯ	 ไม่มีประวัติการผิดนัดชำาระหนี้	 เงินต้นหรือ

ดอกเบี้ยของตราสารหนี้หรือผิดนัดชำาระหนี้เงินกู้ยืมจาก

ธนาคารพาณิชย์	 บริษัทเงินทุน	 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	 หรือ

สถาบันการเงินที่ มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนและการผิด

เงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดสิทธิ	3	ปี	ย้อนหลัง

 2.2.3 ความเส่�ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพัย์ต่าง

ประเทศ

	 	 -		ไม่มี	-
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การขัับเคลื่่อนธุุรกิจเพื่่อความยั่ั�งยั่ืน

	 ตลอดระยะเวลากว่า	 30	ปีี	 บริษััทฯ	 ยึดมั่ั�นในหลัก

ปีรัชญาเพื่่อใช้ในการดำาเนินธุุรกิจ	คืือ	การเปี็นผู้้้ให้บริการ 

สิินเช่อรายย่อยขนาดเล็ก	(ไมั่โคืรไฟแนนซ์์)	เพื่่อช่วยให้

ปีระชาชนท่�มั่่ข้อจำากัดในการเข้าถึึงสิินเช่อของสิถึาบันการเงิน	

และปีระชาชนท่�ยังต้องพื่ึ�งพื่าแหล่งสิินเช่อนอกระบบ	 ให้มั่่

โอกาสิเข้าถึึงแหล่งสิินเช่อได้ง่ายและสิะดวกยิ�งขึ�น	 ด้วยต้นทุน

ทางการเงินท่�เหมั่าะสิมั่เปี็นธุรรมั่และโปีร่งใสิ	จากหลักปีรัชญา

ดังกล่าว	บริษััทฯ	ได้พื่ัฒนามั่าเปี็นแนวทางในการดำาเนินธุุรกิจ

บนพืื่�นฐานของหลักธุรรมั่าภิิบาล	การบริหารจัดการคืวามั่เส่ิ�ยงท่�

เหมั่าะสิมั่	 รวมั่ถึึงยุทธุศาสิตร์เพื่่อการพื่ัฒนาอย่างยั�งยืนของ 

บริษััทฯ	เพื่่อเปี็น	“ผู้้้ให้บริการสิินเช่อไมั่โคืรไฟแนนซ์ท์่�มั่่คืวามั่

รับผู้ิดชอบ”	อันหมั่ายถึึงการสิร้างผู้ลิตภิัณฑ์์สิินเช่อไมั่โคืร

ไฟแนนซ์์ท่�สิามั่ารถึตอบสินองต่อการเข้าถึึงบริการทางการเงิน	

(Financial	Inclusion)	ของปีระเทศซ์ึ�งสิอดคืล้องกับนโยบาย

ของธุนาคืารแห่งปีระเทศไทย

	 การดำาเนินธุุรกิจของบริษััทฯ	ในปีัจจุบัน	มัุ่ง่เน้นการ

สิร้างการเติบโตผู้่านการขยายสิาขาให้คืรอบคืลุมั่ทั�วทุกพืื่�นท่�

ในปีระเทศ	ทั�งน่�	บริษััทฯ	มั่่คืวามั่เช่อมั่ั�นว่า	การกระจายการให้

บริการจะม่ั่ส่ิวนช่วยให้ปีระชาชนสิามั่ารถึเข้าถึึงแหล่งสิินเช่อ 

ได้อย่างสิะดวกสิบาย	 อ่กทั�งยังเปี็นการช่วยลดคืวามั่เหล่อมั่

ลำ�าทางการเงิน	 ซ์ึ�งเปี็นรากฐานสิำาคืัญของระบบเศรษัฐกิจของ

ปีระเทศ	 โดย	ณ	วันท่�	 31	 ธัุนวาคืมั่	2564	บริษััทฯ	มั่่สิาขา

จำานวน	5,799	สิาขา	กระจายอย้่ใน	74	จังหวัดทั�วปีระเทศ

	 กลุ่มั่ล้กคื้าท่�สิำาคืัญของบริษััทฯ	คืือ	ล้กคื้ารายย่อย

ทั�งท่�มั่่รายได้ปีระจำาและไมั่่ปีระจำา	 ซ์ึ�งบริษััทฯ	 ถึือว่าเปี็นผู้้้มั่่

สิ่วนได้เสิ่ยท่�สิำาคืัญ	 บริษััทฯ	 จึงให้คืวามั่สิำาคืัญต่อการสิร้าง

คืวามั่สิัมั่พื่ันธุ์ท่�ด่อย่างยั�งยืนกับล้กคื้า	โดยยึดหลักปีฏิิบัติต่อ 

การให้บริการท่�เป็ีนเลิศแก่ล้กค้ืา	(Service	Excellence	Policy)	

ดังสิโลแกนของบริษััทฯ	ท่�ว่า	“บริการใกล้ชิด	ดุจญาติมิั่ตรท่�ร้้ใจ”	

นอกจากนั�นบริษััทฯ	 ยังมุ่ั่งมัั่�นพัื่ฒนาและยกระดับการให้บริการ

อย่างเปี็นธุรรมั่	 (Market	 Conduct)	 แก่ล้กคื้าของทั �ง

อุตสิาหกรรมั่ให้เกิดคืวามั่เปี็นธุรรมั่และโปีร่งใสิอย่างแท้จริง	

ด้วยเหตุน่�	 บริษััทฯ	 จึงได้รับคืวามั่ไว้วางใจจากล้กคื้าท่�มั่าใช้

บริการสิินเช่อของบริษััทฯ	และเติบโตขึ�นอย่างต่อเน่อง

	 3.1	นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้านความยั�งยืน

จากคืวามั่มัุ่่งมั่ั�นของบริษััทฯ	ในการเปี็นผู้้้ให้บริการสิินเช่อ

ไมั่โคืรไฟแนนซ์์ท่�ช่วยเหลือปีระชาชนฐานรากท่�ไมั่่สิามั่ารถึ 

เข้าถึึงแหล่งสิินเช่อจากสิถึาบันการเงิน	 ให้สิามั่ารถึเข้าถึึงแหล่ง

สิินเช่อได้ด้วยต้นทุนทางการเงินท่�เหมั่าะสิมั่และเป็ีนธุรรมั่	 โดย

มุ่ั่งเน้นกลยุทธ์ุการขยายสิาขาไปียังทั�วภ้ิมิั่ภิาคืของปีระเทศไทย	

ส่ิงผู้ลให้พื่อร์ตสิินเช่อของบริษััทฯ	เติบโตกว่าร้อยละ	1,233	นับ

จากวันท่�จดทะเบ่ยนเข้าตลาดหลักทรัพื่ย์เม่ั่อปีี	2557	จำานวนล้กค้ืา	

เพื่ิ�มั่ขึ�นจาก	0.68	ล้านสิัญญา	เปี็น	3.92	ล้านสิัญญา	และมั่่

จำานวนพื่นักงานเพื่ิ�มั่ขึ�นจาก	1,703	คืนเป็ีน	11,460	คืน	

	 ทั �งน่ �บริษััทฯ	ตระหนักด่ว่าในทุก	ๆ 	กระบวนการ

ดำาเนินธุุรกิจย่อมั่สิ่งผู้ลกระทบต่อผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ยอย้่เสิมั่อ	และ

อาจมั่่แนวโน้มั่ท่�เพื่ิ�มั่ขึ�นอย่างมั่่นัยสิำาคืัญ	บริษััทฯ	จึงมัุ่่งเน้น

การดำาเนินธุุรกิจตามั่แนวทางการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืน	 โดยคืำานึงถึึง

ผู้ลกระทบทั�งในมิั่ติเศรษัฐกิจ	สัิงคืมั่	และสิิ�งแวดล้อมั่	เพ่ื่อเป็ีน	

“ผู้้้ให้บริการสิินเช่อไมั่โคืรไฟแนนซ์์ท่�ยึดมัั่�นในคืวามั่รับผิู้ดชอบ”

	 3.2	การจััดการผลกระทบต่่อผ้้มีส่่วนได้เสี่ยในห่วงโซ่่

คุณค่าของบริษััทฯ

 

 3.2.1	ห่วงโซ่่คุณค่าของธุุรกิจั

	 ห่วงโซ่์คุืณค่ืาของบริษััทฯ	 แสิดงให้เห็นถึึงกระบวนการ

ปีล่อยสิินเช่อเป็ีนร้ปีแบบหมุั่นเว่ยน	หรือ	Circular	Value	Chain	

ซ์ึ�งปีระกอบด้วย

	 3.2.1	Loan	Origination	กระบวนการปีล่อยสิินเช่อ	

อันมั่่นโยบายด้านการพื่ัฒนาอย่างยั�งยืนเร่องการพื่ิจารณา

สิินเช่อด้วยวิธุ่การปีระเมั่ินสิินเช่อแบบอ้างอิงตามั่สิภิาพื่

ทรัพื่ย์สิิน	 (Asset-Based	 Assessment)	 แทนการใช้ข้อมั่้ล

ทางด้านรายได้	หรือเคืรดิตบ้โร	(Credit	Bureau)	ของล้กค้ืา	

เพื่่อเพื่ิ�มั่โอกาสิการเข้าถึึงแหล่งสิินเช่อของปีระชาชนทั�วไปีท่�

ไมั่่มั่่รายได้ปีระจำา	 และนโยบายการบริหารจัดการคืวามั่เสิ่�ยง

ด้านเคืรดิต	 อาทิ	 การกำาหนดตัวช่�วัดคืวามั่สิำาเร็จของผู้ลงาน	

(KPIs)	ของพื่นักงานให้เหมั่าะสิมั่กับคืวามั่เส่ิ�ยงด้านเคืรดิต

	 3.2.2	Customer	Management	กระบวนการบริหาร

จัดการล้กคื้า	 อันมั่่นโยบายด้านการพื่ัฒนาปีระสิบการณ์ของ

ล้กคื้า	ด้วยการให้บริการท่�เป็ีนเลิศ	อาทิ	การพื่ัฒนาระบบการ

บริหารคืวามั่สิัมั่พื่ันธุ์ล้กคื้า	 (Customer	Relationship	

Management)	เพื่่อตอบสินองต่อการใช้งาน	และพื่ฤติกรรมั่

ท่�เปีล่�ยนแปีลงของล้กคื้าต่อเทคืโนโลย่	และคืวามั่พื่ึงพื่อใจต่อ

ผู้ลิตภัิณฑ์์สิินเช่อ	 นโยบายด้านการรักษัาข้อม้ั่ลส่ิวนตัวของล้กค้ืา	

และนโยบายการให้คืวามั่ร้้ด้านการเงินแก่ล้กค้ืาและปีระชาชน

รายงานประจำำาปี 2564
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	 3.2.3	Collection	กระบวนการติดตามั่หน่�	เปี็นกระบวนการท่�เปี็นหัวใจของการดำาเนินธุุรกิจของบริษััทฯ	และมั่่คืวามั่

เก่�ยวข้องกับนโยบายด้านการพื่ัฒนาจริยธุรรมั่ของอุตสิาหกรรมั่	โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งในกระบวนการติดตามั่หน่�

	 3.2.4	Customer	Retention	/	Attraction	เปี็นกระบวนการรักษัาฐานล้กคื้าเดิมั่	และดึงด้ดล้กคื้ารายใหมั่่	ซ์ึ�งปีัจจุบัน 

บริษััทฯ	ใช้นโยบายการขยายการเข้าถึึงของลก้ค้ืาด้วยการเปีิดสิาขา	ซ์ึ�งอาจมั่่การปีรับร้ปีแบบในอนาคืตหากบริบทสิภิาพื่แวดล้อมั่ 

มั่่การเปีล่�ยนแปีลง

	 ทั �งน่ �การจัดการห่วงโซ์่คืุณคื่าของบริษััทฯ	จะยึดมั่ั �นต่อแนวทางการกำากับด้แลกิจการท่ �ด่	ซ์ึ �งปีระกอบด้วยการ

ม่ั่บรรษััทภิิบาล	 และการบริหารจัดการคืวามั่เส่ิ�ยงท่�เพ่ื่ยงพื่อเหมั่าะสิมั่	 และม่ั่ปีระสิิทธิุภิาพื่	 การจัดการให้ม่ั่การด้แลพื่นักงานอย่างทั�วถึึง 

และการมั่่ระบบสิารสินเทศท่�มั่ั�นคืงปีลอดภิัย	อันสิ่งผู้ลให้บริษััทฯ	สิามั่ารถึสิ่งเสิริมั่การเข้าถึึงสิินเช่อของปีระชาชนได้อย่างยั�งยืน

ธรรมภิบาล และการบริหารความเสี่ยง

ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองคกร
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ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ

01

	 3.2.2	การวิเคราะห์ผ้้มีส่่วนได้เส่ียในห่วงโซ่คุ่ณค่าของธุุรกิจั

	 การม่ั่ส่ิวนร่วมั่กับผู้้้ม่ั่ส่ิวนได้เส่ิยอย่างต่อเน่องส่ิงผู้ลให้บริษััทฯ	ทราบถึึงคืวามั่คืาดหวัง	คืวามั่ต้องการ	ซึ์�งม่ั่ส่ิวนช่วยให้บริษััทฯ	

สิามั่ารถึกำาหนดปีระเด็นท่�เก่�ยวข้องกับการดำาเนินธุุรกิจ	ซ์ึ�งถึือเปี็นแนวทางหนึ�งสิ้่การขับเคืล่อนเร่องการพื่ัฒนาอย่างยั�งยืน		เพื่ราะ

จะทำาให้บริษััทฯ	 ทราบถึึงผู้ลกระทบท่�บริษััทมั่่ต่อผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ย	 ซ์ึ�งกระบวนการน่�จะสิ่งผู้ลให้บริษััทฯ	 สิามั่ารถึวางแนวทางในการ

ปี้องกัน	แก้ไข	และลดผู้ลกระทบเชิงลบและขยายผู้ลกระทบเชิงบวกได้อย่างต่อเน่องและมั่่ปีระสิิทธิุภิาพื่			

	 การระบุผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ยของบริษััทฯ	นั�นจะพื่ิจารณาถึึงบุคืคืล	กลุ่มั่บุคืคืล	หรือหน่วยงานท่�สิามั่ารถึสิร้างผู้ลกระทบหรือได้

รับผู้ลกระทบจากการดำาเนินงานของบริษััทฯ	ซ์ึ�งในแต่ละกลุ่มั่ผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ยจะมั่่วิธุ่การมั่่สิ่วนร่วมั่และการสิร้างปีฏิิสิัมั่พื่ันธุ์ท่�

แตกต่างกัน	ซ์ึ�งสิะท้อนให้เห็นถึึงการสิร้างคุืณค่ืาร่วมั่กันระหว่างบริษััทฯ	กับผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ย	เพื่่อลดคืวามั่เสิ่�ยงและสิร้างมั่้ลคื่าเพื่ิ�มั่

ให้แก่ธุุรกิจอย่างยั�งยืนโดยท่�บริษััทฯ	จะดำาเนินการมั่่สิ่วนร่วมั่กับผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ยเปี็นปีระจำาทุกปีี	ผู้่านการปีระเมั่ินและทบทวนคืวามั่

คืาดหวังของผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ย	 เมั่่อทราบถึึงคืวามั่คืาดหวังของผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ยแล้ว	 บริษััทฯ	 จึงจะทำาการระบุแนวทางการตอบสินอง

คืวามั่คืาดหวังของผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ยแต่ละกลุ่มั่	ซ์ึ�งมั่่รายละเอ่ยดดังน่�
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พื่นักงาน	ผู้้้บริหาร	และ

คืณะกรรมั่การ

 การจัดปีระชุมั่	(เปี็นปีระจำา 

			ทุกเดือน)

 เว็บไซ์ต์ของบริษััทฯ

 ปีระกาศ/คืำาสิั�ง

 โทรศัพื่ท์

 แบบสิอบถึามั่คืวามั่พื่ึงพื่อใจ	 

			ของพื่นักงาน

 ระบบข้อร้องเร่ยนของ 

			บริษััท

 มั่่สิภิาพื่แวดล้อมั่ในการ 

			ทำางานท่�ด่

 ได้รับคื่าตอบแทนและ 

			สิวัสิดิการท่�เหมั่าะสิมั่

 มั่่คืวามั่สิัมั่พื่ันธุ์ท่�ด่ระหว่าง 

		เพื่่อนร่วมั่งานและ 

			ผู้้้บังคืับบัญชา

 ระบบการทำางานของ 

			บริษััทท่�ด่

 ได้รับคืวามั่ก้าวหน้าใน 

			หน้าท่�การงานและเติบโต 

			ในสิายอาช่พื่

 มั่่คืวามั่สิมั่ดุลระหว่างช่วิต 

			การทำางานและสิ่วนบุคืคืล

 สิร้างทัศนคืติท่�ด่ใน 

			การทำางาน

 การสิร้างวัฒนธุรรมั่องคื์กร 

			ท่�เขม้ั่แข็งจากคืุณคื่าหลัก 

			ของบรษิััทฯ

   -	การสิรรหา	และจัดสิรร 

					ทรพัื่ยากรบคุืคืล	โดย 

					ยึดมั่ั�นต่อนโยบายสิิทธุิ 

					มั่นุษัยชน	และยอมั่รับ

					คืวามั่หลากหลาย

   - การพื่ัฒนาบุคืลากร

			-	การปีระเมั่ินผู้ลการ 

					ปีฏิิบัติงาน

			-	ผู้ลตอบแทน	สิวัสิดิการ 

					และคืวามั่ปีลอดภิัยของ 

					พื่นักงาน

			-	การสิืบทอดตำาแหน่ง

ล้กคื้า  MTC	Call	Center	1455

 Walk-in	สิาขาบริการ 

			ล้กคื้า

 Facebook:	 

			เมั่ืองไทยแคืปีปีิตอล

 Line	@Muangthaicapital

 ศ้นย์บริการล้กคื้าทาง 

			โทรศัพื่ท์	02-483-8888

 แอปีพื่ลิเคืชัน	 

			“เมั่ืองไทย	4.0”	

 ขั�นตอน/เอกสิาร/เง่อนไข

การอนมุั่ัติสิินเช่อท่�ชัดเจน	

ยืดหยุ่น	และรวดเร็ว

วงเงินท่�ได้รับอนุมั่ัติเหมั่าะสิมั่

มั่่ช่องทางการชำาระเงินท่�

สิะดวก	รวดเร็ว

ปีรับลดอัตราดอกเบ่�ย/คื่า

ธุรรมั่เน่ยมั่

การสิ่อสิารของเจ้าหน้าท่�ถึ้ก

ต้อง	คืรบถ้ึวน

การรักษัาข้อมั่้ลคืวามั่ลับของ

ล้กคื้า

 การพื่ัฒนาการเข้าถึึงแหล่ง 

			เงินทุนอย่างรับผู้ิดชอบ

			-	การคืำานึงถึึง	ESG	ใน 

					ผู้ลิตภิัณฑ์์สิินเช่อ	และ 

					กระบวนการอนุมัั่ติสิินเช่อ

			-	การขยายสิาขาเพื่่อการ 

					เพื่ิ�มั่การเข้าถึึงการให ้

					บริการ

			-	การออกแบบผู้ลิตภิัณฑ์ ์

					สิินเช่อ	เง่อนไข	และ 

					ขั�นตอนการปีฏิิบัติงาน 

					ให้เหมั่าะสิมั่เพื่่อการ 

					คืวบคืุมั่คืวามั่เสิ่�ยง 

					การผู้ิดนัดชำาระ

   การสิร้างปีระสิบการณ ์

					ท่�ด่ให้ล้กคื้า

			-	การให้บริการท่�เปี็นเลิศ	 

					ทั�วถึึง	และเท่าเท่ยมั่

			-	การสิร้างวินัย 

					ทางการเงินแก่ล้กคื้า

			-	การพื่ัฒนาจริยธุรรมั่ของ 

					อุตสิาหกรรมั่

   การเคืารพื่ต่อคืวามั่ถึึง 

					พื่อใจ	สิิทธุิ	และข้อมั่้ล 

					ส่ิวนบุคืคืลของล้กคื้า

รายงานประจำำาปี 2564
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ผู้้้ถึือหุ้น/นักลงทุน/เจ้าหน่�  การปีระชุมั่สิามั่ัญผู้้้ถืึอหุ้น	 

			(ปีีละ	1	คืรั�ง)

 สิ่อสิารผู่้านทาง 

			ตลาดหลักทรพัื่ย์	 

			(เปี็นปีระจำา)

 การจัด	Opportunity	Day	 

			กับทางตลาดหลักทรพัื่ย	์ 

			(3	เดือน/คืรั�ง)

 ผู้ลปีระกอบการท่�ด่ 

			อย่างต่อเน่อง

 หลักการในการกำากับด้แล 

			กิจการท่�ด่

 เปี็นองคื์กรท่�มั่่คืวามั่มั่ั�นคืง	 

			โปีร่งใสิ	และเติบโตอย่าง 

			ยั�งยืน

 การกำากับด้แลกิจการท่�ด่

 การจัดการบริหารคืวามั่ 

			เสิ่�ยงอย่างเปี็นร้ปีธุรรมั่	 

			และมั่่ปีระสิิทธุิภิาพื่ 

 

คื้่ค้ืา  อ่เมั่ล	(เปี็นปีระจำาทุกปีี)

 เข้าเย่�ยมั่ชมั่	(เฉพื่าะคื้่คื้า 

			รายใหมั่่ปีีละ	1	คืรั�ง)

 มั่่คืวามั่ร่วมั่มั่ือในการ 

			ดำาเนินงานต่าง	ๆ	เพื่่อให ้

			ได้รับผู้ลปีระโยชน์สิ้งสุิด

 คืวามั่ต่อเน่องของการ 

			ดำาเนินการ	เปี็นสิ่วนสิำาคืัญ 

			ในห่วงโซ์่อุปีทาน

 เกณฑ์์การปีระเมั่ินและ 

			คัืดเลือกท่�ได้มั่าตรฐาน

 มั่่คืวามั่เปี็นธุรรมั่	โปีร่งใสิ	 

			ตรวจสิอบได้

 การบริหารจัดการห่วงโซ่์ 

			อุปีทานโดยคืำานึงถึึง	 

			ผู้ลกระทบต่อ	ESG

คื้่แข่งทางธุุรกิจ  ปีระชุมั่สิมั่าคืมั่การคื้า 

			ผู้้้ปีระกอบธุุรกิจสิินเช่อ 

			ทะเบ่ยนรถึ

 ปีระชุมั่ชมั่รมั่ผู้้้ปีระกอบ 

			ธุุรกิจสิินเช่อสิ่วนบุคืคืล

 การแข่งขันอย่างเปี็นธุรรมั่

 การยกระดับอุตสิาหกรรมั่ 

			ร่วมั่กัน

 ให้คืวามั่ร่วมั่มั่ือกับสิมั่าคืมั่/ 

			ชมั่รมั่การคื้าผู้้้ปีระกอบการ 

			สิินเช่อทะเบ่ยนรถึ/ 

			ส่ิวนบุคืคืลในการปีฏิิบัต ิ

			ตามั่เกณฑ์์ของหน่วยงาน 

			กำากับ

 การใหค้ืวามั่ร่วมั่มืั่อกับ 

			สิมั่าคืมั่การคื้าผู้้้ปีระกอบ 

			สิินเช่อทะเบ่ยนรถึเพื่่อใน 

			การยกระดับอุตสิาหกรรมั่ 

			ร่วมั่กัน
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ชมุั่ชนและสิังคืมั่  แสิดงคืวามั่รับผู้ิดชอบ 

			ด้านสิุขภิาพื่	และ	คืวามั่ 

			ปีลอดภิัยของชุมั่ชน 

 พื่ิจารณาผู้ลกระทบ 

			ต่อสิิ�งแวดล้อมั่		รวมั่ถึึง 

			การอนุรักษ์ัพื่ลังงาน	และ	 

			ทรพัื่ยากรธุรรมั่ชาติ

 ปีฏิิบัติตามั่กฎหมั่ายอย่าง 

			เคืร่งคืรัด

 ระบุถึึงผู้ลกระทบใน 

			ปัีจจุบัน	หรือ	ศักยภิาพื่ท่� 

			จะมั่่ของผู้ลิตภิัณฑ์์	บริการ	

 กระบวนการ	และกิจกรรมั่		 

			ต่อสิังคืมั่ในเร่องทั�วไปี		 

			และต่อชุมั่ชนท้องถึิ�นใน 

			เร่องเฉพื่าะเจาะจง

 การสิร้าง	Engagement	 

			ระหว่างบริษััทฯ	กับชมุั่ชน 

			ผู่้านโคืรงการ	CSR

หน่วยงานกำากับ  อ่เมั่ล	(เปี็นปีระจำา)

 การปีระชุมั่ผู้่านสิมั่าคืมั่ 

			การคื้า/ชมั่รมั่ผู้้้ปีระกอบ			 

			ธุุรกิจสิินเช่อทะเบ่ยนรถึ/ 

		สิ่วนบุคืคืล

 เข้าเย่�ยมั่ชมั่บริษััทฯ	 

			(2	ปีี/คืรั�ง)

 สินับสินุนนโยบายและ 

			ปีฏิิบัติตามั่กฎเกณฑ์์ 

			ต่าง	ๆ	ท่�กำาหนดได้อย่าง 

			เหมั่าะสิมั่	(หรือเกินกว่า 

			ท่�กำาหนด)

 การบริหารจัดการด้วย 

			คืวามั่ซ์่อสิัตย์สิุจริต	 

			มั่่คืวามั่โปีร่งใสิในการ 

			ดำาเนินงาน	และยึดหลัก 

			คืวามั่ถึก้ต้อง

 ปีรับปีรุงกระบวนการ 

		ดำาเนินงานให้สิอดคืล้อง 

		กับนโยบายและ 

		กฎเกณฑ์์ต่าง	ๆ

 การให้คืวามั่ร่วมั่มั่ือกับ 

			หน่วยงานกำากับในการ 

			ยกระดับอุตสิาหกรรมั่

			-	พื่ัฒนา	Market	 

					Conduct

			-	สิร้างวินัยการเงินให ้

					ล้กคื้า	และปีระชาชน

			-	ให้คืวามั่ร้้ด้านการเงิน 

					แก่ล้กคื้า	และ 

					ปีระชาชน
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	 3.3	การจััดการด้านความยั�งยืนในมิติ่ส่ิ�งแวดล้อม

	 3.3.1	นโยบายและแนวป้ฏิิบัต่ิด้านส่ิ�งแวดล้อม

	 ในปีี	 2564	 คืณะกรรมั่การบรรษััทภิิบาลจัดให้บริษััทฯ	

มั่่การทบทวน	“นโยบายด้านการจัดการสิิ �งแวดล้อมั่”	ให้

สิอดคืล้องกับบริบท	และคืวามั่ทา้ทายด้านสิิ�งแวดล้อมั่ในระดับ

สิากล	และสิะท้อนการดำาเนินงานของบริษััทฯ	ในมิั่ติสิิ�งแวดล้อมั่

อย่างคืรอบคืลุมั่ทั�งบริษััทฯ	บริษััทย่อย	รวมั่ถึึงพื่นักงาน	คื้่คื้า

และพื่ันธุมั่ิตรทางธุุรกิจ

	 บริษััท	 เมั่ืองไทย	 แคืปีปีิตอล	 จำากัด	 (มั่หาชน)	

ตระหนักด่ว่า	 การเปีล่�ยนแปีลงสิภิาพื่ภิ้มั่ิอากาศเปี็นหนึ�ง 

ในคืวามั่ท้าทายท่�สิำาคัืญท่�สุิดของโลก	จึงให้คืวามั่สิำาคัืญต่อการมั่่

สิ่วนร่วมั่ในการรับมั่ือปีัญหาด้านสิิ�งแวดล้อมั่	 ดังนั�น	 บริษััทฯ	

จึงม่ั่นโยบายส่ิงเสิริมั่เพ่ื่อลดผู้ลกระทบท่�เกิดขึ�นจากกระบวนการ

ดำาเนินงาน	ทั�งน่�	ม่ั่การกำาหนดเป้ีาหมั่ายการใช้ทรัพื่ยากรธุรรมั่ชาติ

อย่างร้้คุืณค่ืา	และลดการใช้พื่ลังงานธุรรมั่ชาติท่�ม่ั่อย่้อย่างจำากัด 

พื่ร้อมั่เตร่ยมั่แผู้นและมั่าตรการต่างๆ	 เพ่ื่อร่วมั่ในการแก้ปัีญหา

คืวามั่ท้าทายจากการเปีล่�ยนแปีลงของสิภิาพื่ภิ้มั่ิอากาศ

	 บริษััทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายธุุรกิจสิอดคืล้องกับ 

กฎระเบ่ยบข้อบังคัืบด้านสิิ�งแวดล้อมั่	มั่าตรฐานสิากล	รวมั่ถึึง

การเข้าร่วมั่มั่าตรฐานด้านคืวามั่ยั �งยืนโดยสิมั่ัคืรใจ	 โดย

นโยบายน่�หมั่ายคืวามั่รวมั่ถึึงพื่นักงาน	 บริษััทย่อย	 คื้่ค้ืาธุุรกิจ

และพื่ันธุมั่ิตรทางธุุรกิจ	 โดยกำาหนดแนวทางปีฏิิบัติ	 ด้าน

สิิ�งแวดล้อมั่	ดังน่�

	 1.	ปีฏิิบัติตามั่กฎหมั่ายสิากลและกฎหมั่ายท้องถึิ�น 

ด้านสิิ�งแวดล้อมั่อย่างเคืร่งคืรัด	 และรับผิู้ดชอบต่อผู้ลกระทบ

เชิงลบด้านสิิ�งแวดล้อมั่ท่�อาจเกิดขึ�นจากการดำาเนินงานของ

องคื์กร

	 2.	กำาหนดให้ม่ั่การปีระเมิั่นผู้ลด้านการจัดการสิิ�งแวดล้อมั่

เป็ีนดัชน่ช่�วัดปีระเภิทหนึ�งของ	การปีระเมิั่นผู้ลงานของผู้้้บริหาร

และพื่นักงาน

	 3.	สินับสินุนการสิร้างคืวามั่ตระหนักร้้	 โดยจัดฝึึก

อบรมั่ให้คืวามั่ร้้ด้านสิิ�งแวดล้อมั่แก่พื่นักงาน	และผู้้้ม่ั่ส่ิวนได้เส่ิย

เพื่่อสิร้างคืวามั่ร้้	 คืวามั่เข้าใจถึึงการเปีล่�ยนแปีลงสิภิาพื่ภิ้มั่ิ

อากาศ	 การอนุรักษ์ัทรัพื่ยากรธุรรมั่ชาติและคืวามั่สิำาคัืญในการ

ปี้องกันผู้ลกระทบเชิงลบ	ด้านสิิ�งแวดล้อมั่

	 4.	กำาหนดแนวทางและเป้ีาหมั่ายการจัดการพื่ลังงาน	

ทรัพื่ยากร	และสิิ�งแวดล้อมั่ภิายใน	บริษััทฯ	ให้สิอดคืล้องกับ

มั่าตรฐานสิากลเพื่่อสิ่งเสิริมั่เปี้าหมั่ายการพื่ัฒนาท่�ยั�งยืน	 โดย

มุ่ั่งเน้นในเร่องการอนุรักษ์ัสิิ�งแวดล้อมั่	ใช้ทรัพื่ยากรอย่างคุ้ืมั่ค่ืา	

ลดการเกิดของเสิ่ยท่�สิำาคืัญคืือ	 การลดการปีล่อยก๊าซ์เรือน

กระจก	อันเปี็นตัวการสิำาคืัญท่�เร่งให้เกิดการเปีล่�ยนแปีลงของ

สิภิาพื่ภิ้มั่ิอากาศ

	 5.	สินับสินุนให้มั่่การบริหารจัดการของเส่ิยอย่างมั่่

ปีระสิิทธิุภิาพื่เพ่ื่อลดผู้ลกระทบต่อสิิ�งแวดล้อมั่	รวมั่ถึึงสินับสินุน

ให้มั่่การนำาวัสิดุกลับมั่าใช้ใหมั่่	(Reuse)	และ/หรือการเลือกใช้

วัสิดุ	(Recycle)	หรือผู้ลิตภิัณฑ์์ทางเลือกอย่างมั่่ปีระสิิทธุิภิาพื่

และคืุ้มั่คื่า

	 6.	สินับสินุนการจัดซื์�อผู้ลิตภัิณฑ์์และบริการท่�	และ/หรือ 

ผู้ลิตภิัณฑ์ท์่�มั่าจากกระบวนการผู้ลิต	ท่�เปี็นมั่ิตรต่อสิิ�งแวดล้อมั่	

ตามั่เกณฑ์์ของศ้นย์ปีฏิิบัติการวิเคืราะห์มั่ลพิื่ษัและสิิ�งแวดล้อมั่ 

กรมั่คืวบคุืมั่มั่ลพิื่ษั	กระทรวงทรัพื่ยากรธุรรมั่ชาติและสิิ�งแวดล้อมั่

	 7.	มุ่ั่งสิ่อสิารและให้ข้อมั่้ลด้านการใช้พื่ลังงานและ

ทรัพื่ยากรอย่างมั่่ปีระสิิทธิุภิาพื่และคืุ้มั่คื่า	โดยเปีิดเผู้ยผู้ลการ

ดำาเนินงานด้านสิิ�งแวดล้อมั่สิ้่สิาธุารณะใน	One	Report	ของ 

บริษััทฯ	 หรือเปีิดเผู้ยในร้ปีแบบอ่นๆ	 โดยมั่่ผู้้้บริหารระดับสิ้ง

ขององคื์กรให้คืวามั่เห็นชอบ

	 8.	ปีระสิานคืวามั่ร่วมั่มั่ือกับองคื์กรภิาคืรัฐ	 สิถึาบัน

การศึกษัา	ชุมั่ชน	และหน่วยงานอ่นๆ	เพื่่อร่วมั่กันแก้ไขปีัญหา

ด้านการเปีล่�ยนแปีลงภิ้มั่ิอากาศในระดับปีระเทศ	 หรือใน

ระดับโลก
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	 3.3.2	ผลการดำาเนินงานด้านส่ิ�งแวดล้อม

ส่รุปผู้ลื่การด้ำาเนินงานด้�านส่ิ�งแวด้ลื่�อม

ประเภท ผู้ลื่การด้ำาเนินงาน

วสั่ดุ

ปีรมิั่าณการใช้กระดาษั	(กิโลกรัมั่	(kg.)) 695,394.60

พลังงาน

ปีรมิั่าณการใช้น�ำามั่ันเบนซ์ิน	(ลิตร	(Liter)) 3,597,810.01

ปีรมิั่าณการใช้น�ำามั่ันด่เซ์ล	(ลิตร	(Liter)) 1,097,706.47

ปีรมิั่าณการใช้ไฟฟ้า	(กิโลวัตต์-ชั�วโมั่ง	(kWh)) 39,624,696.22

คืวามั่เข้มั่ข้นของปีริมั่าณการใช้พื่ลังงาน

การป้ล่อยก๊าซ่เรือนกระจัก

ขอบเขตท่�	1	(Scope	1)	(กิโลกรัมั่คืาร์บอนไดออกไซ์ด์เท่ยบเท่า	(kgCO2	e)) 11,063,224.86

ขอบเขตท่�	2	(Scope	2)	(กิโลกรัมั่คืาร์บอนไดออกไซ์ด์เท่ยบเท่า	(kgCO2	e)) 23,065,535.67

ขอบเขตท่�	3	(Scope	3)	(กิโลกรัมั่คืาร์บอนไดออกไซ์ด์เท่ยบเท่า	(kgCO2	e))

คืวามั่เข้มั่ข้นของปีริมั่าณการปีล่อยก๊าซ์เรือนกระจก	(FTE)

น้ำา

ปีรมิั่าณการใช้น�ำา	(เมั่กะลิตร) 109,656.93

หมายเหตุุ : วิิธีีการประเมินปริมาณการปล่่อยก๊าซเรือนกระจกจากทรัพยากรที�บริษััทใช้้เป็นหล่ัก ได้้แก่ การใช้น้ำ�ามันสำำาหรับพาหนะ

ที�บริษััทฯ เป็นเจ้าของ การใช้้ไฟฟ้า การใช้้นำ�าประปา การใช้้กระด้าษั แล่ะการปล่่อยมีเทนจากระบบ septic tank ของทั�งสำำานักงานใหญ่่ 

แล่ะสำำานักงานสำาขา ร้อยล่ะ 100

	 3.3.2.1	การบริหารจััดการคาร์บอนฟุุต่พริ้นท์

	 ปัีญหาด้านการเปีล่�ยนแปีลงสิภิาพื่ภ้ิมิั่อากาศท่�เกิดขึ�นในปัีจจุบัน	 ม่ั่สิาเหตุหลักอันเกิดจากการดำาเนินกิจกรรมั่ของทุกภิาคืส่ิวน	

ไมั่่ว่าจะเปี็นการใช้พื่ลังงานเชื�อเพื่ลิง	 การตัดไมั่้ทำาลายปี่า	 การใช้พื่ลังงานต่างๆ	 เปี็นต้น	 ซ์ึ�งเปี็นสิาเหตุหนึ�งของการเกิดการ

เปีล่�ยนแปีลงสิภิาพื่ภิ้มั่ิอากาศ	ไมั่่ว่าจะเปี็น	ภิัยแล้ง	อุทกภิัย	ระดับของนำ�าทะเลท่�เพื่ิ�มั่สิ้งขึ�น	ฯลฯ	ซ์ึ�งสิ่งผู้ลกระทบอย่างมั่ากต่อการ

ดำาเนินช่วิตและการดำาเนินธุุรกิจในปีัจจุบัน

	 บริษััทฯ	 ในฐานะผู้้้ให้สิินเช่อรายย่อยขนาดเล็ก	 (ไมั่โคืรไฟแนนซ์์)	 ของปีระเทศนั�นหล่กเล่�ยงไมั่่ได้ว่าในกระบวนการ

ดำาเนินงานม่ั่การใช้เชื�อเพื่ลิงต่างๆ	ไม่ั่ว่าจะเป็ีนการใช้พื่ลังงานไฟฟ้า	การใช้นำ�ามัั่นจากรถึยนต์ท่�ใช้ในการดำาเนินกิจกรรมั่ของบริษััทฯ	ซึ์�ง

เปี็นสิาเหตุหนึ�งท่�ทำาให้เกิดการปีลดปีล่อยก๊าซ์เรือนกระจก	อาทิ	ฝึุน่ละออง,	CO,	CO2,	SOx,	NOx	สิ้่ชั�นบรรยากาศ	บริษััทฯ	จึง

ได้ให้คืวามั่สิำาคืัญต่อการมั่่สิ่วนร่วมั่ในการลดภิาวะการเกิดก๊าซ์เรือนกระจกท่�เกิดจากกระบวนการดำาเนินงาน	อาทิ	การลดการใช้

พื่ลังงาน	การลดการใช้เชื�อเพื่ลิงจากรถึยนต์ต่างๆ	เปี็นต้น
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	 ในปีี	 2564	 บริษััทฯ	 ได้ดำาเนินการจัดทำาคืาร์บอนฟุตพื่ริ�นท์ขององคื์กร	 โดยทำาการวัดการปีล่อยก๊าซ์เรือนกระจก	 ใน	 3	

ขอบเขต	(Scope)	ซ์ึ�งสิามั่ารถึศึกษัารายละเอ่ยดเพื่ิ�มั่เติมั่ได้ท่�ในรายงานคืวามั่ยั�งยืน	2564

ประเภทเชื้ื�อเพื่ลื่ิง (ขัอบเขัต้การด้ำาเนินงาน) ปริมาณการใชื้� (หน่วยั่)
ปริมาณการปลื่ด้ปลื่่อยั่ก๊าซ 

(kgCO
2
e)

การใช้น�ำามั่ันเบนซ์ิน	(ลิตร) 3,597,810.01 8,050,459.68

การใช้น�ำามั่ันด่เซ์ล	(ลิตร) 1,097,706.47 3,012,765.18

การใชพ้ื่ลังงานไฟฟ้า	(kWh) 39,624,696.22 23,065,535.67

ป้ล่อยก๊าซ่	CH4	จัากบ่อเกรอะ	(กิโลกรัม)

การใช้กระดาษั	(กิโลกรมัั่) 695,394.60 792,749.84

การใช้น�ำาปีระปีา	(เมั่กะลิตร) 109,656.93 55,716,687.73

รวมป้ริมาณการป้ลดป้ล่อยก๊าซ่	(kgCO2	e) 90,638,198.10

	 ขอบเขต่ที�	1	(Scope	1)	การปีล่อยก๊าซ์เรือนกระจกทางตรงขององคื์กร	(Direct	GHG	Emissions)	คืำานวณจากการ

เผู้าไหมั่้เชื�อเพื่ลิงท่�เกิดจากพื่าหนะขององคื์กร	 (ท่�องคื์กรเปี็นเจ้าของ)	และท่�บริษััทฯ	จ่ายให้กับพื่นักงาน	ซ์ึ�งใช้รถึจักรยานยนต์

สิ่วนตัวเพื่่อใช้ในกิจการของบริษััทฯ	โดยคืำานวณจากปีริมั่าณการใช้นำ�ามั่ันเบนซ์ิน	และนำ�ามั่ันด่เซ์ลท่�ใช้จริง	ในปีี	2564

น�ำามั่ันด่เซ์ล 1,023,106.42 2,808,017.88 1,097,706.47 3,012,765.18

น�ำามั่ันเบนซ์ิน/แก๊สิโซ์ฮอล	์91,95 1,478,859.35 3,309,095.68 3,597,810.01 8,050,459.68

รวมป้ริมาณการใช้พลังงาน

ทั้งหมด	(ลิต่ร)

2,501,965.77 6,117,113.56 4,695,516.48 11,063,224.86

	 ขอบเขต่ที�	 2	 (Scope	 2)	 การปีล่อยก๊าซ์เรือนกระจกทางอ้อมั่ขององคื์กร	 (Indirect	 GHG	 Emissions)	 คืำานวณจาก

ปีริมั่าณการซ์ื�อพื่ลังงานไฟฟ้ามั่าใช้ในบริษััทฯ	ปีี	2564	ซ์ึ�งวัดผู้ลจากคื่าไฟฟ้าท่�	บริษััทฯ	ชำาระจริง	(ข้อมั่้ลคืรอบคืลุมั่ทั�งสิำานักงาน

ใหญ่	และสิำานักงานสิาขาทั�วปีระเทศ	คิืดเปี็นร้อยละ	100)	หารด้วยคื่าเฉล่�ยราคืาไฟฟ้า	3.90	บาทต่อหน่วย*

การใช้ไฟฟ้า 32,085,942.74 19,206,645.32 39,624,696.22 23,065,535.67

ประเภท

ปริมาณการใชื้�เชืื้�อเพื่ลิื่ง (ลื่ิต้ร)

2563 kgCO
2
e 2564 kgCO

2
e

ประเภท

ปริมาณการใชื้�พื่ลัื่งงานไฟฟ้า (kWh)

2563 kgCO
2
e 2564 kgCO

2
e
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	 ขอบเขต่ที�	3	(Scope	3)	การปีล่อยก๊าซ์เรือนกระจกท่�เกิดจากการกิจกรรมั่ต่าง	ๆ	(Other	Indirect	GHG	Emission)	

คืำานวณจากปีริมั่าณการใช้กระดาษั	และปีริมั่าณการใช้นำ�าปีระปีาท่�เกิดขึ�นจริง	(ข้อมั่้ลคืรอบคืลุมั่ทั�งสิำานักงานใหญ่	และสิำานักงาน

สิาขาทั�วปีระเทศคิืดเปี็นร้อยละ	100)	ซ์ึ�งสิามั่ารถึแจกแจงมั่าตรการและผู้ลการดำาเนินงานตามั่ขอบเขตท่�	3	ดังน่�

กระดาษั	A4 272,303.80 181,817.25 469,253.02 534,948.44

กระดาษั	F14 99,333.08 66,324.70 188,538.07 214,933.40

กระดาษั	A3 - - 1,832.97 2,089.59

กระดาษั	A5 - - 35,770.54 40,778.42

รวมป้ริมาณการ 

ใช้กระดาษัทั้งหมด	(กิโลกรัม)

371,636.88 248,141.94 695,394.60 792,749.84

น�ำาปีระปีา 987.32* 109,656.93**

หมายเหตุุ: *ปริมาณการใช้้นำ�าประปาปี 2563 เป็นการเก็บข้อมูล่เฉพาะเดื้อนตุุล่าคม-ธีันวิาคม 2563 เท่านั�น

 ** ปริมาณการใช้้นำ�าประปาปี 2564 คำานวิณจากการเก็บข้อมูล่หน่วิยการใช้น้ำ�าประปาที�เกิด้ข้�นจริง (หน่วิย : ล่ิตุร) ใน

ระหวิ่างเด้ือนมกราคม-ธีันวิาคม 2564 พบวิ่าราคานำ�าประปาเท่ากับ 0.15 บาทตุ่อหน่วิย จากนั�นจ้งนำาราคานำ�าประปาตุ่อหน่วิยไป

ประมาณการกับรายจ่ายค่านำ�าประปาที�บริษััทฯ จ่ายจริงในแตุ่ล่ะเดื้อนของปี 2564 จ้งจะได้้ข้อมูล่ประมาณการปริมาณการใช้้นำ�าประปา 

(หน่วิย : เมกะล่ิตุร)

	 การปีระเมิั่นคืวามั่เส่ิ�ยงด้านนำ�าในพืื่�นท่�ดำาเนินงานของบริษััทฯ	บริษััทฯ	ดำาเนินการตรวจปีระเมิั่นคืวามั่เส่ิ�ยงด้านนำ�าคืรอบคืลุมั่

พื่ื�นท่�ดำาเนินงานทั�งสิำานักงานใหญ่	 และสิำานักงานสิาขาทุกสิาขา	 (คืิดเป็ีนร้อยละ	 100)	 ด้วยเคืร่องมั่ือ	 Aqueduct	 Water	 Risk	

Atlas	ของ	World	Resource	Institute	ปีี	2564	พื่บว่าพื่ื�นท่�ท่�มั่่วิกฤตเร่องนำ�าอย้่ในระดับสิ้ง	(40-80%)	คืือบริเวณแมั่่นำ�าปี่าสิัก	

จ.เพื่ชรบ้รณ์

	 3.4	การจััดการด้านความยั�งยืนในมิต่ิส่ังคม

 

	 3.4.1	นโยบายและแนวป้ฏิิบัต่ิด้านส่ิทธุิมนุษัยชน

	 บริษััทฯ	ตระหนักและให้คืวามั่สิำาคืัญกับสิิทธุิมั่นุษัยชนอันเปี็นสิิทธุิขั�นพื่ื�นฐานของมั่นุษัย์	และเล็งเห็นว่า	หลักการสิิทธุิ

มั่นุษัยชนจะเปี็นรากฐานสิำาคืัญของการอย้่ร่วมั่กันได้อย่างเสิมั่อภิาคืกัน	โดยปีราศจากคืวามั่แตกต่างใดๆ	เช่น	เชื�อชาติ	ศาสินา	

เพื่ศ	ภิาษัาวัฒนธุรรมั่	หรือสิถึานะอ่นใด	

ประเภท

ปริมาณการใชื้�กระด้าษ (กิโลื่กรัม)

2563 kgCO
2
e 2564 kgCO

2
e

ประเภท

ปริมาณการใชื้�นำ�า (เมกะลื่ิต้ร)

2563 2564

รายงานประจำำาปี 2564
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	 บริษััทฯ	 มุ่ั่งมัั่�นดำาเนินธุุรกิจให้สิอดคืล้องกับกฎหมั่าย

ภิายในปีระเทศด้านการคุ้ืมั่คืรองสิิทธิุมั่นุษัยชน	 เพ่ื่อให้มัั่�นใจว่า

บริษััทฯ	 จะดำาเนินธุุรกิจโดยไมั่่ละเมั่ิดสิิทธุิมั่นุษัยชนในทุก

กิจกรรมั่ทางธุุรกิจ	(Direct	Activity)	จึงเห็นสิมั่คืวรให้กำาหนด

นโยบายและแนวปีฏิิบัติด้านสิิทธิุมั่นุษัยชนขึ�น	 ซึ์�งหมั่ายรวมั่ถึึง 

ผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ยทุกฝึ่าย	ในห่วงโซ์่คืุณคื่าของบริษััทฯ	โดยมั่่

แนวทางปีฏิิบัติดังต่อไปีน่�

	 1.	บริษััทฯ	ให้คืวามั่สิำาคัืญและเคืารพื่สิิทธิุมั่นุษัยชน	

ด้วยการปีฏิิบัติต่อบุคืคืล	 หรือกลุ่มั่บุคืคืลใด	 ๆ	 ซึ์�งหมั่ายรวมั่ถึึง 

ผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ยทุกฝึ่ายของบริษััทฯ	 ด้วยคืวามั่เสิมั่อภิาคืและ

เท่าเท่ยมั่กัน	 โดยไมั่่แบ่งแยกคืวามั่แตกต่างทางกาย	 จิตใจ	

เชื�อชาติ	ศาสินา	เพื่ศ	ภิาษัา	อายุ	สิ่ผู้ิว	การศึกษัา	สิถึานะทาง

สิังคืมั่	วัฒนธุรรมั่	ขนบธุรรมั่เนย่มั่	ทัศนคืติทางการเมั่ือง	หรือ

เร่องอ่นใด

	 2.	บริษััทฯ	จะไมั่่กระทำาการใดท่�เปี็นการละเมั่ิดสิิทธุิ

เสิร่ภิาพื่ของบุคืคืล	หรือกลุ่มั่บุคืคืลใด	ๆ 	ทั�งทางตรง	และทางอ้อมั่ 

อันได้แก่	การล่วงละเมั่ิดทางกาย	วาจา	การข่มั่เหง	การข่มั่ข้่

คืุกคืามั่	 การทำาให้เกิดคืวามั่อับอาย	 การล่วงละเมั่ิดทางเพื่ศ	

การเหย่ยดหยามั่	เปี็นต้น

	 3.	บริษััทฯ	จะระมั่ัดระวังในการปีฏิิบัติหน้าท่�	 เพื่่อ

ปี้องกันคืวามั่เสิ่�ยงท่�จะเกิดการละเมิั่ดสิิทธุิมั่นุษัยชนในทุก

กิจกรรมั่ทางธุุรกิจ

	 4.	 บริษััทฯ	 จะไมั่่ใช้และไมั่่สินับสินุนให้คื้่คื้าของ 

บริษััทฯ	 ม่ั่การใช้แรงงานผิู้ดกฎหมั่ายทุกปีระเภิท	 หมั่ายรวมั่ถึึง 

แรงงานเด็ก	และแรงงานผิู้ดกฎหมั่ายอ่น	ๆ

	 5.	บริษััทฯ	จัดให้มั่่การส่ิอสิาร	เผู้ยแพื่ร่นโยบายและ

แนวทางปีฏิิบัติด้านสิิทธิุมั่นุษัยชน	 แก่ผู้้้ม่ั่ส่ิวนได้เส่ิยทุกฝ่ึายใน

ห่วงโซ์่คืุณคื่าของบริษััทฯ	เพื่่อให้ผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ยทุกฝึ่ายได้ร่วมั่

ดำาเนินธุุรกิจอย่างมั่่มั่นุษัยธุรรมั่	ด้วยการเคืารพื่ต่อสิิทธุิมั่นุษัย

ชนตามั่นโยบายน่�ของบริษััทฯ

	 6.	บริษััทฯ	จัดให้มั่่การสิอดสิ่องด้แลเร่องการเคืารพื่

สิิทธุิมั่นุษัยชน	 ในแต่ละขั�นตอนของการปีฏิิบัติงาน	 ไมั่่ละเลย	

เพื่ิกเฉย	 หากมั่่การกระทำาอันเปี็นการละเมั่ิดสิิทธุิมั่นุษัยชน	

พื่นักงานมั่่หน้าท่�ต้องรายงานให้ผู้้้บังคืับบัญชา	 หรือบุคืคืลท่�

รับผู้ิดชอบทราบ	 ทั�งน่�บริษััทฯ	 จัดให้มั่่กระบวนการคืุ้มั่คืรอง

บุคืคืลท่�แจ้งเร่องร้องเร่ยน	 หรือข้อสิงสิัยเก่�ยวกับพื่ฤติกรรมั่

การละเมั่ิดสิิทธุิมั่นุษัยชน	โดยใช้มั่าตรการคืุ้มั่คืรองผู้้้แจ้ง

เบาะแสิ	หรือผู้้้ร้องเร่ยนตามั่ท่�บริษััทฯ	กำาหนดไว้ในนโยบายการ

รับเร่องร้องเร่ยน	 (Whistleblower	Policy)	 โดยข้อร้องเร่ยน

ดังกล่าว	จะสิ่งถึึงปีระธุานคืณะกรรมั่การตรวจสิอบโดยตรง

	 7.	 บริษััทฯ	 มุ่ั่งสิร้างวัฒนธุรรมั่องค์ืกรท่�ยึดมัั่�นต่อการ

เคืารพื่สิิทธุิมั่นุษัยชนท่�ให้พื่นักงานถึือปีฏิิบัติเปี็นแนวทางใน

การทำางาน	 เพื่่อให้พื่นักงานสิามั่ารถึอย้่ร่วมั่กันภิายใต้สิภิาพื่

แวดล้อมั่ท่�มั่่คืวามั่สิุขและยอมั่รับซ์ึ�งกันและกัน	นอกจากนั�น

วัฒนธุรรมั่ดังกล่าวยังสิะท้อนไปียังการปีฏิิบัติงานด้านการ 

ให้บริการด้วยมั่าตรฐานส้ิงสุิดแก่ผู้้้มั่่สิ่วนได้เส่ิยทุกกลุ่มั่ด้วย

คืวามั่เสิมั่อภิาคื

	 8.	บริษััทฯ	จัดให้มั่่กระบวนการในการปีระเมั่ิน	และ

สิามั่ารถึระบุปีระเด็นคืวามั่เสิ่�ยงด้านการละเมั่ิดสิิทธุิมั่นุษัยชน	

และผู้ลกระทบ	 เพื่่อให้บริษััทฯ	 สิามั่ารถึวางแผู้นและกำาหนด

แนวทางในการแก้ไขและปี้องกันการละเมิั่ดสิิทธุิมั่นุษัยชนได้

	 9.	 บริษััทฯ	 กำาหนดให้มั่่บทลงโทษัสิำาหรับผู้้้ท่�กระทำา

คืวามั่ผิู้ดจากการละเมิั่ดสิิทธิุมั่นุษัยชนขั�นส้ิงสุิด	คืือการเลิกจ้าง
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	 3.4.2	ผลการดำาเนินงานด้านส่ังคม

ส่รุปผู้ลื่การด้ำาเนินงานด้�านส่ังคม

ประเภท ผู้ลื่การด้ำาเนินงาน

บุคลากร	MTC

จำานวนพื่นักงานทั�งหมั่ด	(คืน) 11,460

จำานวนพื่นักงานเข้าใหมั่่	(คืน) 2,096

จำานวนพื่นักงานพื่้นสิภิาพื่	(คืน) 1,016

คืวามั่พื่ึงพื่อใจของพื่นักงาน	(ร้อยละ) 82.56

สิ่ทธุิมนษุัยชน

กรณ่การละเมั่ิดสิิทธุิมั่นุษัยชน	(ราย) 0

จำานวนเหตุการณ์การเลือกปีฏิิบัติ	(เหตุการณ์) 0

สั่งคมและชุมชน

จำานวนเงินท่�สินับสินุนต่อชมุั่ชน	(ล้านบาท) 4.25

ล้กค้า	MTC

จำานวนสิาขาท่�เปีิดใหมั่่ปีี	2564	(สิาขา) 915

จำานวนบัญช่ผู้้้ ใช้งานแอพื่พื่ลิเคืชัน	(บัญช่) 1,279,148

จำานวนคืรั�งท่�ใช้จ่ายผู้่านแอปีพื่ลิเคืชัน	(คืรั�ง) 107,668

จำานวนเหตุการณ์ข้อมั่้ลรั�วไหล	(คืรั�ง) 0

คืวามั่พึื่งพื่อใจของล้กคื้า	(ร้อยละ) 91.58

	 3.4.2.1	นโยบายและแนวป้ฏิิบัติ่ด้านส่ิทธุิมนุษัยช	น

	 บริษััทฯ	ตระหนักถึึงคืวามั่สิำาคัืญในการเคืารพื่สิิทธุิมั่นุษัยชนเป็ีนอย่างมั่าก	โดยบุคืลากรและคื้่คื้าทุกคืนจะต้องปีฏิิบัติต่อ

ทุกคืนตามั่หลักสิิทธิุมั่นุษัยชนอย่างเท่าเท่ยมั่กัน	ปีราศจากการเลือกปีฏิิบัติ	และไม่ั่กระทำาการใดๆ	ท่�ถืึอเป็ีนการละเมิั่ดสิิทธิุมั่นุษัยชน

รายงานประจำำาปี 2564
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	 นโยบายด้านส่ิทธุิมนุษัยชน

	 บริษััท	 เมั่ืองไทย	 แคืปีปีิตอล	 จำากัด	 (มั่หาชน)	

ตระหนักและให้คืวามั่สิำาคืัญกับสิิทธุิมั่นุษัยชนอันเปี็นสิิทธุิ

ขั�นพื่ื�นฐานของมั่นุษัย์	 และเล็งเห็นว่าหลักการสิิทธุิมั่นุษัยชน

จะเปี็นรากฐานสิำาคืัญของการอย้่ร่วมั่กันได้อย่างเสิมั่อภิาคืกัน	

โดยปีราศจากคืวามั่แตกต่างใดๆ	เช่น	เชื�อชาติ	ศาสินา	เพื่ศ	

ภิาษัา	วัฒนธุรรมั่	หรือสิถึานะอ่นใด	

	 บริษััทฯ	มัุ่่งมั่ั�นดำาเนินธุุรกิจสิอดคืล้องกับกฎหมั่าย

ภิายในปีระเทศด้านการคืุ้มั่คืรองสิิทธุิมั่นุษัยชน	เพื่่อให้มั่ั�นใจ

ได้ว่าบริษััทฯ	 จะดำาเนินธุุรกิจโดยไมั่่ละเมั่ิดสิิทธุิมั่นุษัยชนใน

ทุกกิจกรรมั่ทางธุุรกิจ	 (Direct	 Activity)	 จึงเห็นสิมั่คืวรให้

กำาหนดนโยบายและแนวปีฏิิบัติด้านสิิทธิุมั่นุษัยชนขึ�น	 ซึ์�งหมั่าย

รวมั่ถึึงผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ยทุกฝึ่ายในห่วงโซ์่คุืณคื่าของบริษััทฯ	โดย

มั่่แนวทางปีฏิิบัติดังต่อไปีน่�

	 1.	บริษััทฯ	ให้คืวามั่สิำาคัืญและเคืารพื่สิิทธุิมั่นุษัยชน	

ด้วยการปีฏิิบัติต่อบุคืคืล	หรอืกลุ่มั่บุคืคืลใด	ๆ	ซึ์�งหมั่ายรวมั่ถึึง 

ผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ยทุกฝึ่ายของบริษััทฯ	 ด้วยคืวามั่เสิมั่อภิาคืและ

เท่าเท่ยมั่กัน	 โดยไมั่่แบ่งแยกคืวามั่แตกต่างทางกาย	 จิตใจ	

เชื�อชาติ	ศาสินา	เพื่ศ	ภิาษัา	อายุ	สิ่ผู้ิว	การศึกษัา	สิถึานะทาง

สิังคืมั่	วัฒนธุรรมั่	ขนบธุรรมั่เนย่มั่	ทัศนคืติทางการเมั่ือง	หรือ

เร่องอ่นใด

	 2.	บริษััทฯ	จะไมั่่กระทำาการใดท่�เปี็นการละเมั่ิดสิิทธุิ

เสิร่ภิาพื่ของบุคืคืล	 หรือกลุ่มั่บุคืคืลใด	 ๆ	 ทั�งทางตรง	 และ 

ทางอ้อมั่	อันได้แก่	การล่วงละเมั่ิดทางกาย	วาจา	การข่มั่เหง	

การข่มั่ข้่คืุกคืามั่	การทำาให้เกิดคืวามั่อับอาย	การล่วงละเมั่ิด

ทางเพื่ศ	การเหย่ยดหยามั่	เปี็นต้น

	 3.	บริษััทฯ	 จะระมั่ัดระวังในการปีฏิิบัติหน้าท่�เพื่่อ

ปี้องกันคืวามั่เสิ่�ยงท่�จะเกิดการละเมิั่ดสิิทธุิมั่นุษัยชนในทุก

กิจกรรมั่ทางธุุรกิจ

	 4.	 บริษััทฯ	 จะไมั่่ใช้และไมั่่สินับสินุนให้คื้่คื้าของ 

บริษััทฯ	 มั่่การใช้แรงงานผู้ิดกฎหมั่ายทุกปีระเภิท	 หมั่ายรวมั่

ถึึงแรงงานเด็ก	และแรงงานผู้ิดกฎหมั่ายอ่น	ๆ

	 5.	บริษััทฯ	จัดให้มั่่การส่ิอสิาร	เผู้ยแพื่ร่นโยบายและ

แนวทางปีฏิิบัติด้านสิิทธุิมั่นุษัยชน	 แก่ผู้้้ม่ั่ส่ิวนได้เส่ิยทุกฝ่ึายใน

ห่วงโซ์่คืุณคื่าของบริษััทฯ	เพื่่อให้ผู้้้มั่่สิ่วนได้เสิ่ยทุกฝึ่ายได้ร่วมั่

ดำาเนินธุุรกิจอย่างมั่่มั่นุษัยธุรรมั่	ด้วยการเคืารพื่ต่อสิิทธิุมั่นุษัย

ชนตามั่นโยบายน่�ของบริษััทฯ

	 6.	บริษััทฯ	จัดให้มั่่การสิอดสิ่องดแ้ลเร่องการเคืารพื่

สิิทธุิมั่นุษัยชน	 ในแต่ละขั�นตอนของการปีฏิิบัติงาน	 ไมั่่ละเลย	

เพื่ิกเฉย	 หากมั่่การกระทำาอันเปี็นการละเมั่ิดสิิทธุิมั่นุษัยชน	

พื่นักงานมั่่หน้าท่�ต้องรายงานให้ผู้้้บังคืับบัญชา	หรือบุคืคืลท่�

รับผู้ิดชอบทราบ	ทั�งน่�บริษััทฯ	 จัดให้มั่่กระบวนการคืุ้มั่คืรอง

บุคืคืลท่�แจ้งเร่องร้องเร่ยน	หรือข้อสิงสิัยเก่�ยวกับพื่ฤติกรรมั่

การละเมิั่ดสิิทธิุมั่นุษัยชน	 โดยใช้มั่าตรการคุ้ืมั่คืรองผู้้้แจ้งเบาะแสิ	

หรือผู้้้ร้องเรย่นตามั่ท่�บริษััทฯ	กำาหนดไว้ในนโยบายการรับเร่อง

ร้องเรย่น	(Whistleblower	Policy)	โดยข้อร้องเรย่นดังกล่าว	

จะสิ่งถึึงปีระธุานคืณะกรรมั่การตรวจสิอบโดยตรง

	 7.	 บริษััทฯ	 มัุ่่งสิร้างวัฒนธุรรมั่องคื์กรท่�ยึดมั่ั�นต่อ

การเคืารพื่สิิทธุิมั่นุษัยชนท่�ให้พื่นักงานถึือปีฏิิบัติเปี็นแนวทาง

ในการทำางาน	 เพื่่อให้พื่นักงานสิามั่ารถึอย้่ร่วมั่กันภิายใต้

สิภิาพื่แวดล้อมั่ท่�มั่่คืวามั่สิุขและยอมั่รับซ์ึ� งกันและกัน	

นอกจากนั�นวัฒนธุรรมั่ดังกล่าวยังสิะท้อนไปียังการปีฏิิบัติงาน

ด้านการให้บริการด้วยมั่าตรฐานส้ิงสุิดแก่ผู้้้ม่ั่ส่ิวนได้เส่ิยทุกกลุ่มั่

ด้วยคืวามั่เสิมั่อภิาคื

	 8.	บริษััทฯ	จัดให้มั่่กระบวนการในการปีระเมั่ิน	และ

สิามั่ารถึระบุปีระเด็นคืวามั่เสิ่�ยงด้านการละเมั่ิดสิิทธุิมั่นุษัยชน	

และผู้ลกระทบ	 เพื่่อให้บริษััทฯ	 สิามั่ารถึวางแผู้นและกำาหนด

แนวทางในการแก้ไขและปี้องกันการละเมั่ิดสิิทธุิมั่นุษัยชนได้

	 9.	 บริษััทฯ	 กำาหนดให้มั่่บทลงโทษัสิำาหรับผู้้้ท่�กระทำา

คืวามั่ผิู้ดจากการละเมิั่ดสิิทธิุมั่นุษัยชนขั�นส้ิงสุิด	คืือ	การเลิกจ้าง

	 3.4.2.2	การบริหารจััดการทรัพยากรบุคคล

	 การดำาเนินธุุรกิจในยุคื	4.0	 ต้องเผู้ชิญคืวามั่ท้าทาย

จากสิถึานการณ์โลกในปีัจจุบัน	 ท่�มั่่การเปีล่�ยนแปีลงอย่าง

รวดเร็ว	ทั�งมิั่ติทางเศรษัฐกิจ	สัิงคืมั่	และสิิ�งแวดล้อมั่	โดยเฉพื่าะ

การมั่่บทบาทของเทคืโนโลย่	 ซ์ึ�งสิ่งผู้ลให้ร้ปีแบบการดำาเนิน

ธุุรกิจเปีล่�ยนแปีลงไปีอย่างมั่่นัยสิำาคืัญ	 เปี็นผู้ลให้เกิดคืวามั่

ท้าทายในด้านการบริหารจัดการทรัพื่ยากรบุคืคืลให้เหมั่าะสิมั่

และเพื่่ยงพื่อกับการเติบโตอย่างรวดเร็วและยั�งยืน	ท่ามั่กลาง

การแข่งขันท่�ทว่คืวามั่รุนแรงในกลุ่มั่อุตสิาหกรรมั่

	 บริษััทฯ	 จึงให้คืวามั่สิำาคืัญกับการสิรรหาบุคืลากร	

และดึงด้ดบุคืลากรท่ �มั่่ศักยภิาพื่	 คืวบคื้่ไปีกับการเตร่ยมั่ 

คืวามั่พื่ร้อมั่และพัื่ฒนาศักยภิาพื่บุคืลากรท่�ม่ั่คืวามั่หลากหลาย	

คืวามั่เช่�ยวชาญท่�แตกต่างกันให้เปี็นบุคืลากรท่�มั่่ปีระสิิทธุิภิาพื่	

อ่กทั�งยัง	“ซ์่อสิัตย์สิุจริต	ทุ่มั่เทเพื่่องาน	ทัศนคืติด่	สิามั่ัคืคื่

รวมั่ใจ	 และรักษัาระเบ่ยบวินัยเคืร่งคืรัด”	 ตามั่คื่านิยมั่	 

5	ปีระการ	ของบริษััทฯ	ดังนั�น	การสิรรหาบุคืลากรท่�เหมั่าะสิมั่	

เพื่่ยงพื่อ	 และดำาเนินการรักษัาบุคืลากรเหล่าน่�ให้เติบโตไปี

พื่ร้อมั่กันอย่างต่อเน่อง	จึงเปีน็สิิ�งท่�ท้าทายและจำาเป็ีนอย่างยิ�ง

สิำาหรับบริษััทฯ
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	 จัำานวนพนักงานป้ี	2564

ขั�อม้ลื่พื่นักงาน 2564 2563 2562 2561

จำานวนพื่นักงานทั�งหมั่ด	(คืน) 11,460 10,328 9,589 7,660

เพื่ศ อายุั่ (ปี)

เชื้ื�อชื้าต้ิ

ชื้ายั่ หญิิง <30 30-40 >40 

ผู้้้บริหารระดับสิง้	(คืน) 7 3 - 1 12 ไทย

ผู้้้บริหาร	(คืน) 22 4 - 5 18 ไทย

พื่นักงาน/เจ้าหน้าท่�	(คืน) 10,206 1,218 8,871 2,266 287 ไทย

*พนักงานสำ่วินใหญ่่ของบริษััทฯ ประจำาอยู่ที�สำาขา มีหน้าที�แล่ะควิามรับผิิด้ช้อบหล่ักในการวิิเคราะห์ อนุมัตุิสิำนเช้่อ แล่ะตุิด้ตุาม

ทวิงถามสำินเช้่อ ซ้�งบริษััทฯ ถือวิ่าเป็นหน้าที�ที�มีควิามเสำี�ยงในการปฏิบิัตุิงาน บริษััทฯ จ้งหล่ีกเล่ี�ยงการใช้้พนักงานเพศหญิ่ง

	 จัำานวนพนักงานเข้าใหม่-พ้นส่ภาพ

2564 2563 2562 2561

จำานวน 

(คน)
ร�อยั่ลื่ะ

จำานวน 

(คน)
ร�อยั่ลื่ะ

จำานวน 

(คน)
ร�อยั่ลื่ะ

จำานวน 

(คน)
ร�อยั่ลื่ะ

จัำานวนพนักงานเข้าใหม่

2,096 18.29 1,627 15.75 3,210 33.48 3,086 40.29

จัำานวนพนักงานพ้นส่ภาพ

1,016 8.87 920 8.91 1,267 13.21 1,318 17.21

	 ส่ิทธุิป้ระโยชน์และส่วัส่ดิการ

นอกจากน่�เพื่่อรักษัาบุคืลากรให้คืงอย้่กับบริษััทฯ	ให้ได้นานท่�สิุด	บริษััทฯ	ยังได้กำาหนดค่ืาตอบแทนสิวัสิดิการ	และสิิทธุิปีระโยชน์ท่�

จัดสิรรให้แก่พื่นักงานปีระจำา	และพื่นักงานสิัญญาจ้าง	โดยมั่่รายละเอ่ยดดังน่�

รายงานประจำำาปี 2564
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ส่วัส่ด้ิการเงินชื้่วยั่เหลื่ือ พื่นักงาน พื่นักงานสั่ญิญิาจ�าง

ปีระกันสิุขภิาพื่	ปีระกันช่วิต	และปีระกันอุบัติเหตุ √

คื่ารักษัาพื่ยาบาล	(ตนเอง) √

คื่า	พื่.ร.บ.	รถึจักรยานยนต์และรถึยนต์ราคืาพื่ิเศษั √

สิิทธุิการลาเพื่่อเล่�ยงด้บุตร √

เงินช่วยเหลือคื่าคืลอดบุตร √

เงินช่วยเหลือการสิมั่รสิ √

เงินชดเชยตามั่กฎหมั่ายถึึงอายุเกษั่ยณ

(พื่นักงานท่�มั่่อายุงานตั�งแต่	20	ปีีหนึ�งวัน	ขึ�นไปี)
√

การจ่ายเงินสิมั่ทบกองทุนสิำารองเล่�ยงช่พื่ √ √

ท่�พื่ักพื่ิเศษัสิำาหรับพื่นักงาน √

สิถึานท่�ออกกำาลังกาย	(อาคืารสิำานักงานใหญ่) √ √

อ่นๆ	(เล่�ยงสิังสิรรคื์ปีีใหมั่่,	แข่งก่ฬาภิายในเขต,	

ท่องเท่�ยวปีระจำาปีี,	การแข่งขันวิ�งมั่าราธุอน,	

กิจกรรมั่	CSR)

√ √

	 สิำาหรับสิิทธุิปีระโยชน์และสิวัสิดิการต่างๆ	บริษััทฯ	 ได้สิ่อสิารข้อมั่้ลผู้่านช่องทางต่างๆ	 เช่น	 ระบบ	MTC	University	

อเ่มั่ล	 หนังสิือเว่ยน	 และการจัดทำาบอร์ดปีระชาสิัมั่พื่ันธุ์	 เพื่่อให้บุคืลากรของบริษััทฯ	 สิามั่ารถึทราบข้อมั่้ลเก่�ยวกับสิิทธุิปีระโยชน์	

ตลอดจนการขอรับสิิทธุิปีระโยชน์ต่างๆ	ได้อย่างมั่่ปีระสิิทธิุภิาพื่

	 การพัฒนาศัักยภาพของบุคลากร

	 การฝึึกอบรมั่ท่�มั่่ปีระสิิทธุิผู้ลจะสิามั่ารถึช่วยเพิื่�มั่ปีระสิิทธุิภิาพื่ในการดำาเนินงานของบุคืลากรปีรับเปีล่�ยนทัศนะคืติต่อ 

การทำางาน	 และช่วยปีรับปีรุงคืุณภิาพื่การดำาเนินงานได้อย่างสิมั่ำ�าเสิมั่อ	 ดังนั�น	 การพื่ัฒนาบุคืลากรของบริษััทฯ	 จึงถึือเปี็นหัวใจ

สิำาคัืญต่อคืวามั่อย้่รอดขององคื์กร	อ่กทั�งยังสิร้างคืวามั่เติบโตให้กับองคื์กร	ช่วยเพื่ิ�มั่พื่้นคืวามั่ร้้	 คืวามั่เข้าใจ	 ทัศนคืติ	และทักษัะ 

ในการทำางานต่อบุคืลากร	ดังนั�นภิารกิจในการพื่ัฒนาคืวามั่ร้้	คืวามั่เข้าใจ	และทักษัะให้มั่่คืวามั่เช่�ยวชาญในการปีฏิิบัติงาน 

จึงเปี็นหน้าท่�ท่�สิำาคืัญ		
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	 หลักส่้ต่รการพัฒนาศัักยภาพบุคลากร

	 ในการดำาเนินงานด้านการฝึึกอบรมั่และพื่ัฒนาบุคืลากร	 เริ�มั่ต้นตั�งแต่กระบวนการในการสิำารวจหาคืวามั่ต้องการ	

คืวามั่จำาเปี็นในการฝึึกอบรมั่	และนำามั่าสิร้างและพัื่ฒนาหลักสิ้ตรฝึึกอบรมั่ให้กับพื่นักงาน	รวมั่ถึึงมั่่การติดตามั่และปีระเมั่ินผู้ลการ

ฝึึกอบรมั่	ซ์ึ�งกระบวนการดังกล่าว	สิามั่ารถึนำาไปีใช้ในการพื่ัฒนาบุคืลากรโดยมั่่การฝึึกอบรมั่ในทุกตำาแหน่งงาน

	 1.	การฝึึกอบรมั่ในเชิงปีระสิิทธุิภิาพื่	โดยจะรวบรวมั่หลักสิ้ตรท่�มั่่คืวามั่แตกต่างกัน	เพื่่อพื่ัฒนาพื่นักงานในตำาแหน่งท่�

แตกต่างกัน	อาทิ	การอบรมั่ปีฐมั่นิเทศพื่นักงานใหมั่่	การอบรมั่การให้บริการท่�เปี็นเลิศ	เทคืนิคืการเจรจาเพื่่อติดตามั่หน่�ทาง 

โทรศัพื่ท์และภิาคืสินามั่	เทคืนิคืการบริหารจัดการ

	 2.	การฝึึกอบรมั่ในเชิงปีระสิิทธิุผู้ล	 โดยจะรวบรวมั่หลักสิ้ตรภิาคืบังคืับ	 เพื่่อท่�จะพื่ัฒนาพื่นักงานให้สิามั่ารถึปีฏิิบัติหน้าท่�

ได้อย่างชัดเจน	อาทิ	การอบรมั่นายหน้าและต่ออายุนายหน้าปีระกันวินาศภิัย	เปี็นต้น

	 แพลต่ฟุอร์มการแลกเป้ลี�ยนเรียนร้้		MTC	University

	 บริษััทฯ	สิ่งเสิริมั่ให้พื่นักงานได้พื่ัฒนาทักษัะ	และองคื์คืวามั่ร้้ท่�จำาเปี็นในการปีฏิิบัติงานเพื่่อให้เกิด	ปีระสิิทธุิภิาพื่	และ

ปีระสิิทธุิผู้ลสิ้งสิุดผู้่านการอบรมั่	และแพื่ลตฟอร์มั่การแลกเปีล่�ยนเร่ยนร้้หรือท่�เร่ยกว่า	“MTC	University”	ซ์ึ�งถึือเปี็นดิจิทัล

แพื่ลตฟอร์มั่กลางในการปีระยุกต์ใช้จัดการเร่องต่างๆ	 ภิายในองค์ืกร	 รวมั่ถึึงการเช่อมั่โยง	 และแบ่งปัีนองค์ืคืวามั่ร้้ข้อม้ั่ลของบริษััทฯ	

ฐานข้อมั่้ลต่างๆ	รวมั่ถึึงคืวามั่ร้้ในด้านต่าง	ๆ	ท่�อย้่ในคืวามั่สินใจของบุคืลากร	ซ์ึ�งเปีรย่บเสิมั่ือนเปี็นห้องสิมัุ่ด	(Library)	ท่�บุคืลากร

ทุกคืนสิามั่ารถึเข้าถึึงได้	โดยวัตถุึปีระสิงคื์ของ	MTC	University	คืือ	การสิร้างวัฒนธุรรมั่การเรย่นร้้	และพื่ัฒนาต่อยอดศักยภิาพื่

ของบุคืลากรอย่างต่อเน่อง	 ให้เท่าทันต่อการแข่งขันของอุตสิาหกรรมั่ท่�เกิดขึ�นในปีัจจุบัน	 นอกจากนั�นองคื์คืวามั่ร้้ท่�ถึก้รวบรวมั่ไว้

ในดิจิทัลแพื่ลตฟอร์มั่	ยังเปี็นเคืร่องมั่ือท่�ช่วยส่ิงต่อองคื์คืวามั่ร้้ไปียังบุคืลากรใหมั่่ของบริษััทฯ

	 จัำานวนชั�วโมงฝึึกอบรมเฉลี�ยของบุคลากรต่่อคนต่่อป้ี

จำานวนชื้ั�วโมงอบรมเฉลื่ี�ยั่

2564 2563 2562 2561

2.97 3.30 6.30 9.19

	 ภิายหลังจากท่�บุคืลากรได้มั่่การพัื่ฒนาทักษัะ	และองค์ืคืวามั่ร้้ท่�จำาเปี็นต่อการปีฏิิบัติงาน	บริษััทฯ	จะมั่่กระบวนการวัดผู้ล

การดำาเนินงาน	 (KPIs)	หรือท่�เร่ยกว่า	 “MTC	Model”	ซ์ึ�งเปี็นมั่าตรฐานการปีระเมั่ินผู้ลงานของบุคืลากร	 โดยอัตราค่ืาตอบแทน

ของบุคืลากรจะขึ�นอย้่กับผู้ลการปีฏิบิัติงาน	บริษััทฯ	จะทำาการปีระเมิั่นเปี็นรายบุคืคืล	ผู่้านการปีระเมั่ินแบบ	360	องศา	ซ์ึ�งบุคืลากร

ร้อยละ	100	ของบริษััทฯ	จะได้รับการปีระเมั่ินผู้ลการปีฏิิบัติงานอย่างเท่ยมั่เท่ยมั่	โปีร่งใสิ	และเปี็นธุรรมั่

	 จากการปีระเมิั่นผู้ลการปีฏิิบัติงานของบุคืลากร	บริษััทฯ	ม่ั่นโยบายการจ่ายค่ืาตอบแทนพื่นักงานตามั่	คืวามั่ร้้	คืวามั่สิามั่ารถึ	

หน้าท่�และคืวามั่รับผู้ิดชอบ	 โดยคืำานึงถึึงคืวามั่เหมั่าะสิมั่เปี็นธุรรมั่และสิอดคืล้องกับคื่าเฉล่�ยของอุตสิาหกรรมั่ปีระเภิทเด่ยวกัน	

เพื่่อรักษัาและเสิริมั่สิร้างคืวามั่สิามั่ารถึในการแข่งขันด้านทรัพื่ยากรบุคืคืล	นอกจากนั�น	บริษััทฯ	ได้กำาหนดการปีรับอัตราเงินเดือน

และการจ่ายโบนัสิปีระจำาปีีโดยคืำานึงถึึงผู้ลปีระกอบการในแต่ละรอบปีี	และผู้ลการปีฏิิบัติงานของพื่นักงานแต่ละคืนเพื่่อจ้งใจให้

พื่นักงานปีฏิิบัติตามั่หน้าท่�อย่างเต็มั่คืวามั่สิามั่ารถึ

	 การด้แลอาชีวอนามัยและความป้ลอดภัยในการทำางาน

	 คืวามั่ปีลอดภัิย	และอาช่วอนามัั่ยของพื่นักงานเป็ีนสิิ�งท่�บริษััทฯ	ให้คืวามั่สิำาคืัญมั่าเปี็นอันดับแรก	ด้วยคืวามั่ตระหนักว่า

คืวามั่ปีลอดภิัยและสิุขภิาพื่ท่�ดเ่ปี็นสิิทธุิขั�นพื่ื�นฐานท่�ทุกคืนพื่ึงจะได้รับ	นอกจากน่�การลงทุนด้านคืวามั่ปีลอดภิัย	ถึือเปี็นการปี้องกัน

คืวามั่เสิ่�ยงของบริษััทฯ	ท่�สิำาคัืญ	เน่องจากจำานวนอุบัติเหตุท่�เกิดขึ�นกับบริษััทฯ	ย่อมั่เกิดผู้ลกระทบกับบริษััทฯ	เปี็นอย่างมั่าก	ไมั่่ว่า

จะเปี็นคืวามั่เช่อมั่ั�นของบุคืลากรท่�มั่่ต่อบริษััทฯ	 คืวามั่เสิ่ยหายของทรัพื่ย์สิิน	 ตลอดจนช่อเสิ่ยงของบริษััทฯ	 ด้วยเหตุน่�	 บริษััทฯ	 

จึงมัุ่่งมั่ั�นพัื่ฒนางานด้านคืวามั่ปีลอดภัิย	รวมั่ทั�งเสิริมั่สิร้างวัฒนธุรรมั่ของบริษััทฯ	ด้านคืวามั่ปีลอดภิัยให้เกิดขึ�นอย่างต่อเน่อง

รายงานประจำำาปี 2564
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	 นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความป้ลอดภัย

	 บริษััท	เมั่ืองไทย	แคืปีปีิตอล	จำากัด	(มั่หาชน)	มั่่คืวามั่ห่วงใยต่อช่วิตและสิุขภิาพื่ของพื่นักงานทุกคืน	โดยบริษััทฯ	 

ได้กำาหนดนโยบายด้านคืวามั่ปีลอดภัิยในสิถึานท่�ทำางาน	เพื่่อสิร้างคืวามั่ร้้คืวามั่เข้าใจให้บุคืลากรทุกคืน	ให้คืวามั่ร่วมั่มั่ือปีฏิิบัติตามั่

นโยบาย	 และเพื่่อให้พื่นักงานเกิดคืวามั่ตระหนักถึึงคืวามั่สิำาคืัญด้านคืวามั่ปีลอดภิัยในการทำางาน	 บริษััทฯ	 จึงได้กำาหนดนโยบาย

เพื่่อยึดมั่ั�นเปี็นแนวทางในการดำาเนินงานด้านคืวามั่ปีลอดภิัย	ดังน่�

	 1.	บริษััทฯ	จะสิ่งเสิริมั่ให้พื่นักงานทำางานด้วยคืวามั่ปีลอดภิัย

	 2.	บริษััทฯ	จะสินับสินุนสิ่งเสิริมั่ให้มั่่การจัดการสิภิาพื่แวดล้อมั่ในสิถึานท่�ทำางานให้มั่่คืวามั่ปีลอดภิัย

	 3.	บริษััทฯ	จะสินับสินุนสิ่งเสิริมั่ให้มั่่กิจกรรมั่คืวามั่ปีลอดภิัยต่าง	ๆ	ท่�จะช่วยกระตุ้นจิตสิำานึกของพื่นักงาน

	 4.	บริษััทฯ	 จะคืวบคืุมั่ปี้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน	 โดยมั่่เปี้าหมั่ายท่�จะลดสิถิึติด้านการปีระสิบอันตรายจาก

การปีฏิิบัติงานของพื่นักงานให้เปี็นศ้นย์

	 5.	ผู้้้บังคัืบบัญชาทุกคืนจะต้องปีฏิิบัติตนให้เปี็นแบบอย่างท่�ด่	 เปี็นผู้้้นำาให้การอบรมั่และจ้งใจให้พื่นักงานปีฏิิบัติงานด้วย

วิธุ่ท่�ปีลอดภิัย

	 6.	พื่นักงานทุกคืนต้องคืำานึงถึึงคืวามั่ปีลอดภิัยของตนเอง	เพื่่อนร่วมั่งาน	ตลอดจนทรัพื่ย์สิินของบริษััทฯ	เปี็นสิำาคืัญ

ตลอดเวลาท่�ปีฏิิบัติงาน

	 7.	พื่นักงานทุกคืนต้องเข้าร่วมั่กิจกรรมั่สิ่งเสิริมั่สิภิาพื่แวดล้อมั่การทำางานและคืวามั่ปีลอดภิัยต่างๆ	ท่�บริษััทฯ	กำาหนด

	 8.	บริษััทฯ	 ถึือว่าผู้ลงานเก่�ยวกับคืวามั่ปีลอดภิัย	อาช่วอนามั่ัยและสิภิาพื่แวดล้อมั่ในการทำางาน	 เป็ีนหลักเกณฑ์์หนึ�งใน

การปีระเมั่ินผู้ล

	 จัำานวนอัต่ราการบาดเจั็บของพนักงาน

ขั�อม้ลื่การบาด้เจ็บขัองพื่นักงาน 2564 2563 2562

พื่นักงานบาดเจ็บจากการทำางาน	(กรณ่) 47 97 109

จำานวนชั�วโมั่งทำางาน	(ชั�วโมั่ง) 19,863,669 19,614,752 17,392,596

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน 

(เหตุการณ์/200,000	ชั�วโมั่งการทำางาน)
0.47 0.99 1.25

การเสิ่ยช่วิตจากการบาดเจ็บจากการทำางาน 0 N/A N/A

	 3.4.2.3	การมีส่่วนร่วม	ส่่งเส่ริม	และพัฒนาชุมชน

	 การส่ิงเสิริมั่และพัื่ฒนาสัิงคืมั่ม่ั่บทบาทสิำาคัืญอย่างยิ�งในการดำาเนินธุุรกิจในปัีจจุบัน	 เพื่ราะการเปีล่�ยนแปีลงท่�เกิดขึ�นส่ิงผู้ล

ให้สิภิาพื่สิังคืมั่เสิ่อมั่โทรมั่ลง	 บริษััทฯ	 ถึือว่าบทบาทในการมั่่สิ่วนรับผู้ิดชอบต่อสิังคืมั่ถืึอเปี็นสิิ�งสิำาคืัญของบริษััทฯ	 เช่นกัน	 จึงเปี็น

สิาเหตุหนึ�งท่�ทำาให้บริษััทฯ	 หันมั่าใสิ่ใจและร่วมั่พื่ัฒนาสิังคืมั่ให้ด่ยิ�งขึ�น	 ซ์ึ�งจะมัุ่่งเน้นให้สิังคืมั่มั่่คืวามั่เจริญก้าวหน้า	 โดย

การมั่่สิ่วนร่วมั่พื่ัฒนาคืนในสิังคืมั่	เพื่่อทำาให้คืนในสิังคืมั่มั่่คืวามั่เจริญก้าวหน้าอย่างยั�งยืน

 

79



	 โครงการเพ่อส่ังคม:	ส่ร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

	 เมืองไทย	แคป้ป้ิต่อล	มอบชุดของใช้จัำาเป้็นส่ำาหรับผ้้ป้่วยต่ิดเชื้อโควิด-19	จั.สุ่โขทัย

	 คืุณช้ชาติ	 เพื่็ชรอำาไพื่	ปีระธุานกรรมั่การบริหาร	และคืุณดาวนภิา	เพื่ชรอำาไพื่	กรรมั่การผู้้้จัดการ	บริษััท	 เมั่ืองไทย	

เเคืปีปีิตอล	จำากัด	(มั่หาชน)	ส่ิงมั่อบชุดของใช้จำาเปี็น	เพื่่อนำาไปีช่วยเหลือผู้้้ปี่วยติดเชื�อโคืวิด-19	จำานวน	300	ชุด	กระจายให้แก่

โรงพื่ยาบาลในจังหวัดสิุโขทัย

 เมืองไทย	แคป้ป้ิต่อล	ส่นับส่นุนเคร่องคอมพิวเต่อร์	ให้โรงพยาบาลสุ่โขทัย

	 บริษััทฯ	เมืั่องไทย	แคืปีปิีตอล	จำากัด	(มั่หาชน)	มั่อบเคืร่องคือมั่พิื่วเตอร์และแล็ปีท็อปีให้โรงพื่ยาบาลสุิโขทัย	เพ่ื่อสินับสินุน

การปีฏิิบัติงานในช่วงสิถึานการณ์การแพื่ร่ระบาดโรคืโคืวิด-19	โดยม่ั่คุืณวศิน	เดชกิจวิกรมั่	เป็ีนผู้้้แทนมั่อบให้บุคืลากรทางการแพื่ทย์

ของโรงพื่ยาบาล	ปีระกอบด้วย	เคืร่องคือมั่พื่ิวเตอร์	จำานวน	7	ชุด	แล็ปีท็อปี	จำานวน	3	ชุด	มั่ล้คื่ารวมั่		236,340	บาท

 เมืองไทย	แคป้ป้ิต่อล	ส่ร้างอาคาร	ศั้นย์ทันต่กรรมและงานบริหาร	โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย	จั.สุ่โขทัย

	 คุืณดาวนภิา	เพื่ชรอำาไพื่	กรรมั่การผู้้้จัดการ	บริษััท	เมืั่องไทย	แคืปีปิีตอล	จำากัด	(มั่หาชน)	ได้บริจาคืเงินจำานวน	30	ล้านบาท	

เพื่่อสิร้างอาคืารศ้นย์ทันตกรรมั่และงานบริหาร	 โรงพื่ยาบาลบ้านด่านลานหอย	 จังหวัดสิุโขทัย	 โดยออกแบบเปี็นอาคืารคือนกร่ต	

2	ชั�น	พื่ื�นท่�ใช้สิอยทั�งหมั่ด	1,700	ตารางเมั่ตร	ซ์ึ�งอาคืารดังกล่าว	ออกแบบและคืวบคืุมั่การก่อสิร้างโดย	คุืณปีริทัศน์	เพื่ชรอำาไพื่	

รองกรรมั่การผู้้้จัดการ	บริษััท	เมั่ืองไทย	แคืปีปีิตอล	จำากัด	(มั่หาชน)	มั่่กำาหนดแล้วเสิร็จ	เดือนกรกฎาคืมั่	2565
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	 เมืองไทย	แคป้ป้ิต่อล	มอบเงิน	110	ล้านบาท	จััดซ่ือ้เคร่องมือแพทย์ร่วมส่้้ภัยโควิด

	 คืุณช้ชาติ	 เพ็ื่ชรอำาไพื่	 ปีระธุานกรรมั่การบริหาร	 และคืุณดาวนภิา	 เพื่ชรอำาไพื่	 กรรมั่การผู้้้จัดการ	 บริษััท	 เมั่ืองไทย	

แคืปีปิีตอล	จำากัด	(มั่หาชน)	บริจาคืเงินจำานวน	110	ล้านบาท	เพ่ื่อจัดซื์�อคืรุภัิณฑ์์ทางการแพื่ทย์ท่�จำาเป็ีนต้องใช้ในการด้แลรักษัาผู้้้ป่ีวย

ติดเชื�อโคืวิด-19	 ให้โรงพื่ยาบาลหน้าด่าน	9	แห่ง	 ได้แก่	 1.	 โรงพื่ยาบาลศิริราช	2.	 โรงพื่ยาบาลจุฬาลงกรณ์	สิภิากาชาดไทย	 

3.	 โรงพื่ยาบาลธุรรมั่ศาสิตร์เฉลิมั่พื่ระเกย่รติ	4.	 โรงพื่ยาบาลวชิรพื่ยาบาล	5.	 โรงพื่ยาบาลในสิังกัดกรุงเทพื่มั่หานคืร	(10	เเห่ง)	 

6.	 โรงพื่ยาบาลรามั่าธิุบด่	7.	สิถึาบันการแพื่ทย์จักร่นฤบดินทร์	 โรงพื่ยาบาลรามั่าธุิบด่	8.	สิถึาบันบำาราศนราด้ร	กรมั่คืวบคุืมั่โรคื	

และ	9.	โรงพื่ยาบาลต่าง	ๆ	ในจังหวัดสิุโขทัย

	 3.4.2.4	การเข้าถึึงแหล่งเงินทุนของลก้ค้า

	 บริษััทฯ	 มัุ่่งเน้นการเข้าถึึงกลุ่มั่ล้กคื้าด้วยกลยุทธุ์การขยายจำานวนสิาขาไปีทั�วปีระเทศซ์ึ�งดำาเนินตามั่แผู้นธุุรกิจระหว่าง 

ปีี	2564-2566	สิ่งผู้ลให้ล้กคื้าและปีระชาชน	โดยเฉพื่าะกลุ่มั่ล้กคื้าท่�ไมั่่สิามั่ารถึเข้าถึึงบริการของธุนาคืารพื่าณิชย์	หรือดิจิทัล 

แบงก์กิ�งให้สิามั่ารถึเข้าถึึงการให้บริการของบริษััทฯ	ได้สิะดวกมั่ากยิ�งขึ�น	โดยในปีี	2564	บริษััทฯ	ได้เปิีดสิาขาใหม่ั่จำานวน	915	สิาขา	

เปี็นสิาขาใหญ่จำานวน	26	สิาขา	สิาขาย่อยจำานวน	223	สิาขา	และสิาขาศ้นย์บริการจำานวน	666	สิาขา	ทั�งน่�แผู้นธุุรกิจระหว่าง 

ปีี	 2564-2566	จะยังคืงเพื่ิ�มั่อัตราการเติบโตของบริษััทฯ	ผู้่านการเปีิดสิาขาเพื่ิ�มั่เติมั่เฉล่�ยปีีละ	700	สิาขา	อ่กทั�งบริษััทฯ 

ได้เพื่ิ�มั่กลยุทธ์ุการขยายช่องทางการปีล่อยสิินเช่อ	เพื่ิ�มั่ผู้ลิตภิัณฑ์์และบริการสิินเช่อใหมั่่	ๆ	เพื่ิ�มั่ขึ�น

ปีี จำานวนส่าขัาใหม่ (ส่าขัา)

2562 828

2563 777

2564 915
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	 การยกระดับมาต่รฐานทางจัริยธุรรมของอุต่ส่าหกรรม 

	(Ethical	Standards	&	Policy	Influence)

	 บริษััทฯ	 ร่วมั่กับผู้้ ้ปีระกอบการในสิมั่าคืมั่การคื้า 

ผู้้้ปีระกอบธุุรกิจสิินเช่อทะเบ่ยนรถึ	และชมั่รมั่สิินเช่อส่ิวนบุคืคืล	

ได้เข้าร่วมั่การรับฟังคืวามั่คืิดเห็นซึ์�งจัดโดยธุนาคืารแห่ง

ปีระเทศไทยในปีระเด็นท่�เก่�ยวข้องกับการยกระดับมั่าตรฐาน

ของการดำาเนินธุุรกิจในอุตสิาหกรรมั่	 อาทิ	 มั่าตรการให้คืวามั่

ช่วยเหลือล้กคื้าท่�ได้รับผู้ลกระทบจากการแพื่ร่ระบาดของ 

โรคืติดเชื �อไวรัสิโคืโรนา	 (COVID-19)	 ในการปีรับอัตรา

เพื่ดานดอกเบ่�ยสิินเช่อส่ิวนบุคืคืลภิายใต้การกำากับ	 และสิินเช่อ

รายย่อยเพื่่อการปีระกอบอาช่พื่ภิายใต้การกำากับ	โดยปีรับ

ดอกเบ่�ยลดลงร้อยละ	3-4	การปีรับวิธุ่การคืำานวณดอกเบ่�ย

ผู้ิดนัดชำาระ	รวมั่ถึึงแนวทางการคืิดคื่าธุรรมั่เน่ยมั่คื่าติดตามั่

ทวงถึามั่	 เพ่ื่อให้ปีระชาชนได้รับปีระโยชน์ส้ิงสุิดในสิถึานการณ์

การแพื่ร่ระบาดของโรคืติดเชื�อไวรัสิโคืโรนา	 (COVID-19)	 

ในปีัจจุบัน

	 การป้ล้กฝัึงการต่ระหนักร้้และวินัยทางการเงินให้

แก่ล้กค้า

	 จากสิถึานการณ์การแพื่ร่ระบาดของโรคืติดเชื�อโคืวิด-19	

พื่บว่าภิาพื่รวมั่ของตลาดแรงงานปีระเทศไทยทั�งปีระเทศได้

รับผู้ลกระทบอย่างรุนแรง	สิ่งผู้ลให้ปีระชาชนว่างงานและ

อัตราการว่างงานส้ิงท่�สิุดอ่กทั�งปีัญหาหน่�สิินคืรัวเรือนยัง

ขยายตัวเพื่ิ�มั่ขึ�นต่อเน่อง	สิาเหตุหลักเกิดจากภิาวะเศรษัฐกิจท่�

ยังไม่ั่สิามั่ารถึขยายตัวได้ในระดับปีกติ	 สิะท้อนให้เห็นว่ารายได้

คืรัวเรือนยังคืงไมั่่ฟ้�นตัวได้อย่างเต็มั่ท่�	 ซ์ึ�งจะกระทบต่อสิภิาพื่

คืล่องและคืวามั่สิามั่ารถึในการชำาระหน่�ของคืรัวเรือน	 ซ์ึ�งอาจ

ก่อให้เกิดปีระเด็นปีัญหาตามั่มั่า	 อาทิ	 ปีัญหาหน่�เสิ่ย	 ปัีญหา

การปีรับโคืรงสิร้างหน่�	 ปัีญหาการก่อหน่�นอกระบบ	 เปี็นต้น	

จากปีัญหาดังกล่าว	บริษััทฯ	ได้เล็งเห็นว่าปีระชาชนระดับ

ฐานรากอ่กหลายกลุ่มั่ยังขาดทักษัะ	คืวามั่ร้้	คืวามั่เข้าใจ	และ

การวางแผู้นด้านการบริหารจัดการทางการเงินท่�ด่	 บริษััทฯ	 จึงได้

ดำาเนินโคืรงการเสิริมั่สิร้างวินัยทางการเงินให้กับล้กคื้า	เพื่่อ

หวังว่าจะเปี็นสิ่วนหนึ�งในการช่วยลดปีัญหาการเกิดหน่�สิิน

ของปีระชาชนในปีัจจุบัน

	 โครงการร้้รับ	-	จัับจั่าย

	 บริษััทฯ	 ได้จัดทำาโปีรแกรมั่ร้ ้รับจับจ่าย	 ซ์ึ �งเปี็น

โปีรแกรมั่บัญช่ให้ผู้้้ใช้งานสิามั่ารถึบันทึกรายรับ-รายจ่าย	ตามั่

แนวทางปีฏิิบัติของธุนาคืารแห่งปีระเทศไทย	เพ่ื่อตอบสินองต่อ

เป้ีาหมั่ายการลดหน่�คืรัวเรือนในภิาคืปีระชาชนของธุนาคืาร

แห่งปีระเทศไทย	 พื่ร้อมั่ทั�งเปีิดให้ล้กคื้าของบริษััทฯ	 และ

ปีระชาชนทั�วไปีสิามั่ารถึดาวน์โหลดโปีรแกรมั่จากหน้าเว็บไซ์ต์

ของบริษััทฯ	ไปีใช้ได้โดยไมั่่มั่่คื่าใช้จ่าย	โดยโปีรแกรมั่สิามั่ารถึ

วิเคืราะห์พื่ฤติกรรมั่การใช้จ่าย	เพื่่อบ่งช่�วินัยทางการเงิน	โดย

มั่่เปี้าหมั่ายให้ผู้้้ใช้งานได้เข้าใจพื่ฤติกรรมั่การใช้จ่ายของ

ตนเองสิามั่ารถึติดตามั่ค่ืาใช้จ่าย	รายรับ	และเงินออมั่ส่ิวนตัวได้	

หรือหากล้กคื้าและปีระชาชนทั�วไปีต้องการสิมัุ่ดบันทึกบัญช่

รายรับ-รายจ่าย	 ก็สิามั่ารถึแจ้งคืวามั่ปีระสิงค์ืได้จากสิาขาของ 

บริษััทฯ	ทุกสิาขาทั�วปีระเทศ

	 ส่านฝึันเกษัต่รกรไทย	จัากใจัเมืองไทยแคป้ป้ิต่อล

	 บริษััทฯ	 ร่วมั่กับมั่หาวิทยาลัยเช่ยงใหมั่่	 โดยอุทยาน

วิทยาศาสิตร์และเทคืโนโลย่	(STeP)	และโคืรงการ	Smart	Bee	

คืณะวิทยาศาสิตร์	 มั่หาวิทยาลัยเช่ยงใหมั่่	 ได้มั่่การดำาเนิน

กิจกรรมั่ร่วมั่กันเพื่่อสิ่งเสิริมั่	 ช่วยเหลือ	 และพื่ัฒนาศักยภิาพื่

กลุ่มั่เกษัตรกร	ซึ์�งถืึอเป็ีน	1	ในกลุ่มั่ล้กค้ืาของบริษััทฯ	โดยเริ�มั่ต้น

จากกลุ่มั่เกษัตรผู้้้เล่�ยงผู้ึ�งในภิาคืเหนือจำานวนกว่าร้อยละ	 89	

จากสัิดส่ิวนเกษัตรกรผู้้้เล่�ยงผึู้�งทั�งหมั่ดในปีระเทศไทย	 ผู่้านการ

เร่ยนร้้เทคืโนโลย่การเล่�ยงผู้ึ�ง	 ให้คืวามั่ร้้และการสินับสินุน

ทางด้านการเงิน	การคืำาปีรึกษัาเชิงลึก	 ในการสินับสินุนการ

พัื่ฒนาและผู้ลิตต้นแบบผู้ลิตภัิณฑ์์จากผึู้�ง	เพ่ื่อการต่อยอดธุุรกิจ

และสิามั่ารถึยกระดับผู้ลิตภัิณฑ์์จากผึู้�งได้	 อ่กทั�งยังม่ั่ส่ิวนช่วยใน 

การสินับสินุนส่ิงเสิริมั่และพัื่ฒนาอาช่พื่ของเกษัตรกรผู้้้เล่�ยงผู้ึ�งให้

มั่่ช่วิตและคืวามั่เป็ีนอย้่ท่�ด่ขึ�นต่อไปี

	 การพัฒนาและส่ร้างส่รรค์นวัต่กรรม	และ	Digital	

Transformation

	 ในปัีจจุบัน	การเข้าถึึงกลุ่มั่ล้กค้ืาด้วยการใช้เทคืโนโลย่	

ถืึอเป็ีนหนึ�งในกลยุทธ์ุท่�สิำาคัืญต่อการแข่งขันในกลุ่มั่อุตสิาหกรรมั่	

อาทิ	 การใช้แอปีพื่ลิเคืชัน	 หรือการให้บริการด้านเทคืโนโลย่

และการสิ่อสิาร	เปี็นต้น	ซ์ึ�งบริษััทฯ	ได้ริเริ �มั่นำาเทคืโนโลย ่

มั่าใช้เพื่่อปีรับปีรุงปีระสิบการณ์การใช้บริการของกลุ่มั่ล้กคื้า	

(Customer	 Experience	Management)	 เพื่่อให้ลก้คื้าของ 

บริษััทฯ	 ได้รับคืวามั่สิะดวกสิบายและคืวามั่รวดเร็วในการให้

บริการเพิื่�มั่มั่ากขึ�นและยังสิอดคืล้องกับหลักเกณฑ์์การปีระกอบ
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ธุุรกิจสิินเช่อสิ่วนบุคืคืลดิจิทัล	(Digital	Personal	Loan)	ของ

ธุนาคืารแห่งปีระเทศไทย	เพื่่อสิ่งเสิริมั่ให้ปีระชาชนเข้าถึึง

บริการทางการเงินผู่้านระบบ	 และสิามั่ารถึใช้ข้อมั่้ลทางเลือก	 

(Alternative	Data)	 โดยเฉพื่าะกลุ ่มั่ท่ �ไมั่่มั่่รายได้ปีระจำา	

กลุ่มั่ท่�ไม่ั่สิามั่ารถึพิื่ส้ิจน์รายได้	และกลุ่มั่ท่�ไม่ั่ม่ั่ทรัพื่ย์สิินท่�สิามั่ารถึ

ใช้เปี็นหลักปีระกัน	 ซ์ึ�งสิ่งผู้ลให้การแข่งขันในตลาดสิินเช่อ

ส่ิวนบุคืคืลทว่คืวามั่รุนแรงเพิื่�มั่มั่ากขึ�น	ดังนั�น	บริษััทฯ	จึงเล็งเห็น

ถึึงโอกาสิท่�จะได้นำาเทคืโนโลย่มั่าเป็ีนช่องทางในการขอสิินเช่อ

สิ่วนบุคืคืลท่�ไมั่่มั่่หลักปีระกัน	 อก่ทั�งยังเปี็นการสิร้างโอกาสิใน

การเข้าถึึงแหล่งเงินทุนของล้กคื้าของบริษััทฯ	อก่ด้วย

	 แอป้พลิเคชัน	“เมืองไทย	แคป้ป้ิต่อล	4.0”

	 บริษััทฯ	 ได้พื่ัฒนาแอปีพื่ลิเคืชัน	 “เมั่ืองไทย	

แคืปีปีิตอล	 4.0”	 เพื่่ออำานวยคืวามั่สิะดวกล้กคื้าโดยไมั่่ต้อง

เดินทางไปีสิาขา	 ในช่วงการแพื่ร่ระบาดของโรคืติดเชื�อไวรัสิ

โคืโรนา	 (COVID-19)	 ซ์ึ�งภิายในแอปีพื่ลิเคืชันลก้คื้าสิามั่ารถึ

ตรวจสิอบระยะเวลาการคืรบกำาหนดชำาระ	 ยอดท่�ต้องชำาระ	

และยอดสิินเช่อคื้างชำาระ	 นอกจากน่�ยังเปี็นช่องทางในการ

ชำาระเงินผู้่าน	 Digital	 Payment	 อ่กทั�งยังมั่่สิ่วนช่วยลด

ปีริมั่าณการใช้กระดาษัในการจัดเก็บสิลิปีหรือใบเสิร็จ	 อ่กทั�งยัง

เพิื่�มั่ปีระสิิทธิุภิาพื่ในการให้บริการและการจัดเก็บข้อม้ั่ลท่�สิะดวก

และรวดเร็วเพื่ิ�มั่มั่ากยิ�งขึ�น	โดยในปีี	2564	มั่่จำานวนบัญช ่

ผู้้้ใช้งานแอพื่พื่ลิเคืชัน	เมืั่องไทย	4.0	จำานวน	1,279,148	บัญช่	

และม่ั่ยอดการใช้จ่ายผู่้านแอปีพื่ลิเคืชันจำานวน	 107,668	 คืรั�ง*	

(บริษััทฯ	จะนับจำานวนยอดคื่าใช้จ่ายผู้่านแอปีพื่ลิเคืชันจาก

จำานวนยอดใช้จ่ายท่�ทำารายการสิำาเร็จเท่านั�น)

	 Cashless	Society

	 บริษััทฯ	ได้ดำาเนินการร่วมั่กับธุนาคืารพื่าณิชย์	สิาขา

ธุนาคืารต่างปีระเทศ	และสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ	ในการให้

บริการชำาระบิลข้ามั่ธุนาคืาร	 (Cross	 Bank	 Bill	 Payment)	

ผู้่านเคืร่องรับจ่ายเงินอัตโนมั่ัติ	 และการชำาระเงินผู้่าน

อิเล็กทรอนิกสิ์	(e-Payment)	ในการทำาธุุรกรรมั่ทางการเงิน	

เพ่ื่ออำานวยคืวามั่สิะดวกและรวดเร็วให้แก่ล้กค้ืาในการชำาระ

เงินก้้	 และมั่่สิ่วนช่วยในการสินับสินุนมั่าตรการเว้นระยะห่าง

ทางสิังคืมั่	(Social	Distancing)	จากสิถึานการณ์การแพื่ร่

ระบาดของโรคืติดเชื�อไวรัสิโคืโรนา	(COVID-19)	อ่กทั�งยังเป็ีนการ 

ตอบสินองต่อพื่ฤติกรรมั่ของผู้้้บริโภิคืท่�มั่่การเปีล่�ยนแปีลงใน

ปีัจจุบันท่ �มั่่คืวามั่ทันสิมั่ัย	มั่่ปีระสิิทธุิภิาพื่	และเพื่ิ �มั่คืวามั่

ปีลอดภิัยในการทำาธุุรกรรมั่ทางการเงิน

	 การต่ลาดยุคดิจัิทัล	และกลยุทธุ์โซ่เชียลมีเดีย

	 จากพื่ฤติกรรมั่ของผู้้้บริโภิคืในปีัจจุบัน	บริษััทฯ	ได้

เล็งเห็นถึึงช่องทางในการทำาการตลาดร้ปีแบบใหมั่่	โดยมัุ่่ง 

ทำาการตลาดผู่้านส่ิอดิจิทัลและโซ์เช่ยลม่ั่เด่ย	 เพ่ื่อปีระชาสัิมั่พัื่นธ์ุ 

และสิร้างฐานคืวามั่เช่อมั่ั�นและคืวามั่น่าเช่อถึือให้กับบริษััทฯ	

นอกจากน่�บริษััทยังใช้สิ่อโซ์เช่ยลมั่่เด่ย	ในการสิร้างการมั่่สิ่วน

ร่วมั่กับกลุ่มั่ล้กคื้าของบริษััทฯ	อาทิ	เว็บไซ์ต์:	www.muang 

thaicap.com	Facebook	Fan	page:	เมั่ืองไทย	แคืปีปีิตอล	:	

Muangthai	 Capital	 และ	 LINE	 Official	 Account:	 

@muangthaicapital	โดยช่องทางดังกล่าวล้กคื้าสิามั่ารถึแจ้ง

เบาะแสิการทุจริต	เปี็นช่องทางในการรับเร่องร้องเร่ยน	การ

รับข้อเสินอแนะและคืำาติชมั่	ฯลฯ	บริษััทฯ	จึงได้กำาหนดแนวทาง 

และวางเปี้าหมั่ายในการใช้ช่องทางโซ์เช่ยลมั่่เด่ย	 ในการ

สิ่อสิารและรับฟังคืวามั่คืิดเห็นให้เกิดปีระสิิทธุิภิาพื่ส้ิงสิุด

	 การพัฒนา	AI	Chatbot

	 บริษััทฯ	ได้เริ�มั่วางแผู้นพัื่ฒนา	AI	Chatbot	เพื่่อท่�

จะช่วยพัื่ฒนาและปีรับปีรุงการส่ิอสิารกับกลุ่มั่ล้กคื้าผู้่านช่อง

ทางโซ์เช่ยลมั่่เด่ย	 ให้มั่่ปีระสิิทธุิภิาพื่และรวดเร็วมั่ากยิ�งขึ�น	

โดย	AI	Chatbot	ของบริษััทฯ	จะทำาหน้าท่�ตอบข้อซ์ักถึามั่ของ

ล้กคื้าเบื�องต้นเก่�ยวกับรายละเอ่ยดของผู้ลิตภิัณฑ์์สิินเช่อ	

ขั�นตอนในการดำาเนินการขอสิินเช่อ	ระบุท่�ตั�งสิาขาของบริษััทฯ 

เปี็นต้น	ทั�งน่�ระบบ	AI	Chatbot	 กลายเปี็นเคืร่องมั่ือการ

สิ่อสิารท่�สิำาคืัญท่�สิามั่ารถึเช่อมั่ต่อและสินับสินุนการมั่่สิ่วน

ร่วมั่ของล้กค้ืา	 ตลอดจนสิามั่ารถึรักษัาการปีฏิิสิัมั่พัื่นธ์ุกับล้กค้ืา 

ได้ตลอดเวลาแมั่้อย้่นอกเวลาทำาการ
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	 ผลส่ำารวจัความพึงพอใจัของลก้ค้า

	 บริษััทฯ	มุ่ั่งสิร้างปีระสิบการณ์ท่�ด่ให้แก่ล้กค้ืา	ทั�งน่�เพ่ื่อปีรับปีรุงกระบวนการให้บริการแก่ล้กค้ืาอย่างต่อเน่อง	การรับฟังเส่ิยง

ของล้กค้ืาเพ่ื่อติดตามั่คืวามั่สินใจ	คืวามั่คิืดเห็นท่�ม่ั่ต่อการให้บริการจึงเป็ีนเร่องสิำาคัืญ	โดยในแต่ละเดือนจะม่ั่การส่ิอสิารคืวามั่คิืดเห็นท่�

ม่ั่ต่อการบริการจากล้กค้ืาผู่้านช่องทางภิายในไปียังแต่ละสิาขา	 และกำาหนดให้เส่ิยงสิะท้อนจากล้กค้ืาเป็ีนตัวช่�วัดผู้ลการดำาเนินงานหลัก 

ของสิำานักงานสิาขารวมั่ถึึงสิำานักงานใหญ่อ่กด้วย

	 สิำาหรับรายละเอ่ยดผู้ลการดำาเนินงานด้านคืวามั่ยั�งยืนทั�งในมิั่ติเศรษัฐกิจ	สัิงคืมั่	และสิิ�งแวดล้อมั่	สิามั่ารถึศึกษัาเพิื่�มั่เติมั่ได้ท่�	

“รายงานคืวามั่ยั�งยืน	 2564”	 ซ์ึ�งจะสิามั่ารถึดาวโหลดได้ท่�หน้าเว็บไซ์ต์:	 https://investor.muangthaicap.com/th/report/ 

sustainability-report

ด้านอาคืารและสิถึานท่� ด้านผู้ลิตภิัณฑ์์ของบริษััท ด้านบุคืลากรท่�ให้บริการ ด้านการบริการด้วยคืวามั่รวดเร็ว

ปีี	2563 ปีี	2564

ผู้ลื่ส่ำารองความพื่ึงพื่อใจขัองลื่้กค�า MTC
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การวิเคราะห์แลื่ะคำาอธุิบายั่ขัองฝ่่ายั่จัด้การ

	 4.1	 คำาอธิุบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ

ผลการดำาเนินงาน

	 สืิบเน่องจากสิถึานการณ์การกลับมั่าแพื่ร่ระบาดของ	

COVID-19	ในช่วงกลางปี	ี2564	อ่กคืรั�ง	สิ่งผู้ลให้การฟ้�นตัว 

ของเศรษัฐกิจไทยชะลอตัวลง	หน่วยงานภิาคืรัฐจึงได้ออกมั่าตรการ 

เพ่ื่อกระตุ้นเศรษัฐกิจ	ปีระกอบกับการคืลายมั่าตราการล็อกดาวน์ 

และแผู้นการเปิีดปีระเทศในช่วงปีลายปีี	 เพ่ื่อฟ้�นฟ้กิจกรรมั่ทาง

เศรษัฐกิจ	จากนโยบายกระตุ้นเศรษัฐกิจต่างๆ	ปีระชาชนและ

ภิาคืธุุรกิจจึงเริ�มั่มั่่คืวามั่ต้องการในแหล่งเงินทุน	 เพื่่อนำาไปี 

หมุั่นเว่ยนในกิจการมั่ากขึ�น	เพ่ื่อตอบสินองต่อคืวามั่ต้องการสิินเช่อ 

บริษััทใช้กลยุทธ์ุขยายฐานล้กค้ืาให้มั่ากขึ�นจากการเปิีดสิาขา

จำานวน	 915	สิาขา	 ในปี	ี 2564	 รวมั่มั่่สิาขา	ณ	สิิ�นปีี	 2564	

จำานวน	5,799	สิาขา	เพ่ื่อคืรอบคืลุมั่พืื่�นท่�การให้บริการทั�วปีระเทศ	 

นอกจากน่�	 บริษััทฯ	 ยังได้เพิื่�มั่การให้บริการสิินเช่อปีระเภิทใหม่ั่	

เปี็นสิินเช่อเช่าซ์ื�อรถึจักรยานยนต์มั่ือหนึ�ง	 ซ์ึ�งเปี็นอ่กหนึ�งแรง

ขับเคืล่อนสิำาคัืญของการเติบโตของยอดปีล่อยสิินเช่อในปีี	2564 

ถึึงแม้ั่จะเผู้ชิญกับปัีญหาขาดแคืลนอุปีทานของรถึจักรยานยนต์ 

ด้วยกลยุทธุ์การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษััทฯ	จึงสิามั่ารถึ

ทำาให้ยอดสิินเช่อเติบโตขึ�นอย่างมั่่นัยยะสิำาคัืญ	สิิ�นสิุดปีี	2564	

ด้วยอัตราการเติบโตท่�	29.37%	(YTD)	จาก	70,968	ล้านบาท	

ณ	สิิ�นปีี	2563	เป็ีน	91,812	ล้านบาท		 	 	 	

	 จากผู้ลกระทบของการแพื่ร่ระบาดของ	 COVID-19	

ธุนาคืารแห่งปีระเทศไทยได้เฝ้ึาติดตามั่สิถึานการณ์อย่างใกล้ชิด 

เพ่ื่อออกมั่าตรการกระตุ้นเศรษัฐกิจและคืวบคุืมั่คุืณภิาพื่หน่�	

ในปีี	 2564	 ธุนาคืารแห่งปีระเทศไทยได้ออกมั่าตราการต่างๆ	

เพ่ื่อช่วยเหลือล้กหน่�ทั�งในส่ิวนของภิาคืธุุรกิจและล้กหน่�รายย่อย	

เช่น	 มั่าตราการพัื่กหน่�	 นโยบายลดอัตราค่ืาติดตามั่ทวงถึามั่หน่�	

และนโยบายการปีรับลดอัตราดอกเบ่�ยส้ิงสุิดในสิินเช่อปีระเภิท 

ต่างๆ	 ทั�งน่�บริษััทฯ	 มัุ่ง่เน้นการใช้กลยุทธุ์ทั�งในด้านการขยาย

ฐานล้กคื้า	และคืวบคืุมั่คืุณภิาพื่สิินเช่ออย่างมั่่ปีระสิิทธุิภิาพื่	

ส่ิงผู้ลให้สัิดส่ิวนหน่�เส่ิยต่อยอดสิินเช่อรวมั่	(NPL)	สิามั่ารถึคืงอย่้ 

ในระดับตำ�าท่�	1.39%	ณ	สิิ�นปีี	2564

	 ในแง่ของการดำาเนินงาน	ปีัจจัยสิำาคืัญท่�สิ่งผู้ลให้ผู้ล

การดำาเนินงานแข็งแกร่ง	 ได้แก่	 คืวามั่สิามั่ารถึในการเพิื่�มั่ราย

ได้ผู่้านการขยายพื่อร์ตสิินเช่อ	การบริหารต้นทุนจากการจัดหา 

เงินก้้และต้นทุนการดำาเนินงานอย่างมั่่ปีระสิิทธุิภิาพื่	 บริษััทฯ	 

รายงานรายได้รวมั่สิำาหรับปีี	 2564	 จำานวน	 16,019	 ล้านบาท	

เติบโต	8.73%	YoY	ซึ์�งปีระกอบด้วย	รายได้ดอกเบ่�ยในการให้

บริการสิินเช่อและสัิญญาเช่าซื์�อ	รายได้ค่ืาธุรรมั่เน่ยมั่และบริการ 

และรายได้อ่น	คืิดเปี็นสิัดสิ่วน	94.86%,	4.80%	และ	0.34%	

ตามั่ลำาดับ	ในระหว่างปีี	บริษััทฯ	ได้ปีรับลดอัตราดอกเบ่�ยสิินเช่อ

ทะเบ่ยนรถึจักรยานยนต์เพ่ื่อช่วยเหลือล้กค้ืา	 อ่กทั�งในด้านการ

ดำาเนินงาน	สิามั่ารถึบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างม่ั่ปีระสิิทธิุภิาพื่	

ซึ์�งในปีี	2564	บริษััทฯ	ม่ั่กำาไรสุิทธิุ	4,945	ล้านบาท		 	

	 ในปี	ี2564	บริษััทฯ	ได้จัดตั�งบริษััท	เมั่ืองไทย	เพื่ย์	

เลเทอร์	จำากัด	ด้วยทุนจดทะเบ่ยน	100	ล้านบาท	และทุนชำาระ

แล้ว	50	ล้านบาท	ซ์ึ �งบริษััทฯ	ถึือหุ ้นร้อยละ	99.99	ภิาย

ใต้บริษััท	เมั่ืองไทย	แคืปีปีิตอล	จำากัด	(มั่หาชน)	โดยทำาธุุรกิจ

ให้บริการสิินเช่อเช่าซ์ื�อสิังหาริมั่ทรัพื่ย์	 ซ์ึ�งบริษััทฯ	 วางแผู้น

การท่�จะเริ�มั่ดำาเนินการในปีี	2565

	 4.2	 ส่รุป้ผลป้ระกอบการป้ระจัำาปี้	 2564	 และการ

วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

	 กลุ่มั่บริษััท	เมั่ืองไทย	แคืปีปีิตอล	รายงานผู้ลกำาไร

สิุทธุิ	จำานวน	4,945	ล้านบาท	สิำาหรับปีี	2564	ซ์ึ�งลดลงจาก

งวดเด่ยวกันของปีีก่อน	5.17%	โดยม่ั่สิาเหตุสิำาคัืญ	สิรุปีได้ดังน่�
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	 4.2.1	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเส่ร็จัรวม

	 รายได้

รายได้ดอกเบ่�ยและ

ค่ืาธุรรมั่เน่ยมั่ในการ

ให้บริการสิินเช่อ

15,195 94.86 13,962 94.77 1,233 8.84 11,880 93.63

รายได้ค่ืา

ธุรรมั่เน่ยมั่และ

บริการ

705 4.40 677 4.60 28 4.09 679 5.35

รายได้ค่ืานายหน้า

ปีระกันภัิย*
64 0.40 49 0.33 15 29.97 44 0.35

รายได้อ่น 55 0.34 45 0.30 10	 22.62 85 0.67

รวมรายได้ 16,019 100.00 14,733 100.00 1,286 8.73 12,688 100.00

หมายเหตุุ : *รายได้้ค่านายหน้าประกันภััย เป็นรายได้้จากการประกอบธุีรกิจของ บริษััท เมืองไทยลิ่สำซิ�ง อินชั้วิรันส์ำ โบรกเกอร์ จำากัด้ 

(บริษััทย่อยของบริษััทฯ)

	 รายได้ดอกเบ้ียและค่าธุรรมเนียมจัากการให้สิ่นเช่อ

	 รายได้ดอกเบ่�ยและค่ืาธุรรมั่เน่ยมั่จากการให้สิินเช่อเป็ีนรายได้หลักของกลุ่มั่บริษััทฯ	คิืดเป็ีนสัิดส่ิวนกว่า	90%	ของรายได้รวมั่ 

สิามั่ารถึแบ่งได้ดังน่�

รายั่ได้�ด้อกเบี�ยั่แลื่ะค่าธุรรมเนียั่มจากการ

ให�บริการ (ลื่�านบาท)
ปี 2564 ปี 2563

อัต้ราการเต้ิบโต้ 

ปี 2564-2563 

(%)

ปี 2562

สิินเช่อทะเบ่ยนรถึและท่�ดิน 11,204 11,212 (0.07) 9,604

สิินเช่อส่ิวนบุคืคืลและนาโนไฟแนนซ์์ 3,520 2,704 30.18 2,271

สิินเช่อเช่าซื์�อ 471 46 923.91 5

รวม 15,195 13,962 8.83 11,880

อัตราดอกเบ่�ยรับเฉล่�ย	(%) 19.04 21.77 22.61

	 รายได้ดอกเบ่�ยและค่ืาธุรรมั่เน่ยมั่จากการให้บริการเติบโตขึ�นอย่างมั่ากท่�	 8.83%	 จากกลยุทธุ์การเติบโตของบริษััทใน 

การขยายสิาขา	คืวามั่ต้องการของสิินเช่อจากสิถึานการณ์เศรษัฐกิจท่�ฟ้�นตัวจากวัคืซ่์นป้ีองกันโคืวิด-19	และการผู่้อนคืลายมั่าตราการ

ล็อกดาวน์ในปีระเทศ	บริษััทม่ั่จำานวนสิาขา	ณ	สิิ�นปีี	2564	ท่�	5,799	สิาขา	เท่ยบกับ	4,884	สิาขาในปีี	2563	อ่กทั�งด้วยยกลยุทธ์ุการ

เป็ีนผู้้้นำาด้านดอกเบ่�ยท่�ตำ�าท่�สุิดในอุตสิาหกรรมั่	 ดว้ยอัตราดอกเบ่�ยท่�เรย่กเก็บจากล้กค้ืาท่�ลดลง	 ส่ิงผู้ลกระทบให้ดึงด้ดการเติบโตของ

สิินเช่อ	เพ่ื่อให้สิามั่ารถึแข่งขันได้อย่างยั�งยืน	และสิร้างฐานล้กค้ืาสิินเช่อในระยะยาว

รายั่ได้�

ปี 2564 

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2563

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2562

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

อัต้ราการเต้ิบโต้ 

ปี 2564-2563

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

รายงานประจำำาปี 2564
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 รายได้ค่าธุรรมเนียมและบริการ

	 รายได้ค่ืาธุรรมั่เน่ยมั่และบริการของบริษััทฯ	 เป็ีนค่ืาติดตามั่ทวงถึามั่ซึ์�งบริษััทฯ	 จะจัดเก็บจากล้กค้ืาท่�ใช้บริการสิินเช่อท่�ค้ืาง

ชำาระหน่�โดยคิืดในอัตราคืงท่�ต่อจำานวนคืรั�งท่�ทวงถึามั่	โดยอัตราท่�เร่ยกเก็บขึ�นอย่้กับปีระเภิทของสิินเช่อท่�ล้กค้ืาใช้บริการ	ซึ์�งเพิื่�มั่ขึ�นใน

ทิศทางท่�สิอดคืล้องกับการเติบโตของล้กหน่�เงินให้สิินเช่อ	

	 ในปีี	2564	รายได้ค่ืาธุรรมั่เน่ยมั่และบริการลดลงเน่องจากคืณะกรรมั่การกำากับการทวงถึามั่หน่�ได้ออกปีระกาศปีรับลดอัตรา

คื่าธุรรมั่เน่ยมั่หรือคื่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถึามั่หน่�	 มั่่ผู้ลทำาให้บริษััทฯ	 ปีรับลดอัตราคื่าติดตามั่ทวงถึามั่ลงให้เปี็นไปีตามั่เกณฑ์์

ท่�กฎหมั่ายกำาหนด	อย่างไรก็ตามั่	ผู้ลกระทบดังกล่าวไมั่่ได้มั่่นัยยะสิำาคืัญต่อบริษััทฯ	เน่องจากมั่่ผู้ลกระทบเฉพื่าะในสิัดสิ่วนล้กคื้า

ท่�ค้ืางชำาระ	ซึ์�งม่ั่สัิดส่ิวนปีระมั่าณ	7%	ของยอดสิินเช่อทั�งหมั่ด

	 รายได้ค่านายหน้าป้ระกันภัย

	 รายได้ค่ืานายหน้าปีระกันภัิยเป็ีนรายได้จากการขายปีระกันของ	MTLI	เน่องจาก	MTLI	ปีระกอบธุุรกิจเป็ีนนายหน้าปีระกัน

วินาศภัิย	 จึงม่ั่รายได้ค่ืานายหน้าจากการขายปีระกัน	โดยเป็ีนการขายปีระกันแก่ล้กค้ืาท่�มั่าใช้บริการสิินเช่อกับบริษััทฯ	ดำาเนินการผู่้าน

สิาขาและศ้นย์บริการของบริษััทฯ	เท่านั�น	ดังนั�น	การเติบโตของรายได้ค่ืานายหน้าจากการขายปีระกันของ	MTLI	จะเป็ีนไปีในทิศทาง

เด่ยวกับกับการเติบโตของยอดการให้สิินเช่อแก่ล้กค้ืาของบริษััทฯ	

	 ค่าใช้จ่ัายในการดำาเนินงาน

ค่ืาใช้จ่ายในการ

บริการและบริหาร

6,962 70.91 6,144 74.78 818 13.31 5,314 71.86

ขาดทุนจากการขาย

ทรัพื่ย์สิินรอการขาย
- - - - - - - -

หน่�ส้ิญและหน่�

สิงสัิยจะส้ิญ
- - - - - - 554 7.50

ผู้ลกำาไรจากการตัด

รายการสิินทรัพื่ย์

ทางการเงินท่�วัด

ม้ั่ลค่ืาด้วยราคืาทุน

ตัดจำาหน่าย

(20) (0.20) (36) (0.44) 16 (44.44) - -

ขาดทุนด้านเคืรดิต

ท่�คืาดว่าจะเกิดขึ�น
748 7.62 291 3.54 457 157.04 - -

คื่าใช้จ่าย

ทางการเงิน

2,127 21.67 1,817 22.12 310 17.06 1,527 20.64

รวมค่าใช้จั่าย 9,817 100.00 8,216 100.00 1,601 19.49 7,395 100.00

ค่าใชื้�จ่ายั่ใน

การด้ำาเนินงาน

ปี 2564 

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2563

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2562

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

อัต้ราการเต้ิบโต้ 

ปี 2564-2563

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ
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	 กลุ่มั่บริษััทม่ั่ค่ืาใช้จ่ายการดำาเนินงานรวมั่	9,817	ล้านบาทในปีี	2564	เพิื่�มั่ขึ�นจากปีี	2563	จำานวน	1,601	ล้านบาท	เพิื่�มั่ขึ�น

คืิดเปี็นร้อยละ	19.49	ซ์ึ�งคื่าใช้จ่ายท่�เพื่ิ�มั่ขึ�นสิืบเน่องมั่าจากการขยายสิาขาอย่างต่อเน่องของบริษััทฯ	เพื่่อมัุ่่งเปี้าไปีท่�การเพื่ิ�มั่

ขอบเขตการเข้าถึึงล้กค้ืาในการให้บริการสิินเช่ออย่างคืรอบคืลุมั่ทั�วปีระเทศไทย	ดังนั�นค่ืาใช้จ่ายของพื่นักงานจึงเพิื่�มั่ขึ�นตามั่ไปีด้วย	

	 ค่าใช้จ่ัายในการบริการและบริหาร

	 คื่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารถึือเปี็นคื่าใช้จ่ายหลักในการปีระกอบธุุรกิจของกลุ่มั่บริษััทฯ	มั่่คื่าใช้จ่ายท่�สิำาคืัญได้แก่	

ค่าใชื้�จ่ายั่ในการบริการแลื่ะบริหาร

(ลื่�านบาท)
ปี 2564 ปี 2563

อัต้ราการเต้ิบโต้ 

ปี 2564-2563 

(%)

ปี 2562

เงินเดือน	ค่ืาแรง	และผู้ลปีระโยชน์อ่น

ของพื่นักงาน
4,272 3,676 16.21% 3,009

ค่ืาเช่าและบริการ 18 13 38.46% 749

ภิาษ่ัธุุรกิจเฉพื่าะ 509 494	 3.04% 442

	 เงินเดือน	คื่าแรง	และผู้ลปีระโยชน์อ่นของพื่นักงาน	เพื่ิ�มั่ขึ�นจำานวน	596	ล้านบาท	มั่าจากการเพื่ิ�มั่บุคืลากรเพื่่อรองรับ

การขยายสิาขา	โดยจำานวนพื่นักงาน	(ไม่ั่รวมั่ผู้้้บริหาร	13	ท่าน)	สิิ�น	31	ธัุนวาคืมั่	2564	=	11,460	คืน,	สิำาหรับปีี	2563	=	10,328	คืน	

และปีี	2562	=	9,589	คืน	

	 ภิาษั่ธุุรกิจเฉพื่าะ	เพื่ิ�มั่ขึ�นจำานวน	15	ล้านบาท	สิ่วนใหญ่มั่าจากการเพื่ิ�มั่ขึ�นของรายได้ดอกเบ่�ยและคื่าธุรรมั่เน่ยมั่จากการ 

ให้บริการสิินเช่อท่�เพื่ิ�มั่ขึ�น	โดยรายได้ดอกเบ่�ยและคื่าธุรรมั่เน่ยมั่จากการให้บริการสิินเช่อ	สิำาหรับ	ปีี	2564	=	15,195	ล้านบาท, 

ปี	ี2563	=	13,962	ล้านบาท,	และ	ปีี	2562	=	11,880	ล้านบาท

	 การด้อยค่าของลก้หนี้เงินให้ส่ินเช่อ

	 บริษััทฯ	ถืึอปีฏิิบัติตามั่	TFRS9	โดยกำาหนดให้ใช้วิจารณญาณในการปีระเมิั่นว่าการเปีล่�ยนแปีลงของปีัจจัยทางเศรษัฐกิจ

นั�นมั่่ผู้ลกระทบต่อผู้ลขาดทุนด้านเคืรดิตท่�คืาดว่าจะเกิดขึ�นและพิื่จารณาคืวามั่น่าจะเปี็นถ่ึวงนำ�าหนักโดยผู้ลขาดทุนทางด้านเคืรดิต

ท่�คืาดว่าจะเกิดขึ�นคืำานวณโดยคืณ้คืวามั่น่าจะเปี็นท่�ล้กหน่�จะผิู้ดนัดชำาระหน่�	(PD	–	Probability	of	default)	กับร้อยละของคืวามั่

เสิ่ยหายท่�อาจจะเกิดขึ�นเมั่่อลก้หน่�ผู้ิดนัดชำาระหน่�ต่อยอดหน่�	(LGD	-	Loss	given	default)	กับยอดหน่�หรือปีระมั่าณการยอดหน่�

เมั่่อล้กหน่�ผู้ิดนัดชำาระ	(EAD	-	Exposure	at	the	time	of	default)	

	 โดยบริษััทฯ	มีผลการด้อยค่าของสิ่นทรัพย์ดังน้ี	

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

ค่ืาเผู่้อผู้ลขาดทุนด้านเคืรดิตท่�คืาดว่าจะ

เกิดขึ�น
1,832 1,328 1,715

หน่�ส้ิญและหน่�สิงสัิยจะส้ิญ - - 554

ผู้ลกำาไรจากการตัดรายการสิินทรัพื่ย์

ทางการเงินท่�วัดม้ั่ลค่ืาด้วย

ราคืาทุนตัดจำาหน่าย

(20) (36) -

ขาดทุนด้านเคืรดิตท่�คืาดว่าจะเกิดขึ�น 748 291 -

อัตราส่ิวนหน่�ท่�ไม่ั่ก่อให้เกิดรายได้ 1.39% 1.05% 1.03%

รายงานประจำำาปี 2564
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	 ค่าใช้จ่ัายทางการเงิน

	 ค่ืาใช้จ่ายทางการเงินเป็ีนค่ืาใช้จ่ายดอกเบ่�ยของเงินก้้ยืมั่ระยะสัิ�น	เงินก้้ยืมั่ระยะยาวจากสิถึาบันการเงินและหุ้นก้้	ซึ์�งในปีี	2564	

บริษััทสิามั่ารถึบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมั่่ปีระสิิทธุิภิาพื่	 เน่องจากนโยบายทางการเงินเพื่่อพื่ยุงเศรษัฐกิจของธุนาคืารแห่ง

ปีระเทศไทย	ซ์ึ�งสิ่งผู้ลให้อัตราดอกเบ่�ยนโยบายอย้ใ่นระดับตำ�า

ปี 2564

ลื่�านบาท

ปี 2563

ลื่�านบาท

ปี 2562

ลื่�านบาท

ค่ืาใช้จ่ายทางการเงิน 2,127 1,817 1,527

อัตราดอกเบ่�ยเฉล่�ย	(%) 3.34 3.58 3.83

ส่ิวนต่างอัตราดอกเบ่�ย 15.70 18.19 18.78

	 กำาไรสุ่ทธิุ

	 ในปีี	2564	บริษััทฯ	ได้รับผู้ลกระทบอย่างม่ั่นัยสิำาคัืญจากคืวามั่เส่ิ�ยงซึ์�งเกิดจากนโยบายภิาคืรัฐในการตอบสินองต่อสิถึานการณ์	

COVID-19	อ่กทั�งบริษััทฯ	ได้ตั�งเป้ีาท่�จะเน้นการขยายยอดสิินเช่อเพ่ื่อให้ได้ส่ิวนแบ่งการตลาดในระยะยาว	ดังนั�นกำาไรสุิทธิุของบริษััทฯ

ได้รับผู้ลกระทบหลักจากการลดอัตราดอกเบ่�ยและสิถึานการณ์เศรษัฐกิจท่�ยังไมั่่ฟ้�นตัวจากการแพื่ร่ระบาดของเชื�อโคืวิด-19	

อย่างไรก็ตามั่	บริษััทสิามั่ารถึรักษัาอัตรากำาไรสุิทธิุไว้ท่�	30.87%	แม้ั่จะม่ั่ปัีจจัยลบต่างๆ	

ปี 2564

ลื่�านบาท

ปี 2563

ลื่�านบาท

ปี 2562

ลื่�านบาท

กำาไรสุิทธิุ	(ล้านบาท) 4,945 5,214 4,237

อัตรากำาไรสุิทธิุ	(%) 30.87 35.39 33.40

อัตราการเติบโตของกำาไรสุิทธิุ	(%) (5.16) 23.06 14.11

 

กำาไรสุ่ทธิุ
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ประเภทลื่้กหนี�

ปี 2564 

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2563

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2562

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

อัต้ราการเต้ิบโต้ 

ปี 2564-2563

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

ส่ินทรัพื่ยั่์

ปี 2564 

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2563

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2562

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

อัต้ราการเต้ิบโต้ 

ปี 2564-2563

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

	 4.2.2	งบแส่ดงฐานะการเงินรวม

	 สิ่นทรัพย์

	 สิำาหรับปีี	2564	กลุ่มั่บริษััทฯ	ม่ั่สิินทรัพื่ย์รวมั่	98,390	ล้านบาท	โดยสิินทรัพื่ย์ท่�สิำาคัืญของบริษััทฯ	เป็ีนล้กหน่�เงินให้สิินเช่อ	

ซึ์�งคิืดเป็ีนสัิดส่ิวนมั่ากกว่าร้อยละ	90	ของสิินทรัพื่ย์รวมั่

เงินสิดและรายการ

เท่ยบเท่าเงินสิด
1,306 1.33 1,378 1.78 (72) (5.22) 783 1.27

ล้กหน่�เงินให้

สิินเช่อ-สุิทธิุ
85,815 87.22 69,281 89.72 16,534 23.87 58,539 94.61

ล้กหน่�ตามั่

สัิญญาเช่าซื์�อ-สุิทธิุ
4,166 4.23 359 0.46 3,807 1,060.45 84 0.14

ท่�ดิน	อาคืารและ

อุปีกรณ์
2,054 2.09 1,929 2.50 125 6.48 1,778 2.87

สิินทรัพื่ย์สิิทธิุการใช้ 3,988 4.05 3,564 4.62 424 11.90 - -

สิินทรัพื่ย์อ่น 1,061 1.08 711 0.92 350 49.23 688 1.11

รวม 98,390 100.00 77,222 100.00 21,168 27.41 61,872 100.00

	 ล้กหน้ีเงินให้สิ่นเช่อ

	 ล้กหน่�เงินให้สิินเช่อของบริษััทฯ	ปีระกอบด้วยล้กหน่�เงินให้สิินเช่อและล้กหน่�ตามั่สัิญญาเช่าซื์�อ	โดยม่ั่โคืรงสิร้างดังน่�

รถึจักรยานยนต์ 29,543 32.18 24,454 34.46 5,089 20.81 20,620 34.17

รถึยนต์ 29,511 32.14 23,563 33.20 5,948 25.24 19,686 32.62

รถึเพ่ื่อการเกษัตร 3,444 3.75 2,967 4.18 477 16.08 2,640 4.38

ท่�ดิน 9,389 10.22 5,277 7.44 4,112 77.92 5,351 8.87

ส่ิวนบุคืคืล 9,794 10.67 6,928 9.76 2,866 41.37 6,104 10.12

นาโนไฟแนนซ์์ 5,921 6.45 7,418 10.45 (1,497) (20.18) 5,852 9.70

ล้กหน่�เช่าซื์�อ 4,210 4.59 361 0.51 3,849 1,066.20 85 0.14

รวม 91,812 100.00 70,968 100.00 20,844 29.37 60,338 100.00

หมายเหตุุ : ลู่กหนี�ที�มีหลั่กประกัน ได้้แก่ รถจักรยานยนตุ์ รถยนตุ์ รถเพ่อการเกษัตุร แล่ะที�ด้ิน

ลู่กหนี�ที�ไม่มีหล่ักประกัน ได้้แก่ สำ่วินบุคคล่แล่ะนาโนไฟแนนซ์

รายงานประจำำาปี 2564
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การจัด้ชื้ั�น
ปี 2564

ลื่�านบาท       ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2563

ลื่�านบาท       ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2562

ลื่�านบาท       ร�อยั่ลื่ะ

การจัด้ชื้ั�น
ปี 2564

ลื่�านบาท       ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2563

ลื่�านบาท       ร�อยั่ลื่ะ

	 คุณภาพล้กหน้ีเงินให้สิ่นเช่อและล้กหน้ีต่ามสั่ญญาเช่าซ้ื่อ

สิินทรัพื่ย์ท่�ไมั่่มั่่การเพื่ิ�มั่ขึ�นอย่าง

มั่่นัยสิำาคืัญของคืวามั่เสิ่�ยง

ด้านเคืรดิต	(Performing)

85,614 93.25 65,727 92.62 54,938 91.05

สิินทรัพื่ย์ท่�มั่่การเพื่ิ�มั่ขึ�นอย่าง

มั่่นัยสิำาคืัญของคืวามั่เสิ่�ยง

ด้านเคืรดิต	(Under-Performing)

4,923 5.36 4,494 6.33 4,779 7.92

สิินทรัพื่ย์ท่�มั่่การด้อยคื่า

ด้านเคืรดิต
1,276 1.39 747 1.05 621 1.03

รวม 91,813 100.00 70,968 100.00 60,338 100.00

หัก	 :	คื่าเผู้่อผู้ลขาดทุนด้านเคืรดิตท่�

คืาดว่าจะเกิดขึ�น
(1,832) (2.00) (1,328) (1.87) (1,715) (2.84)

ล้กหนี้เงินให้ส่ินเช่อ	-	สุ่ทธุิ 89,981 98.00 69,640 98.13 58,623 97.16

สิ่วนท่�ถึึงกำาหนดชำาระภิายใน	1	ปีี 48,181 53.55 39,472 56.68 34,929 59.58

สิ่วนท่�ถึึงกำาหนดชำาระเกินกว่า	1	ปีี 41,799 46.45 30,168 43.32 23,693 40.42

ล้กหนี้เงินให้ส่ินเช่อ	-	สุ่ทธิุ 89,890 100.00 69,640 100.00 58,622 100.00

	 ท่�ดินอาคืารและอุปีกรณ์

	 กลุ่มั่บริษััทฯ	ม่ั่ท่�ดิน	อาคืาร	และอุปีกรณ์สุิทธิุจำานวน	2,054	ล้านบาท	ณ	สิิ�นปีี	2564,	จำานวน	1,928	ล้านบาท	ณ	สิิ�นปีี	2563	

และจำานวน	1,778	ล้านบาท	ณ	สิิ�นปีี	2562	สิาเหตุท่�กลุ่มั่บริษััทฯ	ม่ั่ท่�ดิน	อาคืาร	และอุปีกรณ์สุิทธิุในสัิดส่ิวนท่�น้อย	เน่องจากสิำานักงาน

สิาขาท่�ใช้ในการให้บริการสิินเช่อแก่ล้กค้ืานั�นส่ิวนใหญ่บริษััทฯ	ใช้วิธุ่เช่าเป็ีนหลัก	ทำาให้ทรัพื่ย์สิินส่ิวนใหญ่ของบริษััทฯ	ปีระกอบด้วย

อุปีกรณ์สิำานักงาน	คือมั่พื่ิวเตอร์	และยานพื่าหนะเพื่่อใช้ในการปีฏิิบัติงานเท่านั�น

ปี 2562

ลื่�านบาท       ร�อยั่ลื่ะ
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เงินก้�ยั่ืม
ปี 2564

ลื่�านบาท       ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2563

ลื่�านบาท       ร�อยั่ลื่ะ

หนี�ส่ิน

ปี 2564 

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2563

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

ปี 2562

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

อัต้ราการเต้ิบโต้ 

ปี 2564-2563

ลื่�านบาท ร�อยั่ลื่ะ

	 หน่�สิินและส่ิวนของผู้้้ถืึอหุ้น

เงินก้้ยืมั่และหุ้นก้้ 67,314 68.42 50,975 66.01 16,339 32.05 44,136 71.34

หน่�สิินอ่น 6,207 6.31 5,565 7.21 642 11.54 1,764 2.85

รวมั่หน่�สิิน 73,521 74.72 56,540 73.22 16,981 30.03 45,900 74.19

ส่ิวนของผู้้้ถืึอหุ้น 24,869 25.28 20,682 26.78 4,187 20.24 15,972 25.81

รวมหนี้ส่ินและ

ส่่วนของผ้้ถืึอหุ้น

98,390 100.00 77,222 100.00 21,168 27.41 61,872 100.00

	 สิำาหรับ	 ปีี	 2564	 กลุ่มั่บริษััทฯ	 มั่่หน่�สิินและสิ่วนของผู้้้ถึือหุ้นรวมั่	 98,390	 ล้านบาท	 โดยหน่�สิินหลัก	 มั่าจากเงินก้้ยืมั่	

เน่องจากกลุ่มั่บริษััทฯ	ทำาธุุรกิจปีล่อยสิินเช่อจึงจัดหาแหล่งเงินทุนผู้่านเงินก้้ยืมั่ธุนาคืารในร้ปีตั�วสัิญญาใช้เงิน	เงินเบิกเกินบัญช่และ

เงินก้้ยืมั่ระยะยาว	 ทั�งน่�กลุ่มั่บริษััทฯ	 ยังเพิื่�มั่ช่องทางจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการระดมั่ทุนผู่้านตลาดตราสิารหน่�ในร้ปีของตั�วแลกเงิน	

(BE)	และหุ้นก้้	(BOND)	

	 เงินก้้ยืม

เงินก้้ยืมั่ระยะสิั�น 4,235 6.29 2,397 4.70 1,897 4.30

เงินก้้ยืมั่ระยะยาว-

ธุนาคืารพื่าณิชย์
16,051 23.85 10,125 19.86 7,032 15.93

เงินก้้ยืมั่ระยะยาว-หุ้นก้้ 47,028 69.86 38,453 75.44 35,207 79.77

รวม 67,314 100.00 50,975 100.00 44,136 100.00

	 กลุ่มั่บริษััทฯ	ม่ั่แหล่งท่�มั่าของเงินก้้ยืมั่จากการพึื่�งพื่าสิถึาบันการเงินในร้ปีแบบของตั�วสัิญญาใช้เงิน	วงเงินเบิกเกินบัญช่	และ

เงินก้้ยืมั่ระยะยาว	สิำาหรับตลาดตราสิารหน่�มั่าจากการออกตั�วแลกเงินและหุ้นก้้	

ปี 2562

ลื่�านบาท       ร�อยั่ลื่ะ

รายงานประจำำาปี 2564
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	 ส่่วนของผ้้ถืึอหุ้น

	 ส่ิวนของผู้้้ถืึอหุ้นของกลุ่มั่บริษััทฯ	เพิื่�มั่ขึ�นจากกำาไรจากการดำาเนินงาน	และบริษััทฯ	ม่ั่การจ่ายปัีนผู้ลจากกำาไรเป็ีนปีระจำาปีีทุกปีี	

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

กำาไรสุิทธิุ	(ล้านบาท) 4,945 5,214 4,237

เงินปัีนผู้ลจ่าย	(ล้านบาท) 721 784 636

ปัีนผู้ลต่อหุ้น	(บาท) 0.34 0.37 0.30

อัตราส่ิวนหน่�สิินรวมั่ต่อส่ิวนของเจ้าของ	(DE	ratio) 2.96 2.73 2.87

	 ส่ภาพคล่อง

หน่วยั่ : ลื่�านบาท ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

เงินสิดสุิทธิุใช้ไปีจากกิจกรรมั่ดำาเนินงาน (12,118) (2,387) (5,992)

เงินสิดสุิทธิุใช้ไปีจากกิจกรรมั่ลงทุน (562) (634) (791)

เงินสิดสุิทธิุได้มั่าจากกิจกรรมั่จัดหาเงิน 12,608 3,616 6,686

เงินสิดและรายการเท่ยบเท่าเงินสิดเพิื่�มั่ขึ�น	(ลดลง)	สุิทธิุ (72) 595 (97)

	 กระแส่เงินส่ดจัากกิจักรรมดำาเนินงาน

	 กลุ่มั่บริษััทฯ	มั่่กระแสิเงินสิดใช้ไปีในการดำาเนินงาน	ซ์ึ�งจัดว่าเปี็นปีกติของธุุรกิจให้บริการปีล่อยสิินเช่อ

	 กระแส่เงินส่ดจัากกิจักรรมลงทุน

	 กลุ่มั่บริษััทฯ	 มั่่กระแสิเงินสิดจากกิจกรรมั่ลงทุน	 มั่าจากการลงทุนซ์ื�อยานพื่าหนะ	ทรัพื่ย์สิินและอุปีกรณ์สิำานักงานต่างๆ 

เพื่่อรองรับการขยายสิาขา

	 กระแส่เงินส่ดจัากกิจักรรมจััดหาเงิน

	 กลุ่มั่บริษััทฯ	มั่่กระแสิเงินสิดจากกิจกรรมั่จัดหาเงิน	มั่าจากการก้้ยืมั่เงินเพื่่อใช้เปี็นเงินทุนหมัุ่นเว่ยนในการปีล่อยสิินเช่อ 

	ใช้จ่ายชำาระคืืนเงินก้้ยืมั่
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 งบการเงินรวม

สิินทรัพื่ย์รวมั่ 98,390 77,222 61,872

หน่�สิินรวมั่ 73,521 56,540 45,900

ส่ิวนของผู้้้ถืึอหุ้น 24,869 20,682 15,972

รายได้รวมั่ 16,019 14,733 12,688

ค่ืาใช้จ่ายรวมั่ 7,690 6,399 5,868

กำาไร(ขาดทุน)	สุิทธิุ 4,945 5,214 4,237

อัตราส่ิวนหน่�สิินสุิทธิุต่อกำาไรก่อนดอกเบ่�ย

จ่ายภิาษ่ัเงินได้	ค่ืาเส่ิอมั่ราคืา	และค่ืาตัดจำาหน่าย	

(net	debt	to	EBITDA	ratio)	(เท่า)	

6.89 5.22 6.12

อัตราส่ิวนคืวามั่สิามั่ารถึในการชำาระดอกเบ่�ย	

(interest	coverage	ratio	:	ICR)		(เท่า)
4.85 5.57 4.65

อัตราส่ิวนคืวามั่สิามั่ารถึในการชำาระหน่�	

(debt	service	coverage	ratio	:	DSCR)	(เท่า)
0.33 0.49 0.48

อัตราหน่�สิินต่อส่ิวนของผู้้้ถืึอหุ้น

(debt	to	equity	:	D/E	ratio)	(เท่า)
2.96 2.73 2.87

อัตราส่ิวนสิภิาพื่คืล่อง	(current	ratio)	(เท่า) 1.57 1.87 2.20

อัตราส่ิวนตั�วเงินจ่ายต่อหน่�สิินท่�ม่ั่ภิาระดอกเบ่�ย	

(BE	size	to	interest	bearing	debt	ratio)	(เท่า)
0.02 0.02 0.02

อัตราส่ิวนหน่�สิินท่�ม่ั่ภิาระดอกเบ่�ยท่�คืรบกำาหนด

ภิายใน	1	ปีีต่อหน่�สิินท่�ม่ั่ภิาระดอกเบ่�ยทั�งหมั่ด	(เท่า)
0.42 0.37 0.33

อัตราส่ิวนเงินก้้ยืมั่จากสิถึาบันการเงินต่อหน่�สิินรวมั่	(เท่า) 0.26 0.20 0.17

อัตราส่ิวนเงินให้สิินเช่อท่�ไม่ั่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ

สิินเช่อรวมั่	(NPL	Ratio)	(ร้อยละ)	
1.39 1.05 1.03

อัตราส่ิวนค่ืาเผู่้อหน่�สิงสัิยจะส้ิญต่อสิินเช่อรวมั่	(ร้อยละ)	 2.00 1.87 2.84

อัตราส่ิวนผู้ลตอบแทนจากสิินทรัพื่ย์	(ROA)	(ร้อยละ)	 5.63 7.50 7.63

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

ลื่�านบาท ลื่�านบาท ลื่�านบาท

	 4.3	อัต่ราส่่วนทางการเงิน
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หมายเหตุุ : อัตุราสำ่วินหนี�สำินสำุทธิีตุ่อกำาไรก่อนด้อกเบี�ยจ่ายภัาษัีเงินได้้ ค่าเสำ่อมราคา แล่ะค่าตุัด้จำาหน่าย (net debt to EBITDA 

ratio) คำานวิณจาก (หนี�สำินทั�งหมด้ที�มีภัาระด้อกเบี�ยไม่รวิมหนี�สำินตุามสำัญ่ญ่าเช้่า – เงินสำด้แล่ะรายการเทียบเท่าเงินสำด้) / กำาไร

ก่อนด้อกเบี�ยจ่ายภัาษีัเงินได้้ ค่าเสำ่อมราคา แล่ะค่าตุัด้จำาหน่าย

 อัตุราส่ำวินควิามสำามารถในการช้ำาระด้อกเบี�ย คำานวิณจาก กำาไรก่อนหักด้อกเบี�ยจ่าย ภัาษัีเงินได้้ ค่าเสำ่อมราคาแล่ะค่า

ตุัด้จำาหน่าย (EBITDA) / ด้อกเบี�ยจ่าย

 อัตุราสำ่วินควิามสำามารถในการช้ำาระหนี� คำานวิณจาก กำาไรก่อนหักด้อกเบี�ยจ่าย ภัาษัีเงินได้้ ค่าเสำ่อมราคาแล่ะค่าตัุด้

จำาหน่าย (EBITDA) / (หนี�สิำนระยะสัำ�นที�มีภัาระด้อกเบี�ย + ส่ำวินของหนี�สิำนที�มีภัาระด้อกเบี�ยระยะยาวิที�จะถ้งกำาหนด้ช้ำาระภัายใน 1 ปี)

 อัตุราสำ่วินหนี�สำินตุ่อสำ่วินของผิู้ถือหุน้ เป็นการคำานวิณตุามนิยามตุามข้อกำาหนด้สิำทธีิ โด้ยผิู้ออกจะตุ้องด้ำารงสำัด้สำ่วินหนี�

สำินตุ่อสำ่วินของผิู้ถือหุน้ (Debt to Equity Ratio) ของผิู้ออกหุ้นกู้ในอัตุราสำ่วินไม่เกิน 7: 1 (เจ็ด้ตุ่อหน้�ง) ณ วัินสำิ�นงวิด้บัญ่ช้ีของ

แตุ่ล่ะปี โด้ยทำาการคำานวิณจากงบการเงินรวิมที�ผิ่านการตุรวิจสำอบโด้ยผิู้สำอบบัญ่ช้ีของผิู้ออกหุ้นกู้ (ซ้�งเป็นผิู้สำอบบัญ่ช้ีที�ได้้รับ

อนุญ่าตุจากสำำานักงาน ก.ล่.ตุ.) ตุล่อด้อายุหุ้นกู้

 อัตุราส่ำวินเงินให้สิำนเช่้อที�ไม่ก่อให้เกิด้รายได้้ตุ่อสิำนเช่้อรวิม (NPL Ratio) คำานวิณจากสิำนเช่้อที�ไม่ก่อให้เกิด้รายได้้ / สิำนเช่้อรวิม

 อัตุราสำ่วินค่าเผิ่อหนี�สำงสำัยจะสำูญ่ตุ่อสำินเช้่อรวิม คำานวิณจากค่าเผิ่อหนี�สำงสำัยจะสำูญ่(หรือเรียกวิ่าค่าเผิ่อผิล่ขาด้ทุนด้้าน

เครด้ิตุที�คาด้วิ่าจะเกิด้ข้�น) / สำินเช้่อรวิม

 อัตุราสำ่วินผิล่ตุอบแทนจากสำินทรัพย์ คำานวิณจากกำาไรสำุทธีิ / สิำนทรัพย์รวิมเฉล่ี�ย
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ช่อบริษััท บริษััท	เมั่ืองไทย	แคืปีปีิตอล	จำากัด	(มั่หาชน)

ลักษัณะการปีระกอบธุุรกิจ ผู้้้ให้บริการทางการเงินท่�มั่ิใช่สิถึาบันการเงิน	ปีระกอบธุุรกิจสิินเช่อสิ่วนบุคืคืลภิายใต้

การกำากับ	สิินเช่อรายย่อย	เพื่่อการปีระกอบอาช่พื่ภิายใต้การกำากับ	สิินเช่อโฉนด	ท่�ดิน	

(ไมั่โคืรไฟแนนซ์์)

ท่�ตั�งสิำานักงานใหญ่ 332/1	ถึนนจรัญสินิทวงศ์	แขวงบางพื่ลัด	เขตบางพื่ลัด	กรุงเทพื่มั่หานคืร	10700

เลขทะเบ่ยนบริษััท บมั่จ.เลขท่�	0107557000195

Homepage http://www.muangthaicap.com

ทุนจดทะเบ่ยน 2,120,000,000	บาท	(ณ	วันท่�	31	ธัุนวาคืมั่	2564)

ทุนจดทะเบ่ยนชำาระแล้ว 2,120,000,000	บาท	(ณ	วันท่�	31	ธัุนวาคืมั่	2564)

โทรศัพื่ท์ 02-483-8888

นายทะเบ่ยนหลักทรัพื่ย์ 93	อาคืารตลาดหลักทรัพื่ย์แห่งปีระเทศไทย	ถึนนรัชดาภิิเษัก	เขตดินแดง	

กรุงเทพื่มั่หานคืร	10400	โทร.	0-2009-9999

เลขานุการบริษััท นางสิาว	มั่ลฑ์ล	อ่อนแผู้น	บริษััท	เมั่ืองไทย	แคืปีปิีตอล	จำากัด	(มั่หาชน)	 

332/1	ถึนนจรัญสินิทวงศ์	แขวงบางพื่ลัด	เขตบางพื่ลัด	กรุงเทพื่มั่หานคืร	10700	 

โทร.	02-483-8888	ต่อ	12999	Email.	Monthon.o@muangthaicap.com

ผู้้้สิอบบัญช่ 1.	นายชาญชัย	สิกุลเกิดสิิน	ผู้้้สิอบบัญช่รับอนุญาตเลขทะเบ่ยน	6827	และ/หรือ	

2.	นายโชคืชัย	งามั่วุฒิกุล	ผู้้้สิอบบัญช่รับอนุญาตเลขทะเบ่ยน	9728	และ/หรือ	

3.	นางสิาวสิุร่รัตน์	ทองอรุณแสิง	ผู้้้สิอบบัญช่รับอนุญาตเลขทะเบย่น	4409	และ/หรือ	

4.	นางสิาวอรวรรณ	ชุณหกิจไพื่ศาล	ผู้้้สิอบบัญช่รับอนุญาตเลขทะเบ่ยน	6105

			จาก	บริษััท	เคืพื่่เอ็มั่จ่ภิ้มั่ิไชย	สิอบบัญช่	จำากัด

ขั�อม้ลื่ทั�วไปแลื่ะขั�อม้ลื่ส่ำาคัญิอ่น

ขั�อม้ลื่ทั�วไป

ขั�อม้ลื่ทั�วไป

5
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	 5.1	ข้อมล้ส่ำาคัญอ่น

	 -ไม่ั่ม่ั่-

	 5.2	ข้อพิพาททางกฎหมาย

	 ณ	วันท่�	31	ธุันวาคืมั่	2564	กลุ่มั่บริษััทฯ	ไมั่่เปี็นคื้่คืวามั่หรือคื้่กรณ่ในคืด่ดังต่อไปีน่�

	 5.2.1	คืด่ท่�อาจม่ั่ผู้ลกระทบด้านลบต่อสิินทรัพื่ย์ของบริษััทฯ	หรือบริษััทย่อยท่�ม่ั่จำานวนส้ิงกว่าร้อยละ	5	ของส่ิวนผู้้้ถืึอหุ้น	ณ	

วันท่�	31	ธัุนวาคืมั่	2564

	 5.2.2	คืด่ท่�กระทบต่อการดำาเนินธุุรกิจของบริษััทฯ	หรือบริษััทย่อยอย่างมั่่นัยสิำาคืัญ	แต่ไม่ั่สิามั่ารถึปีระเมั่ินผู้ลกระทบ

เปี็นตัวเลขได้,	คืด่ท่�มั่ิได้เกิดจากการปีระกอบธุุรกิจโดยปีกติของบริษััทฯ	หรือบริษััทย่อย

	 5.3	ต่ลาดรอง

	 -ไมั่่มั่่-

 

	 5.4	ส่ถึาบันการเงินที�ต่ิดต่่อป้ระจัำา

 	ธุนาคืารกรุงเทพื่	จำากัด	(มั่หาชน)

 	ธุนาคืารกสิิกรไทย	จำากัด	(มั่หาชน)

 	ธุนาคืารกรุงไทย	จำากัด	(มั่หาชน)

 	ธุนาคืารไทยพื่าณิชย์	จำากัด	(มั่หาชน)

 	ธุนาคืารเก่ยรตินาคืินภัิทร	จำากัด	(มั่หาชน)

 	ธุนาคืารซ์ไ่อเอ็มั่บ่	ไทย	จำากัด	(มั่หาชน)

 	ธุนาคืารแลนด์	แอนด์	เฮ้าสิ์	จำากัด	(มั่หาชน)

 	ธุนาคืาร	แห่งปีระเทศจ่น	(ไทย)	จำากัด	(มั่หาชน)

 	ธุนาคืาร	ไอซ์่บ่ซ์่	(ไทย)	จำากัด	(มั่หาชน)

	 5.5	ที�ป้รึกษัากฎหมายป้ระจัำาบริษััท

	 บริษััท	เบเคือร์	แอนด์	แม็ั่คืเค็ืนซ์่�	จำากัด	

	 990	อาคืารอับดุลราฮิมั่	ชั�นท่�	5	และชั�น	22-25	ถึนนพื่ระรามั่	4	แขวงสิ่ลมั่	

	 เขตบางรัก	กรุงเทพื่มั่หานคืร	10500	

	 โทร.	0-2636-2000			โทรสิาร	0-636-2111
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บริการใกลชิด

ดุจญาติมิตรที่รูใจ

เพิ่มคุณคา

การบริการ

ดวย รอยยิ้ม



ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ  

6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริิษััทฯ	 มุ่่�งมัุ่�นดำำ�เนินธุ่ริกิิจให้้เติบิโติอย่��งมัุ่�นคงและ

ย่ั�งย่ืน	 ดำ้วย่กิ�ริสริ้�งมุู่ลค��เพิ่ิ�มุ่ให้้แกิ�ผูู้้ถืือห้่้นและค่ณค��ริ�วมุ่

ให้้แกิ�ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิภ�คส�วน	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 ไดำ้ให้้

คว�มุ่สำ�คัญติ�อกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่แนวท�งของติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์

แห้�งปริะเทศไทย่	เพิ่่อให้้มุ่ีริะบบธุริริมุ่�ภิบ�ลที �ดำี		(Good	

Corporate	Governance)	โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	ไดำ้

กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่กิำ�กัิบดำูแลกิิจกิ�ริ	และจริริย่�บริริณจริิย่ธุริริมุ่

ท�งธุร่ิกิิจ	สำ�ห้ริับกิริริมุ่กิ�ริผูู้้บริิห้�ริและพิ่นักิง�น	เพิ่่อนำ�ไป

ใช้้เป็นแนวท�งกิ�ริปฏิิบัติิง�นติ�อผูู้้มุ่ีส�วนได้ำเสีย่ท่กิภ�คส�วน	

โดำย่มุ่ีกิ�ริปริะกิ�ศและส่อส�ริให้พ้ิ่นักิง�นไดำ้ริับทริ�บ	 ริวมุ่ทั�ง 

เผู้ย่แพิ่ริ�ไว้ในเว็บไซต์ิของบริิษััทฯ	(www.muangthaicap.com)	

โดำย่มุ่ีวัติถื่ปริะสงค์เพิ่่อให้้พิ่นักิง�นของบริิษััทฯ	 ติลอดำจนผูู้้ที�

เกิี�ย่วข้อง	มุ่ีคว�มุ่ริู้คว�มุ่เข้�ใจในห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริ	

ให้้เป็นไปในทิศท�งเดีำย่วกัิน	โดำย่ยึ่ดำมัุ่�นคว�มุ่โปริ�งใส	เป็นธุริริมุ่	

ติริวจสอบไดำ้	 มุ่ีจริิย่ธุริริมุ่ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ	 มุ่ีกิ�ริปฏิิบัติิที�

สอดำคลอ้งกิับห้ลักิกิฎริะเบีย่บข้อบังคับและกิฎห้มุ่�ย่ติ��งๆ	ที�

เกิี�ย่วข้อง	ติลอดำจนมุ่ีคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบติ�อเศริษัฐกิิจ	สังคมุ่	

และสิ�งแวดำล้อมุ่	 โดำย่กิำ�ห้นดำแนวท�งเพิ่่อเป็นกิริอบในกิ�ริ

ปฏิิบัติิง�น	และปฏิิบัติิติ�อผูู้้มีุ่ส�วนได้ำเสีย่ท่กิฝ่่�ย่	ดัำงริ�ย่ละเอีย่ดำ

ติ�อไปนี�

	 1.	กิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	ผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�นท่กิคน	

มุ่่�งมัุ่�นนำ�ห้ลักิกิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริ	จริิย่ธุริริมุ่ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ 

และจริริย่�บริริณ	โดำย่กิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	ผูู้้บริิห้�ริและพิ่นักิง�น

นำ�ไปปฏิิบัติิในกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริิษััทฯ	เพิ่่อสร้ิ�งค่ณค��ให้้

บริิษััทฯ	อย่��งย่ั�งย่ืน

	 2.	กิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	ผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�นท่กิคน	 

ติ้องปฏิิบัติิห้น้�ที�ดำ้วย่คว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบ	ริะมุ่ัดำริะวัง	ซ่อสัติย่์

ส่จริิติ	โดำย่ปฏิิบัติิติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่	ข้อบังคับบริิษััทฯ	และปริะกิ�ศ

ที�เกิี�ย่วข้อง

	 3.	กิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	ผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�นท่กิคน	

ย่ึดำมุ่ั�นคว�มุ่เป็นธุริริมุ่	 โดำย่ปฏิิบัติิติ�อผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่่�ย่ 

อย่��งเท��เทีย่มุ่พิ่ร้ิอมุ่ดูำแลสอดำส�อง	ควบค่มุ่	ป้องกัินกิ�ริตัิดำสินใจ

ห้ริือกิ�ริกิริะทำ�ใดำๆ	ที�มุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์	และ

ริ�ย่กิ�ริที�เกีิ�ย่วโย่งกัิน	โดำย่ยึ่ดำถืือปริะโย่ช้น์ของบริิษััทฯ	เป็นที�ตัิ�ง

	 4.	กิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 ผูู้้บริิห้�ริ	 และพิ่นักิง�นท่กิคน	

ย่ึดำมุ่ั�นและปฏิิบัติิติ�มุ่คู�มุ่ือกิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริท่จริิติคอริ์ริัปช้ัน	

ไมุ่�ล�วงละเมุ่ิดำทริัพิ่ย่์สินท�งปัญญ�	 เค�ริพิ่ติ�อกิฎห้มุ่�ย่และ

ห้ลักิสิทธุิมุ่น่ษัย่ช้น

	 5.	 ดำำ�เนินกิ�ริให้้มีุ่ริะบบกิ�ริควบคมุ่่ภ�ย่ใน	 และกิ�ริ

บริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งให้้อยู่�ในริะดำับเห้มุ่�ะสมุ่	ริวมุ่ถึืงมีุ่ริะบบบัญชี้

และริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงินที�มุ่ีคว�มุ่ถืูกิติ้องเช้่อถืือไดำ้

	 6.	 ดำำ�เนินกิ�ริให้้โคริงสร้ิ�งกิ�ริจัดำกิ�ริของบริิษััทฯ	มีุ่

บริริษััทภิบ�ลที�ดีำ	 มีุ่กิ�ริกิำ�ห้นดำอำ�น�จห้น้�ที�และคว�มุ่รัิบผิู้ดำช้อบ

ของคณะกิริริมุ่กิ�ริแติ�ละคณะและผูู้้บริิห้�ริอย่��งช้ัดำเจน

	 7.	 ปลูกิฝั่งค่ณธุริริมุ่	จริิย่ธุริริมุ่	สร้ิ�งจิติสำ�นึกิอันดีำง�มุ่	

ปฏิิบัติิติ�อพิ่นักิง�นดำ้วย่คว�มุ่เป็นธุริริมุ่	ติลอดำจนมุ่่�งมุ่ั�นพิ่ัฒน�

และย่กิริะดัำบขีดำคว�มุ่ส�มุ่�ริถืของบ่คล�กิริอย่��งติ�อเน่อง

	 8.	 ดำำ�เนินกิ�ริโดำย่คำ�นึงถึืงคว�มุ่รัิบผิู้ดำช้อบติ�อผูู้้ถืือห้่้น	

ผูู้้มีุ่ส�วนไดำ้เสีย่	ช้่มุ่ช้น	สังคมุ่และสิ�งแวดำล้อมุ่

	 9.	 ติริะห้นักิและเค�ริพิ่ในสิทธิุแห้�งคว�มุ่เป็นเจ้�ของ

ผูู้้ถืือห้่้น	ปฏิิบัติติิ�อผูู้้ถืือห้่้นอย่��งเท��เทีย่มุ่กิัน

	 10.	มุ่่�งมุ่ั�นสู�คว�มุ่เป็นเลิศในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ	 โดำย่

ย่ึดำมุ่ั�นกิ�ริสริ้�งคว�มุ่พิ่ึงพิ่อใจให้้แกิ�ลูกิค้�	ด้ำวย่กิ�ริรัิบฟัังและ

ทบทวนตินเอง	เพิ่่อเพิ่ิ�มุ่ศักิย่ภ�พิ่ในกิ�ริบริิห้�ริและสร้ิ�งสริริค์

สิ�งที�ดีำที�ส่ดำอยู่�เสมุ่อ

	 11.	ดำำ�เนินกิ�ริให้้มุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ส�ริสนเทศที�สำ�คัญ

อย่��งเพิ่ีย่งพิ่อ	เช้่อถืือได้ำและทันเวล�	ติริ�บเท��ที�ไมุ่�กิริะทบติ�อ

ปริะโย่ช้น์อันช้อบธุริริมุ่ของบริิษััทฯ

	 12.		ดำำ�เนินกิ�ริให้้มีุ่กิ�ริจัดำกิ�ริภ�ษีัให้้มีุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่

สูงส่ดำโดำย่ยึ่ดำห้ลักิธุริริมุ่มุ่�ภิบ�ลที�ดำี	 กิ�ริจัดำกิ�ริคว�มุ่เสี�ย่งด้ำ�น

ภ�ษัีที�ดำี	และกิ�ริเปิดำเผู้ย่เพิ่่อคว�มุ่โปริ�งใส

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 มุ่ีคว�มุ่เช้่อมุ่ั�นว��นโย่บ�ย่

กิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี	 จริริย่�บริริณ	และจริิย่ธุริริมุ่ท�งธุ่ริกิิจ	

ควบคู�กิับกิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืนโดำย่คำ�นึงถืึงกิ�ริมีุ่ส�วนริ�วมุ่ใน

กิ�ริพิ่ัฒน�ริะบบเศริษัฐกิิจ	 สังคมุ่	 สิ�งแวดำล้อมุ่ของปริะเทศ	

ซึ�งเป็นห้นึ�งในปัจจัย่ที�สำ�คัญที�จะส�งผู้ลให้้บริิษััทฯ	 กิ้�วสู�กิ�ริ

เป็นบริิษััทชั้�นนำ�ที�มุ่ีคว�มุ่เจริิญเติิบโติอย่��งมุ่ั�นคงและย่ั�งยื่น	

กิ�อให้้เกิิดำคว�มุ่เช้่อมุ่ั�นติ�อผูู้้ถืือห้่้นและนักิลงท่น	นอกิจ�กินี�

บริิษััทฯ	ย่ังไดำ้ติริะห้นักิถืึงกิ�ริคอริ์ริัปช้ัน	ซึ�งเป็นอ่ปสริริคใน
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กิ�ริพัิ่ฒน�สังคมุ่	และเศริษัฐกิิจของปริะเทศ	โดำย่บริิษััทฯ	ได้ำ

ริับกิ�ริริับริอง	(Certified)	เป็นสมุ่�ช้ิกิแนวริ�วมุ่ปฏิิบัติิของ

ภ�คเอกิช้นไทย่ในกิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริท่จริิติ	(CAC)	อย่��งเป็น

ท�งกิ�ริ	อันเป็นห้นึ�งในแนวท�งกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจที�สอดำคล้อง

ติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี		

	 ในปี	 2564	บริิษััทฯ	 ไดำ้ริับกิ�ริปริะเมุ่ินกิ�ริกิำ�กิับ

ดำูแลจ�กิสมุ่�คมุ่ส�งเสริิมุ่สถื�บันกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทไทย่	(Thai	

Institute	of	Directors	-	IOD)	ในริะดำับ	5	ดำ�ว	เป็นปีที�	4	

ติิดำติ�อกิัน	 ซึ �งจัดำกิ�ริปริะเมุ่ินโดำย่สมุ่�คมุ่ส�งเสริิมุ่สถื�บัน

กิริริมุ่กิ�ริบริิษััทไทย่	(IOD)	ทั�งนี�	ริ�งวัลดำังกิล��ว	สะท้อนให้้

เห้็นถืึงคว�มุ่มุ่่�งมุ่ั�นของบริิษััทฯ	ในกิ�ริส�งเสริิมุ่กิ�ริกิำ�กิับดำูแล

กิิจกิ�ริที�ดำีในองค์กิริ	และไดำ้มุ่ีกิ�ริทบทวนนโย่บ�ย่	และแนว

ปฏิบิัติิในกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริคริอบคล่มุ่เนื�อห้�ทั�ง	5	ห้มุ่วดำ	

ซึ�งเปิดำเผู้ย่ในเว็บไซต์ิของบริิษััทฯ	(www.muangthaicap.com/

นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธุ์/นโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี)	 เพิ่่อเป็น 

กิ�ริส่อส�ริให้้กิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	ผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�นท่กิริะดัำบ

ไดำ้ศึกิษั�ริ�ย่ละเอีย่ดำอย่��งทั�วถืึงและนำ�ไปใช้้เป็นแนวท�งกิ�ริ

ปฏิิบัติิง�น	ทั�งยั่งมีุ่จ่ดำมุ่่�งห้มุ่�ย่สำ�คัญในกิ�ริส่อส�ริเร่ิองดัำงกิล��ว

ไปย่ังผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่�่ย่	ทั�งผูู้้ถืือห้่้น	ลูกิค้�	คู�ค้�	พิ่นักิง�น	

สังคมุ่	ติลอดำจนห้น่วย่ง�นกิำ�กัิบดูำแล	 เพ่ิ่อสร้ิ�งคว�มุ่เช่้อมัุ่�นว��	

จะได้ำรัิบกิ�ริปฏิิบัติิอย่��งเป็นธุริริมุ่	เท��เทีย่มุ่	สะท้อนภ�พิ่ลักิษัณ์

ที�ดำีของบริิษััทฯ	และเพิ่ิ�มุ่ศักิย่ภ�พิ่ในกิ�ริแข�งขันให้ก้ิับบริิษััทฯ	

ภ�ย่ใติ้กิริอบจริิย่ธุริริมุ่และคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบติ�อสังคมุ่	 เพิ่่อให้้

บริิษััทฯ	และสังคมุ่เติิบโติไปดำ้วย่กิันอย่��งย่ั�งย่ืน

	 นอกิจ�กินี�	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทได้ำมุ่ีกิ�ริทบทวนและ 

ติิดำติ�มุ่ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นติ�มุ่แผู้นง�นกิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดีำ	

ริวมุ่ถืึงแผู้นง�นดำ้�นคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบติ�อสังคมุ่	ช้่มุ่ช้น	และ 

สิ�งแวดำล้อมุ่	อย่��งน้อย่ปีละ	1	คริั�ง		

	 ทั�งนี�	 ในปี	2564	ฝ่่�ย่เลข�น่กิ�ริบริิษััทไดำ้นำ�เสนอ

ติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล	 ในกิ�ริปริับปริ่งนโย่บ�ย่และ

แผู้นง�นกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีของบริิษััทฯ	ให้้สอดำคล้องกิับ

ห้ลักิกิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดีำสำ�ห้รัิบบริิษััทจดำทะเบีย่น	ปี	2560		

(CG	Code)	โดำย่สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย่์

และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	(กิ.ล.ติ.)

	 6.1.1	นโยบายและแนวปฏิิบัติิท่ี่�เก่ี่�ยวกัี่บคณะกี่รรมกี่าร

 

	 กี่ารสรรหากี่รรมกี่าร

	 ห้ลักิเกิณฑ์์กิ�ริสริริห้�กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริริะดัำบสูงส่ดำ

	 ห้ลักิเกิณฑ์์ในกิ�ริสริริห้�กิริริมุ่กิ�ริให้มุ่�	 คณะกิริริมุ่กิ�ริ

จะพิ่ิจ�ริณ�ถืึงค่ณสมุ่บัติิ	คว�มุ่ริู้คว�มุ่ส�มุ่�ริถืในกิ�ริทำ�ง�น	

ทักิษัะที�จำ�เป็นที�ย่ังข�ดำอยู่�ในคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำปัจจ่บัน	ให้้มุ่ี

คว�มุ่สอดำคล้องกัิบกิลย่่ทธ์ุในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	

เพิ่่อกิำ�ห้นดำค่ณสมุ่บัติิของกิริริมุ่กิ�ริที�ติ้องกิ�ริสริริห้�	ริวมุ่ถืึง

กิ�ริใช้้ฐ�นข้อมุู่ลกิริริมุ่กิ�ริ	 เช้�น	 สมุ่�คมุ่ส�งเสริิมุ่สถื�บัน

กิริริมุ่กิ�ริบริิษััทไทย่	(IOD)	ห้ริือบริิษััทที�ปริึกิษั�แล้วแติ�กิริณ	ี

เป็นแห้ล�งในกิ�ริสริริห้�กิริริมุ่กิ�ริให้มุ่�	 คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�

และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน	จะพิ่ิจ�ริณ�บ่คคลที�มุ่ี	ค่ณสมุ่บัติิ

ติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำไว้ในกิฎบัติริของกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	ซึ�งเป็นไปติ�มุ่ที�

กิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำ	และติ�มุ่	Skill	Matrix	ที�บริิษััทฯ	ไดำ้กิำ�ห้นดำ

ให้้สอดำคล้องกัิบกิลย่ท่ธุ์ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	ในด้ำ�น

ติ��งๆ	ดำังนี�

	 1.	อ่ติส�ห้กิริริมุ่กิ�ริเงิน	กิ�ริธุน�ค�ริ	กิ�ริปล�อย่

สินเช้่อ	ปริะกิันฯ

	 2.	กิ�ริบัญช้ี

	 3.	กิ�ริบริหิ้�ริจัดำกิ�ริ	และกิลย่่ทธ์ุ

	 4.	กิ�ริจัดำกิ�ริทรัิพิ่ย่�กิริบ่คคล

	 5.	กิ�ริพิ่ัฒน�เทคโนโลย่ีส�ริสนเทศ

	 6.	กิ�ริจัดำกิ�ริคว�มุ่เสี�ย่ง

	 โดำย่ในแติ�ละปี	คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำ

ค��ติอบแทนจะสริริห้�บ่คคลเพ่ิ่อเลือกิตัิ�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริ	จ�กิกิ�ริ

คริบว�ริะออกิจ�กิติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริ	 โดำย่พิ่ิจ�ริณ�จ�กิกิ�ริ

เสนอบ่คคลเพิ่่อริับกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�เลือกิติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริโดำย่ 

ผูู้้ถืือห้่้น	 ดำ้วย่กิ�รินำ�เสนอช้่อติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริโดำย่ผูู้้ถืือห้่้น 

จะขึ�นอยู่�กิับค่ณสมุ่บัติิของผูู้้ถืูกิเสนอช้่อ	 ติ้องเป็นไปติ�มุ่

แนวท�งกิ�ริกิำ�กัิบดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีของบริิษััทฯ	พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิ

บริิษััทมุ่ห้�ช้นจำ�กิัดำ	และพิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทริัพิ่ย่์และ

ติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	กิ�ริแติ�งติั�งกิริริมุ่กิ�ริแติ�ละริ�ย่	ติ้องไดำ้รัิบ

คะแนนเสีย่งเห้็นช้อบเกิินกิว��กิึ�งห้นึ�งของจำ�นวนเสีย่งทั�งห้มุ่ดำ

ของผูู้้ถืือห้่้น	ซึ�งมุ่�ปริะช้่มุ่และออกิเสีย่งลงคะแนน		

	 ห้ลักิเกิณฑ์์ในกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�เริ่องกิ�ริดำำ�ริงติำ�แห้น่ง

ของบ่คคลที�จะเสนอช่้อเป็นกิริริมุ่กิ�ริในบริิษััทฯ	 จะต้ิองไมุ่�ดำำ�ริง

ติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริในบริิษััทฯ	จดำทะเบีย่นริวมุ่แล้วเกิินกิว��	

5	บริิษััท		ในกิริณีกิริริมุ่กิ�ริอิสริะจะติ้องมุ่ีค่ณสมุ่บัติกิิริริมุ่กิ�ริ

อิสริะติ�มุ่ที�กิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำ	 เมุ่่อคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และ

กิำ�ห้นดำค��ติอบแทน	 ไดำ้พิ่ิจ�ริณ�อย่��งคริบถื้วนละเอีย่ดำ

ริอบคอบแล้ว	 จะนำ�เสนอช้่อบ่คคลดำังกิล��วติ�อที �ปริะช้่มุ่

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	เพิ่่อพิ่ิจ�ริณ�โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	

จะพิ่ิจ�ริณ�กิลั�นกิริองดำ้วย่คว�มุ่ละเอีย่ดำริอบคอบ		ริะมุ่ัดำริะวัง	

เพ่ิ่อให้้มัุ่�นใจว��บ่คคลที�ได้ำรัิบกิ�ริเสนอช่้อให้้แติ�งตัิ�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริ 

มีุ่ค่ณสมุ่บัติิที�เห้มุ่�ะสมุ่กิับธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	เพ่ิ่ออน่มัุ่ติิแติ�งตัิ�ง

ให้้ดำำ�ริงติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริ		แล้วเสนอติ�อที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น	 

เพ่ิ่อพิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิติ�อไป

	 ความเป็นอิิสระขอิงคณะกี่รรมกี่ารจากี่ฝ่่ายบริหาร

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทและฝ่่�ย่บริิห้�ริมุ่ีกิ�ริแบ�งแย่กิบทบ�ท	
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ห้น้�ที �	และคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบอย่��งช้ัดำเจน	เพิ่่อให้้เกิิดำกิ�ริ 

ถื�วงดำ่ล	 และสอบท�นกิ�ริบริิห้�ริง�น	 โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริจะ

เป็นผูู้้พิิ่จ�ริณ�และให้้คว�มุ่เห้็นช้อบในนโย่บ�ย่ภ�พิ่ริวมุ่	 เช้�น	

วิสัย่ทัศน์	 ภ�ริกิิจ	 กิลย่่ทธุ์ในกิ�ริดำำ�เนินง�น	 นโย่บ�ย่กิำ�กัิบ

ดำูแลกิิจกิ�ริและวัติถื่ปริะสงค์ท�งกิ�ริเงินโดำย่ริวมุ่	 เพิ่่อให้้

บริริล่วัติถ่ืปริะสงค์และเป้�ห้มุ่�ย่	 ริวมุ่ถึืงกิ�ริติิดำติ�มุ่	 ปริะเมิุ่นผู้ล	

และดำูแลกิ�ริริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�น	 ในขณะที�ฝ่่�ย่บริิห้�ริ 

จะมุ่ีห้น้�ที�ในกิ�ริบริิห้�ริง�นติ�มุ่นโย่บ�ย่ที�กิำ�ห้นดำโดำย่

คณะกิริริมุ่กิ�ริ

	 กี่ารพััฒนากี่รรมกี่าร

	 บริิษััทฯ	 มุ่ีนโย่บ�ย่สนับสน่นและส�งเสริิมุ่ให้้มุ่ีกิ�ริ

พิ่ัฒน�คว�มุ่ริู้ของกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริอย่��งติ�อเน่อง	 โดำย่

เลข�น่กิ�ริบริิษััทจะเป็นผูู้้ปริะส�นง�นในกิ�ริห้�ห้ลักิสูติริที�

เกีิ�ย่วข้องกัิบกิริริมุ่กิ�ริ	เพ่ิ่ออำ�นวย่คว�มุ่สะดำวกิให้้กัิบกิริริมุ่กิ�ริ

เข้�ริ�วมุ่ในกิ�ริสัมุ่มุ่น�โคริงกิ�ริอบริมุ่และแลกิเปลี�ย่นคว�มุ่รู้ิ

ติ��ง	ๆ	ที�เกิี�ย่วข้องกัิบกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�กิริริมุ่กิ�ริ

	 -	กิ�ริพัิ่ฒน�คว�มุ่ริู้ให้้แกิ�กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริ

	 บริิษััทฯ	มุ่ีนโย่บ�ย่ส�งเสริิมุ่ให้้กิริริมุ่กิ�ริไดำ้เข้�ริ�วมุ่

กิ�ริฝ่ึกิอบริมุ่และกิ�ริสัมุ่มุ่น�เพิ่่อพิ่ัฒน�คว�มุ่รู้ิที�เกีิ�ย่วข้องกิับ

กิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�กิริริมุ่กิ�ริอย่��งติ�อเน่อง	 ทั�งที�จัดำโดำย่สมุ่�คมุ่

ส�งเสริิมุ่สถื�บันกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทไทย่	 (IOD)	ติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์

แห้�งปริะเทศไทย่	และสถื�บันชั้�นนำ�อ่นๆ	ทั�งในและติ��งปริะเทศ	

ริวมุ่ถืึงกิิจกิริริมุ่กิ�ริจัดำอบริมุ่	และสัมุ่มุ่น�ภ�ย่ในบริิษััทฯ	ดำ้วย่	

	 กิริริมุ่กิ�ริของบริิษััทฯ	มุ่ีทั�งสิ�น	7	ท��น		ที�ไดำ้ผู้��นกิ�ริอบริมุ่ห้ลักิสูติริกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�กิริริมุ่กิ�ริแล้ว	ดำังนี�	 	

พิ่ลเริือเอกิอภิช้�ติิ	เพิ่็งศริีทอง ห้ลักิสูติริ	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่�นที�	82/2010

ห้ลักิสูติริ	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders		

			(RCL	5/2016)

น�งกิองแกิ้ว	เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ ห้ลักิสูติริ	Directors	Certification	Program	(DCP)	ร่ิ�นที�	157/2012

ห้ลักิสูติริ	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)																			 

			ร่ิ�นที�	13/2013

ห้ลักิสูติริ	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	 

			(RNG)	ร่ิ�นที�	7/2015

น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ ห้ลักิสูติริ	Directors	Certification	Program	(DCP)	ริ่�นที�	72/2007

ห้ลักิสูติริ	Audit	Committee	Program	(ACP)	ริ่�นที�	14/2007

ห้ลักิสูติริ	Director	Diploma	Examination		ริ่�น	20/2007

ห้ลักิสูติริ	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders				

			(RCL	24/2021)

น�ย่ชู้ช้�ติิ	เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ ห้ลักิสูติริ	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่�นที�	SET/2012

ห้ลักิสูติริ	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders

			(RCL	5/2016)

น�งดำ�วนภ�		เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ ห้ลักิสูติริ	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่�นที�	SET/2012
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ชื่่อกรรมการ หลักสูตรที่เข้าอบรมกับ IOD

	 บริิษััทฯ	ติริะห้นักิถืึงคว�มุ่สำ�คัญในกิ�ริพัิ่ฒน�คว�มุ่รู้ิ

แกิ�บ่คล�กิริของบริิษััทฯ	 ในท่กิฝ่่�ย่ง�น	 โดำย่กิำ�ห้นดำให้้มุ่ี 

แผู้นง�นกิ�ริจัดำฝึ่กิอบริมุ่เพิิ่�มุ่พูิ่นคว�มุ่รู้ิคว�มุ่ส�มุ่�ริถืในห้ลักิสูติริ 

ด้ำ�นติ��งๆ		ที�สอดำคล้องกิับแติ�ละฝ่่�ย่ง�นอย่��งสมุ่ำ��เสมุ่อ	ทั�ง

กิ�ริจัดำอบริมุ่ภ�ย่ในบริิษััทฯ	และกิ�ริส�งไปอบริมุ่นอกิสถื�นที�

	 กี่ารประเมินผลกี่ารปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ขอิงคณะกี่รรมกี่าร

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	ไดำ้กิำ�ห้นดำให้มุ้่ีกิ�ริปริะเมุ่ินผู้ล	

กิ�ริปฏิิบัติิง�นตินเองของคณะกิริริมุ่กิ�ริ	 (Board	 Self- 

Assessment)	อย่��งน้อย่ปีละ	1	คริั�ง	เป็นปริะจำ�ท่กิปี	โดำย่

กิ�ริปริะเมิุ่น	แบ�งออกิเป็น	2	มิุ่ติิ	คือ	1)	กิ�ริปริะเมิุ่นปริะสิทธิุภ�พิ่

และผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริ	และกิริริมุ่กิ�ริ	และ	

2)	 กิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เช้ี �ย่วช้�ญและปริะสบกิ�ริณ์ของ

คณะกิริริมุ่กิ�ริเพ่ิ่อให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริใช้้เป็นกิริอบในกิ�ริ

กิำ�ห้นดำบริริทัดำฐ�นติริวจสอบกิ�ริปฏิบิัติิห้น้�ที�	 และนำ�ผู้ลที�ไดำ้

เปรีิย่บเทีย่บกัิบผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นติ�มุ่กิฎบัติริของคณะกิริริมุ่กิ�ริ	

สะท้อนให้้เห้็นถืึงคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบในผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นให้้มุ่ี

ปริะสิทธุิภ�พิ่อย่��งแท้จริิง	 และเพิ่่อปริับปริ่งกิ�ริปฏิิบัติิง�น

ของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	ให้้สอดำคล้องกัิบนโย่บ�ย่ที�กิำ�ห้นดำไว้	

และเพิ่่อว�งแผู้นพิ่ัฒน�กิริริมุ่กิ�ริไดำ้อย่��งมุ่ีปริะสิทธุิภ�พิ่	

ซึ�งผู้ลกิ�ริปริะเมุ่ินทั�ง	3	มุ่ิติิ	ส�มุ่�ริถืสริ่ปไดำ้		ดำังนี�

	 1)	กิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริ

และกิริริมุ่กิ�ริ

	 กิ�ริปริะเมิุ่นผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริจะ

จัดำให้้มุ่ีขึ�นท่กิปี	โดำย่แบ�งกิ�ริปริะเมุ่ินออกิเป็น	3	ปริะเภท	คือ	

1)	กิ�ริปริะเมุ่ินตินเองของกิริริมุ่กิ�ริทั�งคณะ	2)	กิ�ริปริะเมุ่ิน

ตินเองของคณะกิริริมุ่กิ�ริเป็นริ�ย่บ่คคล	และ	3)	กิ�ริปริะเมุ่ิน

ตินเองของคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่	 ส�งให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริท่กิคน

ปริะเมิุ่นผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นปริะจำ�ปีทั�งแบบคณะและริ�ย่บ่คคล	

ซึ�งภ�ย่ห้ลังที�คณะกิริริมุ่กิ�ริแติ�ละคนปริะเมิุ่นเสร็ิจเรีิย่บร้ิอย่แล้ว	

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทจะเป็นผูู้้อน่มัุ่ติิและทบทวนแบบปริะเมิุ่นผู้ล

เพ่ิ่อติริวจสอบคว�มุ่ถูืกิต้ิอง	คริบถ้ืวน	จ�กินั�นจะนำ�ส�งแบบปริะเมิุ่น 

กิ�ริปฏิิบัติิง�นแกิ�เลข�น่กิ�ริบริิษััท	 โดำย่เลข�น่กิ�ริจะริวบริวมุ่

สร่ิปผู้ลกิ�ริปริะเมิุ่นเสนอติ�อที�ปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และ

กิำ�ห้นดำค��ติอบแทน	กิ�อนริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริปริะเมิุ่นและข้อเสนอแนะ 

ติ��งๆ	ที�ได้ำรัิบจ�กิกิ�ริปริะเมิุ่นผู้ลให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	รัิบทริ�บ 

และห้�ริือเพิ่่อปริับปริ่งปริะสิทธุิผู้ลของกิ�ริทำ�ง�นของ 

คณะกิริริมุ่กิ�ริในริอบปี	

	 ห้ลักิเกิณฑ์ก์ิ�ริปริะเมุ่ินส�มุ่�ริถืสริ่ปไดำ้	ดัำงนี�

	 1.	แบบปริะเมุ่ินผู้ลง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 

ทั�งคณะ	และคณะกิริริมุ่กิ�ริช่้ดำย่�อย่	ปริะกิอบด้ำวย่	6	หั้วข้อ	คือ	

โคริงสร้ิ�งและค่ณสมุ่บัติิของคณะกิริริมุ่กิ�ริ,	บทบ�ท	ห้น้�ที�	และ

คว�มุ่รัิบผิู้ดำช้อบของคณะกิริริมุ่กิ�ริ,	กิ�ริปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ,	

กิ�ริทำ�ห้น้�ที�ของกิริริมุ่กิ�ริ,	คว�มุ่สัมุ่พิ่ันธ์ุกิับฝ่่�ย่จัดำกิ�ริ	และ	

กิ�ริพิ่ัฒน�ตินเองของกิริริมุ่กิ�ริและกิ�ริพัิ่ฒน�ผูู้้บริิห้�ริ

	 2.	แบบปริะเมิุ่นผู้ลปฏิิบัติิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริริ�ย่บ่คคล	

(ปริะเมุ่ินตินเอง)	ปริะกิอบดำ้วย่	4	ห้ัวข้อ	คือ	คว�มุ่รัิบผู้ิดำช้อบ

ติ�อกิ�ริติัดำสินใจและกิ�ริกิริะทำ�ของตินเอง	และกิ�ริปฏิิบัติิ

ห้น้�ที�อย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่กิ�ริปฏิิบัติิติ�อผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่อย่��ง

เท��เทีย่มุ่	และเป็นธุริริมุ่	มุ่ีคว�มุ่โปริ�งใสในกิ�ริดำำ�เนินง�นที�

ส�มุ่�ริถืติริวจสอบไดำ้	มุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ล	ริวมุ่ไปถืึงกิ�ริ 

มุ่ีจริิย่ธุริริมุ่ห้รืิอ	จริริย่�บริริณในกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจ

	 ห้ัวข้อของกิ�ริปริะเมุ่ินปริะกิอบดำ้วย่	โคริงสริ้�งและ

ค่ณสมุ่บัติิของกิริริมุ่กิ�ริ	กิ�ริเข้�ริ�วมุ่กิ�ริปริะช้่มุ่	กิ�ริปฏิิบัติิ

ติ�มุ่บทบ�ท	ห้น้�ที�และคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบติ�มุ่กิฎบัติริ	ผู้ลจ�กิ

กิ�ริปฏิบิัติหิ้น้�ที�	คว�มุ่สัมุ่พิ่ันธุ์และกิ�ริส่อส�ริกิับฝ่่�ย่จัดำกิ�ริ	

และกิ�ริพิ่ัฒน�ตินเองของกิริริมุ่กิ�ริ	 ซึ�งผู้ลกิ�ริปริะเมุ่ินใน 

ปี	2564	ส�มุ่�ริถืแสดำงไดำ้ดำังนี�

น�งนงน่ช้		ดำ�ว�ส่วริริณ ห้ลักิสูติริ	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่�นที�	137/2017

ห้ลักิสูติริ	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	

			ริ่�นที�		26/2017

ห้ลักิสูติริ	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders

			(RCL)	ริ่�นที�	13/2018

ดำริ.ศึกิษัิติ	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ ห้ลักิสูติริ	Directors	Certification	Program	(DCP)	ริ่�นที�		277/2019

ห้ลักิสูติริ	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries		

			(CGI)	ริ่�นที�	22/2019

รายงานประจำำาปี 2564
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อิัติราส่วนกี่ารเข้าร่วมประชุุมขอิงคณะกี่รรมกี่าร

จำ�กิัดำอัติริ�ส�วนกิ�ริเข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ของคณะกิริริมุ่กิ�ริ ริ้อย่ละ	75

จำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริอิสริะที�ปฏิิบัติิห้น้�ที�ในบริิษััทอ่นเกิินกิว��	5	บริิษััท -

จำ�กิัดำจำ�นวนบริิษััทที�จำ�กิัดำไว้สำ�ห้ริับกิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 5	บริิษััท

จำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริที�ปฏิิบัติิห้น้�ที�เกิินกิว��	9	ปี 4

กี่ารประเมินกี่ารปฏิิบัติิงานขอิงคณะกี่รรมกี่ารบริษัทัี่ฯ	ด้้วยตินเอิงประจำาปี

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท ริ้อย่ละ	99.54

กิริริมุ่กิ�ริริ�ย่บ่คคล ริ้อย่ละ	99.43

คณะกี่รรมกี่ารชุุด้ย่อิย

คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ ริ้อย่ละ	98.75

คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน ริ้อย่ละ	98.56

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล ริ้อย่ละ	99.50

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง ริ้อย่ละ	99.52

รายงานการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

	 2)	 กิ�ริปริะเมิุ่นคว�มุ่เชี้�ย่วช้�ญและปริะสบกิ�ริณ์ของ

คณะกิริริมุ่กิ�ริ

	 แนวท�งกิ�ริสริริห้�และคัดำเลือกิกิริริมุ่กิ�ริ	เพิ่่อให้้

เห้มุ่�ะสมุ่และสอดำคล้องกัิบกิลย่่ทธ์ุและกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของ 

บริิษััทฯ	นั�น	คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน	ได้ำมีุ่

กิ�ริพิิ่จ�ริณ�และกิำ�ห้นดำค่ณลักิษัณะที�ต้ิองกิ�ริในคณะกิริริมุ่กิ�ริ	

อันไดำ้แกิ�	กิริริมุ่กิ�ริที�มุ่ีคว�มุ่ริู้	คว�มุ่ช้ำ�น�ญห้รืิอปริะสบกิ�ริณ์

กิ�ริจัดำกิ�ริเชิ้งมุ่ห้ภ�ค	กิริริมุ่กิ�ริที�มีุ่คว�มุ่รู้ิ	คว�มุ่ช้ำ�น�ญ	ห้รืิอ

ปริะสบกิ�ริณ์ดำ้�นกิ�ริเงินกิ�ริบัญช้ี	 และกิริริมุ่กิ�ริที�มุ่ีคว�มุ่ริู้	

คว�มุ่ช้ำ�น�ญห้รืิอปริะสบกิ�ริณ์ด้ำ�นอ่นๆ	ที�เป็นปริะโย่ช้น์ติ�อกิ�ริ

พิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืนของบริิษััทฯ	ดำังนั�น	คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�

และกิำ�ห้นดำได้ำทบทวน	Board	Skill	Matrix	อย่��งน้อย่ปีละครัิ�ง	

เพิ่่อพิ่ิจ�ริณ�แผู้นพิ่ัฒน�กิริริมุ่กิ�ริให้้มุ่ีคว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่	และ

สอดำคล้องกัิบทิศท�งกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริิษััทฯ	

	 ในปี	 2564	 ผู้ลกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เช้ี�ย่วช้�ญ	 และ

ปริะสบกิ�ริณ์ของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	แสดำงให้้เห้็นว��	

คณะกิริริมุ่กิ�ริของบริิษััทฯ	 มุ่ีคว�มุ่ริู ้	 คว�มุ่ช้ำ�น�ญห้ริือ

ปริะสบกิ�ริณ์ที� เห้มุ่�ะสมุ่และสอดำคล้องกิับทิศท�งกิ�ริ 

ดำำ�เนินง�นของบริิษััทฯ	 ในปัจจ่บัน	อย่��งไริกิ็ติ�มุ่	บริิษััทฯ	

ส�มุ่�ริถืปริับปริ่งคว�มุ่ริู้		คว�มุ่ช้ำ�น�ญห้ริือปริะสบกิ�ริณ์ของ

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทไดำ้โดำย่กิ�ริพิ่ิจ�ริณ�จัดำห้�ที�ปริึกิษั� 

ส�ริสนเทศเพิ่่อกิ�ริพัิ่ฒน�อย่��งย่ั�งย่ืนของบริิษััทฯ	
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	 กี่ารประเมินผลกี่ารปฏิิบัติิงานขอิงผ้้บริหารระดั้บส้ง

กิ�ริปริะเมิุ่นผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	

อยู่�ภ�ย่ใติ้คว�มุ่รัิบผู้ิดำช้อบของคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และ

กิ ำ�ห้นดำค��ติอบแทน	 ในกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�และนำ�เสนอติ �อ 

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	เพิ่่อพิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิ	ซึ�งกิ�ริปริะเมุ่นิผู้ล

ดำังกิล��วจัดำให้้มุ่ีขึ �นเป็นปริะจำ�ท่กิปี	 อย่��งไริกิ็ติ�มุ่	 สริ่ปผู้ล

กิ�ริปริะเมุ่ินกิ�ริปฏิิบัติิง�นของผูู้้บริิห้�ริถืือเป็นข้อมุู่ลลับ

เฉพิ่�ะบ่คคล	จึงไมุ่�ส�มุ่�ริถืเปิดำเผู้ย่ไดำ้

	 กี่ารกี่ำาหนด้ค่าติอิบแที่นกี่รรมกี่าร	และผ้้บริหาร

	 บริิษััทฯ	 มุ่ีกิ�ริกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริและ

ผูู้้บริิห้�ริในริะดำับที�เห้มุ่�ะสมุ่	และเป็นอัติริ�ที�เพีิ่ย่งพิ่อสำ�ห้ริับ

ริักิษั�กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริที�มุ่ีค่ณภ�พิ่ไว้โดำย่ไมุ่�มุ่ีกิ�ริจ��ย่ค��

ติอบแทนที�มุ่�กิเกิินควริ	 ซึ�งอยู่�ในริะดำบัที�ส�มุ่�ริถืเทีย่บเคีย่งได้ำ

กัิบบริิษััทฯ	ในกิล่�มุ่อ่ติส�ห้กิริริมุ่เดีำย่วกัิน	ปัจจัย่ที�นำ�มุ่�พิิ่จ�ริณ�

ค��ติอบแทนปริะกิอบดำ้วย่	ปริะสบกิ�ริณ์	ภ�ริะห้น้�ที�	ขอบเขติ

ของบทบ�ทและคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบ	ทั�งนี�	 กิ�ริจ��ย่ค��ติอบแทน

ของกิริริมุ่กิ�ริจะติ้องผู้��นกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิจ�กิที�ปริะช้่มุ่

ผูู้้ถืือห้่้นของบริิษััทฯ	 ในส�วนของค��ติอบแทนของผูู้้บริิห้�ริจะ

เป็นไปติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริและนโย่บ�ย่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท

กิำ�ห้นดำไว้ซึ�งจะพิิ่จ�ริณ�จ�กิภ�ริะห้น้�ที�	คว�มุ่รัิบผิู้ดำช้อบ	และ

ผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของผูู้้บริิห้�ริแติ�ละท��น	ริ�วมุ่กัิบกิ�ริพิิ่จ�ริณ�

ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริิษััทฯ

กิ�ริบัญช้ี 50.00%

กิ�ริบริิห้�ริจัดำกิ�ริ	และกิลย่่ทธุ์ 100.00%

กิ�ริจัดำกิ�ริทริัพิ่ย่�กิริบ่คคล 57.00%

กิ�ริพิ่ัฒน�เทคโนโลย่ีส�ริสนเทศ 29.00%

กิ�ริจัดำกิ�ริคว�มุ่เสี�ย่ง 57.00%

รายงานการประเมินความเชื่ี่ยวชื่าญและประสบการณ์ของคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการบริหาร)

	 -	ค��ติอบแทนคณะกิริริมุ่กิ�ริ	และผูู้้บริิห้�ริ

	 บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริและ

ผูู้้บริิห้�ริให้้สอดำคล้องกัิบกิลย่่ทธุ์และเป้�ห้มุ่�ย่ริะย่ะย่�วของ

บริิษััท	ปริะสบกิ�ริณ์ขอบเขติห้น้�ที�และคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบอยู่�ใน 

ริะดำับที�ส�มุ่�ริถืแข�งขันได้ำ	 โดำย่อยู่�ในริะดัำบที�ส�มุ่�ริถืเปรีิย่บเทีย่ 

บไดำ้กิับอ่ติส�ห้กิริริมุ่	

	 ค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริจะอยู่�ในริูปของเงินเดำือน		

ค��เบี�ย่ปริะช้่มุ่ริ�ย่คริั�ง	 (สำ�ห้รัิบกิ�ริปริะช้่มุ่กิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่)	

และโบนัสปริะจำ�ปี		ซึ�งค��ติอบแทนดำังกิล��วจะติ้องไดำ้ริับ

อน่มุ่ัติิโดำย่ที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น	กิริณีผูู้้บริิห้�ริ	ริวมุ่ถืึงปริะธุ�น

กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	จะได้ำรัิบค��ติอบแทนในรูิปเงินเดืำอนและโบนัส

โดำย่ปริะเมิุ่นจ�กิตัิวช้ี�วัดำผู้ลง�นห้รืิอคว�มุ่สำ�เร็ิจของง�น	 (Key	

Performance	Indicators	-	KPIs)	ในริูปของติัวช้ี�วัดำที�เป็น 

ติัวเงินและที�ไมุ่�เป็นตัิวเงิน	ริวมุ่ถืึงติัวช้ี�วัดำดำ้�นคว�มุ่ย่ั�งยื่น

	 วาระกี่ารด้ำารงติำาแหน่งกี่รรมกี่าร

	 ว�ริะกิ�ริดำำ�ริงติำ�แห้น่งของกิริริมุ่กิ�ริเป็นไป

ติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิบริิษััทมุ่ห้�ช้นจำ�กิัดำ	พิ่.ศ.2535	คือในกิ�ริ

ปริะช่้มุ่ส�มัุ่ญผูู้้ถืือห้่้นปริะจำ�ปีท่กิครัิ�ง	กิริริมุ่กิ�ริที�อยู่�ในติำ�แห้น่ง

น�นที�ส่ดำติ้องออกิจ�กิติำ�แห้น่งติ�มุ่ว�ริะ	เป็นจำ�นวน	1	ใน	3	

ของจำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริที�มีุ่อยู่�ทั�งห้มุ่ดำ	แติ�อ�จได้ำรัิบเลือกิตัิ�งให้มุ่�ได้ำ	

ทั�งนี�	ห้�กิจำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริที�จะแบ�งออกิ	ให้้ติริงเป็น	3	ส�วนไมุ่�ได้ำ	

ก็ิให้้ออกิโดำย่จำ�นวนใกิล้ที�ส่ดำกัิบส�วน	1	ใน	3	

รายงานประจำำาปี 2564
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	 กี่ารด้ำารงติำาแหน่งกี่รรมกี่ารในบริษัทัี่อิ่น

	 เพิ่่อให้้มุ่ั�นใจว��คณะกิริริมุ่กิ�ริ	และผูู้้บริิห้�ริส�มุ่�ริถืปฏิิบัติิห้น้�ที�ไดำ้อย่��งเติ็มุ่ปริะสิทธุิภ�พิ่	คณะกิริริมุ่กิ�ริไดำ้กิำ�ห้นดำ

แนวท�งปฏิิบัติิภ�ย่ในสำ�ห้ริับกิริริมุ่กิ�ริ	และผูู้้บริิห้�ริของบริิษััทฯ	ดัำงนี�	

	 -	กิ�ริดำำ�ริงติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริในบริิษััทอ่น	จะติ้องผู้��นคว�มุ่เห้็นช้อบจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	กิ�อน

	 -	กิริริมุ่กิ�ริควริดำำ�ริงติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริในบริิษััทจดำทะเบีย่นในติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ฯ	ไมุ่�เกิิน	5	บริิษััท	โดำย่ในปี	2564	ไมุ่�มุ่ี

กิริริมุ่กิ�ริคนใดำดำำ�ริงติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริของบริิษััทจดำทะเบีย่นอ่นเกิิน	5	บริิษััท

	 -	กิริริมุ่กิ�ริจะติ้องไมุ่�ปริะกิอบกิิจกิ�ริเข้�เป็นห้่้นส�วน	ห้ริือเข้�เป็นกิริริมุ่กิ�ริในนิติิบ่คคลอ่นที�มุ่ีสภ�พิ่อย่��งเดำีย่วกิัน	และ

เป็นกิ�ริแข�งขันกิับกิิจกิ�ริของบริิษััทฯ	

1.	พิ่ลเรืิอเอกิอภิช้�ติิ	เพ็ิ่งศรีิทอง ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท/

ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำ

ค��ติอบแทน/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

12	กัินย่�ย่น	2555 9	ปี	3	เดืำอน

2.	น�งกิองแก้ิว	เปี�ย่มุ่ด้ำวย่ธุริริมุ่ กิริริมุ่กิ�ริ/ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจ

สอบ/ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล/

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

12	กัินย่�ย่น	2555 9	ปี	3	เดืำอน

3.	น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/

ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/

กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��

ติอบแทน/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

17	สิงห้�คมุ่	2563 1	ปี	4	เดืำอน

4.	น�ย่ชู้ช้�ติิ	เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ/ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ/

กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง

12	กัินย่�ย่น	2555 9	ปี	3	เดืำอน

5.	น�งดำ�วนภ�	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ 12	กัินย่�ย่น	2555 9	ปี	3	เดืำอน

6.	น�งนงน่ช้	ดำ�ว�สว่ริริณ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/

กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/

กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล/

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

29	มุ่ีน�คมุ่	2560 3	ปี	9	เดืำอน

7.	ดำริ.ศึกิษัิติ	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�

และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน/

กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล

18	เมุ่ษั�ย่น	2562 2	ปี	8	เดืำอน

ชื่่อ ตำาแหน่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั�ง

เป็นกรรมการ

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ
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*ดร.โยธิิน อนาวิิล (เสีียชีีวิิตระหว่ิางปีี) 

รายงานการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ และประธานกรรมการบริหารในบริษััทอ่น

จำานวนกี่รรมกี่ารอิิสระที่่�ด้ำารงติำาแหน่งกี่รรมกี่ารในบริษัทัี่อิ่น	ไม่เกี่ิน	5	บริษััที่

พิ่ลเริือเอกิอภิช้�ติิ	เพิ่็งศริีทอง	 จำ�นวน	3	บริิษััท

ดำริ.โย่ธุิน	อน�วิล* จำ�นวน	2	บริิษััท

น�งกิองแกิ้ว	เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ จำ�นวน	1	บริิษััท

น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ จำ�นวน	3	บริิษััท

น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ ไมุ่�มุ่ี

	 กี่ารปฐมนิเที่ศกี่รรมกี่ารใหม่และกี่ารฝ่ึกี่อิบรม

กี่รรมกี่าร

	 บ่คคลที�ไดำ้ริับเลือกิมุ่�ทำ�ห้น้�ที�เป็นกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท

ให้มุ่�จะไดำ้รัิบกิ�ริปฐมุ่นิเทศเบื�องติ้นกิับปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ

และเลข�น่กิ�ริบริิษััทฯ	ซึ�งเนื�อห้�กิ�ริปฐมุ่นิเทศปริะกิอบดำ้วย่	

ริ�ย่ละเอีย่ดำที�เกิี�ย่วข้องกิับธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	วัฒนธุริริมุ่องค์กิริ		

โคริงสร้ิ�งองค์กิริ	นโย่บ�ย่ติ��งๆ	และริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ใน		

ริวมุ่ถึืงห้น้�ที�และคว�มุ่รัิบผิู้ดำช้อบของกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	กิ�ริปฏิิบัติิ

ติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่	 ห้นังสือบริิคณห้์สนธุิ	 ข้อบังคับของบริิษััทฯ	

ขอบเขติห้น้�ที�	และคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	

และคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่	ริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ 

บริิษััท	ย้่อนห้ลังอย่��งน้อย่	1	ปี	คู�มืุ่อกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทจดำทะเบีย่น	

ห้ลักิกิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดีำซึ�งจัดำทำ�โดำย่ติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย์่ฯ	

นโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริและจริริย่�บริริณธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	

และกิฎห้มุ่�ย่ที�เกีิ�ย่วข้องกิับกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	

ติลอดำจนกิฎริะเบีย่บติ��งๆ	ที�สำ�คัญของบริิษััทฯ	ริวมุ่ทั�งห้ลักิสูติริ

อบริมุ่กิริริมุ่กิ�ริ	และข้อมุู่ลอ่นๆ	ที�เกีิ�ย่วข้องกัิบกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ

ของบริิษััทฯ

	 กี่ารเปิด้เผยข้อิม้ลและความโปร่งใส	 (Disclosure	

and	Transparency)

	 ปัจจ่บัน	เมุ่ืองไทย่	แคปปิติอล	เป็นบริิษััทจดำทะเบีย่น	

ซึ�งมีุ่มูุ่ลค��ห้ลักิทรัิพิ่ย์่ติ�มุ่ริ�ค�ติล�ดำ	(Market	Capitalization)	

124,550	ล้�นบ�ท	ณ	วันที�	30	ธัุนว�คมุ่	2564	ทำ�ให้้ห้ลักิทรัิพิ่ย่์

ของบริิษััทฯ	 ถืูกินำ�เข้�มุ่�คำ�นวณในดำัช้นี	 SET50	 ของ

ติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่	ดำัช้นี	MSCI	Thailand	

และ	ดำัช้นี	FTSE	Mid	Cap	อีกิด้ำวย่	ซึ�งกิ�ริที�ห้ลักิทรัิพิ่ย่์ของ 

บริิษััทฯ	ถูืกินำ�เข้�มุ่�คำ�นวณในดัำช้นีเห้ล��นี�	ทำ�ให้้บริิษััทฯ	ได้ำรัิบ

คว�มุ่สนใจจ�กินักิลงท่นทั�งในปริะเทศ	และติ��งปริะเทศมุ่�กิ

ย่ิ�งขึ�น	บริิษััทฯ	จึงให้้คว�มุ่สำ�คัญเป็นอย่��งย่ิ�งติ�อกิ�ริเปิดำเผู้ย่

ข้อมุู่ลอย่��งเท��เทีย่มุ่กิันติ�อผูู้้ถืือห้่้น	 นักิลงท่น	 และผูู้้มุ่ีส�วน 

ไดำ้เสีย่ท่กิฝ่�่ย่ของบริิษััทฯ	ติลอดำจนส�ธุ�ริณช้นให้้เป็นไปติ�มุ่

ข้อกิำ�ห้นดำของสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบห้ลักิทริัพิ่ย์่และ

ติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย่์	ริวมุ่ถืึงข้อกิำ�ห้นดำของติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย่์แห้�ง

ปริะเทศไทย่	และกิ�ริเปิดำเผู้ย่อ่นๆ	อย่��งเคริ�งคริัดำ

 กิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลข��วส�ริ

	 ในปี	2564	บริิษััทฯ	ไดำ้เปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลสำ�คัญ	ผู้��น

ช้�องท�งที�ส�มุ่�ริถืเข้�ถืึงข้อมุู่ลไดำ้ง��ย่	 สะดำวกิ	 และมุ่ีคว�มุ่

น่�เช้่อถืือ	อ�ทิ	ช้�องท�งเว็บไซติ์ของติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�ง

ปริะเทศไทย่	 (www.set.or.th)	 เว็บไซติ์ของสำ�นักิง�น

คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทรัิพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย่์	 (www.

sec.or.th)	เว็บไซติ์ของสมุ่�คมุ่ติล�ดำติริ�ส�ริห้นี�ไทย่	(www.

thaibma.or.th)	และเว็บไซติ์ของบริิษััทฯ	ในส�วนของนักิลงท่น

สัมุ่พิ่ันธุ์	(investor.muangthaicap.com)

	 -	บริิษััทฯ	ไดำ้จัดำส�งและเปิดำเผู้ย่ริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงิน	

ซึ�งไมุ่�มีุ่ริ�ย่กิ�ริที�ผูู้้สอบบัญช้ีแสดำงคว�มุ่เห็้นอย่��งมุ่ีเง่อนไข	

คำ�อธุิบ�ย่ของผูู้้บริิห้�ริ	แบบแสดำงริ�ย่กิ�ริข้อมุู่ลปริะจำ�ปี/ 

ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี	(แบบ	56-1	One	Report)	และริ�ย่ง�น

คว�มุ่ย่ั�งย่ืนติ�อสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบห้ลักิทริัพิ่ย่์และ

ติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	 และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่

ภ�ย่ในริะย่ะเวล�ที�กิำ�ห้นดำ

รายงานประจำำาปี 2564
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	 -	บริิษััทฯ	 เปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดีำ	 อันห้มุ่�ย่ริวมุ่ถึืงข้อมูุ่ลส�ริสนเทศ	และข้อมูุ่ลบริิษััทฯ	ริวมุ่

ทั�งพิ่ันธุกิิจ	วิสัย่ทัศน์	และค��นิย่มุ่ของบริิษััทฯ	ข้อมุู่ลท�งกิ�ริเงิน	ข้อมูุ่ลริ�ค�ห้ลักิทรัิพิ่ย์่	ข้อมูุ่ลผูู้้ถืือห้่้น	อ�ทิ	ริ�ย่ช่้อผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่

ให้ญ�	นโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดีำ	และนโย่บ�ย่อ่นๆ	ของบริิษััทฯ	ปฏิิทินนักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธุ์	ข้อมูุ่ลและนโย่บ�ย่กิ�ริจ��ย่เงินปันผู้ล	

กิ�ริปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้น	 ข��วแจ้งติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	 ข��วส�ริจ�กิส่อสิ�งพิิ่มุ่พ์ิ่	 บทวิเคริ�ะห์้ของบริิษััทฯ	 ริวมุ่ถึืงนโย่บ�ย่	 และกิลย่่ทธุ์ดำ้�นกิ�ริ

พิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืนในเว็บไซติ์ของบริิษััทฯ	ในส�วนของนักิลงทน่สัมุ่พิ่ันธุ์	อย่��งถืูกิต้ิอง	คริบถื้วน	ทันเวล�

	 -	บริิษััทฯ	เปิดำเผู้ย่ห้ลักิเกิณฑ์์กิ�ริให้้ค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริ	และผูู้้บริิห้�ริไวใ้นริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี

	 -	บริิษััทฯ	เปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลเกิี�ย่วกิับกิ�ริถืือห้่้นของกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริ	โดำย่กิำ�ห้นดำเป็นนโย่บ�ย่ให้้กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริ 

ติ้องริ�ย่ง�นริ�ย่กิ�ริ	ดัำงติ�อไปนี�

	 1.	กิ�ริซื�อ-ข�ย่ห้่้นของบริิษััทฯ	:	กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่	ให้้กิริริมุ่กิ�ริ	ผูู้้บริิห้�ริ	และฝ่่�ย่จัดำกิ�ริที�มุ่ีห้น้�ที�ติ้องริ�ย่ง�น	ริวมุ่ถืึง	

บ่คคลใกิล้ช้ิดำ	(คู�สมุ่ริสและบ่ติริที�ย่ังไมุ่�บริริล่นิติิภ�วะ)	งดำกิ�ริซื�อ	ข�ย่	ห้ริือโอนห้่้นบริิษััทฯ	ในช้�วงกิ�อนกิ�ริเปิดำเผู้ย่งบกิ�ริเงิน	

กิริณีงบกิ�ริเงินไดำ้แจ้งปริะกิ�ศติ�อส�ธุ�ริณช้นแล้ว	ห้�กิมุ่ีกิ�ริซื�อ-ข�ย่	ติ้องแจ้งให้้เลข�น่กิ�ริบริิษััททริ�บเพิ่่อดำำ�เนินกิ�ริจัดำทำ�

ริ�ย่ง�นกิ�ริเปลี�ย่นแปลงกิ�ริถืือคริองห้ลักิทรัิพิ่ย์่	(แบบ	59-2)	ติ�อสำ�นักิง�น	กิ.ล.ติ.	ภ�ย่ในเวล�ที�กิำ�ห้นดำติ�อไป	และมุ่ีกิ�ริริ�ย่ง�น 

กิ�ริถืือคริองห้ลักิทริัพิ่ย่์ของกิริริมุ่กิ�ริให้ท้ี�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	รัิบทริ�บเป็นริ�ย่ไติริมุ่�ส

	 2.	ริ�ย่กิ�ริเกิี�ย่วโย่งและริ�ย่ง�นกิ�ริมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่	ของกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริเพิ่่อป้องกิันคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์	

และมุ่ีกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริริ�ย่ง�น	และขออน่มุ่ัติิติ�มุ่ปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับติล�ดำทน่	เริ่องห้ลักิเกิณฑ์์ในกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่ว

โย่งกิัน

	 3.	ในปี	2564	บริิษััทฯ	ไมุ่�เคย่ถืูกิห้น่วย่ง�นกิำ�กิับดำูแลดำำ�เนินกิ�ริห้ริือกิล��วโทษัเน่องจ�กิไมุ่�ไดำ้ปริะกิ�ศ	ข้อมุู่ลจ�กิ

เห้ติ่กิ�ริณ์สำ�คัญภ�ย่ในริะย่ะเวล�ที�กิำ�ห้นดำ	ห้รืิอกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลไมุ่�เป็นไปติ�มุ่ข้อกิำ�ห้นดำ

	 หน่วยงานและกี่ิจกี่รรมนักี่ลงทีุ่นสัมพัันธ์์

	 1.	ห้น่วย่ง�นนักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธุ์

	 บริิษััทฯ	ไดำ้มุ่อบห้มุ่�ย่ให้้ห้น่วย่ง�นนักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธุ์	เป็นห้น่วย่ง�นกิล�งที�มุ่ีห้น้�ที�และคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบในกิ�ริส่อส�ริกัิบ

ผูู้้ถืือห้่้น	นักิลงท่น	และผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่อ่นของบริิษััทฯ	ในเริ่องของข้อมุู่ลที�ไดำ้รัิบกิ�ริเปิดำเผู้ย่ของบริิษััทฯ	ซึ�งส�มุ่�ริถืติิดำติ�อโดำย่ติริง

เพิ่่อสอบถื�มุ่ห้ริือขอข้อมุู่ลเพิ่ิ�มุ่เติิมุ่ได้ำติ�มุ่ช้�องท�งติ�อไปนี�

	 ห้น่วย่ง�นนักิลงท่นสัมุ่พัิ่นธุ์	

	 บริิษััท	เมุ่ืองไทย่	แคปปิติอล	จำ�กัิดำ	(มุ่ห้�ช้น)	

	 เลขที�	332/1	ถืนนจริัญสนิทวงศ์	แขวงบ�งพิ่ลัดำ	เขติบ�งพิ่ลัดำ	กิริง่เทพิ่ฯ	10700	

	 โทริศัพิ่ท์:	02-483-8888	

	 E-mail:	ir@muangthaicap.com

	 Website:	investor.muangthaicap.com

	 2.	กิิจกิริริมุ่นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธุ์

	 ในปี	 2564	 สืบเน่องจ�กิสถื�นกิ�ริณ์กิ�ริแพิ่ริ�ริะบ�ดำของโริค	 COVID-19	 ส�งผู้ลให้้กิิจกิริริมุ่นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธ์ุติ้องมุ่ีกิ�ริ

ปริับติัวให้้สอดำคล้องกิับนโย่บ�ย่ริักิษั�ริะย่ะห้��งท�งสังคมุ่	 (Social	 Distancing)	 ริวมุ่ถึืงกิ�ริไมุ่�ส�มุ่�ริถืเดิำนท�งเข้�-ออกิปริะเทศ

เพิ่่อทำ�กิิจกิริริมุ่พิ่บนักิลงท่นไดำ้เช้�นปีที�ผู้��นมุ่�	ดำังนั�น	กิิจกิริริมุ่นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธุ์ในปีนี�	จึงเน้นกิ�ริส่อส�ริผู้��นช้�องท�งออนไลน์	และ

กิ�ริปริะช่้มุ่นักิลงท่นผู้��นริะบบ	Teleconference	ติ��งๆ	เป็นห้ลักิ	อย่��งไริก็ิติ�มุ่	จ�กิสถื�นกิ�ริณ์ที�ไมุ่�ปกิติิ	บริิษััทฯ	จึงเพิ่ิ�มุ่กิิจกิริริมุ่กิ�ริ

ปริะช้่มุ่นักิวเิคริ�ะห้์โดำย่จัดำให้้มุ่ีกิ�ริปริะช้่มุ่ภ�ย่ห้ลังกิ�ริปริะกิ�ศผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นในแติ�ละไติริมุ่�สผู้��นริะบบ	 Teleconference	

โดำย่ปริะเดำ็นที�ส่อส�ริเป็นห้ลักิในปีนี�	 ได้ำแกิ�	 ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�น	 และคว�มุ่เสี�ย่งโดำย่เฉพิ่�ะคว�มุ่เสี�ย่งที�เกิี�ย่วข้องกัิบสถื�นกิ�ริณ์กิ�ริ

แพิ่ริ�ริะบ�ดำของ	COVID-19
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	 สรุปสถิิติิกี่ิจกี่รรมนักี่ลงทีุ่นในปี	2564

	 ทั�งนี�		ส�มุ่�ริถืพิิ่จ�ริณ�ริ�ย่ละเอีย่ดำเพิิ่�มุ่เติิมุ่ได้ำจ�กิกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมูุ่ล	ที�แสดำงบนเว็บไซต์ิของบริิษััท	(www.muangthaicap.com)

 

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ จำานวน

กิิจกิริริมุ่บริิษััทจดำทะเบีย่นพิ่บผูู้้ลงท่น	(Opportunity	Day)	(คริั�ง) 4

กิ�ริปริะช้่มุ่นักิวิเคริ�ะห้์ห้ลักิทริัพิ่ย่์	(คริั�ง) 4

กิ�ริปริะช้่มุ่	One-on-One	(คริั�ง) 5

กิ�ริเข้�ริ�วมุ่กิ�ริจัดำปริะช้่มุ่ในปริะเทศ	(คน) 1,210

กิ�ริเข้�ริ�วมุ่กิ�ริจัดำปริะช้่มุ่ในติ��งปริะเทศ	(คน) 0

กิ�ริเย่ี�ย่มุ่ช้มุ่สถื�นปริะกิอบกิ�ริ/กิ�ริปริะมุู่ล	(คริั�ง) 0

รวม 1,223

	 6.1.2		นโยบายและแนวปฏิิบัติิที่่�เกี่่�ยวกัี่บผ้้ถิือิหุ้น

และผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย

 

	 กี่ารปฏิิบัติิต่ิอิผ้้ถิือิหุ้นโด้ยเที่่าเที่่ยมกี่ัน

	 บริิษััทฯ	ติริะห้นักิและให้้คว�มุ่สำ�คัญติ�อสิทธุิของ 

ผูู้้ถืือห้่ ้นท่กิริ�ย่อย่��งเท��เทีย่มุ่กิัน	 โดำย่ไมุ่�กิริะทำ�กิ�ริใดำๆ	

อันเป็นกิ�ริละเมุ่ิดำสิทธุิห้ริือจำ�กิัดำ	โอกิ�สในกิ�ริเข้�ถืึงข้อมุู่ล

ส�ริสนเทศของบริิษััทฯ	โดำย่บริิษััทฯ	จัดำให้้มีุ่ช้�องท�งกิ�ริส่อส�ริ

ติ�อนักิลงท่นเพิ่ิ�มุ่ขึ�น	ผู้��นฝ่�่ย่นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธุ์ของบริิษััทฯ	ซึ�ง

มุ่ีทีมุ่ง�นและพิ่นักิง�นปริะจำ�	และเว็บไซติ์ของบริิษััทฯ	ใน

ส�วนของ	“นักิลงท่นสัมุ่พัิ่นธุ์”	ซึ�งจะมีุ่ข้อมูุ่ลปัจจ่บัน	และข้อมูุ่ล

ส�ริสนเทศของบริิษััทฯ	ริวมุ่ถืึงกิ�ริใช้้สิทธุิติ��งๆ	ของผูู้้ถืือห้่้น

	 บริิษััทไดำ้จัดำทำ�ห้นังสือเช้ิญปริะช่้มุ่ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้น

ปริะจำ�ปีและข้อมูุ่ลกิ�รินำ�เสนอทั�งภ�ษั�ไทย่และภ�ษั�อังกิฤษั	

เพิ่่อเป็นกิ�ริอำ�นวย่คว�มุ่สะดำวกิแกิ�ผูู้้ถืือห้่้นติ��งช้�ติิ	เพิ่่อให้้

เกิิดำคว�มุ่สะดำวกิแกิ�ผูู้้ถืือห้่้นท่กิท��นอย่��งเท��เทีย่มุ่กิัน

	 กี่ารส่งเสริมกี่ารใชุ้สิที่ธ์ิขอิงผ้้ถืิอิหุ้น

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทให้้คว�มุ่สำ�คัญกัิบสิทธิุของผูู้้ถืือห้่้น	

และกิำ�ห้นดำในห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริของบริิษััท	 ให้้บริิษััทฯ	

ดำูแลผูู้้ถืือห้่้น	และผูู้้ถืือห้่น้ปริะเภทสถื�บันท่กิริ�ย่ให้้ไดำ้ริับสิทธุิ

ในฐ�นะผูู้้ถืือห้่้นอย่��งเท��เทีย่มุ่กัิน	 คณะกิริริมุ่กิ�ริมีุ่คว�มุ่มุ่่�งมัุ่�น

ที�จะปกิป้องสิทธิุและผู้ลปริะโย่ช้น์ของผูู้้ถืือห้่้นท่กิกิล่�มุ่	ริวมุ่ทั�ง

สนับสน่นให้้ผูู้้ถืือห้่้นและผูู้้ถืือห้่้นปริะเภทสถื�บันไดำ้ใช้้สิทธิุ 

อันช้อบธุริริมุ่

 สิทธุิขั�นพิ่ื�นฐ�น

	 สิทธิุขั�นพืิ่�นฐ�นที�ผูู้้ถืือห้่้นและผูู้้ถืือห้่้นปริะเภทสถื�บัน

พิ่ึงจะไดำ้ริับ	ทั�งสิทธุิในกิ�ริออกิเสีย่งลงคะแนน	สิทธุิในกิ�ริ

ริับเงินปันผู้ล	สิทธุิในกิ�ริซื�อข�ย่ห้ริือโอนห้่้น	สิทธุิในกิ�ริเข้�

ริ�วมุ่ปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้น	โดำย่บริิษััทฯ	ไมุ่�กิริะทำ�กิ�ริใดำๆ	ในกิ�ริจำ�กัิดำ 

โอกิ�สห้รืิอสริ้�งภ�ริะให้้ผูู้้ถืือห้่้นในกิ�ริเข้�ปริะช้่มุ่	สิทธุิในกิ�ริ

แติ�งติั�งและถือดำถือนกิริริมุ่กิ�ริ	 ซึ�งในกิ�ริแติ�งติั�งกิริริมุ่กิ�ริ

แติ�ละริ�ย่	 ติ้องไดำ้ริับคะแนนเสีย่งข้�งมุ่�กิของผูู้้ถืือห้่้นที�มุ่�

ปริะช่้มุ่และมีุ่สิทธิุออกิเสีย่งลงคะแนน	 สิทธิุในกิ�ริอน่มัุ่ติิแติ�งตัิ�ง 

ผูู้้สอบบัญชี้อิสริะ	 สิทธิุในกิ�ริอน่มัุ่ติิค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริ	 ทั�งที�

เป็นตัิวเงินและไมุ่�ใช้�ติัวเงิน	และสิทธิุในกิ�ริได้ำรัิบข้อมูุ่ลข��วส�ริ

อย่��งเพีิ่ย่งพิ่อ	 เท��เทีย่มุ่กัิน	และในรูิปแบบที�เห้มุ่�ะสมุ่ติ�อกิ�ริ

ตัิดำสินใจของผูู้้ถืือห้่้น	เป็นต้ิน	โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริได้ำดูำแลให้้เร่ิอง

สำ�คัญที�กิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำและเร่ิองที�อ�จมีุ่ผู้ลกิริะทบติ�อทิศท�ง

กิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	 ได้ำผู้��นกิ�ริพิิ่จ�ริณ�และ/ห้รืิอกิ�ริ 

อน่มุ่ัติิของผูู้้ถืือห้่้น	โดำย่บริริจเ่ป็นว�ริะกิ�ริปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น

 สิทธุิในกิ�ริเสนอว�ริะกิ�ริปริะช่้มุ่ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้น

และเสนอช้่อบ่คคลเพิ่่อเข้�ริับกิ�ริเลือกิติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริของ

บริิษััทและสิทธุิในกิ�ริส�งคำ�ถื�มุ่สำ�ห้รัิบกิ�ริปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้น

เป็นกิ�ริล�วงห้น้�

	 บริิษััทฯ	เปิดำช้�องท�งให้้ผูู้้ถืือห้่้น	ส�มุ่�ริถืนำ�เสนอเร่ิอง

ห้ริือว�ริะพิ่ิจ�ริณ�เพิ่่อเข้�บริริจ่	 เป็นว�ริะกิ�ริปริะช้่มุ่	 และ

เสนอช่้อบ่คคลที�มุ่ีคณ่สมุ่บัติิเห้มุ่�ะสมุ่	เพ่ิ่อเข้�รัิบกิ�ริเลือกิตัิ�ง

เป็นกิริริมุ่กิ�ริเป็นริ�ย่บ่คคล	เป็นกิ�ริล�วงห้น้�	3	เดำือน	คือ

รายงานประจำำาปี 2564
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ติั�งแติ�เดำือนติ่ล�คมุ่	2564	-	มุ่กิริ�คมุ่	2565	โดำย่เผู้ย่แพิ่ริ� 

ห้ลักิเกิณฑ์์		ขั�นติอน	วิธีุกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริ	และเอกิส�ริในกิ�ริใช้้สิทธิุ 

ดำังกิล��วบนเว็บไซติ์ของบริิษััทฯ	http://investor.muangthai-

cap.com/th/document/shareholders-meeting		

	 ในปี	2564	ปริ�กิฏิว��	ไมุ่�มุ่ีผูู้้ถืือห้่น้ส�งคำ�ถื�มุ่	เสนอ

ว�ริะกิ�ริปริะช่้มุ่และบ่คคลเพ่ิ่อเข้�รัิบกิ�ริคัดำเลือกิเป็นกิริริมุ่กิ�ริ

บริิษััทล�วงห้น้�	ดำังที�ไดำ้แจ้งผู้ลให้้ผูู้้ถืือห้่้นริับทริ�บในห้น้�ข��ว

ปริะช้�สัมุ่พิ่ันธุ์ของติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย์่

 สิทธิุในกิ�ริได้ำรัิบข้อมูุ่ลกิ�ริจัดำปริะช่้มุ่ส�มัุ่ญผูู้้ถืือห้่้น

	 บริิษััทฯ	ไดำ้อำ�นวย่คว�มุ่สะดำวกิติ�มุ่สมุ่ควริให้้ผูู้้ถืือ

ห้่้นท่กิริ�ย่ไดำ้ใช้้สิทธุิ	 โดำย่จัดำปริะช้่มุ่ในวันทำ�กิ�ริ	ณ	โริงแริมุ่

ซึ�งอยู่�ในเขติกิร่ิงเทพิ่ฯ	ใกิล้สำ�นักิง�นให้ญ�ของบริิษััทฯ	 ซึ�งผูู้้ถืือห้่้น

ส�มุ่�ริถืเดำินท�งมุ่�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ไดำ้อย่��งสะดำวกิ	และมิุ่ได้ำกีิดำกัิน

ห้รืิอสร้ิ�งอ่ปสริริคในกิ�ริเปิดำโอกิ�สให้้ผูู้้ถืือห้่้นได้ำติิดำติ�อส่อส�ริ

ริะห้ว��งกิัน	และสอดำคล้องกิับนโย่บ�ย่	Social	Distancing	

เพ่ิ่อป้องกัินผูู้้ถืือห้่้นจ�กิกิ�ริแพิ่ริ�ริะบ�ดำของโริคไวรัิส	COVID-19	

โดำย่จัดำให้้มุ่ีอ่ปกิริณ์	 แอลกิอฮอล์ทำ�คว�มุ่สะอ�ดำมุ่ือ	 มุ่ีกิ�ริ

ติริวจวัดำอ่ณห้ภูมุ่ิของผูู้้เข้�ริ�วมุ่ง�นท่กิคน	และจัดำให้้ที�นั�งมุ่ี 

ริะย่ะห้��งริะห้ว��งกัินติ�มุ่แนวท�งปฎิบัติิของกิริะทริวงส�ธุ�ริณส่ข				

และบริิษััทฯ	จัดำให้้มีุ่เจ้�ห้น้�ที�นักิลงท่นสัมุ่พัิ่นธ์ุเป็นผูู้้ปริะส�นง�น	

กิ�ริให้้ข้อมุู่ลและติอบคำ�ถื�มุ่กัิบผูู้้ถืือห้่น้

	 โดำย่ในปี	2564	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	มีุ่มุ่ติิให้้จัดำกิ�ริ

ปริะช้่มุ่ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้นปริะจำ�ปี	2564	เมุ่่อวันที�	20	เมุ่ษั�ย่น 

2564	เวล�	10.00	น.	ณ	ห้้องปริะช้่มุ่	ปิ�นเกิล้�	2	(ช้ั�น	9)	

โริงแริมุ่ริอยั่ล	ซิตีิ�	เลขที�	800	ถืนนบริมุ่ริ�ช้ช้นนี	แขวงบ�งกิอกิน้อย่ 

เขติบ�งพิ่ลัดำ	กิริ่งเทพิ่มุ่ห้�นคริ	 โดำย่เป็นไปติ�มุ่ข้อบังคับของ 

บริิษััทฯ	และกิฎห้มุ่�ย่ที�เกีิ�ย่วข้อง	ริวมุ่ถึืงกิ�ริปฏิิบัติิให้้สอดำคล้อง 

กิับห้ลักิกิ�ริปริะเมุ่ินค่ณภ�พิ่กิ�ริจัดำปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น	(AGM	

Checklist)	และมุ่�ติริฐ�นกิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดีำติ�มุ่แนวท�ง 

ของสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบห้ลักิทรัิพิ่ย์่และติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่ 

ดำังนี�	

	 -	บริิษััทฯ	จัดำทำ�และจัดำส�งห้นังสือเชิ้ญปริะช่้มุ่ส�มัุ่ญ

ผูู้้ถืือห้่้นและเอกิส�ริบอกิกิล��วนัดำปริะช่้มุ่	เพ่ิ่อให้้ผูู้้ถืือห้่้นรัิบทริ�บ

ข้อมุู่ล	วัน	เวล�	สถื�นที�	และว�ริะกิ�ริปริะช้่มุ่	ขั�นติอนกิ�ริ

ปฏิิบัติิในกิ�ริลงทะเบีย่น	 และเอกิส�ริที�ติ้องนำ�ไปแสดำงติ�อ

เจ้�ห้น้�ที�กิ�อนเข้�ริ�วมุ่ปริะช่้มุ่	ติลอดำจนข้อมูุ่ลทั�งห้มุ่ดำที�เกีิ�ย่วข้อง

กิับเร่ิองที�ติ้องติัดำสินใจในกิ�ริออกิเสีย่งลงคะแนนในที�ปริะช่้มุ่

ให้้แกิ�ผูู้้ถืือห้่้น	พิ่ริ้อมุ่กัิบริ�ย่ง�นปริะจำ�ปีให้ท้่กิคนไดำ้ทริ�บเป็น

ภ�ษั�ไทย่	 และภ�ษั�อังกิฤษับนเว็บไซติ์ของบริิษััทฯ	 เป็นกิ�ริ

ล�วงห้น้�ไมุ่�น้อย่กิว��	30	วัน	และจัดำส�งห้นังสือเช้ิญปริะช้่มุ่

ท�งไปริษัณีย่์ให้้แกิ�ผูู้้ถืือห้่้นพิ่ริ้อมุ่ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปีในริูปแบบ	

QR	Code	ล�วงห้น้�	ไมุ่�น้อย่กิว��	21	วันกิ�อนวันปริะช้่มุ่	เพิ่่อ

ให้้ผูู้้ถืือห้่้นมุ่ีเวล�ศึกิษั�ข้อมุู่ลอย่��งเพิ่ีย่งพิ่อ

	 -	บริิษััทฯ	ลงปริะกิ�ศในห้นังสือพิิ่มุ่พ์ิ่เป็นเวล�	3	วัน

ติิดำติ�อกัินล�วงห้น้�มุ่�กิกิว��	7	วัน	กิ�อนวันปริะช้่มุ่

	 -	บริิษััทฯ	 มุ่ิไดำ้มุ่ีกิ�ริเพิ่ิ �มุ่ว�ริะกิ�ริปริะช้่มุ่	 ห้ริือ	

เปลี�ย่นแปลงข้อมุู่ลสำ�คัญในห้นังสือบอกิกิล��วนัดำปริะช่้มุ่โดำย่

ไมุ่�แจ้งให้้ผูู้้ถืือห้่้นทริ�บล�วงห้น้�

 กิ�ริปริะช้่มุ่ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้นปริะจำ�ปี

	 -	 เพิ่่อให้้กิ�ริปริะช้่มุ่ดำำ�เนินกิ�ริอย่��งมุ่ีปริะสิทธุิภ�พิ่	

บริิษััทฯ	ได้ำนำ�เทคโนโลยี่บ�ร์ิโค้ดำมุ่�ใช้้ในกิริะบวนกิ�ริลงทะเบีย่น

เข้�ริ�วมุ่ปริะช่้มุ่	กิริะบวนกิ�รินับคะแนนเสีย่ง	และกิริะบวนกิ�ริ

แสดำงผู้ลกิ�ริลงคะแนนเสีย่ง	 ให้้เกิิดำคว�มุ่ริวดำเร็ิวและแมุ่�นย่ำ�	

ซึ�งบริิษััทฯ	เปิดำโอกิ�สให้้ผูู้้ถืือห้่้นส�มุ่�ริถืลงคะแนนเสีย่ง	กิ�อน

เวล�ปริะช้่มุ่ไดำ้ไมุ่�น้อย่กิว��	2	ช้ั�วโมุ่ง	

	 -	คณะกิริริมุ่กิ�ริ	คณะกิริริมุ่กิ�ริย่�อย่ท่กิช้่ดำ	และ

ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	พิ่ริ้อมุ่ดำ้วย่คณะผูู้้บริิห้�ริ	ริะดำับสูง	

ผูู้้สอบบัญช้ี	และผูู้้แทนจ�กิบริิษััท	ลอว์	ช้�ย่นิ�ง	จำ�กิัดำ	ซึ�งเป็น

ที�ปรึิกิษั�ท�งกิฎห้มุ่�ย่และทำ�ห้น้�ที�เป็นผูู้้ติริวจกิ�ริ	(Inspector)			

เข้�ริ�วมุ่กิ�ริปริะช้่มุ่	ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้นอย่��งพิ่ริ้อมุ่เพิ่ริีย่ง	โดำย่มุ่ี 

ผูู้้แทนจ�กิสมุ่�คมุ่ส�งเสริิมุ่ผูู้้ลงท่นไทย่	อ�ส�สมัุ่คริตัิวแทนผูู้้ถืือห้่้น

ริ�ย่ย่�อย่	 เข้�ริ�วมุ่สังเกิติกิ�ริณ์เพ่ิ่อให้้กิ�ริปริะช่้มุ่ดำำ�เนินกิ�ริอย่��ง

ถืูกิต้ิองโปริ�งใสติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่และข้อบังคับของบริิษััทฯ	

	 -	กิ�อนเข้�สู�ว�ริะกิ�ริปริะช่้มุ่		ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ

มุ่อบห้มุ่�ย่ให้้	ค่ณศักิดำิ�ช้ัย่	วิริ่ฬห้์ช้ีว	ซึ�งเป็นที�ปรึิกิษั�กิฎห้มุ่�ย่	

ที�บริิษััทฯ	แติ�งติั�ง	ไดำ้แจ้งจำ�นวนและสัดำส�วนผูู้้ถืือห้่้นที�เข้�ปริะช่้มุ่

ทั�งที�มุ่�ด้ำวย่ตินเอง	และรัิบมุ่อบฉันทะให้้ที�ปริะช่้มุ่ทริ�บ	 ริวมุ่ถึืง

ชี้�แจงห้ลักิเกิณฑ์์และขั�นติอนกิ�ริปริะช่้มุ่	กิ�ริออกิเสีย่งลงคะแนน	

และกิ�รินับคะแนนเสีย่ง	ริวมุ่ทั�งเปิดำโอกิ�สให้้ผูู้้ถืือห้่้นมุ่ีสิทธุิ

แสดำงคว�มุ่คิดำเห็้น	และตัิ�งคำ�ถื�มุ่ในว�ริะติ��งๆ	อย่��งเป็นอิสริะ

กิ�อนกิ�ริลงมุ่ติิในแติ�ละว�ริะ	และปริะกิ�ศผู้ลกิ�ริลงคะแนนเสีย่ง

ทั�งเห้็นดำ้วย่	ไมุ่�เห้็นดำ้วย่	งดำออกิเสีย่ง	และจำ�นวนบัติริเสีย่	ใน

แติ�ละว�ริะให้้ที�ปริะช้่มุ่ทริ�บ	

	 -	เน่องจ�กิบริิษััทฯ	มีุ่ห้่้นปริะเภทเดีำย่ว	คือ	ห้่้นส�มัุ่ญ	

ซึ�ง	1	ห้่้น	มุ่ีสิทธุิออกิเสีย่งลงคะแนน	1	เสีย่ง	และถืือเสีย่ง

ข้�งมุ่�กิเป็นเกิณฑ์์	ย่กิเว้นกิริณีที�มีุ่กิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำเป็นอย่��งอ่น	

โดำย่ห้�กิผูู้้ถืือห้่้นคนใดำที�ส�วนได้ำเสีย่เป็นพิ่ิเศษัในว�ริะใดำซึ�งที�

ปริะช่้มุ่จะได้ำลงมุ่ติิผูู้้ถืือห้่น้	บ่คคลดัำงกิล��วจะไมุ่�มีุ่สิทธิุออกิเสีย่ง

ลงคะแนนในว�ริะนั�น	 นอกิจ�กิกิ�ริออกิเสีย่งลงคะแนนเลือกิ

ติั�งคณะกิริริมุ่กิ�ริ	 ซึ�งกิริริมุ่กิ�ริผูู้้ไดำ้รัิบกิ�ริเสนอช้่อ	 และเป็น 

ผูู้้ถืือห้่้นมีุ่สิทธิุออกิเสีย่งจะส�มุ่�ริถืลงคะแนนได้ำติ�มุ่ข้อบังคับ
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	 -	บริิษััทฯ	ไดำ้จัดำให้้มุ่ีกิ�ริบันทึกิภ�พิ่	ภ�พิ่เคล่อนไห้ว	

และเสีย่งติลอดำริะย่ะเวล�กิ�ริปริะช่้มุ่	 พิ่ร้ิอมุ่เผู้ย่แพิ่ริ�บนเว็บไซต์ิ

ของบริิษััทฯ	เพ่ิ่อให้้ผูู้้ถืือห้่้น	และปริะช้�ช้นทั�วไปส�มุ่�ริถืเข้�รัิบช้มุ่

กิ�ริปริะช้่มุ่ย่้อนห้ลังไดำ้เพิ่่อคว�มุ่โปริ�งใส

	 -	 บริิษััทฯ	 ไดำ้จัดำให้มุ้่ีกิ�ริจัดำทำ�ผู้ลสริ่ปผู้ลกิ�ริลงมุ่ติิ

ในที�ปริะช้่มุ่	พิ่ริ้อมุ่ผู้ลคะแนนของแติ�ละว�ริะ	 ให้้ผูู้้ถืือห้่้นและ

ปริะช้�ช้นทั�วไปริับทริ�บ	ผู้��นช้�องท�งกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลของ

ติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่แห้�งปริะเทศไทย่ใน	วันที�		20	เมุ่ษั�ย่น	2564		

วันเดำีย่วกิันห้ลังจ�กิเสริ็จสิ�นกิ�ริปริะช้่มุ่	และเผู้ย่แพิ่ริ�ลงบน

เว็บไซติ์ของบริิษััทฯ	ในวันถืัดำไป

	 -	บริิษััทฯ	 ไดำ้จัดำทำ�ริ�ย่ง�นบันทึกิกิ�ริปริะช้่มุ่ส�มุ่ัญ

ผูู้้ถืือห้่้นปริะจำ�ปี	ทั�งภ�ษั�ไทย่	และภ�ษั�อังกิฤษั	คริอบคล่มุ่

ริ�ย่ละเอีย่ดำสำ�คัญเริ่องติ��งๆ	อ�ทิ	ปริะเดำ็นคำ�ถื�มุ่-คำ�ติอบที�

ผูู้้ถืือห้่้นซักิถื�มุ่ในแติ�ละว�ริะมุ่ติิที�ปริะช้่มุ่	พิ่ริ้อมุ่คะแนนเสีย่ง

ที�เห้็นดำ้วย่	 ไมุ่�เห้็นดำ้วย่	 งดำออกิเสีย่ง	 และจำ�นวนบัติริเสีย่	

เป็นต้ิน	ทั�งนี�ริ�ย่ง�นบันทึกิกิ�ริปริะช่้มุ่ได้ำถูืกิเผู้ย่แพิ่ริ�ให้้ผูู้้ถืือห้่้น

และปริะช้�ช้นทั�วไปรัิบทริ�บผู้��นช้�องท�งกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมูุ่ล

ของติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่แห้�งปริะเทศไทย่	และเผู้ย่แพิ่ริ�ลงบนเว็บไซต์ิ

ของบริิษััทฯ	ภ�ย่ใน	14	วัน	ห้ลังจ�กิเสร็ิจสิ�นกิ�ริปริะช้่มุ่

	 จ�กิสถื�นกิ�ริณ์กิ�ริแพิ่ริ�ริะบ�ดำของCOVID-19	

บริิษััทฯ	ได้ำจัดำปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้นติ�มุ่แนวท�งปฏิิบัติิและคำ�แนะนำ�

ของกิริมุ่ควบค่มุ่โริค	กิริะทริวงส�ธุ�ริณส่ข	และติ�มุ่ปริะกิ�ศ

กิร่ิงเทพิ่มุ่ห้�นคริ	ที�เกิี�ย่วกิับกิ�ริป้องกิันควบค่มุ่โริคโควิดำ-19	

สำ�ห้ริับกิ�ริจัดำปริะช้่มุ่สัมุ่มุ่น�	 ห้ริือกิิจกิริริมุ่อ่นที�มุ่ีลักิษัณะ 

ใกิล้เคีย่งกัิน	เพ่ิ่อป้องกัินและลดำคว�มุ่เสี�ย่งของกิ�ริแพิ่ริ�ริะบ�ดำ

ของ	 COVID-19	 เช้�น	 ติริวจคัดำกิริองผูู้้ที�มุ่ีอ�กิ�ริไข้ริ�วมุ่กิับ

อ�กิ�ริริะบบท�งเดิำนห้�ย่ใจโดำย่ต้ิองผู้��นกิ�ริติริวจวัดำอ่ณห้ภูมุ่ิ

ริ��งกิ�ย่	(อ่ณห้ภูมิุ่ริ��งกิ�ย่ไมุ่�เกิิน	37.5	องศ�เซลเซีย่ส)	เช็้คอิน

และเช้็คเอ�ท์ผู้��นกิ�ริสแกิน	 คิวอ�ริ์	 โค้ดำ	 (QR	 Code)	

แอปพิ่ลิเคชั้นไทย่ช้นะ	และติอบแบบคัดำกิริองตินเอง	(แบบคัดำ

กิริองโริคโควิดำ-19)	 จัดำริะเบีย่บสถื�นที�ในกิ�ริจัดำปริะช้่มุ่ไมุ่�ให้้

แออัดำ	เว้นริะย่ะห้��งริะห้ว��งบ่คคลอย่��งน้อย่	1.5	เมุ่ติริ	โดำย่

จำ�กัิดำที�นั�งในห้้องปริะช่้มุ่สำ�ห้รัิบริองรัิบผูู้้ถืือห้่้น	และ/ห้รืิอผูู้้รัิบมุ่อบ

ฉันทะ	ควบค่มุ่เวล�ในกิ�ริปริะช่้มุ่ให้้กิริะชั้บและไมุ่�น�น	เพ่ิ่อคว�มุ่

ปลอดำภัย่และส่ขอน�มุ่ัย่ของผูู้้ถืือห้่้นที�เข้�ริ�วมุ่ง�นท่กิท��น

 กิ�ริอำ�นวย่คว�มุ่สะดำวกิให้้กัิบผูู้้ถืือห้่้นในวันปริะช่้มุ่

ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้น

	 บริิษััทฯ	จัดำทำ�ห้นังสือมุ่อบฉันทะติ�มุ่แบบที�กิริะทริวง

พิ่�ณิช้ย่์กิำ�ห้นดำ	และมุ่ีคำ�อธุิบ�ย่ขั�นติอน	ในกิ�ริมุ่อบฉันทะ	

และเอกิส�ริที�ต้ิองใช้้อย่��งชั้ดำเจน	แนบไปกิับห้นังสือบอกิกิล��ว

นัดำปริะช้่มุ่	สำ�ห้ริับใช้้ในกิริณีที�ผูู้้ถืือห้่้นปริะสงค์มุ่อบฉันทะให้้

บ่คคลอ่นเข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่แทน	

	 นอกิจ�กินี�	บริิษััทฯ	ย่ังใช้้ริะบบบ�ริ์โค้ดำในกิ�ริลง

ทะเบีย่นและกิ�รินับคะแนน	เพ่ิ่อคว�มุ่ริวดำเร็ิวและมีุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่	

และบริิษััทฯ	ไดำ้จัดำเติริีย่มุ่อ�กิริแสติมุ่ป์	ที�จ่ดำติริวจเอกิส�ริ

สำ�ห้รัิบผูู้้ถืือห้่้นที�มุ่ีกิ�ริมุ่อบฉันทะมุ่�โดำย่ไมุ่�ติ้องเสีย่ค��ใช้จ้��ย่

	 กี่ารป้อิงกัี่นกี่ารใชุ้ข้อิมล้ภายใน

	 บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่	จริริย่�บริริณและบทลงโทษั

ว��ดำ้วย่กิ�ริใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ใน	และกิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริัพิ่ย่์ของ 

บริิษััทฯ	 เพิ่่อป้องกิันมุ่ิให้้กิริริมุ่กิ�ริ	ผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�น	

ริวมุ่ถึืงคู�สมุ่ริสและบ่ติริที�ยั่งไมุ่�บริริล่นิติิภ�วะของบ่คคลดัำงกิล��ว

ใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ในที�ย่ังไมุ่�ไดำ้เปิดำเผู้ย่ติ�อส�ธุ�ริณช้นเพิ่่อห้�

ผู้ลปริะโย่ช้น์แกิ�ตินเองห้ริือผูู้้อ่นโดำย่มุ่ิช้อบ	โดำย่กิำ�ห้นดำให้้

กิริริมุ่กิ�ริ	ผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�นของบริิษััทฯ	ห้้�มุ่ซื�อข�ย่ห้่้น

ของบริิษััทฯ	ในช้�วงเวล�ที�จะมุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลท�งกิ�ริเงิน

ที�สำ�คัญ	ห้ริือในช้�วงเวล�ที�กิำ�ห้นดำ	(Blackout	period)	ซึ�ง

บริิษััทฯ	ไดำ้กิำ�ห้นดำไว้	เป็นริะย่ะเวล�	45	วัน	

	 ทั �งนี �ในปี	2564	บริิษััทฯ	ไมุ่�พิ่บกิริณีที �กิริริมุ่กิ�ริ		

ผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�นทำ�กิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทรัิพิ่ย่์โดำย่ใช้้ข้อมุู่ล 

ภ�ย่ใน		ห้รืิอซื�อข�ย่ในช้�วงเวล�ที�กิำ�ห้นดำ	(Blackout	period)		

	 กี่ารป้อิงกัี่นความขัด้แย้งที่างผลประโยชุน์	

	 1.	กิ�ริป้องกิันกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�อ�จกิ�อให้้เกิิดำคว�มุ่

ขัดำแย้่งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์	(Conflict	of	Interest)

	 -	บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ที�ไมุ่�ให้้กิริริมุ่กิ�ริผูู้้บริหิ้�ริ	

และพิ่นักิง�น	 ริวมุ่ทั�งผูู้้ที�เกิี�ย่วข้องกิับบ่คคลติ��งๆ	 ดำังกิล��ว	

แสวงห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์ส�วนตัิวที�ขัดำแย้่งกัิบผู้ลปริะโย่ช้น์ของบริิษััทฯ	

และควริห้ลีกิเลี�ย่งกิ�ริกิริะทำ�ที�กิ�อให้้เกิิดำคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ล

ปริะโย่ช้น์	และผูู้้ที�มีุ่ส�วนเกีิ�ย่วข้อง	ห้รืิอมีุ่ส�วนได้ำเสีย่	ห้รืิอเกีิ�ย่วโย่ง

กัิบริ�ย่กิ�ริที�พิิ่จ�ริณ�	มีุ่ห้น้�ที�ต้ิองแจ้งให้้บริิษััทฯ	ทริ�บถึืงคว�มุ่

สัมุ่พัิ่นธ์ุห้รืิอกิ�ริเกีิ�ย่วโย่งของตินในริ�ย่กิ�ริดัำงกิล��ว	 โดำย่บ่คคล

ดำังกิล��วไมุ่�มุ่ีส�วนริ�วมุ่ในกิ�ริตัิดำสินใจใดำๆ	ในธุ่ริกิริริมุ่ดำังกิล��ว

	 -	บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริ	และผูู้้บริิห้�ริของบริิษััทฯ	

มุ่ีห้น้�ที�ในกิ�ริริ�ย่ง�นกิ�ริถืือคริองห้ลักิทริัพิ่ย่์ในบริิษััทฯ	

ของตินเอง	คู�สมุ่ริส	และบ่ติริที�ย่ังไมุ่�บริริล่นิติิภ�วะ	ติลอดำ

จนริ�ย่ง�นกิ�ริเปลี�ย่นแปลงกิ�ริถืือคริองห้ลักิทรัิพิ่ย์่ติ�อ

สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบห้ลักิทรัิพิ่ย์่และติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่ 

ติ�มุ่มุ่�ติริ�	59	และบทกิำ�ห้นดำโทษั	ติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิ

ทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	พิ่.ศ.	2535	แบบแสดำงริ�ย่กิ�ริ

ข้อมุู่ลปริะจำ�ปี/ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี	(แบบ	56-1	One	Report)

	 -	ในปี	2564	บริิษััทฯ	ไมุ่�พิ่บริ�ย่กิ�ริที�มีุ่คว�มุ่ขัดำแย้่ง 

ท�งผู้ลปริะโย่ช้น์อันขัดำติ�อนโย่บ�ย่กิ�ริป้องกัินกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริ

ที�อ�จกิ�อให้้เกิิดำคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์

	 2.	กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกัินของบริิษััทฯ	 กัิบบ่คคล

ที�มุ่ีส�วนได้ำเสีย่	(Related	Party	Transactions)

รายงานประจำำาปี 2564
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	 -	 ในปี	 2564	 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำ้พิ่ิจ�ริณ�

คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ของริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกิันอย่��งริอบคอบ	ว��

ริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกิันไดำ้กิริะทำ�อย่��งย่่ติิธุริริมุ่	เง่อนไขติ��งๆ	

ของริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกัินเป็นไปติ�มุ่ริ�ค�ติล�ดำ	ริ�ค�ติ�มุ่สัญญ�

และริ�ค�ที�ติกิลงกิัน	 ซึ�งมุ่ีคว�มุ่สมุ่เห้ติ่สมุ่ผู้ลและเป็นไปติ�มุ่

กิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจทั�วไป	เป็นไปติ�มุ่ริ�ค�ติล�ดำ	และเป็นไป

ติ�มุ่ปกิติิในธุ่ริกิิจทั�วไป	(Fair	and	at	Arm’s	Length	Basis)	

และเป็นไปติ�มุ่ห้ลักิเกิณฑ์์ของสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับ

ห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	 และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�ง

ปริะเทศไทย่อย่��งเคริ�งครัิดำ	ในเร่ิองกิ�ริกิำ�ห้นดำริ�ค�	(Transfer	

Pricing	Policy)	 และเง่อนไขติ��งๆ	 กิับบ่คคลที�อ�จมุ่ีคว�มุ่

ขัดำแย่้งดำ้�นผู้ลปริะโย่ช้น์เสมุ่ือนทำ�ริ�ย่กิ�ริกัิบบ่คคลภ�ย่นอกิ	

โดำย่กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริที�มีุ่ส�วนได้ำเสีย่มิุ่ได้ำริ�วมุ่พิิ่จ�ริณ�และ

ออกิเสีย่งในเร่ิองที�เกิี�ย่วกิับริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกัินที�ตินเกิี�ย่วข้อง		

	 -	บริิษััทฯ	ไดำ้เปิดำเผู้ย่ริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกิัน	ติ�มุ่

ห้ลักิเกิณฑ์์ของสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทรัิพิ่ย่์และ

ติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย่์	และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่	แบบ

แสดำงริ�ย่กิ�ริข้อมุู่ลปริะจำ�ปี/ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี	(แบบ	56-1	

One	Report)

	 -	ในปี		2564		คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	ไดำ้ริ�ย่ง�น

ผู้ลกิ�ริติริวจสอบริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิันที�เกิิดำขึ�นในริะห้ว��งปีให้้

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	ทริ�บ	พิ่ริ้อมุ่กิับงบกิ�ริเงินริ�ย่ไติริมุ่�ส	

และงบกิ�ริเงินปริะจำ�ปี

	 3.	กิ�ริมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ของกิริริมุ่กิ�ริและ/ห้ริือผูู้้บริิห้�ริ

ริะดำับสูงของบริิษััทฯ

	 -	บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำให้ก้ิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริริะดำับสูง

ติ้องริ�ย่ง�นกิ�ริมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ของตินเอง	 และบ่คคลที�มุ่ีคว�มุ่

เกีิ�ย่วข้อง	 ซึ�งมีุ่ส�วนได้ำเสีย่ที�เกีิ�ย่วข้องกัิบกิ�ริบริิห้�ริจัดำกิ�ริกิิจกิ�ริ

ของบริิษััทฯ	 ห้รืิอบริิษััทย่�อย่	 เมุ่่อเข้�ดำำ�ริงติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริ

ห้รืิอผูู้้บริิห้�ริริะดัำบสูง	และริ�ย่ง�นท่กิครัิ�งเมุ่่อมีุ่กิ�ริเปลี�ย่นแปลง

ข้อมุู่ลผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่	 ริวมุ่ถืึงริ�ย่ง�นเป็นปริะจำ�ท่กิสิ�นปี	 ทั�งนี�		

เลข�น่กิ�ริบริิษััทฯ	จะต้ิองจัดำส�งสำ�เน�ริ�ย่ง�นกิ�ริมีุ่ส�วนได้ำเสีย่

ดำงักิล��วให้้แกิ�ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ	และปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ

เพ่ิ่อให้้เป็นไปติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทรัิพิ่ย์่และติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่	

พิ่.ศ.	2535	และเพิ่่อใช้้ข้อมุู่ลดำังกิล��วในกิ�ริติริวจสอบและ

ป้องกิันคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์

	 -	บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำให้้ผูู้้มีุ่ส�วนได้ำเสีย่ของบริิษััทฯ	มีุ่ห้น้�ที�

ต้ิองริ�ย่ง�นติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทให้้รัิบทริ�บ	เกีิ�ย่วกัิบกิ�ริซื�อ

ข�ย่ห้่้นของบริิษััทฯ	อย่��งน้อย่	1	วันล�วงห้น้�	กิ�อนทำ�กิ�ริซื�อข�ย่

	 -	ในกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	กิริริมุ่กิ�ริที�มุ่ี

ส�วนได้ำเสีย่ในเร่ิองใดำ	จะไมุ่�ริ�วมุ่พิิ่จ�ริณ�และไมุ่�มีุ่สิทธิุออกิเสีย่ง

ในเริ่องนั�น	โดำย่ให้มุ้่ีกิ�ริบันทึกิไว้ในริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้่มุ่ดำ้วย่

	 ความรับผิด้ชุอิบติ่อิผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย

	 บริิษััทฯ	 ติริะห้นักิว��ผูู้้มุ่ีส�วนได้ำเสีย่ในผู้ลปริะโย่ช้น์ของ 

บริิษััทฯ	 ควริไดำ้ริับกิ�ริดำูแลจ�กิบริิษััทฯ	 ติ�มุ่สิทธุิที�กิำ�ห้นดำโดำย่

กิฎห้มุ่�ย่ห้ริือโดำย่ข้อติกิลงที�ทำ�ริ�วมุ่กิันโดำย่คำ�นึงถืึงคว�มุ่สัมุ่พัิ่นธ์ุ

และคว�มุ่ริ�วมุ่มืุ่อที�ดีำริะห้ว��งกัิน	เพ่ิ่อสร้ิ�งคว�มุ่มัุ่�นคงท�งกิ�ริเงิน	

และคว�มุ่ย่ั�งย่ืนของกิิจกิ�ริ	ดำังนั�นบริิษััทฯ	จึงให้้คว�มุ่สำ�คัญติ�อ

กิ�ริปฏิิบัติิอย่��งเป็นธุริริมุ่และสิทธิุของผูู้้มีุ่ส�วนได้ำเสีย่ท่กิฝ่่�ย่ของ 

บริิษััทฯ	ทั�งผูู้้มุ่ีส�วน	ไดำ้เสีย่ที�เป็นผูู้้ที�ไดำ้ริับผู้ลกิริะทบโดำย่ติริงจ�กิ

กิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	และกิล่�มุ่ที�ไดำ้ริับผู้ลกิริะทบโดำย่อ้อมุ่	

ซึ�งนับติั�งแติ�ปี	2561	เป็นติ้นมุ่�	บริิษััทฯ	จัดำกิล่�มุ่	ผูู้้มีุ่ส�วนไดำ้เสีย่

ออกิเป็น	 7	 กิล่�มุ่	 โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 ไดำ้พิ่ิจ�ริณ�เพิ่ิ�มุ่

ห้น่วย่ง�นกิำ�กิับดำูแลมุ่�เป็นอีกิห้นึ� งกิล่� มุ่ผูู้้ มุ่ีส� วนไดำ้ เสีย่	

เน่องจ�กิธุ่ริกิิจเกืิอบทั�งห้มุ่ดำของบริิษััทฯ	ได้ำรัิบผู้ลกิริะทบจ�กิกิฎห้มุ่�ย่ 

และกิ�ริกิำ�กิับดำูแลของธุน�ค�ริแห้�งปริะเทศไทย่	นอกิจ�กินั�น	

บริิษััทฯ	ยั่งมีุ่ห้น้�ที�ต้ิองริ�ย่ง�นติ�อธุน�ค�ริแห้�งปริะเทศไทย่	และ

ห้น่วย่ง�นกิำ�กิับอ่นๆ	ที�เกิี�ย่วข้อง

	 อย่��งไริก็ิติ�มุ่	คว�มุ่รัิบผิู้ดำช้อบ	ปริะเด็ำนผู้ลกิริะทบ	และ

เคร่ิองมืุ่อที�ใช้้ในกิ�ริส่อส�ริติ�อกิล่�มุ่ผูู้้มีุ่ส�วนได้ำเสีย่อ�จแติกิติ��งกัิน

ออกิไปในแติ�ละปี	อันเน่องมุ่�จ�กิกิ�ริเปลี�ย่นแปลงของสภ�พิ่แวดำล้อมุ่	

และคว�มุ่เสี�ย่งที�เปลี�ย่นแปลง	ซึ�งบริิษััทฯ	จะทำ�กิ�ริปรัิบปร่ิงเป็นริะย่ะ		

เพ่ิ่อกิ�ริพัิ่ฒน�อย่��งยั่�งยื่นของบริิษััทฯ	 บทบ�ทของผูู้้มีุ่ส�วนได้ำเสีย่

ในคู�มุ่ือจริริย่�บริริณธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	ส�มุ่�ริถืสริ่ปไดำ้	ดำังนี�

 นโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิติ�อพิ่นักิง�น	ผูู้้บริิห้�ริ	และ	 

คณะกิริริมุ่กิ�ริ

	 บริิษััทฯ	ติริะห้นักิถืึงคว�มุ่สำ�คัญของพิ่นักิง�น	ผูู้้บริิห้�ริ	

และคณะกิริริมุ่กิ�ริท่กิคนในบริิษััท	ซึ�งจะมีุ่ส�วนริ�วมุ่ในกิ�ริขับเคล่อน

ให้้บริิษััทฯ	ส�มุ่�ริถืดำำ�เนินธุ่ริกิิจติ�อไปในอน�คติ	คณะกิริริมุ่กิ�ริ

จงึกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิด้ำ�นสิทธิุมุ่น่ษัย่ช้นติ�มุ่กิริอบง�น

ขององค์กิ�ริสห้ปริะช้�ช้�ติิในกิ�ริค่้มุ่คริอง	 เค�ริพิ่	และเยี่ย่วย่�	

โดำย่เค�ริพิ่ติ�อห้ลักิสิทธุิ	 มุ่น่ษัย่ช้นท่กิริะดำับ	 และมุ่่�งมุ่ั�นป้องกิัน

กิ�ริละเมุ่ิดำสิทธุิมุ่น่ษัย่ช้นโดำย่ปฏิิบัติิติ�อท่กิคนอย่��งเท��เทีย่มุ่	

ปริ�ศจ�กิกิ�ริเลือกิปฏิิบัติิ	สนับสน่น	ส�งเสริิมุ่สิทธุิมุ่น่ษัย่ช้น	

ห้ลีกิเลี�ย่งกิ�ริกิริะทำ�ที�เป็นกิ�ริละเมุ่ิดำสิทธุิมุ่น่ษัย่ช้น	นอกิจ�กินั�น

บริิษััทฯ	ยั่งติริะห้นักิถืึงคว�มุ่สำ�คัญในดำ้�นแริงง�นโดำย่ปฏิิบัติิติ�อ

พิ่นักิง�น	ผูู้้บริิห้�ริ	และคณะกิริริมุ่กิ�ริติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่แริงง�นและ

ข้อบังคับติ��งๆที�เกิี�ย่วข้องกิับแริงง�นอย่��งเป็นธุริริมุ่	

	 ทั�งนี�	บริิษััทฯ	ไดำ้กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่แจ้งเริ่องริ้องเริีย่นและ

มุ่�ติริกิ�ริค่้มุ่คริองพิ่นักิง�นซึ�งเป็นผูู้้ริ้องเริีย่น	ห้รืิอผูู้้แจ้งเบ�ะแส

อย่��งเคริ�งคริัดำ	เพิ่่อแสดำงให้้เห้็นถืึงคว�มุ่โปริ�งใสและกิ�ริปฏิิบัติิ

ติ�มุ่ห้ลักิธุริริมุ่�ภิบ�ลของบริิษััทฯ	โดำย่กิริะบวนกิ�ริแจ้งเร่ิองร้ิองเรีิย่น

จะดำำ�เนินกิ�ริเพิ่่อให้้เกิิดำคว�มุ่เป็นอิสริะ	โดำย่ห้น่วย่ง�นติริวจสอบ
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ภ�ย่ในและคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบมุ่ีห้น้�ที�ในกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริ

สืบสวนเริ่องร้ิองเริีย่นติ��งๆ	 ติ�มุ่ที�เปิดำเผู้ย่ไว้ในนโย่บ�ย่กิ�ริ

แจ้งเริ่องริ้องเริีย่นบนห้น้�เว็บไซติ์ของบริิษััทฯ	 พิ่นักิง�น 

ส�มุ่�ริถืแจ้งเร่ิองร้ิองเรีิย่นผู้��นช้�องท�งจดำห้มุ่�ย่อิเล็กิทริอนิกิส์	

(whistleblower@muangthaicap.com)	และท�งจดำห้มุ่�ย่		

บริิษััท	เมุ่ืองไทย่	แคปปิติอล	จำ�กิัดำ	(มุ่ห้�ช้น)	เลขที�	332/1		

ถืนนจรัิญสนิทวงศ์		แขวงบ�งพิ่ลัดำ		เขติบ�งพิ่ลัดำ	กิร่ิงเทพิ่มุ่ห้�นคริ	

10700	ห้ริือเบอร์ิโทริศัพิ่ท์	02-483-8888

	 นอกิจ�กินั�น	 บริิษััทฯ	 กิำ�ห้นดำแนวท�งในกิ�ริปริะเมิุ่น

ผู้ลง�นและกิ�ริกิำ�ห้นดำผู้ลติอบแทนติ�อพิ่นักิง�น	ผูู้้บริิห้�ริ	และ

คณะกิริริมุ่กิ�ริอย่��งเป็นธุริริมุ่และเห้มุ่�ะสมุ่	และสอดำคล้อง

กิับผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นริะย่ะสั�นและริะย่ะย่�วของบริิษััทฯ	และ

ส�มุ่�ริถืเปริีย่บเทีย่บกิับอ่ติส�ห้กิริริมุ่เดำีย่วกิัน	 ติลอดำจนให้้ 

คว�มุ่สำ�คัญในกิ�ริพัิ่ฒน�บ่คล�กิริให้้มีุ่คว�มุ่ริู้คว�มุ่ส�มุ่�ริถื

เพ่ิ่อให้้ส�มุ่�ริถืปฏิิบัติิง�นเผู่้อผู้ลักิดัำนกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริิษััทฯ	

ไปย่ังทิศท�งที�คณะกิริริมุ่กิ�ริว�งไว้ไดำ้อย่��งมุ่ีปริะสิทธุิภ�พิ่	

ริวมุ่ถึืงกิ�ริกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ด้ำ�นคว�มุ่ปลอดำภัย่	และส่ขอน�มัุ่ย่

ในสถื�นที�ทำ�ง�นอีกิดำ้วย่	

	 อย่��งไริก็ิติ�มุ่	บริิษััทฯ	ยั่งกิำ�ห้นดำจริริย่�บริริณว��ด้ำวย่

กิ�ริใช้้ข้อมูุ่ลภ�ย่ใน	และกิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทรัิพิ่ย์่ของบริิษััทฯ	เพ่ิ่อ

ป้องกิันมุ่ิให้้กิริริมุ่กิ�ริ	ผูู้้บริิห้�ริและพิ่นักิง�นใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ใน

เพิ่่อห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์แกิ�ตินเอง	ห้ริือผูู้้อ่นโดำย่มุ่ิช้อบ	ซึ�งมุ่ีกิ�ริ

แจ้งแนวท�งและนโย่บ�ย่ให้้ท่กิคนในองค์กิริถืือปฏิิบัติิและ 

มุ่ีกิ�ริติิดำติ�มุ่ผู้ลอย่��งสมุ่ำ��เสมุ่อ	ดำังนั�น	คณะกิริริมุ่กิ�ริและ 

ผูู้้บริิห้�ริจึงมุ่ีห้น้�ที�ริ�ย่ง�นกิ�ริถืือคริองห้ลักิทริัพิ่ย์่และกิ�ริ

เปลี�ย่นแปลงกิ�ริถืือคริองห้ลักิทรัิพิ่ย์่	 ให้้เป็นไปติ�มุ่เกิณฑ์์ของ

สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบ	ห้ลักิทรัิพิ่ย์่และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์		

และริ�ย่ง�นติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	ท่กิคริั�งที�มุ่ีกิ�ริซื�อข�ย่

ห้ลักิทรัิพิ่ย์่	และในกิ�ริปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ	เลข�น่กิ�ริจะต้ิอง

ริ�ย่ง�นสร่ิปกิ�ริถืือคริองห้ลักิทรัิพิ่ย์่ของกิริริมุ่กิ�ริให้้ที�ปริะช้่มุ่

รัิบทริ�บท่กิคริั�ง

 นโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิติ�อลูกิค้�

	 บริิษััทฯ	ดำำ�เนินธุ่ริกิิจอยู่�บนคว�มุ่ซ่อสัติย่์		ย่่ติิธุริริมุ่		

ให้้ข้อมุู่ลที�ถืูกิติ้องแกิ�ลูกิค้�		และทำ�กิ�ริแข�งขันเสริีติ�มุ่กิลไกิ

ของติล�ดำ		โดำย่คำ�นึงถึืงคว�มุ่ต้ิองกิ�ริและคว�มุ่พึิ่งพิ่อใจสูงส่ดำ

ของลูกิค้�เป็นสำ�คัญ		มีุ่แนวท�งดำำ�เนินธุ่ริกิิจโดำย่มุ่ีลูกิค้�เป็น

ศูนย่์กิล�ง	(Customer	Centric)	ภ�ย่ใติ้สโลแกิน	“บริิกิ�ริ

ใกิล้ช้ิดำ	ดำ่จญ�ติิมุ่ิติริที�ริู้ใจ”	มุ่ีคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบติ�อลูกิค้�	และ

ดูำแลรัิกิษั�คว�มุ่ลับของลูกิค้�	 ริวมุ่ถึืงกิ�ริคิดำค้นนวัติกิริริมุ่ให้มุ่�ๆ 		

เพ่ิ่อคว�มุ่สะดำวกิ	ริวดำเร็ิวใจกิ�ริบริิกิ�ริติ�อลูกิค้�		โดำย่ได้ำกิำ�ห้นดำ

นโย่บ�ย่และแนวท�งปฏิิบัติิติ�อลูกิค้�ซึ�งมุ่่�งเน้นเริ่องคว�มุ่

รัิบผิู้ดำช้อบติ�อลูกิค้�	 คริอบคล่มุ่ทั�งด้ำ�นคว�มุ่ต้ิองกิ�ริของลูกิค้�	

คว�มุ่พิ่ึงพิ่อใจของลูกิค้�	และสิทธุิอันพิ่ึงมุ่ีของลูกิค้�	ดัำงนี�

	 -	บริิษััทฯ	 จัดำให้้มุ่ีกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่ส�มุ่�ริถืในกิ�ริ

ช้ำ�ริะห้นี�ของลูกิค้�อย่��งถืี�ถื้วน	 โดำย่มุ่่�งเน้นให้้ลูกิค้�ไมุ่�กิ�อห้นี�

เกิินติัว	และมุ่ีเงินเห้ลือส่ทธิุเพิ่ีย่งพิ่อติ�อกิ�ริดำำ�ริงช้ีพิ่

	 -	บริิษััทฯ	 พิ่ัฒน�ออกิแบบและนำ�เสนอผู้ลิติภัณฑ์์

สินเช้่อที�สอดำคล้องกัิบคว�มุ่ติ้องกิ�ริของลูกิค้�	 โดำย่คำ�นึงถึืง 

คว�มุ่มุ่ั�นคงท�งกิ�ริเงินในริะย่ะย่�ว	

	 -	บริิษััทฯ	ดำำ�เนินกิ�ริส�งเสริิมุ่กิ�ริติล�ดำอย่��งเห้มุ่�ะสมุ่	

และไมุ่�กิริะติ่น้กิ�ริกิ�อห้นี�ที�ไมุ่�จำ�เป็น	

	 -	บริิษััทฯ	เช่้อว��กิ�ริรัิบฟัังคว�มุ่ต้ิองกิ�ริ	และคว�มุ่ 

พิ่ึงพิ่อใจของลูกิค้�เป็นบันไดำสำ�คัญ	 ในกิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืน

ของบริิษััทฯ	ทั�งนี�	 เป้�ห้มุ่�ย่ของกิ�ริปรัิบปร่ิงผู้ลิติภัณฑ์์สินเช่้อ	

และบริิกิ�ริให้้สอดำคล้องกัิบคว�มุ่ติ้องกิ�ริที�แท้จริิงของลูกิค้�	

จึงพิ่ัฒน�ช้�องท�งกิ�ริส่อส�ริกิับลูกิค้�ให้้ลูกิค้�ส�มุ่�ริถืติิช้มุ่	

ริ้องเริีย่น	 กิ�ริให้้บริิกิ�ริผู้��น	 ช้�องท�งอ่นๆ	 อ�ทิ	 ส�ย่ดำ�วน		

อีเมุ่ล	 ส่อสังคมุ่ออนไลน์	 ทั�งแอปพิ่ลิเคช้ัน	 ช้�องท�งริับเริ่อง

ริ้องเริีย่น	 (Whistleblower	Channel)	 ริวมุ่ถืึงกิ�ริปริับปริ่ง

ปริะสบกิ�ริณ์ของลูกิค้�	 (Customer	 Experience)	 เช้�น	

บริิกิ�ริ	AI	Chatbot	ใน	Facebook	Messenger

	 -	บริิษััทฯ	ดำำ�เนินธุ่ริกิิจดำ้วย่คว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบติ�อสิทธุิ

อันพิ่ึงมุ่ีของลูกิค้�	และมุ่ีนโย่บ�ย่ที�จะไมุ่�ปฏิิบัติิกิ�ริใดำๆ	อันจะ

ละเมุ่ิดำสิทธุิอันพิ่ึงมุ่ีของลูกิค้�	อ�ทิ	สิทธุิในกิ�ริติัดำสินใจดำ้�น

กิ�ริเงินที�เห้มุ่�ะสมุ่	ห้มุ่�ย่คว�มุ่ถึืงสิทธิุที�ลูกิค้�จะส�มุ่�ริถืตัิดำสินใจ

ขอสินเช้่อในจำ�นวนที�ลูกิค้�พิ่ึงพิ่อใจ

	 -	บริิษััทฯ	 ติริะห้นักิถึืงสิทธุิในข้อมุู่ลส�วนบ่คคลของ

ลูกิค้�	 ซึ�งบริิษััทฯ	 ได้ำกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่กิ�ริปกิป้องข้อมูุ่ลส�วนบ่คคล	

และคว�มุ่มัุ่�นคงของริะบบส�ริสนเทศดัำงเปิดำเผู้ย่ในห้น้�เว็บไซต์ิ

ของบริิษััทฯ	เพ่ิ่อเป็นแนวปฏิิบัติิในกิ�ริค้่มุ่คริองข้อมูุ่ลส�วนบ่คคล

ของทั�งลูกิค้�	พิ่นักิง�น	และคู�ค้�ของบริิษััทฯ	ให้้สอดำคล้องกิับ	

พิ่.ริ.บ.	ข้อมุู่ลส�วนบ่คคลที�ปริะกิ�ศใช้้แล้วอีกิดำ้วย่

 นโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิติ�อผูู้้ถืือห้่้น/นักิลงท่น/	เจ้�ห้นี�

	 -	บริิษััทฯ	ให้้คว�มุ่เค�ริพิ่แกิ�สิทธิุของผูู้้ถืือห้่้น	นักิลงท่น	

และเจ้�ห้นี�ท่กิริ�ย่อย่��งเสมุ่อภ�ค	โดำย่บริิษััทฯ	ให้้คว�มุ่สำ�คัญ

อย่��งยิ่�งติ�อกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลทั�งดำ้�นกิ�ริเงิน	และข้อมูุ่ลทั�วไป

อย่��งถูืกิติ้อง	เพิ่ีย่งพิ่อ	โปริ�งใส	และ	ทันเวล�	เพิ่่อให้้ผูู้้ถืือห้่้น	

นักิลงท่น	และเจ้�ห้นี�ส�มุ่�ริถืติัดำสินใจ	และมุ่ีส�วนริ�วมุ่ในกิ�ริ

แสดำงคว�มุ่คิดำเห้็นติ�มุ่สิทธุิของตินอย่��งเติ็มุ่ที�	 ทั�งนี�	 บริิษััทฯ	

จัดำให้้มีุ่กิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ�ข��วส�ริ	และข้อมูุ่ลผู้��นท�งช้�องท�งนักิลงท่น

สัมุ่พิ่ันธุ์	 ส่อติ��งๆ	 และกิิจกิริริมุ่นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธุ์	 โดำย่จัดำติั�ง

ฝ่�่ย่นักิลงทน่สัมุ่พิ่ันธุ์เพิ่่อรัิบผู้ิดำช้อบในกิ�ริส่อส�ริ	ติอบข้อซักิ

ถื�มุ่แกิ�ผูู้้ถืือห้่้น	นักิลงท่น	เจ้�ห้นี�	และผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่อ่นๆ	

	 -	บริิษััทฯ	มุ่ีนโย่บ�ย่ที�จะปฏิิบัติิติ�มุ่เง่อนไข	สัญญ�	

และข้อผูู้กิพิ่ันที�ติกิลงกิันไว้กัิบเจ้�ห้นี�อย่��งเคริ�งคริัดำ
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	 -	 บริิษััทฯ	 ไมุ่�เคย่มุ่ีข้อพิ่ิพิ่�ทใดำๆ	 ในเร่ิองที�เกิี�ย่วกัิบ

กิ�ริผู้ิดำนัดำช้ำ�ริะห้นี�	โดำย่บริิษััทฯ	จ��ย่เงินให้้กัิบเจ้�ห้นี�ติริงติ�มุ่

เง่อนไขกิ�ริช้ำ�ริะเงินที�ไดำ้ติกิลงไว้ล�วงห้น้�

 นโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิติ�อคู�ค้�

	 บริิษััทฯ	ให้้คว�มุ่สำ�คัญอย่��งย่ิ�งติ�อกิ�ริคัดำเลือกิคู�ค้�

ที�เห้มุ่�ะสมุ่	โดำย่ต้ิองมัุ่�นใจว��กิริะบวนกิ�ริคัดำเลือกิและ	กิ�ริปฏิบิัติิ

ติ�อคู�ค้�เป็นไปอย่��งเท��เทีย่มุ่กิันและเป็นธุริริมุ่	บริิษััทฯ	ให้้

คว�มุ่สำ�คัญกัิบกิ�ริมีุ่คู�ค้�ที�มีุ่ช่้อเสีย่งที�ดีำ	 มีุ่จริิย่ธุริริมุ่	 คว�มุ่เป็น

มุ่ืออ�ช้ีพิ่	และส�มุ่�ริถืปฏิิบัติิติ�มุ่เง่อนไขที�กิำ�ห้นดำได้ำ	 โดำย่ในปี	

2564	บริิษััทฯ	ไดำ้ปริับปริ่งนโย่บ�ย่กิ�ริบริิห้�ริจัดำกิ�ริห้�วงโซ�

อ่ปท�น	(Supply	Chain)	และกิำ�ห้นดำให้้มุ่ีกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�ถืึง

ผู้ลกิริะทบและคว�มุ่เสี�ย่งด้ำ�นเศริษัฐกิิจ	สังคมุ่	และสิ�งแวดำล้อมุ่ 

ของคู�ค้�ในกิ�ริปริะเมุ่ินคู�ค้�ริ�ย่สำ�คัญของบริิษััทฯ	 อ�ทิ	 กิ�ริ

จัดำกิ�ริดำ้�นบริริษััทภิบ�ล	 คว�มุ่เสี�ย่งในกิ�ริละเมุ่ิดำกิฎห้มุ่�ย่	

ดำ้�นสิ�งแวดำล้อมุ่และแริงง�น	เป็นติ้น	ทั�งนี�เพิ่่อนำ�ไปสู�กิ�ริ

พิ่ัฒน�ธุ่ริกิิจริ�วมุ่กิันอย่��งย่ั�งย่ืน

 นโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิติ�อคู�แข�ง

	 บริิษััทฯ	 ให้้คว�มุ่สำ�คัญในกิ�ริปฏิิบัติิติ�อคู�แข�งขัน

ดำ้วย่กิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจภ�ย่ใติ้จริิย่ธุริริมุ่	จริริย่�บริริณ	สำ�นึกิ

ริับผู้ิดำช้อบในกิริอบกิติิกิ�ของกิ�ริแข�งขันที�ดำี	 และปฏิิบัติติิ�มุ่

กิฎริะเบีย่บข้อบังคับและกิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้อง	ไมุ่�บ�อนทำ�ล�ย่

ช้่อเสีย่งของคู�แข�งขัน	 ไมุ่�แสวงห้�คว�มุ่ลับอย่��งไมุ่�สจ่ริิติห้ริือ

ไมุ่�เห้มุ่�ะสมุ่	 ไมุ่�กิล��วห้�ในท�งริ้�ย่	 และไมุ่�กิริะทำ�กิ�ริอัน

เป็นกิ�ริละเมิุ่ดำลิขสิทธิุ�	ห้รืิอทริัพิ่ย่์สินท�งปัญญ�ของคู�แข�งโดำย่

มิุ่ช้อบ	ริวมุ่ถึืงสนับสน่นกิ�ริริ�วมุ่มืุ่อกัิบคู�แข�งท�งกิ�ริค้�อันกิ�อให้้

เกิิดำปริะโย่ช้น์ติ�อผูู้้บริิโภค	มิุ่ใช้�เป็นกิ�ริผูู้กิข�ดำส�วนแบ�งกิ�ริติล�ดำ

 นโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิติ�อช้่มุ่ช้นและสังคมุ่

	 บริิษััทฯ	 มุ่ีคว�มุ่มุ่่�งมุ่ั�นที�จะเป็น	 “ผูู้้ให้้บริกิิ�ริสินเช่้อ	

ไมุ่โคริไฟัแนนซ์ที�ริับผู้ิดำช้อบ”	ซึ�งคริอบคล่มุ่กิ�ริพัิ่ฒน�	คว�มุ่

ย่ั�งย่ืนทั�ง	3	มุ่ิติิ	คือ	เศริษัฐกิิจ	สังคมุ่	และสิ�งแวดำล้อมุ่	

 มิติิเศรษัฐกี่ิจ	 :	บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำเป้�ห้มุ่�ย่ห้ลักิของ

กิ�ริพัิ่ฒน�คว�มุ่ย่ั�งย่ืนดำ้�นเศริษัฐกิิจ	 คือกิ�ริพัิ่ฒน�กิ�ริเข้�ถึืง

แห้ล�งเงินท่น	และลดำคว�มุ่เห้ล่อมุ่ลำ��ท�งเศริษัฐกิิจของปริะช้�ช้น	

ซึ�งสะท้อนให้้เห็้นในห้ลักิปรัิช้ญ�ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	

ทั�งริูปผู้ลิติภัณฑ์์สินเช้่อ	 อัติริ�ดำอกิเบี�ย่และค��ธุริริมุ่เนีย่มุ่	

มุ่�ติริฐ�นกิ�ริให้้บริิกิ�ริ	และดำัช้นีช้ี �วัดำผู้ลง�นของบริิษััทฯ	

และโคริงกิ�ริเพิ่่อสังคมุ่ในกิ�ริลงท่นเพิ่่อสังคมุ่	(Community	

Investment)

	 มิติิสังคม	 :	 บริิษััทฯ	 กิำ�ห้นดำกิลย่่ทธุ์พิ่ัฒน�คว�มุ่

ย่ั�งย่ืนดำ้�นสังคมุ่	 โดำย่มุ่่�งเน้นกิ�ริพิ่ัฒน�ช้่มุ่ช้นและสังคมุ่ให้้มุ่ี

คว�มุ่เข้มุ่แข็ง	และกิล�ย่เป็นส�วนห้นึ�งของช้่มุ่ช้น	โดำย่เริิ�มุ่จ�กิ

กิ�ริพิ่ัฒน�ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่โดำย่ติริง	 คือบ่คล�กิริ	และลูกิค้�ของ 

บริิษััทฯ	ผู้��นนโย่บ�ย่ที�เกิี�ย่วข้องของบริิษััทฯ	และช้่มุ่ช้นที�

ส�ข�ของบริิษััทฯ	 ติั�งอยู่�	 ผู้��นโคริงกิ�ริเพิ่่อสังคมุ่	 (CSR)	

ติ��งๆ	ของบริิษััทฯ

	 มิติิสิ�งแวด้ล้อิม	:	แมุ่้ว��ธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	ซึ�งเป็น

ธุ่ริกิิจกิ�ริให้้บริิกิ�ริท�งกิ�ริเงิน	 ไมุ่�ไดำ้ส�งผู้ลกิริะทบเช้ิงลบติ�อ

สิ�งแวดำล้อมุ่โดำย่ติริง	แติ�บริิษััทฯ	ไมุ่�อ�จปฏิิเสธุได้ำว��กิ�ริดำำ�ริง

อยู่�ของบริิษััทฯ	ไมุ่�ได้ำส�งผู้ลกิริะทบใดำๆ	ติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่	เน่องจ�กิ 

บริิษััทฯ	ย่ังคงมุ่ีกิ�ริใช้้ทริัพิ่ย่�กิริธุริริมุ่ช้�ติิ	มุ่ีกิ�ริใช้้พิ่ลังง�น

เช้ื�อเพิ่ลิงและพิ่ลังง�นไฟัฟั้�	และอ่นๆ	บริิษััทฯ	จึงกิำ�ห้นดำ

นโย่บ�ย่ในกิ�ริใช้้ทรัิพิ่ย่�กิริอย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่

 นโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิติ�อห้น่วย่ง�นกิำ�กัิบ

	 บริิษััทฯ	ดำำ�เนินธุ่ริกิิจภ�ย่ใต้ิใบอน่ญ�ติปริะกิอบธุ่ริกิิจ

สินเช่้อส�วนบ่คคล	และใบอน่ญ�ติปริะกิอบธุ่ริกิิจสินเช่้อริ�ย่ย่�อย่

เพิ่่อกิ�ริปริะกิอบอ�ชี้พิ่ภ�ย่ใติ้กิ�ริกิำ�กิับของธุน�ค�ริแห้�ง

ปริะเทศไทย่	 ดำังนั�น	 บริิษััทฯ	 มุ่ีห้น้�ที�ติ้องดำำ�เนินธุ่ริกิิจให้้

สอดำคล้องกิับแนวท�งกิ�ริกิำ�กัิบดำูแลผูู้้ปริะกิอบธุ่ริกิิจภ�ย่ใติ้

ใบอน่ญ�ติ	 ริวมุ่ถึืงกิ�ริให้้บริิกิ�ริลูกิค้�อย่��งเป็นธุริริมุ่	 (Market	

Conduct)	และกิ�ริริ�ย่ง�นข้อมูุ่ลติ�อห้น่วย่ง�นกิำ�กัิบที�เกีิ�ย่วข้อง

ให้้ถูืกิติ้อง	โปริ�งใส	และทันเห้ติ่กิ�ริณ์

 กิ�ริไมุ่�ละเมุ่ิดำทริัพิ่ย่์สินท�งปัญญ�

	 บริิษััทฯ	ดำำ�เนนิธุ่ริกิิจโดำย่ปฏิิบัติิติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่เกีิ�ย่วกัิบ

ทรัิพิ่ย์่สินท�งปัญญ�	 โดำย่มีุ่นโย่บ�ย่ไมุ่�สนับสน่นกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริ

ที�มีุ่ลักิษัณะละเมิุ่ดำทรัิพิ่ย์่สินท�งปัญญ�	เช้�น	กิ�ริใช้้ง�นซอฟัต์ิแวริ์

ใดำๆ	 ในริะบบง�นของบริิษััท	 ต้ิองไดำ้รัิบอน่ญ�ติและมุ่ีลิขสิทธุิ�

ถืูกิติ้องติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่เท��นั�น	 และห้้�มุ่มุ่ิให้้พิ่นักิง�นติิดำติั�ง

ซอฟัติ์แวร์ิที�ละเมุ่ิดำลิขสิทธุิ�บนริะบบคอมุ่พิ่ิวเติอริ์ของบริิษััท	

 กิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่ห้ลักิสิทธุิมุ่น่ษัย่ช้น

	 บริิษััทฯ	ให้้คว�มุ่สำ�คัญติ�อคว�มุ่เสมุ่อภ�คเท��เทีย่มุ่

กิันของบ่คคล	โดำย่ไมุ่�กิริะทำ�กิ�ริใดำๆ	อันเป็นกิ�ริละเมุ่ิดำสิทธุิ

มุ่น่ษัย่ช้น		เลือกิปฏิิบัติิอย่��งไมุ่�เป็นธุริริมุ่ติ�อบ่คคลเพิ่ริ�ะเห้ต่ิแห้�ง 

คว�มุ่แติกิติ��งในเร่ิองถิื�นกิำ�เนิดำ	เชื้�อช้�ติิ	เพิ่ศ	อ�ย่่	กิ�ริศึกิษั�	

คว�มุ่พิ่ิกิ�ริ	 ฐ�นะท�งเศริษัฐกิิจ	 สังคมุ่	ห้ริือคว�มุ่คิดำเห้็น

ท�งกิ�ริเมุ่ือง

 ส่ขอน�มุ่ัย่และคว�มุ่ปลอดำภัย่ในที�ทำ�ง�น

	 บริิษััทฯ	 ยึ่ดำมัุ่�นและให้้คว�มุ่สำ�คัญติ�อคว�มุ่ปลอดำภัย่

และส่ขอน�มุ่ัย่ของพิ่นักิง�นในกิ�ริปฏิิบัติิง�นริวมุ่ถึืงช้่มุ่ช้นที�

บริิษััทฯ	ติั�งอยู่�

113



 กิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่ห้ลักิสิทธุิมุ่น่ษัย่ช้น

	 บริิษััทฯ	ให้้คว�มุ่สำ�คัญติ�อคว�มุ่เสมุ่อภ�คเท��เทีย่มุ่

กัินของบ่คคล	โดำย่ไมุ่�กิริะทำ�กิ�ริใดำๆ	อันเป็นกิ�ริละเมิุ่ดำสิทธุิ

มุ่น่ษัย่ช้นเลือกิปฏิิบัติิอย่��งไมุ่�เป็นธุริริมุ่ติ�อบ่คคลเพิ่ริ�ะเห้ติ่

แห้�งคว�มุ่แติกิติ��งในเริ่องถืิ �นกิำ�เนิดำ	เช้ื�อช้�ติิ	เพิ่ศ	อ�ย่่	

กิ�ริศึกิษั�	คว�มุ่พิ่ิกิ�ริ	ฐ�นะท�งเศริษัฐกิิจ	สังคมุ่	ห้ริือคว�มุ่

คิดำเห้็นท�งกิ�ริเมุ่ือง	

	 ทั�งนี�	 นโย่บ�ย่และมุ่�ติริกิ�ริดัำงกิล��วได้ำมีุ่กิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ�ไว้

บนเว็บไซติ์ของบริิษััทฯ	(www.muangthaicap.com/นักิลงท่น 

สัมุ่พิ่ันธุ์/นโย่บ�ย่ดำ้�นสิทธิุมุ่น่ษัย่ช้น)	

	 กี่ารติ่อิติ้านกี่ารทีุ่จริติคอิร์รัปชุัน

	 นโย่บ�ย่ติ�อติ้�นกิ�ริท่จริิติคอร์ิริัปช้ัน

	 บริิษััทฯ	ติริะห้นักิว��กิ�ริท่จริิติคอริ์ริัปช้ันส�งผู้ลริ้�ย่

และเป็นอ่ปสริริคติ�อกิ�ริพัิ่ฒน�สังคมุ่และเศริษัฐกิิจของปริะเทศ	

เป็นกิ�ริกิริะทำ�ท�งธุ่ริกิิจที�ไมุ่�ถูืกิต้ิอง	กิ�อให้้เกิิดำคว�มุ่ไมุ่�เป็นธุริริมุ่

ท�งธุ่ริกิิจ	อันจะส�งผู้ลเสีย่ติ�อช้่อเสีย่งของบริิษััทฯ	ทั�งดำ้�น

จริิย่ธุริริมุ่ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ		คว�มุ่ส�มุ่�ริถืในกิ�ริแข�งขัน	และ

ไมุ่�เป็นที�ย่อมุ่ริับในริะดำับส�กิล	ริวมุ่ทั�งทำ�ให้้ผูู้้ถืือห้่น้	นักิลงทน่	

และผูู้้มีุ่ส�วนได้ำเสีย่ท่กิฝ่่�ย่	ข�ดำคว�มุ่เช้่อมุ่ั�นติ�อองค์กิริ	บริิษััทฯ	

จึงถืือเป็นห้ลักิกิ�ริสำ�คัญในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ	 ที�จะไมุ่�สนับสน่น

กิิจกิ�ริ	กิล่�มุ่บ่คคล	ห้ริือบ่คคลที�มุ่ีส�วนริ�วมุ่กัิบกิ�ริแสวงห้�ผู้ล

ปริะโย่ช้น์อันไมุ่�พิ่ึงไดำ้ริับ	 ไมุ่�ว��ท�งติริง	 ห้ริือท�งอ้อมุ่จ�กิกิ�ริ 

ใช้้อำ�น�จห้น้�ที�โดำย่มุ่ิช้อบ	 และพิ่ริ้อมุ่ที�จะริ�วมุ่มุ่ือกิับภ�คริัฐ		

ภ�คเอกิช้น	ส่อมุ่วลช้น	และองค์กิริริะห้ว��งปริะเทศ	 เพิ่่อ 

แสดำงคว�มุ่มุ่่�งมุ่ั�นในกิ�ริติ�อต้ิ�นกิ�ริคอร์ิริัปช้ันท่กิรูิปแบบ	

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทจึงไดำ้มุ่ีมุ่ติิอน่มุ่ัติินโย่บ�ย่และมุ่�ติริกิ�ริ

ติ�อต้ิ�นกิ�ริคอร์ิรัิปชั้นของบริิษััทฯ	 โดำย่ใช้้แนวท�งของห้น่วย่ง�น

ท�งกิ�ริ	ริวมุ่ทั�ง“โคริงกิ�ริแนวริ�วมุ่ปฏิิบัติิของภ�คเอกิช้นไทย่

ในกิ�ริติ�อต้ิ�นท่จริิติ”	เพ่ิ่อถืือเป็นห้ลักิปฏิิบัติิที�ชั้ดำเจนในกิ�ริดำำ�เนิน

ธุ่ริกิิจ	ซึ�งกิริริมุ่กิ�ริ	ผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�นท่กิคนติ้องปฏิิบัติิ

ติ�มุ่อย่��งเคริ�งครัิดำ	

	 ทั�งนี�	นโย่บ�ย่และมุ่�ติริกิ�ริดัำงกิล��วได้ำมีุ่กิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ� 

ไว้บนเว็บไซต์ิของบริิษััทฯ	(www.muangthaicap.com/นักิลงท่น 

สัมุ่พิ่ันธ์ุ/นโย่บ�ย่กิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริทจ่ริิติคอร์ิริัปชั้น)	

	 โดำย่บริิษััทฯ	ได้ำรัิบกิ�ริรัิบริอง	(Certified)	เป็นสมุ่�ชิ้กิ

แนวริ�วมุ่ปฏิิบัติิของภ�คเอกิช้นไทย่ในกิ�ริติ�อต้ิ�นกิ�ริท่จริิติ	(CAC)	

อย่��งเป็นท�งกิ�ริ	 อันเป็นส�วนห้นึ�งในแนวท�งกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ

ที�สอดำคล้องติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี	 เมุ่่อวันที�	21	

พิ่ฤษัภ�คมุ่		2562	และในปี	2564	บริิษััทอยู่�ริะห้ว��งกิ�ริย่่น 

ใบรัิบริองกิับสมุ่�ช้ิกิแนวริ�วมุ่ปฏิิบัติิของภ�คเอกิช้นไทย่ในกิ�ริ

ติ�อติ้�นกิ�ริทจ่ริิติ	(Re-Certification)

	 -	กิริะบวนกิ�ริในกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เสี�ย่งดำ้�นกิ�ริ

คอริ์ริัปช้ัน

	 กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริท่กิคนของบริิษััทฯ	ติริะห้นักิ

และมุ่ีคว�มุ่เข้�ใจว��	กิริะบวนกิ�ริท�งธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	อ�จมุ่ี 

คว�มุ่เสี �ย่งจ�กิกิ�ริคอริ์ริัปช้ันและกิ�ริให้้สินบน	เพิ่่อขจัดำ

คว�มุ่เสี �ย่ง	 กิริริมุ่กิ�ริและผูู้ ้บริิห้�ริจึงไดำ้กิำ�ห้นดำให้้มุ่ีกิ�ริ

ปริะเมิุ่นคว�มุ่เสี�ย่งจ�กิกิ�ริท่จริิติคอร์ิรัิปชั้�นและกิ�ริให้้สินบน

ที�อ�จเกิดิำขึ�นในบริิษััทฯ	อย่��งสมุ่ำ��เสมุ่อ	อย่��งน้อย่ปีละ	1	คริั�ง	

และทบทวนมุ่�ติริกิ�ริกิ�ริจัดำกิ�ริคว�มุ่เสี�ย่งที�ใช้้อยู่�ให้้เห้มุ่�ะสมุ่

ที�จะป้องกัินคว�มุ่เสี�ย่งให้้อยู่�ในริะดำับที�ย่อมุ่ริับไดำ้	นอกิจ�กินี� 

ผูู้้บริิห้�ริของบริิษััทฯ	จะติ้องมุ่ีกิ�ริส่อส�ริไปย่ังพิ่นักิง�นท่กิคน 

ในริะดำับติ��งๆ	 ให้้เข้�ใจและให้้คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่ือกัินอย่��งติ�อเน่อง			

เพิ่่อจัดำกิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งดำังกิล��วไดำ้อย่��งมุ่ีปริะสิทธุิภ�พิ่			

	 บริิษััทฯ	 ไดำ้จัดำทำ�ขั �นติอนปฏิิบัติิในกิ�ริปริะเมุ่ิน

คว�มุ่เสี�ย่งด้ำ�นกิ�ริคอร์ิรัิปชั้นเพ่ิ่อใช้้เป็นแนวปฏิิบัติิให้้สอดำคล้อง

กัิบนโย่บ�ย่ติ�อติ้�นกิ�ริคอร์ิริัปช้ัน	 โดำย่มีุ่วัติถ่ืปริะสงค์เพ่ิ่อเสริิมุ่

สริ้�งจริิย่ธุริริมุ่	มุ่�ติริกิ�ริปฏิิบัติิในกิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริคอริ์ริัปชั้น

ทั�วทั�งองค์กิริและนำ�ไปปฏิิบัติิจนเป็นวัฒนธุริริมุ่องค์กิริ			

กี่ระบวนกี่าร

สำาหรับติ่อิติ้าน

กี่ารคอิร์รัปชัุน

กี่ารประเมินความเส่�ยงด้้านคอิร์รัปชุัน

นโยบาย	และกี่ารพััฒนามาติรกี่าร

ปฏิิบัติิในกี่ารติ่อิติ้านกี่ารคอิร์รัปชัุน
กี่ารที่บที่วน	ติิด้ติาม

กี่ารติิด้ติ่อิส่อิสาร

กี่ารสร้างวัฒนธ์รรมอิงค์กี่ร	/	เพัิ�มความติระหนักี่	/	ชุ่อิงที่างกี่ารร้อิงเร่ยน

หลักี่กี่ารด้ำาเนินธ์ุรกี่ิจ	/	กี่ารบริหารและหน้าที่่�ความรับผิด้ชุอิบขอิงผ้้บริหารระด้ับส้ง

รายงานประจำำาปี 2564
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	 -	มุ่�ติริกิ�ริกิ�ริริ้องเริีย่น	และกิ�ริแจ้งเบ�ะแส

	 บริิษััทฯ	 ได้ำจัดำให้้มีุ่ช้�องท�งกิ�ริร้ิองเรีิย่นและกิ�ริแจ้ง

เบ�ะแส	 ซึ�งคริอบคล่มุ่ตัิ�งแติ�กิ�ริรัิบเร่ิองร้ิองเรีิย่นกิ�ริติริวจสอบ

ข้อเท็จจริิง	 และกิ�ริสริ่ปผู้ล	 ริวมุ่ถึืงกิ�ริค่้มุ่คริองผูู้้แจ้งเริ่อง

และบ่คคลที�เกิี�ย่วข้อง	 เพิ่่อริับเริ่องริ้องเริีย่นห้ริือข้อคิดำเห้็น

ห้ริือข้อเสนอแนะจ�กิผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่	ที�ไดำ้ริับผู้ลกิริะทบ	ห้รืิอมุ่ี

คว�มุ่เสี�ย่งที�จะได้ำรัิบผู้ลกิริะทบ	 จ�กิกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	

ห้รืิอจ�กิกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ของกิริริมุ่กิ�ริผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�น

ของบริิษััทฯ	เกิี�ย่วกิับกิ�ริกิริะทำ�ผู้ิดำกิฎห้มุ่�ย่ห้ริือจริริย่�บริริณ

ริวมุ่ถืึงพิ่ฤติิกิริริมุ่ที�อ�จส�อถืึงกิ�ริท่จริติิ

 

 ขอบเขติกิ�ริแจ้งเบ�ะแส	ห้ริือข้อริ้องเริีย่น

	 ห้�กิผูู้้ใดำมุ่ีเบ�ะแสเกิี�ย่วกิับกิ�ริกิริะทำ�ผู้ิดำ	ซึ�งเข้�

เง่อนไขในเริ่องติ�อไปนี�

	 1)	กิ�ริกิริะทำ�ผู้ิดำกิฏิห้มุ่�ย่	 นโย่บ�ย่/ห้ลักิกิ�ริกิำ�กัิบ 

ดำูแลกิิจกิ�ริ	ห้รืิอจริริย่�บริริณธุ่ริกิิจ	

	 2)	พิ่ฤติิกิริริมุ่ที�อ�จส�งถึืงกิ�ริท่จริิติห้รืิอปริะพิ่ฤติิไมุ่�ช้อบ		

เพิ่่อแสวงห้�ปริะโย่ช้น์ที�มุ่ิควริไดำ้โดำย่ช้อบดำ้วย่กิฏิห้มุ่�ย่	เพิ่่อ

ตินเองและห้ริือผูู้้อ่น	เช้�น	กิ�ริท่จริิติคอริ์ริัปช้ัน	กิ�ริย่ักิย่อกิ

ทรัิพิ่ย่์	กิ�ริฉ้อโกิง	เป็นติ้น

	 3)	กิ�ริฝ่่�ฝื่นติ�มุ่กิฎ	ริะเบีย่บ	ข้อบังคับของบริิษััท

	 4)	กิ�ริได้ำรัิบคว�มุ่ไมุ่�เป็นธุริริมุ่ในกิ�ริปฏิบิัติิง�น	 ห้รืิอ

พิ่บเห็้นริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในที�บกิพิ่ริ�องของบริิษััทฯ	จนทำ�ให้้

สงสัย่ได้ำว��อ�จเป็นช้�องท�งในกิ�ริท่จริิติคอริร์ิรัิปชั้น	ห้รืิอทำ�ให้้

สงสัย่ไดำ้ว��อ�จเป็นช้�องท�งในกิ�ริท่จริิติคอริ์ริัปช้ัน	ห้ริือทำ�ให้้

บริิษััทฯ	เสีย่ผู้ลปริะโย่ช้น์

 ช้�องท�งในกิ�ริแจ้งเบ�ะแสห้ริือริ้องเริีย่น	

	 1.	ส�งจดำห้มุ่�ย่อิเล็กิทริอนิกิส์		(Email	:	whistleblower@

muangthaicap.com	)

	 2.	ส�งจดำห้มุ่�ย่ส�งท�งไปริษัณีย่์		จ��ห้น้�ซอง	และ

ส�งมุ่�ที�

	 ค่ณกิองแกิ้ว	เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่

	 ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ

	 บริิษััท	เมุ่ืองไทย่	แคปปิติอล	จำ�กิัดำ	(มุ่ห้�ช้น)

	 332/1	ถืนนจริัญสนิทวงศ์	แขวงบ�งพิ่ลัดำ	

	 เขติบ�งพิ่ลัดำ	กิริ่งเทพิ่ฯ	10700

	 3.	โทริศัพิ่ท์ถึืงฝ่่�ย่รัิบเร่ิองร้ิองเรีิย่น	081-751-1587		

 

 กิ�ริพิิ่จ�ริณ�เบ�ะแสห้ริือข้อริ้องเริีย่น

	 1.	 ข้อมูุ่ลที�ได้ำรัิบจะถืือเป็นคว�มุ่ลับ	 และไมุ่�มีุ่กิ�ริเปิดำ

เผู้ย่ช้่อผูู้้ที�แจ้งเบ�ะแส	ห้ริือผูู้้ริ้องเริีย่นติ�อส�ธุ�ริณะช้น		ห้�กิ

ไมุ่�ไดำ้ริับคว�มุ่ย่ินย่อมุ่	

	 2.	ริ�ย่ละเอีย่ดำของเบ�ะแส	ห้รืิอข้อร้ิองเริีย่น	ติ้อง

เป็นคว�มุ่จริิง	มุ่ีคว�มุ่ช้ัดำเจน	ห้รืิอพิ่อที�จะนำ�สืบห้�ข้อเท็จจริิง

เพิ่่อดำำ�เนินกิ�ริติ�อไปไดำ้

	 3.	ริะย่ะเวล�ติอบกิลับผูู้้ร้ิองเริีย่นไมุ่�ควริเกิิน	3	 วัน	

ห้ลังจ�กิได้ำริับข้อร้ิองเรีิย่น

	 4.	 ริะย่ะเวล�ในกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริร้ิองเรีิย่น	 ขึ�นอยู่�กิับ

คว�มุ่ซับซ้อนของเร่ิอง	คว�มุ่เพิ่ีย่งพิ่อของเอกิส�ริ	ห้ลักิฐ�นที�

ได้ำรัิบจ�กิผูู้้ร้ิองเรีิย่น	ริวมุ่ถึืงเอกิส�ริห้ลักิฐ�น	และคำ�ชี้�แจงของ

ผูู้้ถืูกิร้ิองเริีย่น	แติ�ไมุ่�เกิิน	30	วันทำ�กิ�ริ

	 5.	ผูู้้ที�แจ้งเบ�ะแส	ห้ริือข้อร้ิองเรีิย่น	จะไดำ้ริับคว�มุ่

ค่้มุ่คริองสิทธุิไมุ่�ว��จะเป็นพิ่นักิง�น	ห้ริือบ่คคลภ�ย่นอกิ

	 6.	ผูู้้รัิบข้อร้ิองเรีิย่น	และผูู้้มีุ่ส�วนเกีิ�ย่วข้องกัิบกิริะบวน 

กิ�ริติริวจสอบห้�ข้อเท็จจริิง	ติ้องเกิ็บข้อมุู่ลที�เกิี�ย่วข้องเป็น

คว�มุ่ลับ	จะเปิดำเผู้ย่เท��ที�จำ�เป็น	โดำย่คำ�นึงถึืงคว�มุ่ปลอดำภัย่	

และคว�มุ่เสีย่ห้�ย่ของผูู้้ริ้องเริีย่น	 ห้ริือผูู้้ให้้คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่ือใน

กิ�ริติริวจสอบข้อเท็จจริิง	 ห้ริือแห้ล�งที�มุ่�ของข้อมุู่ล	 ห้ริือ

บ่คคลที�เกิี�ย่วข้อง

 มุ่�ติริกิ�ริค่้มุ่คริองผูู้้แจ้งเบ�ะแสห้รืิอผูู้้ริ้องเริีย่น	

และกิ�ริรัิกิษั�คว�มุ่ลับ

	 1.	บริิษััทฯ	จะเก็ิบข้อมูุ่ลและตัิวตินของผูู้้แจ้งเบ�ะแส	

ห้ริือผูู้้ริ้องเริีย่น	และผูู้้ถูืกิริ้องเรีิย่นเป็นคว�มุ่ลับ

 2.	บริิษััทฯ	จะเปิดำเผู้ย่ข้อมูุ่ลเท��ที�จำ�เป็น	โดำย่คำ�นึงถึืง

คว�มุ่ปลอดำภัย่	และคว�มุ่เสีย่ห้�ย่ของผูู้้ริ�ย่ง�นแห้ล�งที�มุ่�ของ

ข้อมูุ่ลห้รืิอบ่คคลที�เกีิ�ย่วข้องที�ได้ำรัิบคว�มุ่เสีย่ห้�ย่	 จะได้ำรัิบกิ�ริ

บริริเท�คว�มุ่เสีย่ห้�ย่ด้ำวย่กิริะบวนกิ�ริที�เห้มุ่�ะสมุ่และเป็นธุริริมุ่

	 3.	บริิษััทฯจะไมุ่�กิริะทำ�กิ�ริใดำอันไมุ่�เป็นธุริริมุ่ติ�อผูู้้แจ้ง

เบ�ะแสผูู้้ร้ิองเรีิย่น	ไมุ่�ว��จะโดำย่กิ�ริเปลี�ย่นแปลงติำ�แห้น่งง�น	

ลักิษัณะง�น	สถื�นที�ทำ�ง�น	สั�งพิ่ักิง�น	ข�มุ่ขู�	 ริบกิวนกิ�ริ

ปฏิิบัติิง�น	 เลิกิจ้�ง	 ห้รืิอกิริะทำ�กิ�ริอ่นใดำที�มุ่ีลักิษัณะเป็นกิ�ริ

ปฏิิบัติิอย่��งไมุ่�เป็นธุริริมุ่ติ�อผูู้้แจ้งเบ�ะแสห้รืิอผูู้้ร้ิองเริีย่น	

ห้ริือผูู้้ให้้คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่ือในกิ�ริติริวจสอบข้อเท็จจริิง

	 4.	 กิริณีผูู้้ที �ริ้องเริีย่น	 ห้ริือผูู้้ที �ให้้คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่ือใน 

กิ�ริติริวจสอบข้อเท็จจริิง	ส�มุ่�ริถืริ้องขอให้้บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำ

มุ่�ติริกิ�ริค่้มุ่คริองที�เห้มุ่�ะสมุ่ไดำ้	ห้ริือบริิษััทฯ	อ�จกิำ�ห้นดำ

มุ่�ติริกิ�ริค่้มุ่คริองโดำย่ผูู้้ร้ิองเริีย่นห้ริือผูู้้ที�ให้้คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่ือใน

กิ�ริติริวจสอบข้อเท็จจริิงไมุ่�ติ้องริ้องขอกิ็ไดำ้	 ห้�กิเห้็นว��เป็น 

เริ่องที�มุ่ีแนวโน้มุ่ที�จะเกิิดำคว�มุ่เดำือดำริ้อนเสีย่ห้�ย่	ห้รืิอคว�มุ่ 

ไมุ่�ปลอดำภัย่

 กิริะบวนกิ�ริและขั�นติอนกิ�ริริ้องเริีย่นและกิ�ริ

แจ้งเบ�ะแส			

	 เมุ่่อพิ่บเห้็นเห้ติ่กิ�ริณ์ที�มุ่ีกิ�ริฝ่่�ฝ่ืน	 ห้ริือไมุ่�ปฏิิบัติิ

ติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่และกิฎริะเบีย่บ	ห้ลักิกิ�ริคู�มุ่ือแนวท�งปฏิิบัติิ
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ติ�มุ่นโย่บ�ย่ติ�อติ้�นกิ�ริท่จริิติคอริ์ริัปช้ัน	ริวมุ่ถืึงกิ�ริกิริะทำ�ที� 

อ�จส�อถืึงกิ�ริทจ่ริติิของกิริริมุ่กิ�ริ	ผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�นของ 

บริิษััทฯ	ผูู้้ร้ิองเรีิย่นส�มุ่�ริถืแจ้งเร่ิองผู้��นช้�องท�งในกิ�ริร้ิองเรีิย่น 

และกิ�ริแจ้งเบ�ะแส	ส�วนในกิริณีพิ่นักิง�นห้�กิพิ่บเห็้นเห้ต่ิกิ�ริณ์ 

ดำังกิล��ว	 ควริสอบถื�มุ่ห้ริือปริึกิษั�ผูู้้บังคับบัญช้�กิ�อนเป็น

ลำ�ดำับแริกิ	และห้�กิไมุ่�แน่ใจ	ห้ริือไมุ่�สะดำวกิใจที�จะทำ�เช้�นนั�น	

ส�มุ่�ริถืแจ้งเร่ิองผู้��นช้�องท�งในกิ�ริร้ิองเริีย่นและกิ�ริแจ้ง

เบ�ะแสเมุ่่อผูู้้รัิบเร่ิองร้ิองเรีิย่น	 รัิบเร่ิองร้ิองเรีิย่นแล้วส�มุ่�ริถื

พิ่ิจ�ริณ�ดำำ�เนินกิ�ริติ�มุ่คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่	 ห้ริือส�งเริ่องให้้

บ่คคลที�เกิี�ย่วข้องโดำย่พิ่ิจ�ริณ�ถืึงคว�มุ่เป็นอิสริะ

	 ในกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริติ�มุ่เนื�อห้�ห้รืิอปริะเด็ำนที�ได้ำรัิบกิ�ริ 

ร้ิองเรีิย่น	เพ่ิ่อดำำ�เนินกิ�ริกิ�ริติริวจสอบห้�ข้อเท็จจริิง	พิ่ร้ิอมุ่ทั�ง 

ติิดำติ�มุ่คว�มุ่คืบห้น้�เพ่ิ่อให้้มัุ่�นใจว��	 มีุ่กิ�ริดำำ�เนินกิ�ริที�เห้มุ่�ะสมุ่

กัิบข้อร้ิองเรีิย่นที�ไดำ้ริับ

 กิ�ริร้ิองเริีย่นห้ริือแจ้งเบ�ะแสโดำย่ไมุ่�ส่จริิติ

	 ห้�กิพิ่บว��กิ�ริริ้องเริีย่นห้ริือแจ้งเบ�ะแส	 เป็นกิ�ริ

กิริะทำ�โดำย่ไมุ่�ส่จริิติ	 ห้ริือกิ�ริริ�ย่ง�นข้อมุู่ลมุ่�นั�นเป็นเท็จ	

อันเน่องมุ่�จ�กิเจติน�บิดำเบือนข้อเท็จจริิง	 ห้รืิอเป็นกิ�ริกิล��ว

ร้ิ�ย่ติ�อผูู้้อ่น	กิริณีเป็นพิ่นักิง�นของบริิษััทฯ	จะถืือว��มีุ่คว�มุ่ผิู้ดำ

ท�งจริริย่�บริริณของบริิษััทฯ	ส�วนกิ�ริกิำ�ห้นดำบทลงโทษั	ห้�กิ 

กิ�ริกิริะทำ�ดำังกิล��วทำ�ให้้บริิษััทฯ	ไดำ้ริับคว�มุ่เสีย่ห้�ย่	บริิษััทฯ 

จะพิ่ิจ�ริณ�ดำำ�เนินกิ�ริติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่

	 มาติรกี่ารด้ำาเนินกี่ารกัี่บผ้้ท่ี่�กี่ระที่ำาไม่เป็นไปติาม

นโยบายและแนวปฏิิบัติิดั้งกี่ล่าว

	 บริิษััทฯ	มีุ่มุ่�ติริกิ�ริติ�อผูู้้ฝ่่�ฝื่นกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่นโย่บ�ย่	

ห้�กิกิ�ริฝ่่�ฝ่ืนนั�นมุ่ีมุู่ลคว�มุ่จริิง	 ภ�ย่ห้ลังจ�กิไดำ้ดำำ�เนินกิ�ริ

ติ�มุ่มุ่�ติริกิ�ริสอบสวนจนถึืงที�ส่ดำ	ริวมุ่ถึืงผูู้้บังคับบัญช้�โดำย่ติริง 

ที�เพิ่ิกิเฉย่ติ�อกิ�ริกิริะทำ�ผู้ิดำ	 ห้ริือริับทริ�บว��มุ่ีกิ�ริกิริะทำ�ผู้ิดำ

แติ�ไมุ่�ดำำ�เนินกิ�ริจัดำกิ�ริให้้ถืูกิติ้อง	 ผูู้ ้ที �ละเมุ่ิดำกิฎห้มุ่�ย่	 

กิฎริะเบีย่บ	นโย่บ�ย่ติ��งๆ	ริวมุ่ถึืงข้อพึิ่งปฏิิบัติิอ่นๆ	ของบริิษััทฯ	

จะถืูกิดำำ�เนินกิ�ริลงโทษัท�งวินัย่	 โดำย่พิ่ิจ�ริณ�จ�กิเจติน�	

สภ�พิ่แวดำล้อมุ่	ผู้ลกิ�ริกิริะทำ�คว�มุ่ผู้ิดำ	กิ�ริให้้คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่ือ

ในกิ�ริสอบสวน	 กิ�ริดำำ�เนินกิ�ริของผูู้้ละเมุ่ิดำ	 เพิ่่อแกิ้ไขห้รืิอ

ป้องกิันไมุ่�ให้้เกิิดำเห้ติ่กิ�ริณ์ดำังกิล��วขึ�นอีกิ	ซึ�งผูู้้ละเมุ่ิดำอ�จไดำ้

ริับโทษัท�งวินัย่	ติั�งแติ�กิ�ริติักิเติือน	จนถืึงโทษัท�งวินัย่สูงส่ดำ 

คือกิ�ริเลิกิจ้�ง	ทั�งนี�	โทษัท�งวินัย่ให้้เป็นติ�มุ่ริะเบีย่บของบริิษััทฯ	

คำ�ติัดำสินติ�มุ่มุ่ติิที�ปริะช้่มุ่คณะนั�นๆ	ถืือเป็นอันสิ�นส่ดำ

	 สำ�ห้ริับกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 ในกิริณีที �ไมุ่�ปฏิิบัติิติ�มุ่

มุ่�ติริกิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริคอริ์ริัปช้ัน	ซึ�งมุ่�ติริกิ�ริกิ�ริลงโทษัติ้อง 

เป็นไปด้ำวย่คว�มุ่ย่่ติิธุริริมุ่		เมุ่่อเปรีิย่บเทีย่บกัิบบทลงโทษัสำ�ห้รัิบ

พิ่นักิง�น

 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

	 บริิษััทฯ	 มุ่่�งมัุ่�นบริิห้�ริง�นและดำำ�เนินธุ่ริกิิจโดำย่คำ�นึงถึืง

คว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบติ�อสังคมุ่และผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่	 ไดำ้แกิ�	ผูู้้ถืือห้่้น	

ลูกิค้�	คู�ค้�	พิ่นักิง�น	ช้่มุ่ช้น	และสังคมุ่ริอบดำ้�น	เพิ่่อสริ้�ง

คว�มุ่ย่ั�งย่ืนในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ	และส�มุ่�ริถืบริิห้�ริกิิจกิ�ริให้้

เติิบโติได้ำอย่��งมัุ่�งคงและเป็นที�ย่อมุ่รัิบในสังคมุ่	ริวมุ่ทั�ง	ส�มุ่�ริถื

สร้ิ�งผู้ลติอบแทนให้้กัิบผูู้้ถืือห้่้นได้ำอย่��งมีุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่โดำย่

คำ�นึงถึืงผู้ลปริะโย่ช้น์และผู้ลกิริะทบในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจที�มุ่ีติ�อ

ผูู้้ที�มุ่ีส�วนเกิี�ย่วข้องกิับบริิษััทฯ	ทั�งนี�	บริิษััทฯ	ไดำ้มุ่ีนโย่บ�ย่ใน

กิ�ริดำำ�เนินง�น	โดำย่มุ่่�งเน้นคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบติ�อสังคมุ่

	 ทั�งนี�	 ริ�ย่ละเอีย่ดำของจริริย่�บริริณธุ่ริกิิจไดำ้มุ่ีกิ�ริ 

เผู้ย่แพิ่ริ�ไว้บนเว็บไซต์ิของบริิษััทฯ	(www.muangthaicap.com/ 

นักิลงท่นสัมุ่พัิ่นธ์ุ/จริริย่�บริริณธุ่ริกิิจ)	และปริ�กิฏิติ�มุ่เอกิส�ริแนบ	5

 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสำาคัญ

ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแล

กิจการในรอบปีที่ผ่านมา

	 6.3.1	 กี่ารเปล่�ยนแปลงและพััฒนากี่ารที่่�สำาคัญ

เกี่่�ยวกัี่บกี่ารที่บที่วนนโยบาย

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	ผูู้้บริิห้�ริ	ติลอดำจนพิ่นักิง�น

ท่กิคนให้้คว�มุ่สำ�คัญ	และย่ึดำมุ่ั�นติ�อกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจติ�มุ่ห้ลักิ

กิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดำีและจริริย่�บริริณธุ่ริกิิจมุ่�โดำย่ติลอดำ	

เพิ่่อให้้บริิษััทฯ	มุ่ีกิ�ริบริิห้�ริจัดำกิ�ริที�มุ่ีปริะสิทธุิภ�พิ่	มุ่ีคว�มุ่

โปริ�งใส	และติริะห้นักิถึืงผู้ลกิริะทบติ�อผูู้้มีุ่ส�วนได้ำเสีย่ทั�งท�งติริง

และท�งอ้อมุ่ท่กิฝ่่�ย่	ทั�งนี�	เพ่ิ่อให้้มัุ่�นใจว��กิ�ริดำำ�เนินกิ�ริติ��งๆ	

เป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่ดำังกิล��ว	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทจึงแติ�งติั�ง

และมุ่อบห้มุ่�ย่ให้้	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลทำ�ห้น้�ที�กิำ�กิับ

ดำูแล	ติิดำติ�มุ่	สนับสน่นกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริของบริิษััทฯ	ให้้เป็นไป

ติ�มุ่นโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิดำ้�นกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริ	และ

จริริย่�บริริณธุ่ริกิิจ	 ริวมุ่ถืึงนโย่บ�ย่กิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืน 

ของบริิษััทฯ	

	 โดำย่ในปี	 2564	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 ไดำ้ทบทวน

นโย่บ�ย่ติ��ง	ๆ	ได้ำแกิ�	กิ�ริทบทวนกิ�รินำ�นโย่บ�ย่และแนวท�ง

กิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดีำสำ�ห้รัิบ

บริิษััทจดำทะเบีย่น	 (CG	 Code)	 กิ�ริทบทวนผู้ลคะแนนกิ�ริ

กิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริ	(CG	Rating)	กิ�ริพิิ่จ�ริณ�เลือกิตัิ�งกิริริมุ่กิ�ริ

ที�ติ้องออกิติ�มุ่ว�ริะ	กิ�ริพิ่ิจ�ริณ�แบบปริะเมุ่ินกิ�ริปฏิิบัติิง�น

ของกิริริมุ่กิ�ริและผู้ลกิ�ริปริะเมุ่ิน	กิ�ริพิ่ิจ�ริณ�โคริงสริ้�ง

คณะกิริริมุ่กิ�ริและคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่	กิ�ริพิิ่จ�ริณ�แติ�งตัิ�ง 

รายงานประจำำาปี 2564
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กิริริมุ่กิ�ริให้มุ่�เพิ่่อทดำแทนกิริริมุ่กิ�ริเดำิมุ่	เป็นติ้น	

	 6.3.2	 กี่รณ่ที่่�บริษััที่ยังมิได้้นำาหลักี่กี่ารกี่ำากี่ับด้้แล

กี่ิจกี่ารที่่�ด้่สำาหรับบริษััที่จด้ที่ะเบ่ยนปี	2560	(CG	Code)	

มาปฏิิบัติิ

	 ในปี	2564	บริิษััทไดำ้ปฏิิบัติิติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแล

กิิจกิ�ริที�ดำี	 โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทได้ำพิิ่จ�ริณ�ทบทวนกิ�รินำ� 

นโย่บ�ย่และแนวท�งกิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กัิบ

ดูำแลกิิจกิ�ริที�ดีำสำ�ห้รัิบบริิษััทจดำทะเบีย่นปี	2560	ห้รืิอ	Corporate 

Governance	Code	(CG	Code)	เพิ่่อกิ�ริสริ้�งค่ณค��แกิ�

กิิจกิ�ริอย่��งยั่�งยื่น	ห้ลักิปฏิิบัติิที�ย่ังไมุ่�ส�มุ่�ริถืนำ�ไปปริับใช้้ไดำ้ 

เช้�น	กิ�ริกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่จำ�กิัดำจำ�นวนปีในกิ�ริดำำ�ริงติำ�แห้น่ง

ของกิริริมุ่กิ�ริอิสริะไว้ไมุ่�เกิิน	9	ปี	เว้นแติ�เป็นบ่คคลที�มุ่ีคว�มุ่ริู้	

คว�มุ่เช้ี�ย่วช้�ญและปริะสบกิ�ริณ์กิ�ริทำ�ง�นที�เป็นปริะโย่ช้น์

อย่��งย่ิ�งติ�อกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััท	และให้้คว�มุ่เห้็นอย่��ง

เป็นอิสริะ	โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริเห้็นว��	กิริริมุ่กิ�ริแติ�ละคนที�เข้�

มุ่�ริ�วมุ่ง�นกิับบริิษััทฯ	ถืือเป็นบ่คคลที�มุ่ีศักิย่ภ�พิ่	มุ่ีคว�มุ่ริู้ 

คว�มุ่ส�มุ่�ริถื	มีุ่วิจ�ริณญ�ณในกิ�ริตัิดำสินใจ	และปริะสบกิ�ริณ์	 

ในกิ�ริทำ�ง�นริ�วมุ่กิับบริิษััทฯ	จะทำ�ให้้กิริริมุ่กิ�ริมุ่ีคว�มุ่เข้�ใจ

ธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	 ไดำ้มุ่�กิขึ�น	 ริวมุ่ทั�งส�มุ่�ริถืว�งกิลย่่ทธุ์ใน

กิ�ริดำำ�เนนิธุ่ริกิิจ	 เพิ่่อติ�อย่อดำให้้กิ�ริดำำ�เนินง�นของบริิษััทฯ 

เติิบโติอย่��งติ�อเน่อง	 ริวมุ่ถึืงกิริริมุ่กิ�ริอิสริะของบริิษััทท่กิคนมีุ่

ค่ณสมุ่บัติิคริบถื้วนติ�มุ่ข้อกิำ�ห้นดำเริ่อง	 ค่ณสมุ่บัติิของ

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ	ที�สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย่์ 

และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์กิำ�ห้นดำอีกิดำ้วย่

 6.3.3		กี่ารเปิด้เผยข้อิม้ลกี่ารปฏิิบัติิในเร่อิงอิ่น	ๆ	

ติามหลักี่กี่ารกี่ำากี่ับด้แ้ลกิี่จกี่ารที่่�ด้่

	 นอกิเห้นือจ�กิกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่แนวท�งกิ�ริกิำ�กัิบ

ดำูแลกิิจกิ�ริติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีสำ�ห้ริับบริิษััทจดำ

ทะเบีย่นปี	2560	ห้ริือ	Corporate	Governance	Code	(CG	

Code)	แล้วกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริของบริิษััทฯ	ยั่งริองรัิบกิ�ริปริะเมุ่ิน 

ติ�มุ่เกิณฑ์์ติ��งๆ	ในปริะเทศ	อ�ทิ	โคริงกิ�ริสำ�ริวจกิ�ริกิำ�กิับ

ดูำแลกิิจกิ�ริบริิษััทจดำทะเบีย่นไทย่ของสมุ่�คมุ่ส�งเสริิมุ่สถื�บัน

กิริริมุ่กิ�ริบริิษััทไทย่	(Corporate	Governance	Report	of	

Thai	Institute	of	Directors)	โคริงกิ�ริปริะเมิุ่นค่ณภ�พิ่กิ�ริจัดำ 

กิ�ริปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของสมุ่�คมุ่ส�งเสริิมุ่ผูู้้ลงท่นไทย่	และใน

ริะดำับส�กิล	

	 สำ�ห้ริับกิ�ริดำำ�เนินง�นในปี	2564	บริิษััทฯ	ไดำ้ริับ

ริ�งวัลและกิ�ริจัดำอันดัำบกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริ

ที�ดำีและคว�มุ่ย่ั�งย่ืนทั�งภ�ย่ในปริะเทศและริะดัำบส�กิล	ดำังนี�

	 1.	บริิษััทฯ	 ไดำ้ริับกิ�ริปริะกิ�ศผู้ลกิ�ริปริะเมุ่ินกิ�ริ

กิำ�กิับดำูแกิกิิจกิ�ริของบริิษััทจดำทะเบีย่นในติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย์่ฯ	

ปริะจำ�ปี	2564	ว��อยู่�ในริะดำับ	“ดำีเลิศ”	(5	ดำ�ว)	ติิดำติ�อกัินเป็น

ปีที�	4	ซึ�งจัดำกิ�ริปริะเมุ่ินโดำย่สมุ่�คมุ่ส�งเสริิมุ่สถื�บันกิริริมุ่กิ�ริ

บริิษััทไทย่	(IOD)	

	 2.	ไดำ้ริับกิ�ริปริะเมุ่ินค่ณภ�พิ่จ�กิสมุ่�คมุ่ส�งเสริิมุ่ 

ผูู้้ลงท่นไทย่	ในกิ�ริปริะเมิุ่นค่ณภ�พิ่กิ�ริจัดำปริะช่้มุ่ส�มัุ่ญผูู้้ถืือห้่้น	

ปริะจำ�ปี	2564	มุ่ีคะแนนอยู่�ในเกิณฑ์์	“ดำีมุ่�กิ”	ห้ริือคิดำเป็น

ริ้อย่ละ	99

	 3.	บริิษััทฯ	ไดำ้ริับกิ�ริจัดำอันดำับอยู่�ในริ�ย่ช้่อดำัช้นีห้่น้ 

ยั่�งยื่น	ห้รืิอ	Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	2021	

จ�กิติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่	เป็นปีที�	3	ติิดำติ�อกิัน

	 4.	บริิษััทฯ	ไดำ้รัิบกิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นด้ำ�น

สิ�งแวดำล้อมุ่	สังคมุ่	และกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริ	ห้ริือ	ESG	

MSCI	Index	ในริะดำับ	“A	ในกิล่�มุ่ธุ่ริกิิจสินเช้่อเพิ่่อผูู้้บริิโภค	

(Consumer	Finance)	โดำย่	MSCI”	เป็นปีที�	3	ติิดำติ�อกิัน	

	 5.	บริิษััทฯ	 ได้ำรัิบกิ�ริคัดำเลือกิเป็นสมุ่�ชิ้กิและจัดำอันดัำบ

ในดำัช้นีคว�มุ่ย่ั�งย่ืน	FTSE4Good	Index	Series	ในกิล่�มุ่	

FTSE4Good	 Emerging	 Index	 จ�กิ	 FTSE	 Russell	 ใน

ริะดัำบคะแนน	3.5	จ�กิ	5	ห้รืิอเท��กัิบ	1.4	เท��ของคะแนนเฉลี�ย่

ของอ่ติส�ห้กิริริมุ่

	 6.	บริิษััทฯ	ได้ำรัิบกิ�ริคัดำเลือกิเป็นสมุ่�ชิ้กิในดัำช้นี	FTSE	

Thailand	 USD	 Net	 Tax	 Index	 จ�กิ	 FTSE	 Russell	

เน่องจ�กิเป็นบริิษััทฯ	 ที�มุ่ีผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นที�เป็นกิำ�ไริและมุ่ี

กิ�ริบริิห้�ริจัดำกิ�ริภ�ษีัที�ถืูกิติ้องโปริ�งใสยั่งผู้ลปริะโย่ช้น์สูงส่ดำ

แกิ�ปริะเทศ

	 7.	บริิษััทฯ	ได้ำรัิบริ�งวัลเกีิย่ริติิย่ศ	GLOBAL	BANKING 

&	FINANCE	AWARDS	®	2021	ที�จัดำโดำย่	Global	Banking	

&	Finance	Review	นิติย่ส�ริช้ั�นนำ�ดำ้�นกิ�ริเงินกิ�ริลงท่น 

จ�กิปริะเทศอังกิฤษั	ในส�ข�	“The	Next	100	Global	Awards 

2021”	กิล่�มุ่สถื�บันกิ�ริเงินที�ไมุ่�ใช้�ธุน�ค�ริ	(NBFI)	ซึ�ง	MTC 

เป็นบริิษััทสัญช้�ติิไทย่เพิ่ีย่งห้นึ�งเดำีย่วที�ไดำ้รัิบริ�งวัลในกิล่�มุ่

ดำังกิล��ว	 สะท้อนให้้เห้็นถืึงกิ�ริที�	 MTC	 เป็นกิำ�ลังสำ�คัญใน

กิ�ริขับเคล่อนเงินท่นแกิ�ปริะช้�ช้นริ�ย่ย่�อย่ไดำ้อย่��งทั�วถืึง	

ด้ำวย่คว�มุ่มุ่่�งมุ่ั�นในกิ�ริทำ�ธุ่ริกิิจที�เป็นธุริริมุ่และโปริ�งใส
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7.1 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

	 7.2.1	อิงค์ประกี่อิบขอิงคณะกี่รรมกี่ารบริษัทัี่

	 บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำให้ก้ิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	ปฏิิบัติิติ�มุ่ข้อพิ่ึง

ปฏิิบัติิสำ�ห้ริับกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	จดำทะเบีย่น	(Code	of	Best	

Practices)	ติ�มุ่แนวท�งของติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่แห้�งปริะเทศไทย่	

โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริติ้องเข้�ใจและทริ�บถืึงบทบ�ทห้น้�ที�	 และ

คว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบของติน	 และติ้องปฏิิบัติิห้น้�ที�ให้้เป็นไปติ�มุ่

กิฎห้มุ่�ย่	วัติถ่ืปริะสงค์	และข้อบังคับของบริิษััทฯ	ติลอดำจนมุ่ติิ

ที�ปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้นด้ำวย่คว�มุ่ซ่อสัติย์่ส่จริิติ	และคำ�นึงถึืงปริะโย่ช้น์

ของบริิษััทฯ	 และผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่เป็นสำ�คัญ	 คณะกิริริมุ่กิ�ริ 

บริิษััทฯ	 เป็นผูู้้กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่	 เป้�ห้มุ่�ย่กิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ	

แผู้นธุ่ริกิิจ	ติลอดำจนงบปริะมุ่�ณของบริิษััทฯ	พิ่ริ้อมุ่ทั�งกิำ�กิับ	

ทบทวนและติิดำติ�มุ่ให้้ฝ่่�ย่บริิห้�ริปฏิิบัติิติ�มุ่แผู้นง�นให้้เป็นไป

ติ�มุ่ทิศท�งที�กิำ�ห้นดำอย่��งมุ่ีปริะสิทธุิภ�พิ่และปริะสิทธุิผู้ล	

เพิ่่อปริะโย่ช้น์สูงส่ดำของบริิษััทฯ	

	 กี่ารกี่ำาหนด้โครงสร้ างคณะกี่รรมกี่ารเพั่อิ 

บรรษััที่ภิบาลที่่�ด้่

	 1.	ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ	เป็นกิริริมุ่กิ�ริอิสริะ	และ

มิุ่ได้ำเป็นบ่คคลเดีำย่วกัิบปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	และกิริริมุ่กิ�ริ

ผูู้้จัดำกิ�ริ	ซึ�งปฏิิบัติิห้น้�ที�ดำ้วย่คว�มุ่อิสริะ	แบ�งแย่กิห้น้�ที�และ

คว�มุ่รัิบผู้ิดำช้อบริะห้ว��งกิันอย่��งช้ัดำเจน	

	 2.	คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	ปริะกิอบดำ้วย่	กิริริมุ่กิ�ริ

อิสริะทั�งห้มุ่ดำ	จำ�นวน	3	ท��น	และมีุ่กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	2		ท��น	

ได้ำแกิ�	น�งกิองแก้ิว	เปี�ย่มุ่ด้ำวย่ธุริริมุ่	และน�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ	

เป็นผูู้้ที�มุ่ีคว�มุ่ริู้	 และปริะสบกิ�ริณ์ดำ้�นบัญช้ีเพิ่ีย่งพิ่อ	 ที�จะ

ส�มุ่�ริถืทำ�ห้น้�ที�ในกิ�ริสอบท�นคว�มุ่น่�เช่้อถืือของงบกิ�ริเงิน

ของบริิษััทฯ	ไดำ้	คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบมุ่ีบทบ�ทและคว�มุ่

รัิบผิู้ดำช้อบในกิ�ริติริวจสอบริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในของบริิษััทฯ	

ผู้��นห้น่วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ใน	 ซึ�งปฏิิบัติิห้น้�ที�อย่��งเป็นอิสริะ	

เพิ่่อให้้ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่่�ย่มุ่ั�นใจไดำ้ว��บริิษััทฯ	ดำำ�เนนิธุ่ริกิิจ

ดำ้วย่คว�มุ่โปริ�งใส	และมุ่ีริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในที�เพิ่ีย่งพิ่อ	

และมีุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่	 ทั�งนี�คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�ห้นดำให้้มีุ่กิ�ริติดิำติ�มุ่

ผู้ลกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในเป็นปริะจำ�ท่กิไติริมุ่�ส	และริ�ย่ง�น

ผู้ลติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	

	 3.	คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน	มุ่ี

จำ�นวน	3	ท��น	ปริะกิอบดำ้วย่กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ	2	ท��น	และ 

กิริริมุ่กิ�ริที�ไมุ่�เป็นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	จำ�นวน	1	ท��น	มุ่ีห้น้�ที�

และคว�มุ่รัิบผิู้ดำช้อบในกิ�ริสริริห้�กิริริมุ่กิ�ริโดำย่กิ�ริพิิ่จ�ริณ�ถึืง

ค่ณสมุ่บัติิองค์คว�มุ่รู้ิ	และปริะสบกิ�ริณ์ซึ�งสอดำคล้องกัิบกิลย่่ทธ์ุ	 

และเป้�ห้มุ่�ย่ขององค์กิริ	ไมุ่�ขัดำติ�อกิฎห้มุ่�ย่	และข้อกิำ�ห้นดำที�

เกีิ�ย่วข้องด้ำวย่คว�มุ่โปริ�งใส	 และมัุ่�นใจได้ำว��ผูู้้ที�ได้ำรัิบกิ�ริสริริห้�

จะส�มุ่�ริถืปฏิิบัติิห้น้�ที�ของกิริริมุ่กิ�ริติ�มุ่ห้ลักิคว�มุ่ไว้ว�งใจ	

(Fiduciary	Duty)	ที�สำ�คัญสองปริะกิ�ริ	คือ	กิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�

ดำ้วย่คว�มุ่ริอบคอบ	ริะมุ่ัดำริะวัง	(Duty	of	Care)	และคว�มุ่

ซ่อสัติย่์ส่จริิติ	(Duty	of	Loyalty)	ทั�งนี�	คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�

และพิ่ิจ�ริณ�ค��ติอบแทน	ไดำ้จัดำให้้มีุ่กิ�ริทำ�และทบทวนติ�ริ�ง

บริิห้�ริทักิษัะของคณะกิริริมุ่กิ�ริ	(Skill	Matrix)	เป็นปริะจำ�ท่กิปี	

เพิ่่อนำ�มุ่�ปริะกิอบกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�และใช้้เป็นแนวท�งในกิ�ริ

สริริห้�คณะกิริริมุ่กิ�ริที�เห้มุ่�ะสมุ่	 และส�มุ่�ริถืสริ้�งคว�มุ่

ห้ล�กิห้ล�ย่ในโคริงสร้ิ�ง	(Board	Diversity)	 ทั�งในด้ำ�นคว�มุ่รู้ิ	

ปริะสบกิ�ริณ์	ทักิษัะ	คว�มุ่เชี้�ย่วช้�ญเฉพิ่�ะด้ำ�น	เพิ่ศ	และอ�ย่่	

ซึ�งจำ�เป็นติ�อกิ�ริบริิห้�ริและสร้ิ�งปริะโย่ช้น์สูงส่ดำให้้แกิ�บริิษััทฯ	ได้ำ	

ทั�งนี�	นอกิเห้นือจ�กิกิ�ริสริริห้�ริ�ย่ช่้อโดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�

และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนแล้ว	 บริิษััทฯ	 ไดำ้เปิดำโอกิ�สให้้สิทธุิ

ผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่บ่คคลมุ่ีโอกิ�สเสนอริ�ย่ช่้อผูู้้ที�สมุ่ควริเข้�ดำำ�ริง

ติำ�แห้น่งเป็นกิริริมุ่กิ�ริ	 โดำย่ส�มุ่�ริถืส�งแบบเสนอช่้อบ่คคลเพ่ิ่อ

เข้�ริบักิ�ริเลอืกิติั�ง	 เป็นกิริริมุ่กิ�ริผู้��นท�งอีเมุ่ลของเลข�น่กิ�ริ

บริิษััท	 monthon.o@muangthaicap.com	 ห้ริือส�งติ้นฉบับ

มุ่�ย่ังสำ�นักิง�นให้ญ�ของบริิษััทฯ	 ภ�ย่ในวันที�	 31	 มุ่กิริ�คมุ่	

ของท่กิปี	ทั�งนี�	คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน

จะเป็นผูู้้พิิ่จ�ริณ�ค่ณสมุ่บัติิและคว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ของผูู้้สมุ่ัคริ	

โดำย่กิำ�ห้นดำริะย่ะเวล�ในกิ�ริเสนอช่้อให้้มีุ่เวล�เพีิ่ย่งพิ่อใน

กิ�ริพิ่ิจ�ริณ�กิลั�นกิริองติ�มุ่กิริะบวนกิ�ริที�คณะกิริริมุ่กิ�ริ

กิำ�ห้นดำกิ�อนกิ�ริปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้น	บริิษััทฯ	จะบริริจ่ช่้อบ่คคลที�ผู้��น

คว�มุ่เห้็นช้อบของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	ในริะเบีย่บว�ริะกิ�ริ

ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น

	 4.	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง	มีุ่จำ�นวน	3	ท��น		

ปริะกิอบดำ้วย่กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ	 2	 ท��น	 และกิริริมุ่กิ�ริที�เป็น

กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	จำ�นวน	1	ท��น	ทำ�ห้น้�ที�กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่กิ�ริ

บริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง	และปริะเมุ่ินปัจจัย่คว�มุ่เสี�ย่งทั�งภ�ย่นอกิ

และภ�ย่ในอันมุ่ีผู้ลกิริะทบติ�อเป้�ห้มุ่�ย่และกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ
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ของบริิษััทฯ	 นอกิจ�กินั �นย่ังมุ่ีห้น้�ที �กิำ�ห้นดำผูู้้ริับผู้ิดำช้อบ

คว�มุ่เสี�ย่งในห้น่วย่ง�นติ��งๆ	พิ่ร้ิอมุ่ทั�งมุ่อบห้มุ่�ย่ให้้กิ�ริบริิห้�ริ

คว�มุ่เสี�ย่งเป็นคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบของผูู้้บริิห้�ริท่กิคน	 ให้้มุ่ีกิ�ริ

กิำ�ห้นดำอัติริ�คว�มุ่เสี�ย่งที�รัิบไดำ้และจัดำให้้มุ่ีกิ�ริติิดำติ�มุ่กิ�ริ

บริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งของฝ่่�ย่ติ��งๆ	เป็นปริะจำ�ท่กิไติริมุ่�ส	และ

ริ�ย่ง�นผู้ลติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทริวมุ่ทั�งให้้คว�มุ่ริู้	 และ

ปลูกิฝ่ังให้้กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งเป็นวัฒนธุริริมุ่องค์กิริให้้แกิ�

พิ่นักิง�นท่กิริะดำับ	

	 5.	 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล	 มุ่ีจำ�นวน	 3	 ท��น		 

ปริะกิอบดำ้วย่กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ		2		ท��น		และกิริริมุ่กิ�ริที�ไมุ่�เป็น 

กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	จำ�นวน	1	ท��น	มีุ่ห้น้�ที�สนับสน่นกิ�ริปฏิิบัติิง�น

ของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทในกิ�ริกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่และแนวท�ง

ปฏิิบัติิติ��งๆ	ให้้เป็นไปติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดีำและยั่�งยื่น	

ริวมุ่ถึืงกิ�ริกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่เพ่ิ่อพัิ่ฒน�กิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดีำ	

และมุ่�ติริฐ�นจริิย่ธุริริมุ่ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ	ริวมุ่ถึืงนโย่บ�ย่เพ่ิ่อ

กิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งยื่นให้้ดีำย่ิ�งขึ�นอย่��งติ�อเน่องพิ่ร้ิอมุ่ทั�งปลูกิ

ฝ่ังให้้เกิิดำเป็นวัฒนธุริริมุ่องค์กิริ

	 6.	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	ปริะกิอบดำ้วย่กิริริมุ่กิ�ริ

บริิห้�ริริวมุ่ทั�งสิ�น	13	ท��น	โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริจะเป็น 

ผูู้้กิำ�ห้นดำแนวท�งและกิลย่่ทธ์ุในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจให้้เป็นไป

ติ�มุ่เป้�ห้มุ่�ย่ที�กิำ�ห้นดำโดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ

	 นโยบายความเป็นอิิสระและความหลากี่หลาย

ขอิงคณะกี่รรมกี่าร

	 บริิษััทฯ	มุ่ีคว�มุ่พิ่ย่�ย่�มุ่ในกิ�ริธุำ�ริงคว�มุ่เป็นอิสริะ

ของโคริงสริ้�งบริริษััทภิบ�ลในองค์กิริ	เพิ่่อเป็นติ้นแบบดำ้�น

บริริษััทภิบ�ลให้้แกิ�บริิษััทฯ	และเพ่ิ่อสร้ิ�งคว�มุ่เช่้อมัุ่�นอย่��งสูงส่ดำ

ให้้แกิ�ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่่�ย่ของบริิษััทฯ	ให้้มุ่ั�นใจไดำ้ว��กิ�ริ 

บริิห้�ริและกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	จะเป็นไปอย่��งโปริ�งใส	 

และติริวจสอบไดำ้	 โดำย่เน้นให้้เกิิดำปริะสิทธุิภ�พิ่สูงส่ดำ	โดำย่

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 ปริะกิอบดำ้วย่กิริริมุ่กิ�ริอิสริะจำ�นวนเกิิน

กิึ �งห้นึ �งของจำ�นวนคณะกิริริมุ่กิ�ริทั �งช้่ดำ	 และมุ่ีปริะธุ�น-

คณะกิริริมุ่กิ�ริเป็นกิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

	 นอกิจ�กินี �	 นโย่บ�ย่สิทธุิมุ่น่ษัย่ช้นของบริิษััทฯ	

ซึ�งคริอบคล่มุ่ถืึงผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่่�ย่ของบริิษััทฯ	และคณะ 

กิริริมุ่กิ�ริด้ำวย่นั�น	 ไดำ้ให้้คว�มุ่สำ�คัญและเค�ริพิ่สิทธุิมุ่น่ษัย่ช้น

ดำ้วย่กิ�ริปฏิิบัติิติ�อบ่คคล	ห้รืิอกิล่�มุ่บ่คคลใดำๆ	ด้ำวย่คว�มุ่เสมุ่อภ�ค	

และเท��เทีย่มุ่กิันทั �งคว�มุ่แติกิติ��งท�งกิ�ย่ภ�พิ่	ท�งเพิ่ศ	 

เช้ื�อช้�ติิ	ศ�สน�	สถื�นะท�งสังคมุ่	ห้ริือทัศนคติิดำ้�นกิ�ริเมุ่ือง	 

ดำังนั�น	 ในคณะกิริริมุ่กิ�ริ	 จึงไมุ่�มุ่ีกิ�ริคัดำเลือกิ	ห้ริือกิ�ริแบ�ง

แย่กิติ�มุ่นโย่บ�ย่สิทธิุมุ่น่ษัย่ช้น	(ติ�มุ่ห้มุ่�ย่เห้ต่ิ)	และปริะกิอบ

ดำ้วย่กิริริมุ่กิ�ริที�เป็นสติริีในจำ�นวนที�เห้มุ่�ะสมุ่	ดำังริ�ย่ง�น 

กิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เป็นอิสริะและคว�มุ่ห้ล�กิห้ล�ย่ของคณะ

กิริริมุ่กิ�ริ	ดัำงนี�

ห้มุ่�ย่เห้ติ่:	นโยบายสีิทธิิมนุษยชีน 

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

human-right-policy-th.pdf

รายงานการประเมินความเป็นอิสระและความหลากหลายของคณะกรรมการ

ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริเป็นอิสริะ ใช้�

ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริเป็นคนละบ่คคลกิับปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ ใช้�	

จำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 4	คน	(ริ้อย่ละ	57.14)

จำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริที�มุ่ิไดำ้เป็นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ 5	คน	(ริ้อย่ละ	71.42)

จำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริที�เป็นสติริี 3	คน	(ริ้อย่ละ	42.85)

รายงานประจำำาปี 2564
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	 รายงานขอิงคณะกี่รรมกี่าร

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทเป็นผูู้้ริับผู้ิดำช้อบติ�องบกิ�ริเงิน

ริวมุ่ของบริิษััทฯ	 และบริิษััทย่�อย่	 และข้อมุู่ลท�งกิ�ริเงิน	 ที�

ปริ�กิฏิในส�วนที�	 3	 งบกิ�ริเงิน	 บริิษััทฯ	 จัดำให้มุ้่ีริะบบควบค่มุ่

ภ�ย่ในที�มุ่ีปริะสิทธุิผู้ล	 เพิ่่อให้้มุ่ั�นใจไดำ้ว��	 งบกิ�ริเงินไดำ้ถืูกิ

จัดำทำ�ขึ�นอย่��งถืูกิต้ิองและเพิ่ีย่งพิ่อ	 ภ�ย่ใติ้นโย่บ�ย่กิ�ริบัญช้ี

ที�เห้มุ่�ะสมุ่ติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นกิ�ริบัญช้ี	และเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลที�เพิ่ีย่ง

พิ่อติ�อส�ธุ�ริณช้น	และมุ่ีคว�มุ่สอดำคล้องกิับวัติถื่ปริะสงค์		

เป้�ห้มุ่�ย่ห้ลักิ	กิลย่่ทธุ์และนโย่บ�ย่ของบริิษััทฯ

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทไดำ้แติ�งติั�งคณะกิริริมุ่กิ�ริ

ติริวจสอบที�มีุ่คว�มุ่เป็นอิสริะ	 ให้้เป็นผูู้้ดูำแลรัิบผิู้ดำช้อบเกีิ�ย่วกัิบ

ค่ณภ�พิ่ของริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงินและริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ใน		

โดำย่คว�มุ่เห้็นของคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบปริ�กิฏิในริ�ย่ง�น

คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบที�ปริ�กิฏิในเอกิส�ริแนบ	6

	 กี่ารถิือิครอิงหลักี่ที่รัพัย์ขอิงคณะกี่รรมกี่าร

	 บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่	จริริย่�บริริณและบทลงโทษั

ว��ดำ้วย่กิ�ริใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ใน	 และกิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริัพิ่ย่์ข�ย่

ห้ลักิทริัพิ่ย่์ของบริิษััทฯ	 เพิ่่อป้องกิันมุ่ิให้้กิริริมุ่กิ�ริ	 ผูู้้บริิห้�ริ	

และพิ่นักิง�น	 ริวมุ่ถืึงคู�สมุ่ริสและบ่ติริที�ย่ังไมุ่�บริริล่นิติิภ�วะ

ของบ่คคลดำังกิล��วใช้้ข้อมูุ่ลภ�ย่ในที�ย่ังไมุ่�ไดำ้เปิดำเผู้ย่ติ�อ

ส�ธุ�ริณช้นเพิ่่อห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์แกิ�ตินเองห้รืิอผูู้้อ่นโดำย่มิุ่ช้อบ	

โดำย่กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริ	ผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�นของบริิษััทฯ	

ห้้�มุ่ซื�อข�ย่ห้่้นของบริิษััทฯ	 ในช้�วงเวล�ที�จะมุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่

ข้อมูุ่ลท�งกิ�ริเงินที�สำ�คัญ	ห้รืิอในช้�วงเวล�ที�กิำ�ห้นดำ	(Blackout	

period)	ซึ�งบริิษััทฯ	ไดำ้กิำ�ห้นดำไว้	เป็นริะย่ะเวล�	45	วัน	

	 ทั �งนี �ในปี	2564	บริิษััทฯ	ไมุ่�พิ่บกิริณีที �กิริริมุ่กิ�ริ		

ผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�นทำ�กิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริัพิ่ย่์โดำย่ใช้้ข้อมุู่ล

ภ�ย่ใน	ห้รืิอซื�อข�ย่ในช้�วงเวล�	Blackout	period

	 รายงานกี่ารเปล่�ยนแปลงกี่ารถืิอิหุ้นบริษััที่ฯ	ขอิงกี่รรมกี่ารและผ้้บริหารในปี	2564

1 พิ่ลเริือเอกิอภิช้�ติิ		

เพิ่็งศริีทอง

ปริะธุ�น

คณะกิริริมุ่กิ�ริ/

ปริะธุ�นคณะ

กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�

และกิำ�ห้นดำค��

ติอบแทน/ 

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

500,000 500,000 - 0.024

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริย่ังไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - -

2 น�งกิองแกิ้ว

เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่

กิริริมุ่กิ�ริ	/ปริะธุ�น

กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/	

ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่

กิ�ริบริริษััทภิบ�ล/

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

800,000 800,000 - 0.038

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริยั่งไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - -

ลำาดับ รายชื่่อ ตำาแหน่ง

จำานวนหุ้น

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2564

จำานวนหุ้น

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2563

จำานวนหุ้นที่

เปลีย่นแปลง

เพิ่มข้�น/

(ลดลง)

สัดส่วน

การถืือหุน้

ในบริษััทฯ
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3 น�งนงน่ช้	ดำ�ว�สว่ริริณ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริ

ติริวจสอบ/

กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ

คว�มุ่เสี�ย่ง/

กิริริมุ่กิ�ริบริริษััท	

ภิบ�ล/ 

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

- - - -

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริย่ังไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - -

4 น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ กิริริมุ่กิ�ริ/ปริะธุ�น

กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ

คว�มุ่เสี�ย่ง/

กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/

กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�

และกิำ�ห้นดำค��

ติอบแทน/

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

- - - -

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริย่ังไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - -

5* น�ย่ชู้ช้�ติิ	เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ/ปริะธุ�น

กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ/

กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ

คว�มุ่เสี�ย่ง

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

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริย่ังไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - - -

6* น�งดำ�วนภ�	

เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่

กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริ

ผูู้้จัดำกิ�ริ

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

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริย่ังไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - - -

ลำาดับ รายชื่่อ ตำาแหน่ง

จำานวนหุ้น

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2564

จำานวนหุ้น

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2563

จำานวนหุ้นที่

เปลีย่นแปลง

เพิ่มข้�น/

(ลดลง)

สัดส่วน

การถืือหุ้น

ในบริษััทฯ

รายงานประจำำาปี 2564
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ลำาดับ รายชื่่อ ตำาแหน่ง

จำานวนหุ้น

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2564

จำานวนหุ้น

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2563

จำานวนหุน้ที่

เปลีย่นแปลง

เพิม่ข้�น/

(ลดลง)

สัดส่วน

การถืือหุน้

ในบริษััทฯ

7 ดำริ.ศึกิษัิติ	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ/	

กิริริมุ่กิ�ริบริริษััท

ภิบ�ล/กิริริมุ่กิ�ริ	

สริริห้�และกิำ�ห้นดำ	

ค��ติอบแทน

902,100 902,100 - 0.043

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริย่ังไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - -

8 น�ย่ส่ริพิ่งษั์	เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ ริองกิริริมุ่กิ�ริ 

ผูู้้จัดำกิ�ริ	(อ�ว่โส)

980,100 925,100 55,000 0.046

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริย่ังไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - -

  9 			น�ย่ปริิทัศน์	

			เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่

		ริองกิริริมุ่กิ�ริ

		ผูู้้จัดำกิ�ริ

3,093,100 2,690,500 402,600 0.146

			คู�สมุ่ริส	และบ่ติริยั่งไมุ่�	

			บริริล่นิติิภ�วะ

50,000 - - 0.002

10 น�ย่ส่ริัติน์	ฉ�ย่�วริเดำช้ ริองกิริริมุ่กิ�ริ 

ผูู้้จัดำกิ�ริ

- - - -

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริย่ังไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - -

11 น�งส�วดำวงแข	สงน่้ย่ ผูู้้ช้�วย่กิริริมุ่กิ�ริ

ผูู้้จัดำกิ�ริ

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

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริย่ังไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - -

12 น�งส�ววิมุ่ลริัติน์	

ห้นูจ่ล

ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่บัญช้ี 504,000 504,000 - 0.024

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริย่ังไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

-
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13 น�ย่สมุ่เกีิย่ริติิ	รัิศมีุ่ ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่กิิจกิ�ริ

ส�ข�

219,000 219,000 - 0.010

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริยั่งไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - -

14 น�ย่อำ�น�จ	เนีย่มุ่สี ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่�่ย่ห้นี�สิน 300,000 300,000 - 0.014

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริยั่งไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - -

15 น�ย่บัญญัติิ	นิลศิริิ ริองผูู้้จัดำกิ�ริ

ฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข�

131,000 200,000 (69,000) 0.006

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริยั่งไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - -

16 น�ย่นิย่มุ่	ริอดำน้อย่ ผูู้้ช้�วย่ผูู้้จัดำกิ�ริ	

ฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข�

438,000 438,000 - 0.021

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริยั่งไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

- - - -

17 น�ย่ปริะดิำษัฐ	ทองคำ� ผูู้้ช้�วย่ผูู้้จัดำกิ�ริ	 

ฝ่�่ย่กิิจกิ�ริส�ข�

200,000 200,000 - 0.009

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริยั่งไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

37,000 37,000 - 0.002

18 น�ย่สงกิริ�นต์ิ	เอี�ย่มุ่กิ�ย่ ผูู้้ช้�วย่ผูู้้จัดำกิ�ริ	

ฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข�

8,900 14,000 (5,100) 0.0004

คู�สมุ่ริส	และบ่ติริยั่งไมุ่�

บริริล่นิติิภ�วะ

37,000 37,000 - 0.002

ลำาดับ รายชื่่อ ตำาแหน่ง

จำานวนหุ้น

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2564

จำานวนหุ้น

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2563

จำานวนหุ้นที่

เปลีย่นแปลง

เพิ่มข้�น/

(ลดลง)

สัดส่วน

การถืือหุ้น

ในบริษััทฯ

หมายเหตุ: * นายชีูชีาติ เพ็็ชีรอำาไพ็ และนางดาวินภา เพ็ชีรอำาไพ็ เปี็นคูู่่สีมรสีกััน 

	 7.2.2	ข้อิม้ลคณะกี่รรมกี่ารและผ้้ม่อิำานาจควบคุมบริษััที่รายบุคคล

รายงานประจำำาปี 2564
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	 คุณสมบัติิขอิงกี่รรมกี่าร	

	 ผูู้้ดำำ�ริงติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริของบริิษััทฯ	ติ้องเป็นผูู้้ทริงค่ณว่ฒิ	ที�มุ่ีค่ณสมุ่บัติิในกิ�ริเป็นกิริริมุ่กิ�ริของสถื�บันกิ�ริเงินติ�มุ่ที�

กิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำ	และติ้องผู้��นกิริะบวนกิ�ริสริริห้�ที�กิำ�ห้นดำไว้	เป็นผูู้้มุ่ีทักิษัะ	คว�มุ่ริู้คว�มุ่ส�มุ่�ริถื	และปริะสบกิ�ริณ์ติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำ	

มีุ่คว�มุ่เข้�ใจถืึงบทบ�ทห้น้�ที�และคว�มุ่ริับผิู้ดำช้อบของกิริริมุ่กิ�ริ	และลักิษัณะธุ่ริกิิจ	และส�มุ่�ริถือ่ทิศเวล�ให้้แกิ�กิ�ริปฏิิบัติหิ้น้�ที�

ในฐ�นะกิริริมุ่กิ�ริไดำ้อย่��งเติ็มุ่ปริะสิทธุิภ�พิ่	ทั�งนี�อย่��งน้อย่กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ	1	ท��น	ติ้องมุ่ีคว�มุ่ริู้และปริะสบกิ�ริณ์ดำ้�นกิ�ริบัญช้ี

กิ�ริเงิน	บริิษััทฯ	มีุ่กิริริมุ่กิ�ริอิสริะจำ�นวน	2	ท��นที�มีุ่คว�มุ่ริู้และปริะสบกิ�ริณ์ดำ้�นกิ�ริบัญช้ีกิ�ริเงิน	(น�งกิองแก้ิว		เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่	

และน�งนงน่ช้	ดำ�ว�สว่ริริณ)

	 กี่รรมกี่ารผ้้ม่อิำานาจลงนามผ้กี่พัันบริษััที่ฯ	

ชื่่อ - สกุล ตำาแหน่ง

1. พิ่ลเรืิอเอกิ	อภิช้�ติิ		เพ็ิ่งศรีิทอง ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ/ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และ

กิำ�ห้นดำค��ติอบแทน	และกิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

2. น�ย่ชู้ช้�ติิ	เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ/ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ/กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง

3. น�งดำ�วนภ�	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ

4. ดำริ.โย่ธุิน	อน�วิล	

(เสีย่ช้ีวิติริะห้ว��งปี*)

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ/ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล*/

กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน

5. น�งกิองแก้ิว	เปี�ย่มุ่ด้ำวย่ธุริริมุ่ กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ/ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/	

ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล	

6. น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ/กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล/	

กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง

7. ดำริ.ศึกิษัิติ	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล/	

กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน

8. น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์	 กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ/ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/

กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน

	 ในปี	2564	บริิษััทฯ	มีุ่กิ�ริเปลี�ย่นแปลงริ�ย่ช่้อกิริริมุ่กิ�ริผูู้้มีุ่อำ�น�จลงน�มุ่ผูู้กิพัิ่นบริิษััทฯ	จ�กิปีที�ผู้��นมุ่�	(เน่องจ�กิกิริริมุ่กิ�ริ 

ผูู้้อำ�น�จลงน�มุ่ไดำ้เสีย่ช้ีวิติ)	โดำย่มีุ่เงอ่นไข	ดำังนี�	กิริริมุ่กิ�ริสองคนในสี�คนนี�ลงริ�ย่มืุ่อช่้อริ�วมุ่กัิน	และปริะทับติริ�สำ�คัญของบริิษััทฯ	

 

	 1.	พิ่ลเรืิอเอกิอภิช้�ติิ	 เพ็ิ่งศริีทอง	 ห้รืิอ	

	 2.	น�ย่ชู้ช้�ติิ	 	 เพ็ิ่ช้ริอำ�ไพิ่	 ห้รืิอ	

	 3.	น�งดำ�วนภ�		 	 เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่		 ห้รืิอ	

	 4.	น�ย่ศึกิษัิติ	 	 เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่

	 7.2.3	ข้อิม้ลเก่ี่�ยวกัี่บบที่บาที่หน้าท่ี่�ขอิงคณะกี่รรมกี่าร
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	 ขอิบเขติอิำานาจหน้าที่่�และความรับผิด้ชุอิบขอิง

คณะกี่รรมกี่ารบริษััที่ฯ

	 1)	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 มุ่ีอำ�น�จ	 ห้น้�ที �	 และ	

คว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบในกิ�ริบริิห้�ริจัดำกิ�ริและดำำ�เนินกิิจกิ�ริของ 

บริิษััทฯ	ให้้เป็นไปติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่	วัติถื่ปริะสงค์	ข้อบังคับของ 

บริิษััทฯ	ติลอดำจนมุ่ติิของที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น	ดำ้วย่คว�มุ่ซ่อสัติย่์

ส่จริิติ	และริะมุ่ัดำริะวังริักิษั�ผู้ลปริะโย่ช้น์ของบริิษััทฯ	

	 2)	จัดำให้้มีุ่กิ�ริทำ�งบด่ำล	และงบกิำ�ไริข�ดำท่นของบริิษััทฯ	

ณ	วันสิ�นส่ดำริอบริะย่ะเวล�บัญช้ีของบริิษััทฯ	ซึ�งผูู้้สอบบัญช้ ี

ติริวจสอบแล้วและนำ�เสนอติ�อที�ปริะช้่มุ่	ผูู้้ถืือห้่น้เพิ่่อพิิ่จ�ริณ� 

และอน่มุ่ัติิ

	 3)	กิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	ท่กิท��น	ติ้องเป็นผูู้้มุ่ีค่ณว่ฒิ	

มุ่ีคว�มุ่ริู้คว�มุ่ส�มุ่�ริถื	และปริะสบกิ�ริณ์กิ�ริทำ�ง�น	จ�กิ

ห้ล�กิห้ล�ย่ส�ข�	 โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััททำ�ห้น้�ที�ในกิ�ริ

กิำ�ห้นดำวิสัย่ทัศน์	พิ่ันธุะกิิจของบริิษััทฯ	และพิ่ิจ�ริณ�ให้้คว�มุ่

เห้็นช้อบทิศท�งในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ	 นโย่บ�ย่	 กิลย่่ทธุ์	 และ

เป้�ห้มุ่�ย่ของบริิษััทฯ	 เพิ่่อให้้ฝ่่�ย่บริิห้�รินำ�ไปใช้้เป็นกิริอบ

ในกิ�ริจัดำทำ�แผู้นธุ่ริกิิจ	แผู้นสนับสน่น	และงบปริะมุ่�ณเป็น

ปริะจำ�ท่กิปี	

	 4)	พิ่ิจ�ริณ�ทบทวน	ติริวจสอบ	และอน่มัุ่ติิ	นโย่บ�ย่	

วิสัย่ทัศน์	ทิศท�ง	กิลย่่ทธุ์	แผู้นกิ�ริดำำ�เนิน	ธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	

ที�เสนอโดำย่ฝ่่�ย่บริิห้�ริเป็นปริะจำ�ท่กิปี

	 5)	จัดำให้้มุ่ีกิ�ริอภิปริ�ย่	และแสดำงคว�มุ่คิดำเห้็นของ

ฝ่่�ย่บริิห้�ริอย่��งอิสริะ	เพิ่่อกิำ�ห้นดำกิริอบทิศท�ง	องค์กิริ	และ

เติริีย่มุ่พิ่ริ้อมุ่เพิ่่อริองริับสถื�นกิ�ริณ์ที�อ�จมีุ่กิ�ริเปลี�ย่นแปลง

ของสภ�พิ่เศริษัฐกิิจ	และสภ�พิ่แวดำล้อมุ่อ่นๆ	

	 6)	ติิดำติ�มุ่กิ�ริดำำ�เนินง�นให้้เป็นไปติ�มุ่แผู้นง�น	และ

งบปริะมุ่�ณอย่��งติ�อเน่อง	

	 7)	ดำำ�เนินกิ�ริให้้บริิษััทฯ	และบริิษััทย่�อย่มุ่ีริะบบง�น 

บัญช้ีที�เห้มุ่�ะสมุ่และมุ่ีปริะสิทธุิภ�พิ่	และจัดำให้้มุ่ีกิ�ริริ�ย่ง�น

ท�งกิ�ริเงินและกิ�ริสอบบัญช้ีที�เช้่อถืือไดำ้	 ริวมุ่ทั�งจัดำให้้มุ่ ี

ริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในและริะบบกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในที�

เพิ่ีย่งพิ่อและเห้มุ่�ะสมุ่	

	 8)	จัดำทำ�ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี	และดำำ�เนินกิ�ริให้้กิ�ริจัดำทำ� 

และเปิดำเผู้ย่งบกิ�ริเงิน	 เพิ่่อแสดำงฐ�นะกิ�ริเงินและผู้ลกิ�ริ

ดำำ�เนินง�นในริอบปีที�ผู้��นมุ่�	และนำ�เสนอติ�อที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น 

เพิ่่อพิิ่จ�ริณ�และอน่มุ่ัติิ

	 9)	พิิ่จ�ริณ�กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ด้ำ�นกิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง	

(Risk	Management)	ให้้คริอบคล่มุ่	ทั�งองค์กิริ	และกิำ�กิับ

ดูำแลให้้มีุ่ริะบบห้รืิอกิริะบวนกิ�ริในกิ�ริบริิห้�ริจัดำกิ�ริคว�มุ่เสี�ย่ง

โดำย่มีุ่มุ่�ติริกิ�ริริองรัิบ	และวิธีุควบค่มุ่เพ่ิ่อลดำผู้ลกิริะทบติ�อธุ่ริกิิจ

ของบริิษััทฯ	อย่��งเห้มุ่�ะสมุ่	

	 10)	พิ่ิจ�ริณ�กิำ�ห้นดำโคริงสริ้�งกิ�ริบริิห้�ริง�น	

มีุ่อำ�น�จในกิ�ริแติ�งตัิ�งคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	กิริริมุ่กิ�ริ	ผูู้้จัดำกิ�ริ	

และคณะอน่กิริริมุ่กิ�ริอ่นติ�มุ่คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่	 ริวมุ่ถึืงกิ�ริกิำ�ห้นดำ

ขอบเขติอำ�น�จห้น้�ที�ของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	กิริริมุ่กิ�ริ 

ผูู้้จัดำกิ�ริ	 และคณะอน่กิริริมุ่กิ�ริช้่ดำติ��งๆ	 ที�แติ�งติั�ง	 ทั�งนี�กิ�ริ

มุ่อบอำ�น�จติ�มุ่ขอบเขติอำ�น�จห้น้�ที�ที�กิำ�ห้นดำนั�นติ้องไมุ่�มุ่ี

ลักิษัณะเป็นกิ�ริมุ่อบอำ�น�จที�ทำ�ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	

กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ	และคณะอน่กิริริมุ่กิ�ริช้่ดำติ��งๆ	ดำังกิล��ว

ส�มุ่�ริถืพิิ่จ�ริณ�อน่มัุ่ติิริ�ย่กิ�ริ	 ที�อ�จมีุ่คว�มุ่ขัดำแย้่ง	 มีุ่ส�วนได้ำ

ส�วนเสีย่	 ห้รืิอมีุ่คว�มุ่ขัดำแย้่งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์อ่นใดำกัิบบริิษััทฯ	

ห้รืิอบริิษััทย่�อย่ติ�มุ่ที�นิย่�มุ่ไว้ในปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบ

ติล�ดำท่น	ติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่	ห้ริือ	ปริะกิ�ศ 

อ่นใดำของห้น่วย่ง�นที�เกิี�ย่วข้อง	ย่กิเว้นเป็นกิ�ริอน่มุ่ัติริิ�ย่กิ�ริ

ที�เป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่และห้ลักิเกิณฑ์์ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริพิิ่จ�ริณ�

และอน่มุ่ัติิแล้ว	

	 11)	คณะกิริริมุ่กิ�ริอ�จมุ่อบอำ�น�จให้้กิริริมุ่กิ�ริคน

ห้นึ�งห้รืิอห้ล�ย่คน	ห้รืิอบ่คคลอ่นใดำปฏิิบัติิกิ�ริอย่��งห้นึ�งอย่��งใดำ 

แทนคณะกิริริมุ่กิ�ริไดำ้โดำย่อยู่�ภ�ย่ใติ้กิ�ริควบค่มุ่ของคณะ

กิริริมุ่กิ�ริ	 ห้รืิออ�จมุ่อบอำ�น�จเพิ่่อให้บ้่คคลดัำงกิล��วมุ่ีอำ�น�จ

ติ�มุ่ที �คณะกิริริมุ่กิ�ริเห้็นสมุ่ควริ	และภ�ย่ในริะย่ะเวล�ที �

คณะกิริริมุ่กิ�ริเห้็นสมุ่ควริ	 ซึ �งคณะกิริริมุ่กิ�ริอ�จย่กิเลิกิ	

เพิ่ิกิถือน	เปลี�ย่นแปลง	ห้ริือแกิ้ไขกิ�ริมุ่อบอำ�น�จนั�นๆ	ไดำ้เมุ่่อ

เห้็นสมุ่ควริ	

	 12)	 กิำ�กัิบและดูำแลกิ�ริบริิห้�ริจัดำกิ�ริและกิ�ริดำำ�เนินง�น 

ติ��งๆ	ของบริิษััทฯ	และบริิษััทย่�อย่ให้้เป็นไปติ�มุ่กิฎริะเบีย่บ	

และข้อบังคับกิำ�ห้นดำโดำย่ติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่	

ปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริ	กิำ�กัิบติล�ดำท่น	อ�ทิ	กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�

เกีิ�ย่วโย่งกัิน	 และกิ�ริได้ำมุ่�ห้รืิอจำ�ห้น่�ย่ไปซึ�งทรัิพิ่ย์่สินที�สำ�คัญ	

เท��ที�ไมุ่�ขัดำห้ริือแย่้งกิับกิฎห้มุ่�ย่อ่น	

	 13)	 จัดำทำ�ริ�ย่ง�นคว�มุ่รัิบผิู้ดำช้อบของคณะกิริริมุ่กิ�ริ

ติ�อริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงิน	เสนอไว้ในริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี	

	 14)	ปริะเมิุ่นผู้ลง�นปริะจำ�ปีของผูู้้บริิห้�ริสูงส่ดำ	(CEO)	

**ริ�ย่ละเอีย่ดำและวิธีุกิ�ริอยู่�บนเว็บไซติ์ของบริิษััทฯ

	 อิำานาจอินุมัติิและด้ำาเนินกี่ารขอิงคณะกี่รรมกี่ารบริษััที่	

 1)	 แติ�งติั �ง	 ถือดำถือน	 มุ่อบอำ�น�จห้น้�ที �ให้้แกิ�	

คณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	และกิริริมุ่กิ�ริ 

ผูู้้จัดำกิ�ริปฏิิบัติิง�น	

	 2)	แติ�งติั�งที�ปรึิกิษั�ห้ริือผูู้้เช้ี�ย่วช้�ญจ�กิภ�ย่นอกิใน

กิริณีที�มุ่ีคว�มุ่จำ�เป็น	โดำย่บริิษััทฯ	เป็นผูู้้ริับผู้ิดำช้อบค��ใช้จ้��ย่	

	 3)	อน่มุ่ัติิกิ�ริกิู้ย่ืมุ่เงิน	 เพิ่่อใช้้เป็นเงินท่นห้มุ่่นเวีย่น

ของบริิษััทฯ	ในวงเงินส�วนที�เกิินอำ�น�จของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	

	 4)	อน่มัุ่ติิกิ�ริได้ำรัิบห้รืิอย่กิเลิกิวงเงินสินเช่้อ	ในวงเงิน

ที�เกิินอำ�น�จคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	

	 5)	อน่มุ่ัติิกิ�ริกิ�อติั�ง	ควบริวมุ่	ห้ริือเลิกิบริิษััทย่�อย่	
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	 6)	อน่มุ่ัติิกิ�ริลงท่น	ข�ย่เงินลงท่นในห้่ ้นส�มุ่ัญ	 

และ/ห้ริือ	ห้ลักิทริัพิ่ย่์อ่นใดำในวงเงินส�วนที�เกิินอำ�น�จของ 

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	

	 7)	เสนอกิ�ริเพิิ่�มุ่ท่น	ห้รืิอลดำท่น	ห้รืิอกิ�ริเปลี�ย่นแปลง 

มูุ่ลค��ห้่้น	กิ�ริแก้ิไขเปลี�ย่นแปลงห้นังสือบริิคณห์้สนธิุ	ข้อบังคับ	

และวัติถื่ปริะสงค์ของบริิษััทฯ	ติ�อผูู้้ถืือห้่้น	

	 8)	มุ่อบอำ�น�จให้้แกิ�ฝ่่�ย่บริิห้�ริห้ริือพิ่นักิง�น	ใน

ริะดำับผูู้้บริิห้�ริของบริิษััทฯ	กิริะทำ�กิ�ริแทนไดำ้	

	 9)	มีุ่อำ�น�จเชิ้ญฝ่่�ย่บริิห้�ริ	ห้รืิอพิ่นักิง�นที�เกีิ�ย่วข้อง

ของบริิษััทฯ	มุ่�ช้ี�แจงให้้คว�มุ่เห้็นริ�วมุ่ปริะช้่มุ่	ติลอดำจนให้้ส�ง

เอกิส�ริติ�มุ่ที�เห็้นว��เกิี�ย่วข้อง	และ/	ห้รืิอจำ�เป็น	

 10)	แติ�งติั�งและถือดำถือนเลข�น่กิ�ริบริิษััทอำ�น�จ

ดำำ�เนินกิ�ริของคณะกิริริมุ่กิ�ริที�กิล��วมุ่�ข้�งต้ิน	ห้�กิเกีิ�ย่วข้องกัิบ

เร่ิองกิ�ริได้ำมุ่�ห้รืิอจำ�ห้น่�ย่ไปซึ�งสินทรัิพิ่ย์่	และกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�

เกีิ�ย่วโย่งกัินให้้ปฏิิบัติิ	ติ�มุ่ปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบติล�ดำท่น

	 ขอิบเขติอิำานาจหน้าที่่�และความรับผิด้ชุอิบขอิง

ประธ์านกี่รรมกี่าร

	 1)	เริีย่กิปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทเป็นปริะธุ�น

กิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทและกิ�ริปริะช้่มุ่ผูู้ ้ถืือห้่ ้น

ติลอดำจนมุ่ีบทบ�ทในกิ�ริกิำ�ห้นดำริะเบีย่บว�ริะกิ�ริปริะช่้มุ่ริ�วมุ่

กิับกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ

	 2)	สนับสน่นและส�งเสริิมุ่ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	

ปฏิิบัติิห้น้�ที�อย่��งเติ็มุ่คว�มุ่ส�มุ่�ริถืติ�มุ่ขอบเขติอำ�น�จ	

ห้น้�ที�และคว�มุ่รัิบผิู้ดำช้อบและติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กัิบดูำแล

กิิจกิ�ริที�ดำี	

	 3)	ดำูแล	ติิดำติ�มุ่	กิ�ริบริิห้�ริง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริ 

บริิษััทฯ	 และคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่อ่นๆ	 ให้้บริริล่ติ�มุ่

วัติถื่ปริะสงค์ที�กิำ�ห้นดำไว้	

	 4)	มีุ่บทบ�ท ในกิ�ริควบ ค่มุ่กิ�ริปริะ ช่้มุ่ ใ ห้้ มีุ่

ปริะสิทธุิภ�พิ่เป็นไปติ�มุ่ริะเบีย่บข้อบังคับบริิษััทฯ	สนับสน่น

และเปิดำโอกิ�สให้ก้ิริริมุ่กิ�ริแสดำงคว�มุ่เห็้นอย่��งเป็นอิสริะ	

	 5)	เป็นผูู้ ้ลงคะแนนช้ี �ข�ดำในกิริณีท ี �ท ี �ปริะช้่มุ่	 

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทมุ่ีกิ�ริลงคะแนนเสีย่ง	และคะแนนเสีย่ง

ทั�งสองฝ่่�ย่เท��กิัน

	 ขอิบเขติอิำานาจหน้าที่่�และความรับผิด้ชุอิบขอิง

กี่รรมกี่ารผ้้จัด้กี่าร

	 กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริมีุ่บทบ�ทในกิ�ริบริิห้�ริง�นด้ำ�นติ��งๆ	

ให้้เป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่	กิลย่่ทธุ์	และเป้�ห้มุ่�ย่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริ

กิำ�ห้นดำไว้	อ�ทิ	กิ�ริกิำ�ห้นดำริะเบีย่บปฏิิบัติิง�น	กิ�ริอน่มัุ่ติิสินเช่้อ

ติ�มุ่ริะดำับวงเงินที�ไดำ้ริับมุ่อบอำ�น�จ	 กิ�ริจัดำจ้�งและแติ�งติั�ง

บ่คล�กิริกิ�ริจัดำซื�อจัดำจ้�ง	 ริวมุ่ทั�งกิ�ริบริิห้�ริง�นทั�วไปของ 

บริิษััทฯ	เป็นติ้น

	 กี่ารประชุุมคณะกี่รรมกี่าร

	 1.	บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำให้้มีุ่กิ�ริปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริของ 

บริิษััทฯ	อย่��งสมุ่ำ��เสมุ่อ	เพิ่่อริับทริ�บผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นเป็น

ปริะจำ�อย่��งน้อย่คริ�วละ	 3	 เดำือนติ�อคริั�ง	 และอ�จมุ่ีกิ�ริ

ปริะช่้มุ่พิิ่เศษัเพิิ่�มุ่เติิมุ่ติ�มุ่คว�มุ่จำ�เป็น	โดำย่กิ�ริปริะช่้มุ่แติ�ละครัิ�ง 

ไดำ้มุ่ีกิ�ริกิำ�ห้นดำว�ริะในกิ�ริปริะช่้มุ่อย่��งช้ัดำเจนและมุ่ีกิ�ริส�ง

ห้นังสือนัดำปริะช่้มุ่พิ่ร้ิอมุ่	ริ�ย่ละเอีย่ดำล�วงห้น้�อย่��งน้อย่	7	 วัน 

เพิ่่อให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	ได้ำมีุ่เวล�ศึกิษั�ข้อมูุ่ลอย่��งเพีิ่ย่งพิ่อ 

กิ�อนเข้�ริ�วมุ่ปริะช่้มุ่	ริวมุ่ทั�งได้ำมีุ่กิ�ริจดำบันทึกิริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช่้มุ่

เป็นล�ย่ลักิษัณ์อักิษัริ	และจัดำเกิ็บริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้่มุ่ที�ผู้��น

กิ�ริริับริองจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทพิ่ริ้อมุ่ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริ 

บริิษััทฯ	และผูู้้ที�เกิี�ย่วข้องติริวจสอบไดำ้

	 2.	บริิษััทฯ	 กิำ�ห้นดำให้้มุ่ีกิ�ริปริะช้่มุ่ห้�ริือริะห้ว��ง

กิริริมุ่กิ�ริที�ไมุ่�เป็นผูู้้บริิห้�ริโดำย่ไมุ่�มุ่ีกิริริมุ่กิ�ริที�เป็นกิริริมุ่กิ�ริ

บริิห้�ริริ�วมุ่ด้ำวย่อย่��งน้อย่ปีละ	1	ครัิ�ง	เพ่ิ่อเปิดำโอกิ�สให้้กิริริมุ่กิ�ริ

ที�ไมุ่�ได้ำเป็นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	ส�มุ่�ริถือภิปริ�ย่	 พิิ่จ�ริณ�กิลย่่ทธุ์

และกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริิษััทฯ	 ไดำ้อย่��งเป็นอิสริะจ�กิฝ่่�ย่

จัดำกิ�ริในปี	2564	ไดำ้มุ่ีกิ�ริปริะช้่มุ่	จำ�นวน	1	คริั�ง	เมุ่่อวันที�	

21	กัินย่�ย่น	2564

	 3.	ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทและปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ 

บริิห้�ริมุ่ีห้น้�ที�ริ�วมุ่กัินกิำ�ห้นดำว�ริะกิ�ริปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ	

โดำย่เปิดำโอกิ�สให้้กิริริมุ่กิ�ริท��นอ่นและกิริริมุ่กิ�ริอิสริะได้ำริ�วมุ่

พิ่ิจ�ริณ�ให้้คว�มุ่เห้็น	 กิ�อนกิ�ริบริริจว่�ริะและส�งห้นังสือเชิ้ญ

ปริะช้่มุ่แกิ�คณะกิริริมุ่กิ�ริ	ห้�กิกิริริมุ่กิ�ริปริะสงค์จะเสนอว�ริะ

เข้�สู�กิ�ริปริะช่้มุ่	ส�มุ่�ริถืแจ้งติ�อปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ	ปริะธุ�น

กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ	ห้ริือเลข�น่กิ�ริบริิษััทไดำ้

	 4.	ห้นังสือเชิ้ญปริะช่้มุ่	ว�ริะกิ�ริปริะช่้มุ่	และเอกิส�ริ

ปริะกิอบกิ�ริปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริจะถืูกิจัดำส�งให้้กิริริมุ่กิ�ริ

แติ�ละท��นล�วงห้น้�อย่��งน้อย่	7	วัน	กิ�อนวันปริะช้่มุ่	เพิ่่อให้้

กิริริมุ่กิ�ริมีุ่เวล�ในกิ�ริศึกิษั�ข้อมุู่ลกิ�อนกิ�ริปริะช้่มุ่

	 5.	กิริริมุ่กิ�ริมุ่ีห้น้�ที�เข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ	

โดำย่ต้ิองมีุ่สัดำส�วนกิ�ริเข้�ริ�วมุ่ปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ	อย่��งน้อย่

ริ้อย่ละ	 75	 ของกิ�ริปริะช้่มุ่ทั �งปี	 และองค์ปริะช้่มุ่ติ้องมุ่ี 

จำ�นวนไมุ่�น้อย่กิว��	2	ใน	3	ของ	จำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริทั�งห้มุ่ดำ	 

กิ�ริวินิจฉัย่ช้ี�ข�ดำของที�ปริะช้่มุ่ให้้ถืือเสีย่งข้�งมุ่�กิ	สำ�ห้ริับ	 

ปี	2564	นั�น	สัดำส�วนกิ�ริเข้�	ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ของคณะกิริริมุ่กิ�ริ	

คิดำเป็นริ้อย่ละ	100

	 6.	ริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้่มุ่	 มีุ่กิ�ริริะบ่	 วัน	 เวล�	 ที�เริิ�มุ่

และเสริ็จสิ�นกิ�ริปริะช้่มุ่	ริ�ย่ช้่อกิริริมุ่กิ�ริที�เข้�ริ�วมุ่	และไมุ่�ได้ำ

เข้�ริ�วมุ่	สร่ิปส�ริะสำ�คัญ	และข้อสร่ิปของว�ริะ	เร่ิองที�นำ�เสนอ	

ปริะเด็ำนที�ได้ำมีุ่กิ�ริอภิปริ�ย่	และข้อเสนอแนะ	ของคณะกิริริมุ่กิ�ริ	

ริวมุ่ถืึงคำ�ช้ี�แจงของฝ่่�ย่จัดำกิ�ริ	 มุ่ติิของคณะกิริริมุ่กิ�ริอย่��ง

ละเอีย่ดำ	เพีิ่ย่งพิ่อ	และชั้ดำเจน	พิ่ร้ิอมุ่ลงล�ย่มืุ่อช่้อของปริะธุ�น

ในที�ปริะช้่มุ่และเลข�น่กิ�ริบริิษััทผูู้้จดำบันทึกิกิ�ริปริะช้่มุ่	 ใน
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กิริณีที�มุ่ีกิริริมุ่กิ�ริเป็นผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่กิับว�ริะใดำ	 กิ็จะไมุ่�ริ�วมุ่พิ่ิจ�ริณ�และจะงดำออกิเสีย่งในมุ่ติินั�น	 ซึ�งเลข�น่กิ�ริบริิษััทจะแจ้งให้้

กิริริมุ่กิ�ริท่กิคนรัิบทริ�บกิ�อนเริิ�มุ่ดำำ�เนินกิ�ริปริะช้่มุ่

	 7.	 ริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช่้มุ่จะถูืกิสำ�เน�และนำ�ส�งให้้แกิ�ห้น่วย่ง�นภ�ย่ใน	และห้น่วย่ง�นภ�ย่นอกิที�เกีิ�ย่วข้อง	ภ�ย่ในริะย่ะเวล�ที�

กิำ�ห้นดำ	และถืูกิจัดำเกิ็บไว้เป็นเอกิส�ริอ้�งอิงและติริวจสอบไดำ้	ริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้่มุ่จะไมุ่�ส�มุ่�ริถืแกิ้ไขไดำ้ห้�กิไมุ่�ไดำ้ริับกิ�ริ

อน่มุ่ัติิจ�กิที�ปริะช้่มุ่

	 8.	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทไดำ้กิำ�ห้นดำติ�ริ�งกิ�ริปริะช้่มุ่ล�วงห้น้�ในแติ�ละปีและแจ้งให้้กิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	แติ�ละท��นทริ�บ 

โดำย่ในปี	2564	ได้ำมีุ่กิ�ริกิำ�ห้นดำติ�ริ�งกิ�ริปริะช่้มุ่กิริริมุ่กิ�ริเป็นกิ�ริล�วงห้น้�	(ติ�ริ�งกิ�ริปริะช่้มุ่นี�	อ�จมุ่ีกิ�ริเปลี�ย่นแปลงไดำ้)	โดำย่ไมุ่�

ริวมุ่กิ�ริปริะช้่มุ่ในว�ริะพิิ่เศษั	เป็นดำังนี�

การประชืุ่ม ครั�งที่ 1 ครั�งที ่3 ครั�งที ่5ครั�งที่ 2 ครั�งที ่4

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท 16/02/64 11/05/64 10/08/64 21/09/64 09/11/64

คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ 16/02/64 11/05/64 10/08/64 09/11/64

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง 09/02/64 06/08/64

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล 11/02/64

คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน 11/02/64 14/12/64

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 21/09/64

รายงานกี่ารเข้าร่วมประชุุมขอิงกี่รรมกี่ารประจำาปี	2564

คณะกี่รรมกี่ารบริษััที่

หมายเหตุ: นางสีาวิมลฑล อ่อนแผน ดำารงตำาแหน่งเปี็นเลขานุกัารบริษัทและเลขานุกัารคู่ณะกัรรมกัารบริษัท

กรรมการ ตำาแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชืุ่ม

1. พิ่ลเรืิอเอกิ	อภิช้�ติิ	เพิ่็งศริีทอง ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ	และกิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 100%

2. น�ย่ชู้ช้�ติิ	เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ 100%

3. น�งดำ�วนภ�	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ 100%

4. ดำริ.โย่ธุิน	อน�วิล	

(เสีย่ช้ีวิติริะห้ว��งปี*)

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 100%

5. น�งกิองแกิ้ว	เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 100%

6. น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 100%

7. ดำริ.ศึกิษัิติ		เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ 100%

8. น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ยั่คฆ์์	 กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 100%

รายงานประจำำาปี 2564
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	 คณะกี่รรมกี่ารติรวจสอิบ

	 คณะกี่รรมกี่ารสรรหาและกี่ำาหนด้ค่าติอิบแที่น

กรรมการ

กรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

สัดส่วนการเข้าร่วมประชืุ่ม

สัดส่วนการเข้าร่วมประชืุ่ม

1. น�งกิองแกิ้ว			เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 100%

2. น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 100%

3. น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์	์ กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 100%

1. พิ่ลเริือเอกิ	อภิช้�ติิ	เพิ่็งศริีทอง ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และ

กิำ�ห้นดำค��ติอบแทน/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

100%

2. ดำริ.โย่ธุิน	อน�วิล

(เสีย่ช้ีวิติริะห้ว��งปี)

กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 50%

3. ค่ณส่ช้�ติิ	ศภ่พิ่ย่ัคฆ์์**

(เข้�รัิบติำ�แห้น่งริะห้ว��งปี)

กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน/	

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

50%

4. ดำริ.ศึกิษัิติ	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน/	

กิริริมุ่กิ�ริ

100%

	 -	มุ่ีกิ�ริจัดำกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	8	คริั�ง	ณ	สิ�นส่ดำวันที�	31	ธุันว�คมุ่	2564	สัดำส�วนในกิ�ริ	เข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่

ของคณะกิริริมุ่กิ�ริคิดำเป็น	100%	

	 -	ดำริ.โย่ธุิน	อน�วิล	ไดำ้ห้มุ่ดำว�ริะกิ�ริดำำ�ริงติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	เมุ่่อวันที�		21	กิริกิฎ�คมุ่	2564	เน่องจ�กิเสีย่ช้ีวิติ	

(เข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ	คริบ	2/2	คริั�ง)

หมายเหตุ: นายเฉลิม อินหอม เปี็นเลขานุกัารคู่ณะกัรรมกัารตรวิจสีอบ และผู�ชี่วิยผู�จัดกัารฝ่่ายตรวิจสีอบ

	 -	มุ่ีกิ�ริจัดำกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	4	คริั�ง	สิ�นส่ดำ	ณ	วันที�	31	ธุันว�คมุ่	2564	สัดำส�วนใน	กิ�ริเข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่

ของคณะกิริริมุ่กิ�ริคิดำเป็น	100%

	 -	น�งกิองแก้ิว	เปี�ย่มุ่ด้ำวย่ธุริริมุ่	และน�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ	เป็นผูู้้ที�มีุ่คว�มุ่รู้ิ	และปริะสบกิ�ริณ์ด้ำ�นบัญชี้เพีิ่ย่งพิ่อ	ที�จะ

ส�มุ่�ริถืทำ�ห้น้�ที�ในกิ�ริสอบท�นคว�มุ่น่�เช้่อถืือของงบกิ�ริเงินของบริิษััทฯ	ไดำ้

หมายเหตุ: นางสีาวิมลฑล  อ่อนแผน เปี็นเลขานุกัารคู่ณะกัรรมกัารสีรรหาและกัำาหนดคู่่าตอบแทน

	 -	มุ่ีกิ�ริจัดำกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน	3	คริั�ง	สิ�นส่ดำ	ณ	วันที�	31	ธุันว�คมุ่	2564	สัดำส�วน

ในกิ�ริเข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ของคณะกิริริมุ่กิ�ริคิดำเป็น	100%

	 **เมุ่่อวันที�	27	กิริกิฎ�คมุ่	2564	ที�ปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ	ครัิ�งที�	4/2564	มีุ่มุ่ติิแติ�งตัิ�ง	น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ยั่คฆ์์	เป็นกิริริมุ่กิ�ริ

สริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน	แทนติำ�แห้น่งที�ว��งลง
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	 คณะกี่รรมกี่ารบรรษััที่ภิบาล

หมายเหตุ: นางสีาวิ มลฑล อ่อนแผน เปี็นเลขานุกัารคู่ณะกัรรมกัารบรรษัทภิบาล

	 -	มุ่ีกิ�ริจัดำกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล	1	คริั�ง	สิ�นส่ดำ	ณ	วันที�	31	ธุันว�คมุ่	2564	สัดำส�วนใน	กิ�ริเข้�ริ�วมุ่

ปริะช้่มุ่ของคณะกิริริมุ่กิ�ริคิดำเป็น	100%

	 *เมุ่่อวันที�	27	กิริกิฎ�คมุ่	2564	ที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ	คริั�งที�	4/2564	มุ่ีมุ่ติิแติ�งติั�ง	น�งกิองแกิ้ว	เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ 

	ดำำ�ริงติำ�แห้น่งปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล	แทนติำ�แห้น่งที�ว��งลง

	 **เมุ่่อวันที�	27	กิริกิฎ�คมุ่	2564	ที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ	คริั�งที�	4/2564	มุ่ีมุ่ติิแติ�งติั�ง	น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ	เข้�ริับ

ติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล

	 คณะกี่รรมกี่ารบริหารความเส่�ยง

กรรมการ

กรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

สัดส่วนการเข้าร่วมประชืุ่ม

สัดส่วนการเข้าร่วมประชืุ่ม

1. ดำริ.โย่ธุิน	อน�วิล

(เสีย่ช้ีวิติริะห้ว��งปี)

ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล/

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

100%

2. น�งกิองแกิ้ว	เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่*

(แติ�งติั�งริะห้ว��งปี)

ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล/

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

100%

3. ดำริ.ศึกิษัิติ	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล/กิริริมุ่กิ�ริ 100%

4. น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ**

(เข้�รัิบติำ�แห้น่งริะห้ว��งปี)

กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ -

1. น�ย่ส่ช้�ติิ			ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์	์ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/	

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

100%

2. น�ย่ชู้ช้�ติิ			เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/กิริริมุ่กิ�ริ 100%

3. น�งนงน่ช้			ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 100%

หมายเหตุ: นางสีาวิดวิงแข สีงนุ�ย เปี็นเลขานุกัารคู่ณะกัรรมกัารบริหารคู่วิามเสีี�ยง

	 -	มุ่ีกิ�ริจัดำกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง	2	คริั�ง	สิ�นส่ดำ	ณ	วันที�	31	ธัุนว�คมุ่	2564	สัดำส�วนใน	กิ�ริเข้�

ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ของคณะกิริริมุ่กิ�ริคิดำเป็น	100%

รายงานประจำำาปี 2564
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	 เลขานุกี่ารบริษััที่

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 ไดำ้มุ่ีมุ่ติิให้้แติ�งติั �งน�งส�ว

มุ่ลฑ์ล	อ�อนแผู้น	ดำำ�ริงติำ�แห้น่ง	 เลข�น่กิ�ริบริิษััทฯ	 เพิ่่อให้้

เป็นไปติ�มุ่มุ่�ติริ�	89/15	ของพิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทรัิพิ่ย่์และ

ติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	พิ่.ศ.	2535	แกิ้ไขโดำย่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิและ

ติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	(ฉบับที�	4)	พิ่.ศ.	2551	ทั�งนี�ห้น้�ที�คว�มุ่ 

ริับผู้ิดำช้อบของเลข�น่กิ�ริบริิษััทฯ	มีุ่ดำังนี�

	 หน้าที่่�และความรับผิด้ชุอิบ

	 หน้าที่่�

	 1)	 ดำูแลและให้ค้ำ�แนะนำ�แกิ�กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริ

เกิี�ย่วกิับกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่	ข้อกิำ�ห้นดำ	กิฎริะเบีย่บ	และ

ข้อบังคับของบริิษััทฯ	และติิดำติ�มุ่	ดำูแลให้้มุ่ีกิ�ริปฏิิบัติิอย่��ง

ถืูกิติ้องสมุ่ำ��เสมุ่อ	

	 2)	 รัิบผิู้ดำช้อบในกิ�ริจัดำปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	

และกิ�ริปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้นริวมุ่ทั�งดูำแลปริะส�นง�น	ให้้มีุ่กิ�ริปฏิิบัติิ

ติ�มุ่มุ่ติิของที�ปริะช้่มุ่	

	 3)ดูำแลให้้กิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมูุ่ลและริ�ย่ง�นส�ริสนเทศ

ในส�วนที�ริับผู้ิดำช้อบเป็นไปติ�มุ่ริะเบีย่บ	และข้อกิำ�ห้นดำของ

ติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่แห้�งปริะเทศไทย่	และสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ

กิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย่์	และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	ริวมุ่ถืึงกิฎห้มุ่�ย่ที�

เกิี�ย่วข้อง	

	 4)	สนับสน่นให้้กิ�ริบริิห้�ริง�นของบริิษััทฯ	เป็นไป

ติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับกิิจกิ�ริที�ดำี

	 5)	ดำำ�เนินกิ�ริอ่นๆ	ติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบติล�ดำท่น

กิำ�ห้นดำ

	 6)	จัดำส�งสำ�เน�ริ�ย่ง�นกิ�ริมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ติ�มุ่มุ่�ติริ�		

89/14	 ให้้ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	และปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ

ติริวจสอบทริ�บภ�ย่ใน	7	วันทำ�กิ�ริ	นับจ�กิติั�งแติ�วันที�บริิษััทฯ	

ไดำ้ริับริ�ย่ง�น

	 7)	จัดำทำ�และเกิ็บรัิกิษั�เอกิส�ริดำังติ�อไปนี�	

	 -	ทะเบีย่นกิริริมุ่กิ�ริ

	 -	ห้นังสือนัดำปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริและริ�ย่ง�นกิ�ริ

ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ	

	 -	ห้นังสือนัดำปริะช้่มุ่ผูู้ ้ถื ือห้่ ้น	และริ�ย่ง�นกิ�ริ

ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น	

	 -	ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปีของบริิษััทฯ	

	 -	ริ�ย่ง�นกิ�ริมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ของกิริริมุ่กิ�ริ	ผูู้้บริิห้�ริ	

	 ความรับผิด้ชุอิบ

	 เลข�น่กิ�ริบริิษััท	 ต้ิองปฏิิบัติิห้น้�ที�ด้ำวย่คว�มุ่รัิบผิู้ดำช้อบ		

ดำ้วย่คว�มุ่ริะมุ่ัดำริะวัง	และคว�มุ่ซ่อสัติย่์ส่จริิติ	ริวมุ่ทั�งติ้อง

ปฏิิบัติิห้น้�ที�ให้้เป็นไปติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่	วัติถื่ปริะสงค์	ข้อบังคับ

ของบริิษััทฯ	 มุ่ติิคณะกิริริมุ่กิ�ริ	 ติลอดำจนมุ่ติิที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น	 

โดำย่ใช้้เกิณฑ์์พิ่ิจ�ริณ�เกิี�ย่วกิับกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท		มุ่�ติริ�	89/23		

แห้�งพิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทรัิพิ่ย์่และติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่	(ฉบับที�	4)	

พิ่.ศ.2551		

	 ในกิริณีที�เลข�น่กิ�ริบริิษััท	 พ้ิ่นจ�กิติำ�แห้น่งห้ริอืไมุ่�

อ�จปฏิิบัติิห้น้�ที�ได้ำ		ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯแติ�งตัิ�งเลข�น่กิ�ริ

คนให้มุ่�	ภ�ย่ใน	90	วัน	นับติั�งแติ�เลข�น่กิ�ริคนเดำิมุ่พิ่้นจ�กิ

ติำ�แห้น่ง	ห้รืิอไมุ่�อ�จปฏิิบัติิห้น้�ที�	และให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	

มุ่ีอำ�น�จมุ่อบห้มุ่�ย่ให้้กิริริมุ่กิ�ริบริิษััทปฏิบิัติิห้น้�ที�แทนในช้�วง

เวล�ดำังกิล��ว	

	 เลข�น่กิ�ริบริิษััท	ไดำ้มุ่ีกิ�ริจดำบันทึกิกิ�ริปริะช่้มุ่เป็น

ล�ย่ลักิษัณ์อักิษัริ	และจัดำเกิ็บริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้่มุ่ที�ผู้��นกิ�ริ

ริับริองจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 โดำย่กิริริมุ่กิ�ริแติ�ละท��น 

ได้ำรัิบริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช่้มุ่ล�วงห้น้�กิ�อนกิ�ริรัิบริอง	อย่��งน้อย่	7	วัน

	 นอกิจ�กินี�	บริิษััทฯ	ติริะห้นักิและให้้คว�มุ่สำ�คัญกิับ	

กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี	เลข�น่กิ�ริบริิษััทฯ	ได้ำผู้��นกิ�ริอบริมุ่

ห้ลักิสูติริที�สำ�คัญ	ซึ�งจัดำโดำย่สมุ่�คมุ่ส�งเสริิมุ่	สถื�บันกิริริมุ่กิ�ริ

บริิษััทไทย่	(IOD)	ไดำ้แกิ�

 ห้ลักิสูติริ	 Company	 Secretary	 Program	

(CSP)	ร่ิ�นที�	50/2013	

 ห้ลักิสูติริ	Effective	Minute	Taking	(EMT) 

ร่ิ�นที�	26/2013	

 ห้ลักิสูติริ	Anti-Corruption:	The	Practical	Guide	

(ACPG)	ริ่�นที�	43/2018

 ห้ลักิสูติริ		ASEAN	CG	Scorecard	Coaching	

2020	ร่ิ�นที�	4/2020

 ห้ลักิสูติริ	CGR	Workshop	2021	
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชืุ่ดย่อย

	 7.3.1	 ข้อิมล้คณะกี่รรมกี่ารชุุด้ย่อิยแติ่ละชุดุ้ที่่�ได้้

รับกี่ารแติ่งติั�ง

	 โคริงสริ้�งกิริริมุ่กิ�ริของบริิษััทฯ	ปริะกิอบดำ้วย่	

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	และคณะกิริริมุ่กิ�ริช่้ดำย่�อย่ซึ�งมีุ่ค่ณสมุ่บัติิ

คริบถื้วนติ�มุ่มุ่�ติริ�	68	แห้�งพิ่ริะริ�ช้บัญญัติิบริิษััท	มุ่ห้�ช้น	

จำ�กิัดำ	พิ่.ศ.	 2535	และปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริติล�ดำท่นที�

เกิี�ย่วข้อง		โดำย่บริิษััทมุ่ีคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ทั�งสิ�น	4	ช้่ดำ		

ไดำ้แกิ�	 1.	 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	 2.	 คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�

และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน	3.	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล	

4.	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง		

	 1.	คณะกี่รรมกี่ารติรวจสอิบ

	 ขอบเขติอำ�น�จห้น้�ที�และคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบของ

คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ

	 1)	สอบท�นให้้บริิษััทฯ	มุ่ีกิ�ริริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงิน	

อย่��งถูืกิต้ิอง	เพีิ่ย่งพิ่อ	และทันเวล�ติ�มุ่กิริอบกิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำ	

	 2)	สอบท�นให้้บริิษััทฯ	มุ่ีริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ใน	

(Internal	control)	และริะบบกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ใน	(Internal	

audit)	 ที�เห้มุ่�ะสมุ่และมุ่ีปริะสิทธิุผู้ลและพิ่ิจ�ริณ�คว�มุ่เป็น

อิสริะของห้น่วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ใน	 ติลอดำจนให้้คว�มุ่เห็้นช้อบ

ในกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�แติ�งติั�ง	 โย่กิย่้�ย่	 เลิกิจ้�งห้ัวห้น้�ห้น่วย่ง�น

ติริวจสอบภ�ย่ใน	 ห้ริือห้น่วย่ง�นอ่นใดำที�ริับผู้ิดำช้อบเกิี�ย่วกิับ

กิ�ริติริวจสอบภ�ย่ใน	

	 3)	สอบท�นให้้บริิษััทฯ	ปฏิิบัติิติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิ

ห้ลักิทรัิพิ่ย์่และติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่	 ข้อกิำ�ห้นดำของติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย์่	

และกิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้องกัิบธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	

	 4)	พิ่ิจ�ริณ�	คัดำเลือกิ	เสนอแติ�งติั�ง	และเลิกิจ้�ง	

บ่คคลซึ�งมุ่ีคว�มุ่เป็นอิสริะเพิ่่อทำ�ห้น้�ที�เป็นผูู้้สอบบัญช้ี	 

ของบริิษััทฯ	และเสนอค��ติอบแทนของบ่คคลดัำงกิล��ว	ริวมุ่ทั�ง 

เข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่กิับผูู้้สอบบัญช้ี	 โดำย่ไมุ่�มุ่ีฝ่่�ย่บริิห้�ริเข้�ริ�วมุ่

ปริะช้่มุ่ดำ้วย่อย่��งน้อย่ปีละ	1	คริั�ง	

	 5)	พิิ่จ�ริณ�ริ�ย่กิ�ริที�เกีิ�ย่วโย่งกัินห้รืิอริ�ย่กิ�ริที�อ�จมุ่ี

คว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ให้้เป็นไปติ�มุ่	กิฎห้มุ่�ย่	และ

ข้อกิำ�ห้นดำของติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	 ทั�งนี�	 เพิ่่อให้มุ้่ั�นใจว��ริ�ย่กิ�ริ

ดัำงกิล��วสมุ่เห้ติ่สมุ่ผู้ล	และเป็นปริะโย่ช้น์สูงส่ดำติ�อบริิษััทฯ	

	 6)	จัดำทำ�ริ�ย่ง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบโดำย่

เปิดำเผู้ย่ไว้ในริ�ย่ง�นปริะจำ�ปีของบริิษััทฯ	ซึ�งริ�ย่ง�นดำังกิล��ว

ต้ิองลงน�มุ่โดำย่ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบและติ้องปริะกิอบ

ดำ้วย่ข้อมุู่ลดำังติ�อไปนี�	

	 -	คว�มุ่เห้็นเกิี�ย่วกิับคว�มุ่ถืูกิติ้อง	คริบถืว้น	เป็นที�

เช้่อถืือไดำ้ของริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงินของบริิษััทฯ	

	 -	คว�มุ่เห็้นเกีิ�ย่วกัิบคว�มุ่เพีิ่ย่งพิ่อของริะบบควบค่มุ่

ภ�ย่ในของบริิษััทฯ	และริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกัิน	

	 -	คว�มุ่เห็้นเกีิ�ย่วกัิบกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิ

ห้ลักิทรัิพิ่ย์่และติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่	 ข้อกิำ�ห้นดำของติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	

ห้ริือกิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้องกิับธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	ริวมุ่ถืึงกิ�ริดูำแล

ดำ้�นกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่กิฎ	ริะเบีย่บ	และนโย่บ�ย่

	 -	คว�มุ่เห้็นเกีิ�ย่วกิับคว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ของผูู้้สอบ

บัญช้ี	 คว�มุ่เห้็นเกิี�ย่วกิับริ�ย่กิ�ริที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ล

ปริะโย่ช้น์	

	 -	จำ�นวนกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	และ

กิ�ริเข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ของกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบแติ�ละท��น	

	 -	คว�มุ่เห็้นห้รืิอข้อสังเกิติโดำย่ริวมุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริ

ติริวจสอบไดำ้รัิบจ�กิกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ติ�มุ่กิฎบัติริ	(Charter)	

	 -	ริ�ย่กิ�ริอ่นที�เห้็นว��ผูู้้ถืือห้่้นและผูู้้ลงท่นทั�วไปควริ

ทริ�บภ�ย่ใติ้ขอบเขติห้น้�ที�และคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบที�ไดำ้ริับมุ่อบ

ห้มุ่�ย่จ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท

	 -	ข้อสร่ิป/คว�มุ่เห็้นของคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบติ�อ

กิ�ริดำำ�เนินกิ�ริในดำ้�นติ��งๆ	โดำย่ริวมุ่

	 -	กิ�ริพิ่ิจ�ริณ�เสนอแติ�งติั�งผูู้้สอบบัญช้ี

	 7)	ปฏิิบัติิกิ�ริอ่นใดำติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	

มุ่อบห้มุ่�ย่ดำ้วย่คว�มุ่เห้็นช้อบจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ

	 2.	คณะกี่รรมกี่ารสรรหาและกี่ำาหนด้ค่าติอิบแที่น

	 ขอบเขติอำ�น�จห้น้�ที�และคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบของ

คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน

	 กี่ารสรรหา	

	 1)	กิำ�ห้นดำห้ลักิเกิณฑ์์และนโย่บ�ย่ในกิ�ริสริริห้�	

กิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	และกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่	โดำย่พิ่ิจ�ริณ�คว�มุ่

เห้มุ่�ะสมุ่ของจำ�นวนโคริงสริ้�ง	และองค์ปริะกิอบของคณะ

กิริริมุ่กิ�ริ	กิำ�ห้นดำค่ณสมุ่บัติิกิริริมุ่กิ�ริเพิ่่อเสนอติ�อคณะกิริริมุ่

กิ�ริบริิษััทฯ	ห้รืิอเสนอขออน่มัุ่ติิติ�อที�ปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้นแล้วแติ�กิริณี

	 2)	พิ่ิจ�ริณ�สริริห้�	 คัดำเลือกิ	 และเสนอบ่คคลที�

เห้มุ่�ะสมุ่ให้้ดำำ�ริงติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	ที�คริบว�ริะ	ห้รืิอ

มุ่ีติำ�แห้น่งว��งลง	ห้ริือแติ�งติั�งเพิ่ิ�มุ่	

	 3)	จัดำให้้มุ่ีกิ�ริเลือกิติั�งกิริริมุ่กิ�ริ

	 4)	ปฏิิบัติ ิกิ�ริอ่นใดำเกิี �ย่วกิับกิ�ริสริริห้�ติ�มุ่ที � 

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	มุ่อบห้มุ่�ย่	

	 5)	ปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของผูู้้บริิห้�ริสูงส่ดำ

ของบริิษััทฯ	เพ่ิ่อเสนอติ�อที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	ทริ�บ

เพ่ิ่อพิิ่จ�ริณ�อน่มุ่ัติิ

รายงานประจำำาปี 2564
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 กี่ารกี่ำาหนด้ค่าติอิบแที่น	

	 1)	จัดำทำ�ห้ลักิเกิณฑ์์และนโย่บ�ย่ในกิ�ริกิำ�ห้นดำค��

ติอบแทนของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	และกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่

เพิ่่อเสนอติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	และเสนอขออน่มุ่ัติิติ�อที�

ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นแล้วแติ�กิริณี	

	 2)	กิำ�ห้นดำค��ติอบแทนที�จำ�เป็นและเห้มุ่�ะสมุ่ทั�ง

ที�เป็นติัวเงิน	 และมุ่ิใช้�ติัวเงินของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 เป็น

ริ�ย่บ่คคล	 โดำย่กิ�ริกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนของคณะกิริริมุ่กิ�ริ 

บริิษััทฯ	ให้้พิ่ิจ�ริณ�คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่กิับภ�ริะ	ห้น้�ที�	คว�มุ่ 

ริับผู้ิดำช้อบ	 ผู้ลง�น	 และเปริีย่บเทีย่บกิับบริิษััทฯ	 ในธุ่ริกิิจที�

คล้�ย่คลึงกัิน	 และปริะโย่ช้น์ที�ค�ดำว��จะได้ำรัิบจ�กิกิริริมุ่กิ�ริเพ่ิ่อ

เสนอให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	 พิิ่จ�ริณ�และนำ�เสนอติ�อที�ปริะช่้มุ่

ผูู้้ถืือห้่้นเพิ่่อขออน่มุ่ัติิ	

	 3)	 รัิบผู้ิดำช้อบติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	และมุ่ีห้น้�ที�

ให้้คำ�ช้ี�แจงติอบคำ�ถื�มุ่เริ่องเกิี�ย่วกิับค��ติอบแทนของกิริริมุ่

กิ�ริบริิษััทฯ	ในที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่น้	

	 4)	ริ�ย่ง�นนโย่บ�ย่	ห้ลักิกิ�ริ	และเห้ติ่ผู้ลของกิ�ริ

กิำ�ห้นดำค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริ	ติ�มุ่ข้อกิำ�ห้นดำของ

ติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ฯ	โดำย่เปิดำเผู้ย่ในริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี	(แบบ	

56-1	One	Report)	

	 5)	 ปฏิิบัติิกิ�ริอ่นใดำที�เกิี�ย่วข้องกิับกิ�ริกิำ�ห้นดำค��

ติอบแทนติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	มุ่อบห้มุ่�ย่โดำย่	ฝ่่�ย่บริิห้�ริ	

และห้น่วย่ง�นติ��งๆ	จะติ้องริ�ย่ง�นห้ริือนำ�เสนอข้อมุู่ลและ

เอกิส�ริที�เกิี�ย่วข้องติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��

ติอบแทนเพิ่่อสนับสน่นกิ�ริปฏิิบัติิง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริ

สริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนให้้บริริล่ติ�มุ่ห้น้�ที�ที�ไดำ้รัิบ

มุ่อบห้มุ่�ย่	

	 6)	 เสนอผู้ลกิ�ริปริะเมิุ่นคณะกิริริมุ่กิ�ริช่้ดำย่�อย่ท่กิช่้ดำ

ติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทและแนวท�งกิ�ริปริับปริ่งเพิ่ิ �มุ่

ปริะสิทธิุภ�พิ่กิ�ริดำำ�เนินง�นของ	คณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ท่กิช้่ดำ	

	 7)	 พิ่ิจ�ริณ�เงินเดำือนของปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	

(CEO)	โดำย่อิงจ�กิผู้ลปริะกิอบกิ�ริของบริิษััทฯ	เป็น	เกิณฑ์์ใน

กิ�ริพิิ่จ�ริณ�

	 3.	คณะกี่รรมกี่ารบรรษัทัี่ภิบาล

	 ขอบเขติอำ�น�จห้น้�ที�และคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบของ

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล

	 1)	 เสนอแนวนโย่บ�ย่เกิี�ย่วกิับห้ลักิบริริษััทภิบ�ลติ�อ

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	

	 2)	 กิำ�กิับดำูแลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของบริิษััทฯ	 ให้้เป็นไป

ติ�มุ่ห้ลักิบริริษััทภิบ�ลของสถื�บันกิำ�กัิบ	 เช้�น	 ติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย่์

แห้�งปริะเทศไทย่	และสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบห้ลักิทรัิพิ่ย์่

และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	

	 3)	 พิิ่จ�ริณ�ทบทวนเกีิ�ย่วกัิบนโย่บ�ย่ด้ำ�นบริริษััทภิบ�ล

อย่��งสมุ่ำ��เสมุ่อเพิ่่อให้้สอดำคล้องกิับแนวท�งปฏิิบัติิของส�กิล	

และข้อเสนอแนะของสถื�บัน	ห้ริือห้น่วย่ง�นที�เกิี�ย่วข้อง	

	 4)	 พิ่ิจ�ริณ�เสนอข้อพิ่ึงปฏิิบัติิที�ดำีเกิี�ย่วกิับบริริษััท 

ภิบ�ลสำ�ห้ริับคณะกิริริมุ่กิ�ริ	 ห้ริือเสนอกิ�ริกิำ�ห้นดำข้อบังคับ

คณะกิริริมุ่กิ�ริเกิี�ย่วกัิบเริ่องดัำงกิล��ว	

	 5)	เสนอแนะข้อกิำ�ห้นดำเกีิ�ย่วกัิบจริริย่�บริริณ	ในกิ�ริ

ดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	และข้อพิ่ึงปฏิิบัติิของผูู้้บริิห้�ริ	และ

พิ่นักิง�นของบริิษััทฯ	

	 6)	ส�งเสริิมุ่กิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ�วัฒนธุริริมุ่ในกิ�ริกิำ�กิับดำูแล

กิิจกิ�ริที�ดำี	และกิ�ริมีุ่ส�วนริ�วมุ่ในกิ�ริดำำ�เนินกิิจกิริริมุ่เพิ่่อสังคมุ่	

	 7)	กิ�ริอ่นใดำที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทมุ่อบห้มุ่�ย่

	 4.	คณะกี่รรมกี่ารบริหารความเส่�ยง

	 ขอบเขติอำ�น�จห้น้�ที�และคว�มุ่รัิบผู้ิดำช้อบของคณะ

กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง

	 1)	กิำ�ห้นดำและทบทวนนโย่บ�ย่	และกิริอบกิ�ริบริิห้�ริ

คว�มุ่เสี�ย่งองค์กิริ	

	 2)	กิำ�กัิบดำูแลและสนับสน่นให้้มีุ่กิ�ริดำำ�เนินง�นด้ำ�น

กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งองค์กิริให้้สอดำคล้องกิับกิลย่่ทธุ์และ 

เป้�ห้มุ่�ย่ท�งธุ่ริกิิจ	ริวมุ่ถืึงสภ�วกิ�ริณ์	ที�เปลี�ย่นแปลงไป	

	 3)	ให้้ข้อเสนอแนวท�ง	ติิดำติ�มุ่	และปริะเมุ่ินผู้ล	

กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งติ�อคณะทำ�ง�น	 ห้รืิอฝ่่�ย่บริหิ้�ริ	 คว�มุ่

เสี�ย่งเพิ่่อนำ�ไปดำำ�เนินกิ�ริ	

	 4)	พิิ่จ�ริณ�ริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งองค์กิริ

และให้้ข้อคิดำเห็้นปริะเด็ำนคว�มุ่เสี�ย่งที�อ�จจะเกิิดำขึ�น	ริวมุ่ถึืงให้้

แนวท�งกิ�ริกิำ�ห้นดำมุ่�ติริกิ�ริควบค่มุ่	และกิ�ริพิ่ัฒน�ริะบบ

กิ�ริจัดำกิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งองค์กิริแกิ�คณะทำ�ง�นห้รืิอฝ่่�ย่

บริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งเพิ่่อนำ�ไปดำำ�เนินกิ�ริ	

	 5)	ริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี �ย่งองค์กิริให้้ 

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทริับทริ�บ	และในกิริณีที�มุ่ีปัจจัย่	ห้ริือ

เห้ติ่กิ�ริณ์สำ�คัญซึ�งอ�จมุ่ีผู้ลกิริะทบติ�อบริิษััทฯ	อย่��งมุ่ีนัย่

สำ�คัญ	ติ้องริ�ย่ง�นติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริ	เพิ่่อทริ�บและพิ่ิจ�ริณ�

โดำย่เริ็วที�ส่ดำ	

	 6)	ปฏิิบัติิห้น้�ที�อ่นใดำติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	

มุ่อบห้มุ่�ย่
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	 7.3.2	รายชุ่อิขอิงคณะกี่รรมกี่ารชุุด้ย่อิยแติ่ละชุุด้

 

	 คณะกี่รรมกี่ารติรวจสอิบ

	 -	น�งกิองแกิ้ว	เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่	และน�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ	เป็นผูู้้ที�มุ่ีคว�มุ่ริู้	และปริะสบกิ�ริณ์ดำ้�นบัญช้ีเพิ่ีย่งพิ่อ	 

ที�จะส�มุ่�ริถืทำ�ห้น้�ที�ในกิ�ริสอบท�นคว�มุ่น่�เช้่อถืือของงบกิ�ริเงินของบริิษััทฯ	ไดำ้

	 คณะกี่รรมกี่ารสรรหาและกี่ำาหนด้ค่าติอิบแที่น

	 **เมุ่่อวันที�	27	กิริกิฎ�คมุ่	2564	ที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ	คริั�งที�	4/2564	มุ่ีมุ่ติิแติ�งติั�ง	น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์	 เป็น

กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน	แทนติำ�แห้น่งที�ว��งลง

กรรมการ

กรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

1. น�งกิองแก้ิว	เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

2. น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

3. น�ย่ส่ช้�ติิ	ศภ่พิ่ย่ัคฆ์	์ กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

1. พิ่ลเริือเอกิ	อภิช้�ติิ	เพิ่็งศรีิทอง ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และ

กิำ�ห้นดำค��ติอบแทน/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

2. ดำริ.โย่ธุิน	อน�วิล

(เสีย่ช้ีวิติริะห้ว��งปี)

กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน/

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

3. ค่ณส่ช้�ติิ		ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์**

(เข้�ริับติำ�แห้น่งริะห้ว��งปี)

กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน/	

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

4. ดำริ.ศึกิษัิติ	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน/	

กิริริมุ่กิ�ริ
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1. ดำริ.โย่ธุิน	อน�วิล

(เสีย่ช้ีวิติริะห้ว��งปี)

ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

2. น�งกิองแกิ้ว	เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่*

(แติ�งติั�งริะห้ว��งปี)

ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล/

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

3. ดำริ.ศึกิษัิติ	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล/กิริริมุ่กิ�ริ

4. น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ**

(เข้�ริับติำ�แห้น่งริะห้ว��งปี)

กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

												คณะกี่รรมกี่ารบรรษััที่ภิบาล

	 *เมุ่่อวันที�	 27	 กิริกิฎ�คมุ่	 2564	 ที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ	 คริั�งที�	 4/2564	 มีุ่มุ่ติิแติ�งติั�ง	 น�งกิองแกิ้ว	 เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่		

ดำำ�ริงติำ�แห้น่งปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล	แทนติำ�แห้น่งที�ว��งลง

	 **เมุ่่อวันที�	27	กิริกิฎ�คมุ่	2564	ที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ	คริั�งที�	4/2564	มุ่ีมุ่ติิแติ�งติั�ง	น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ 

เข้�ริับติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล

	 คณะกี่รรมกี่ารบริหารความเส่�ยง

กรรมการ ตำาแหน่ง

1. น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์	์ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

2. น�ย่ชู้ช้�ติิ	เพ็ิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/กิริริมุ่กิ�ริ

3. น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

กรรมการ ตำาแหน่ง
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

	 7.4.1	ให้ระบุรายชุ่อิและติำาแหน่งขอิงผ้้บริหาร	

	 ณ	วันที�	31	ธุันว�คมุ่	2564	บริิษััทฯ	มุ่ีคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริจำ�นวน	13	ท��นปริะกิอบดำ้วย่

ผู�รับผิดชีอบสีูงสีุดในสีายงานบัญชีีและกัารเงิน (CFO) : นายสุีรัตน์ ฉายาวิรเดชี

ผู�คู่วิบคูุ่มดูแลกัารทำาบัญชีี : นางสีาวิวิิมลรัตน์ หนูจุล

คณะกรรมการบริหาร ตำาแหน่ง

1.		น�ย่ชู้ช้�ติิ	เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	(CEO)

2	.	น�งดำ�วนภ�	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ

3.		น�ย่ส่ริพิ่งษั์	เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ริองกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ(อ�ว่โส)

4.		น�ย่ปริิทัศน์	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ริองกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ

5.		น�ย่ส่รัิติน์	ฉ�ย่�วริเดำช้ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ริองกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ

6.		น�งส�วดำวงแข	สงน่้ย่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้ช้�วย่กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ

7.		น�งส�ววิมุ่ลริัติน์	ห้นูจ่ล กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่บัญช้ี

8.		น�ย่สมุ่เกิีย่ริติิ	ริัศมุ่ี กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข�

9.		น�ย่อำ�น�จ	เนีย่มุ่สี กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่ห้นี�สิน

10.	น�ย่บัญญัติิ	นิลศิริิ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้ช้�วย่ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข�

11.	น�ย่นิย่มุ่	ริอดำน้อย่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้ช้�วย่ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข�

12.	น�ย่ปริะดำิษัฐ	ทองคำ� กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้ช้�วย่ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข�

13.	น�ย่สงกิริ�นติ์	เอี�ย่มุ่กิ�ย่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้ช้�วย่ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข�

	 ขอิบเขติอิำานาจหน้าที่่�และความรับผิด้ขอิบขอิงคณะกี่รรมกี่ารบริหาร

	 1)	นำ�เสนอเป้�ห้มุ่�ย่	นโย่บ�ย่	และแผู้นธุ่ริกิิจริวมุ่ถึืงงบปริะมุ่�ณปริะจำ�ปีของบริิษััทฯ	ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	พิิ่จ�ริณ�อน่มัุ่ติิ	

	 2)	ควบค่มุ่ดำูแลกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	ให้้เป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่	แผู้นง�น	และงบปริะมุ่�ณที�ไดำ้ริับอน่มุ่ัติิจ�กิ

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท

	 3)	พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิกิ�ริดำำ�เนินง�นที�เป็นธุ่ริกิริริมุ่ปกิติิธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	 เช้�น	กิ�ริลงท่นติ��งๆ	ติ�มุ่งบลงท่น	ห้ริือ 

งบปริะมุ่�ณที�ไดำ้ริับอน่มุ่ัติิจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	เป็นติ้น	โดำย่วงเงินสำ�ห้รัิบแติ�ละริ�ย่กิ�ริเป็นไปติ�มุ่ติ�ริ�งอำ�น�จอน่มัุ่ติิที�ผู้��น

กิ�ริอน่มุ่ัติิจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท

	 4)	พิ่ิจ�ริณ�อน่มัุ่ติิกิ�ริกิำ�ห้นดำ	แกิ้ไข	เปลี�ย่นแปลง	ริะเบีย่บห้ลักิเกิณฑ์์เกิี�ย่วกิับกิ�ริอน่มุ่ัติิสินเช้่อ	ติ�ริ�ง	ย่อดำจัดำสินเช้่อ

ริวมุ่ถืึงกิ�ริกิำ�ห้นดำและแกิ้ไขเปลี�ย่นแปลงค��ปริับและส�วนลดำ	

	 5)	นำ�เสนอโคริงสริ้�งองค์กิริที�เห้มุ่�ะสมุ่กิับกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริิษััทฯ	ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิริวมุ่ถึืง

พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิอัติริ�กิำ�ลังคนที�ไมุ่�อยู่�ในงบปริะมุ่�ณปริะจำ�ปี	
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1.	กิ�ริจ��ย่เงินเกิินงบลงท่นที�ไดำ ้

			ริับอน่มุ่ัติิ

- - ไมุ่�เกิิน	15% ไมุ่�เกิิน	20%

2.	กิ�ริลงท่นนอกิแผู้นงบปริะมุ่�ณ - - ไมุ่�เกิิน	

20	ล้�นบ�ท

ไมุ่�เกิิน

40	ล้�นบ�ท

3.	กิ�ริเปิดำส�ข�ให้มุ่�เกิินจ�กิแผู้น 

			ธุ่ริกิิจ	ที�ไดำ้ริับอน่มุ่ัติิจ�กิ 

			คณะกิริริมุ่บริิษััทฯ

-
-

- ไมุ่�เกิิน	20%

4.	กิ�ริอน่มัุ่ติิเบิกิเงินสดำย่�อย่ 

			เกิินกิว��กิริอบที�กิำ�ห้นดำ 

			ติ�อคริั�ง
1
)

ไมุ่�เกิินครัิ�งละ	 

15,000	บ�ท

ไมุ่�เกิินคริั�งละ	 

15,000	บ�ท

อน่มุ่ัติิ -

5.	กิ�ริอน่มุ่ัติิเงินทดำริองจ��ย่ 

			ติ�อคริั�ง
2
)

	ส�ข�/ศูนย่์ปริะมุู่ล - ไมุ่�เกิินคริั�งละ	 

70,000	บ�ท

อน่มุ่ัติิ -

	สำ�นักิง�นให้ญ� ไมุ่�เกิินครัิ�งละ	 

70,000	บ�ท

ไมุ่�เกิินคริั�งละ	

100,000	บ�ท

อน่มุ่ัติิ -

6.	กิ�ริติัดำบัญช้ีกิริณีสินทรัิพิ่ย่ ์

			ถื�วริช้ำ�ริ่ดำ
3
)

ไมุ่�เกิินครัิ�งละ	 

50,000	บ�ท

ไมุ่�เกิินคริั�งละ	 

50,000	บ�ท

อน่มุ่ัติิ -

7.	กิ�ริติัดำบัญช้ีห้นี�สูญ - - - ไมุ่�เกิิน	

10	ล้�นบ�ท

หมายเหตุ :  1) โดยที�ผ่านมาบริษัทฯ มีกัารเบิกัเงินสีดย่อยสีูงสีุด ไม่เกิัน 15,000 บาท/คู่รั�ง

 2) โดยที�ผ่านมาสีาขาและศููนย์ปีระมูลมีกัารเบิกัเงินทดรองจ่ายสีูงสุีด ไม่เกิัน 50,000 บาท/คู่รั�ง และสีำานักังานใหญ่

มีกัารเบิกัเงินทดรองจ่ายสีูงสีุด ไม่เกัิน 75,000 บาท/คู่รั�ง

 3) โดยที�ผ่านมาบริษัทฯ มีกัารตัดบัญชีีกัรณีสีินทรัพ็ย์ถาวิรชีำารุดสีูงสีุด ไม่เกิัน 50,000 บาท/คู่รั�ง

	 6)	พิ่ิจ�ริณ�ผู้ลกิำ�ไริและข�ดำท่นของบริิษััทฯ	กิ�ริเสนอจ��ย่เงินปันผู้ลริะห้ว��งกิ�ล	ห้ริือเงินปันผู้ล	ปริะจำ�ปีเพิ่่อเสนอ

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท

	 7)	มุ่ีอำ�น�จแติ�งติั�งห้ริือว��จ้�งที�ปริึกิษั�	ทีเกิี�ย่วข้องกัิบกิ�ริบริิห้�ริง�นภ�ย่ในองค์กิริเพิ่่อให้้เกิดิำ	ปริะสิทธุิภ�พิ่สูงส่ดำ	

	 8)	ให้้อำ�น�จในกิ�ริมุ่อบอำ�น�จให้้บ่คคลอ่นใดำห้นึ�งคนห้รืิอห้ล�ย่คนปฏิิบัติิกิ�ริอย่��งห้นึ�งอย่��งใดำ	โดำย่อยู่�ภ�ย่ใติ้กิ�ริควบค่มุ่

ของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	ห้ริืออ�จมุ่อบอำ�น�จเพิ่่อให้้บ่คคลดำังกิล��วมุ่ีอำ�น�จติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริเห้็นสมุ่ควริและภ�ย่ใน

ริะย่ะเวล�ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริเห้็นสมุ่ควริ	ซึ�งคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริอ�จย่กิเลิกิ	 เพิ่ิกิถือน	เปลี�ย่นแปลง	ห้ริือแกิ้ไขบ่คคลที�

ไดำ้รัิบมุ่อบอำ�น�จ	ห้ริือกิ�ริมุ่อบอำ�น�จนั�นๆ	ไดำ้ติ�มุ่ที�สมุ่ควริ	

	 9)	ปฏิิบัติิห้น้�ที�อ่นๆ	ติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	มุ่อบห้มุ่�ย่

	 กี่ารกี่ำาหนด้อิำานาจอินุมัติิ

	 บริษััที่ฯ	ม่กี่ารกี่ำาหนด้อิำานาจอินุมัติิสำาหรับกี่ารด้ำาเนินงานต่ิางๆ	โด้ยสรุปได้้ด้ังน่�

ผู้ชื่่วยกรรมการ

ผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการ

ผู้จัดการ

คณะกรรมการ

บริหาร
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1.	ฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข� 14 287 301

2.	ฝ่่�ย่วิเคริ�ะห้์สินเช้่อ - 9,513 9,513

3.	ฝ่่�ย่เริ�งริัดำห้นี�สิน - 220 220

4.	ฝ่่�ย่บัญช้ี 26 765 791

5.	ฝ่่�ย่กิ�ริเงิน 13 165 178

6.	ฝ่่�ย่ไอที 20 - 20

	 7.4.2	นโยบายกี่ารจ่ายค่าติอิบแที่นกี่รรมกี่ารบริหารและผ้้บริหาร	

	 บริิษััทฯ	มีุ่กิ�ริกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริในริะดัำบที�เห้มุ่�ะสมุ่	และเป็นอัติริ�ที�เพีิ่ย่งพิ่อสำ�ห้รัิบรัิกิษั�กิริริมุ่กิ�ริ

และผูู้้บริิห้�ริที�มุ่ีค่ณภ�พิ่ไว้โดำย่ไมุ่�มุ่ีกิ�ริจ��ย่ค��ติอบแทนที�มุ่�กิเกิินควริ	ซึ�งอยู่�ในริะดำับที�ส�มุ่�ริถืเทีย่บเคีย่งไดำ้กิับบริิษััทฯ	ในกิล่�มุ่

อ่ติส�ห้กิริริมุ่เดำีย่วกัิน	ปัจจัย่ที�นำ�มุ่�พิ่ิจ�ริณ�ค��ติอบแทนปริะกิอบดำ้วย่	ปริะสบกิ�ริณ์	ภ�ริะห้น้�ที�	ขอบเขติของบทบ�ทและคว�มุ่

ริับผู้ิดำช้อบ	ทั�งนี�	 กิ�ริจ��ย่ค��ติอบแทนของกิริริมุ่กิ�ริจะติ้องผู้��นกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิจ�กิที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริิษััทฯ	 ในส�วน

ของค��ติอบแทนของผูู้้บริิห้�ริจะเป็นไปติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริและนโย่บ�ย่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทกิำ�ห้นดำไว้ซึ�งจะพิิ่จ�ริณ�จ�กิภ�ริะห้น้�ที�	

คว�มุ่รัิบผู้ิดำช้อบ	และผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�น	ของผูู้้บริิห้�ริแติ�ละท��น	ริ�วมุ่กิับกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริิษััทฯ

	 7.4.3	จำานวนค่าติอิบแที่นรวมขอิงกี่รรมกี่ารบริหารและผ้้บริหาร

	 กิ�ริจ��ย่ค��ติอบแทนผูู้้บริิห้�ริของบริิษััทฯ	 มุ่ีวัติถื่ปริะสงค์เพิ่่อใช้้ติอบแทนคว�มุ่สำ�เริ็จในกิ�ริดำำ�เนินง�นติ�มุ่กิลย่่ทธุ	์

ของบริิษััทฯ	โดำย่ค��ติอบแทนของผูู้้บริิห้�ริจะแปริผู้ันติริงกัิบผู้ลสัมุ่ฤทธุิ�ของคณะผูู้้บริหิ้�ริ	กิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�น	นั�นอยู่�บน

พิ่ื�นฐ�นของติัวช้ี�วัดำคว�มุ่สำ�เริ็จในกิ�ริดำำ�เนินง�นด้ำ�นติ��งๆ

	 ในปี	2564	บริิษััทฯ	จ��ย่ค��ติอบแทนให้้แกิ�ผูู้้บริหิ้�ริ	(จำ�นวน	13	ท��น)	เป็นจำ�นวน	47.36	ล้�นบ�ท	(ปี	2563	:	47.98	

ล้�นบ�ท)	ทั�งนี�	ค��ติอบแทนดำังกิล��ว	ริวมุ่ถืึงเงินเดำือน	เงินปริะจำ�ติำ�แห้น่ง	โบนัส	เบี�ย่เลี�ย่ง	เงินสมุ่ทบเข้�	กิองท่นปริะกัินสังคมุ่	

และเงินสมุ่ทบเข้�กิองท่นสำ�ริองเลี�ย่งช้ีพิ่

 7.5 ข้อมูลเกีย่วกับพนักงาน

	 ณ	วันที�	31	ธุันว�คมุ่	2564	บริิษััทฯ	และบริิษััทย่�อย่มุ่ีพิ่นักิง�นริวมุ่ทั�งสิ�นจำ�นวน		11,447	คน	(ไมุ่�นับริวมุ่ผูู้้บริหิ้�ริจำ�นวน	

13	คน)	โดำย่แบ�งติ�มุ่ส�ย่ง�นห้ลักิไดำ้ดำังนี�		ริอข้อมุู่ลติัวเลขสิ�นปี

บริหาร ปี 2564 ปี 2563

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	13	ท��น	

(ล้�นบ�ท)

47.36 47.98

ค��ติอบแทนคณะกิริริมุ่กิ�ริที�เป็นสติริีเฉลี�ย่	

(ล้�นบ�ท)

1.56 1.78

ค��ติอบแทนคณะกิริริมุ่กิ�ริที�เป็นบ่ริ่ษัเฉลี�ย่	

(ล้�นบ�ท)

2.43 2.91

สายงาน

จำานวนพนักงาน (คน)

สำานักงานใหญ่ สาขา รวม

รายงานประจำำาปี 2564
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7.	ฝ่่�ย่กิฎห้มุ่�ย่	และ	Compliance 6 - 6

8.	ฝ่่�ย่ธุ่ริกิ�ริ 32 - 32

9.	ฝ่่�ย่บ่คคล 9 - 9

10.	ฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ใน 70 - 70

11.	ฝ่่�ย่จัดำซื�อ 9 - 9

12.	ฝ่่�ย่เลข�น่กิ�ริ 3 - 3

13.	ศูนย่์ปริะมุู่ลริถื - 18 18

14.	แมุ่�บ้�น 3 272 275

รวม 207 11,240 11,447

หมายเหตุ : พ็นักังานของบริษัท และบริษัทย่อย เปี็นพ็นักังานชีุดเดียวิกััน

	 ในปี	2564	บริิษััทมุ่ีค��ใช้้จ��ย่เกิี�ย่วกิับพิ่นักิง�นซึ�งปริะกิอบไปดำ้วย่	เงินเดำือน	ค��คอมุ่มุ่ิช้ช้ั�น	 โบนัสปริะจำ�ปี	และผู้ล

ปริะโย่ช้น์ติอบแทนอ่น	ๆ	ริวมุ่ทั�งสิ�น	4,272	ล้�นบ�ท	เมุ่่อเทีย่บกิับจำ�นวน	3,676	ล้�นบ�ท	ในปี	2563

กิองท่นสำ�ริองเลี�ย่งช้ีพิ่	:	ในปี	2564	บริิษััทไดำ้จ��ย่เงินสมุ่ทบกิองทน่สำ�ริองเลี�ย่งช้ีพิ่	จำ�นวน	48	ล้�นบ�ท

	 นโยบายกี่ารพััฒนาพันักี่งาน

	 บริิษััทฯ	มุ่่�งเน้นกิ�ริพัิ่ฒน�บ่คล�กิริ	โดำย่จัดำให้้มุ่ีกิ�ริฝ่ึกิอบริมุ่ทักิษัะ	พิ่ัฒน�คว�มุ่ส�มุ่�ริถื	และกิ�ริเรีิย่นริูใ้นท่กิริะดำับของ

พิ่นักิง�นอย่��งติ�อเน่อง	 บริิษััทฯ	 เน้นกิ�ริเล่อนติำ�แห้น่งจ�กิภ�ย่ใน	 และปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริทำ�ง�นเพิ่่อให้้พิ่นักิง�นไดำ้ริับกิ�ริพิ่ัฒน�

อย่��งมุ่ีปริะสิทธุิภ�พิ่	ซึ�งเป็นปัจจัย่ที�สำ�คัญ	สำ�ห้รัิบกิ�ริเติิบโติของธุ่ริกิิจอย่��งมุ่ั�นคงและแข็งแกิริ�ง	ซึ�งนโย่บ�ย่กิ�ริพิ่ัฒน�อบริมุ่ดัำง

กิล��วสอดำคล้องกิับลักิษัณะธุ่ริกิิจและห้น่วย่ง�นในองค์กิริที�มุ่ีคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบโดำย่ติริงและสอดำคล้องกิับกิ�ริให้้คำ�ปริึกิษั�จ�กิที�

ปรึิกิษั�ภ�ย่นอกิองค์กิริ

 7.6 ข้อมูลสำาคัญอ่น ๆ

	 7.6.1	 ริ�ย่ช้่อผูู้้ที�ไดำ้ริับมุ่อบห้มุ่�ย่ให้้ริับผู้ิดำช้อบโดำย่ติริงในกิ�ริควบค่มุ่ดำูแลกิ�ริทำ�บัญช้ี	 และกิ�ริเงิน	 เลข�น่กิ�ริบริิษััท 

	ห้ัวห้น้�ง�นติริวจสอบภ�ย่ใน	หั้วห้น้�ง�นกิำ�กิับดำูแลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของบริิษััท	(compliance)

	 -	ริ�ย่ช้่อผูู้้ที�ไดำ้ริับมุ่อบห้มุ่�ย่ให้ร้ิับผู้ิดำช้อบโดำย่ติริงในกิ�ริควบค่มุ่ดำูแลกิ�ริทำ�บัญชี้	และกิ�ริเงิน			

	 น�ย่ส่ริัติน์	ฉ�ย่�วริเดำช้	ริองกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ	(ผูู้้ริับผู้ิดำช้อบสูงส่ดำในส�ย่ง�นบัญช้ีและกิ�ริเงิน	(CFO)

	 น�งส�ววิมุ่ลริัติน์	ห้นูจ่ล	ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่บัญช้ี	(ผูู้้ควบค่มุ่ดำูแลกิ�ริทำ�บัญช้ี)

	 (ปริะวัติิ	และคณ่สมุ่บัติิ	ปริ�กิฏิในเอกิส�ริแนบ	1)

สายงาน

จำานวนพนักงาน (คน)

สำานักงานใหญ่ สาขา รวม
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	 -	เลข�น่กิ�ริบริิษััท	

	 น�งส�วมุ่ลฑ์ล	อ�อนแผู้น	(ปริะวัติิ	และค่ณสมุ่บัติ	ิปริ�กิฏิในเอกิส�ริแนบ	1)	

	 -	ห้ัวห้น้�ง�นติริวจสอบภ�ย่ใน		

	 	น�ย่เฉลิมุ่	อินห้อมุ่	ผูู้้ช้�วย่ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่ติริวจสอบ		

	 (ปริะวัติิ	และคณ่สมุ่บัติ	ิปริ�กิฏิในเอกิส�ริแนบ	3)

	 -	ห้ัวห้น้�ง�นกิำ�กิับดำูแลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของบริิษััท	(compliance)

	 น�ย่เอกิวิทย่์	ศรีิล�	ผูู้้ช้ำ�น�ญกิ�ริฝ่่�ย่กิำ�กิับดำูแลกิ�ริปฏิิบัติิง�นติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่และกิฎริะเบีย่บ	

	 (ปริะวัติิ	และคณ่สมุ่บัติ	ิปริ�กิฏิในเอกิส�ริแนบ	3)

	 7.6.2	หัวหน้างานนักี่ลงทีุ่นสัมพัันธ์์	และข้อิม้ลเพั่อิกี่ารติิด้ติ่อิ

	 ค่ณกิฤษัดำ�	ค่ริ่จิติโกิศล

	 E-mail:	ir@muangthaicap.com

	 Website:	investor.muangthaicap.com

	 7.6.3		ค่าติอิบแที่นที่่�ผ้้สอิบบัญชุ่

	 ที�ปริะช่้มุ่ส�มัุ่ญผูู้้ถืือห้่้นปริะจำ�ปี	2564	ได้ำมีุ่มุ่ติิอน่มัุ่ติิ	กิ�ริกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนผูู้้สอบบัญชี้ปริะจำ�ปี	2564	ริวมุ่เป็นจำ�นวนเงิน		

4,360,000	บ�ท	 (โดำย่ไมุ่�ริวมุ่ค��ใช้้จ��ย่อ่นๆ)	 	ปริะกิอบด้ำวย่	ค��สอบบัญชี้	และค��สอบท�นงบกิ�ริเงินเฉพิ่�ะบริิษััทฯ	และบริิษััทย่�อย่	

และงบกิ�ริเงินริวมุ่ริ�ย่ไติริมุ่�ส

รายงานประจำำาปี 2564
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รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ
8

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1	กี่ารสรรหา	พััฒนา	และประเมินผลกี่ารปฏิิบัติิหน้าที่่�ขอิงคณะกี่รรมกี่าร

 

	 8.1.1	(1)	กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

	 บริิษััทฯ	มุ่่�งเน้นกิ�ริธุำ�ริงคว�มุ่เป็นอิสริะของโคริงสร้ิ�งบริริษััทภิบ�ลในองค์กิริ	เพิ่่อเป็นติ้นแบบดำ้�นบริริษััทภิบ�ลให้้แกิ�

บริิษััทฯ	และเพิ่่อสริ้�งคว�มุ่เช้่อมุ่ั�นอย่��งสูงส่ดำให้้แกิ�ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่่�ย่ของบริิษััทฯ	ให้้มุ่ั�นใจไดำ้ว��	กิ�ริบริิห้�ริและกิ�ริดำำ�เนิน

ธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	จะเป็นไปอย่��งโปริ�งใส	และติริวจสอบไดำ้	โดำย่เน้นให้้เกิดิำปริะสิทธิุภ�พิ่สูงส่ดำ	โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	ปริะกิอบ

ดำ้วย่กิริริมุ่กิ�ริอิสริะจำ�นวนเกิินกิึ�งห้นึ�งของจำ�นวนคณะกิริริมุ่กิ�ริทั�งช้่ดำ	และมุ่ีปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริเป็นกิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

	 นิย่�มุ่	และคณ่สมุ่บัติิของคณะกิริริมุ่กิ�ริอิสริะ	ไดำ้ถูืกิกิำ�ห้นดำไว้โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	

ดัำงนี�

	 1)	 ถืือห้่้นไมุ่�เกิินริ้อย่ละ	1	ของจำ�นวนห้่้นที�มุ่ีสิทธุิออกิเสีย่งทั�งห้มุ่ดำของบริิษััทฯ	บริิษััทให้ญ�	บริิษััทย่�อย่บริิษััทริ�วมุ่	ห้รืิอ 

นิติิบ่คคลของบ่คคลที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย้่งโดำย่นับริวมุ่ห้่้นที�ถืือโดำย่ผูู้้ที�เกิี�ย่วข้องดำ้วย่

	 2)	 ไมุ่�เป็นห้รืิอเคย่เป็นกิริริมุ่กิ�ริที�มีุ่ส�วนริ�วมุ่บริิห้�ริง�นลูกิจ้�งพิ่นักิง�นที�ปรึิกิษั�ที�ได้ำเงินเดืำอนปริะจำ�ห้รืิอผูู้้มีุ่อำ�น�จควบค่มุ่

ของบริิษััทฯ	บริิษััทให้ญ�	บริิษััทย่�อย่	บริิษััทริ�วมุ่	บริิษััทย่�อย่ลำ�ดำับเดำีย่วกัิน	ห้ริือนิติิบ่คคลที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้ง	เว้นแติ�จะไดำ้พิ่้นจ�กิ

กิ�ริมีุ่ลักิษัณะดำังกิล��วมุ่�แล้วไมุ่�น้อย่กิว��	2	ปีกิ�อนวันที�ย่่นคำ�ขออน่ญ�ติติ�อ	กิ.ล.ติ.

	 3)	 ไมุ่�เป็นบ่คคลที�มีุ่คว�มุ่สัมุ่พัิ่นธ์ุท�งส�ย่โลหิ้ติห้รืิอโดำย่กิ�ริจดำทะเบีย่นติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่	 ในลักิษัณะที�เป็นบิดำ�มุ่�ริดำ�คู�สมุ่ริส 

พิ่ี�น้องและบ่ติริริวมุ่ทั�งคู�สมุ่ริสของบ่ติริของผูู้้บริิห้�ริ	ผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ�	ผูู้้มุ่ีอำ�น�จควบค่มุ่	ห้รืิอบ่คคลที�จะไดำ้ริบักิ�ริเสนอให้้เป็นผูู้้

บริิห้�ริห้ริือผูู้้มุ่ีอำ�น�จควบค่มุ่ของบริิษััทฯ	ห้ริือบริิษััทย่�อย่
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	 4)	ไมุ่�มุ่ีห้รืิอเคย่มีุ่คว�มุ่สัมุ่พัิ่นธ์ุท�งธุ่ริกิิจกิับบริิษััทฯ	

บริิษััทให้ญ�	บริิษััทย่�อย่	บริิษััทริ�วมุ่	ห้รืิอนิติิบ่คคลที�อ�จมีุ่คว�มุ่

ขัดำแย่้งในลักิษัณะที�อ�จเป็นกิ�ริขัดำขว�งกิ�ริใช้้วิจ�ริณญ�ณ

อย่��งอิสริะของตินริวมุ่ทั�งไมุ่�เป็นห้รืิอเคย่เป็นผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ�	

กิริริมุ่กิ�ริซึ�งไมุ่�ใช้�กิริริมุ่กิ�ริอิสริะห้ริือผูู้้บริิห้�ริของผูู้้ที�มุ่ีคว�มุ่

สัมุ่พิ่ันธ์ุท�งธุ่ริกิิจกิับบริิษััทฯ	บริิษััทให้ญ�บริิษััทย่�อย่บริิษััทริ�วมุ่

ห้ริือนิติิบ่คคลที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้ง	เว้นแติ�จะไดำ้พิ่้นจ�กิกิ�ริ

มุ่ีลักิษัณะดำังกิล��วมุ่�แล้วไมุ่�น้อย่กิว��	2	ปีกิ�อนวันที�ย่่นคำ�ขอ

อน่ญ�ติติ�อ	กิ.ล.ติ.

	 5)	ไมุ่�เป็นห้ริือเคย่เป็นผูู้ ้สอบบัญช้ีของบริิษััทฯ	

บริิษััทให้ญ�	บริิษััทย่�อย่	บริิษััทริ�วมุ่	ผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ�	ห้ริือ	ผูู้้มุ่ี

อำ�น�จควบค่มุ่ของบริิษััทฯ	และไมุ่�เป็นผูู้้ถืือห้่้นที�มีุ่นัย่	ผูู้้มีุ่อำ�น�จ

ควบค่มุ่ห้รืิอห้่้นส�วนของสำ�นักิง�นสอบบัญชี้ซึ�งมุ่ีผูู้้สอบบัญชี้

ของบริิษััทฯ	บริิษััทให้ญ�	บริิษััทย่�อย่	บริิษััทริ�วมุ่	ผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ�

ห้ริือผูู้้มุ่ีอำ�น�จควบค่มุ่ของบริิษััทฯ	สังกิัดำอยู่�	เว้นแติ�จะไดำ้พิ่้น

จ�กิกิ�ริมุ่ีลักิษัณะดำังกิล��วมุ่�แล้วไมุ่�น้อย่กิว��	2	ปีกิ�อนวันที�ไดำ้

ริับแติ�งติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

	 6)	ไมุ่�เป็นห้ริือเคย่เป็นผูู้้ให้้บริิกิ�ริท�งวิช้�ช้ีพิ่ใดำๆ	

ซึ�งริวมุ่ถืึงกิ�ริให้้บริิกิ�ริเป็นที�ปริึกิษั�กิฎห้มุ่�ย่ห้รืิอที�ปริึกิษั�

ท�งกิ�ริเงินซึ�งไดำ้ริับค��บริิกิ�ริเกิินกิว��	2	ล้�นบ�ทติ�อปีจ�กิบริิ

ษััทฯ	บริิษััทให้ญ�	บริิษััทย่�อย่	บริิษััทริ�วมุ่	ผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ�	ห้ริือ

ผูู้้มุ่ีอำ�น�จควบค่มุ่ของบริิษััทฯ	และไมุ่�เป็นผูู้้ถืือห้่้นที�มุ่ีนัย่	ผูู้้มุ่ี

อำ�น�จควบค่มุ่ห้รืิอห้่้นส�วนของผูู้้ให้้บริิกิ�ริท�งวิช้�ชี้พิ่นั�นด้ำวย่	

เว้นแติ�จะไดำ้พ้ิ่นจ�กิกิ�ริมีุ่ลักิษัณะดำังกิล��วมุ่�แล้วไมุ่�น้อย่กิว��	

2	ปีกิ�อนวันที�ไดำ้รัิบแติ�งติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

	 7)	ไมุ่�ปริะกิอบกิิจกิ�ริที�มุ่ีสภ�พิ่อย่��งเดำีย่วกิันและ

เป็นกิ�ริแข�งขันที�มุ่ีนัย่กิับกิิจกิ�ริของบริิษััทฯ	ห้ริือบริิษััทย่�อย่	

ห้รืิอไมุ่�เป็นห้่้นส�วนที�มุ่ีนัย่ในห้้�งห้่้นส�วนห้รืิอเป็นกิริริมุ่กิ�ริที�มุ่ี

ส�วนริ�วมุ่บริิห้�ริง�น	ลูกิจ้�ง	พิ่นักิง�น	ที�ปริึกิษั�ที�ริับเงินเดืำอน

ปริะจำ�	ห้ริือถืือห้่้นเกิินริ้อย่ละ	1	ของจำ�นวนห้่้นที�มุ่ีสิทธุิออกิ

เสีย่งทั�งห้มุ่ดำของบริิษััทฯ	อ่นซึ�งปริะกิอบกิิจกิ�ริที�มุ่ีสภ�พิ่

อย่��งเดีำย่วกัินและเป็นกิ�ริแข�งขันที�มีุ่นัย่กัิบกิิจกิ�ริของบริิษััทฯ	

ห้ริือบริิษััทย่�อย่

	 8)	ไมุ่�มีุ่ลักิษัณะอ่นใดำที�ทำ�ให้้ไมุ่�ส�มุ่�ริถืให้้คว�มุ่เห็้น

อย่��งเป็นอิสริะเกิี�ย่วกิับกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริิษััทฯ

	 9)	มุ่ีคว�มุ่เป็นอิสริะจ�กิฝ่่�ย่บริิห้�ริ	และผูู้้ถืือห้่้น 

ริ�ย่ให้ญ�ของบริิษััทฯ	และไมุ่�เป็นกิริริมุ่กิ�ริที�ได้ำรัิบกิ�ริแติ�งตัิ�งขึ�น

เพิ่่อเป็นติัวแทนของกิริริมุ่กิ�ริของบริิษััทฯ	 ผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ�	

ห้รืิอผูู้้ถืือห้่้นซึ�งเป็นผูู้้ที�เกีิ�ย่วข้องกัิบผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ�ของบริิษััทฯ

	 8.1.1	(2)	กิ�ริสริริห้�กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริริะดัำบสูงส่ดำ

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริจะพิ่ิจ�ริณ�ถืึงค่ณสมุ่บัติิ	 คว�มุ่ริู้

คว�มุ่ส�มุ่�ริถืในกิ�ริทำ�ง�น	 ทักิษัะที�จำ�เป็นที�ย่ังข�ดำอยู่�ใน

คณะกิริริมุ่กิ�ริและให้้มีุ่คว�มุ่สอดำคล้องกัิบกิลย่่ทธ์ุในกิ�ริ

ดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััท	 เพิ่่อกิำ�ห้นดำค่ณสมุ่บัติิของกิริริมุ่กิ�ริที�

ต้ิองกิ�ริสริริห้�	ริวมุ่ถึืงกิ�ริใช้้ฐ�นข้อมูุ่ลกิริริมุ่กิ�ริ	เช้�น	สมุ่�คมุ่

ส�งเสริิมุ่สถื�บันกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทไทย่	 ห้ริือบริิษััทที�ปริึกิษั�แล้ว

แติ�กิริณี	เป็นแห้ล�งในกิ�ริสริริห้�กิริริมุ่กิ�ริให้มุ่�	คณะกิริริมุ่กิ�ริ

สริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน	จะพิิ่จ�ริณ�บ่คคลที�มีุ่ค่ณสมุ่บัติิ

ติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำไว้ในกิฎบัติริของกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	ซึ�งเป็นไปติ�มุ่ที�

กิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำ	และติ�มุ่	Skill	Matrix	ที�บริิษััทฯ	ไดำ้กิำ�ห้นดำ

ให้้สอดำคล้องกัิบกิลย่่ทธุ์ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	

	 โดำย่ในแติ�ละปี	คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��

ติอบแทนจะสริริห้�บ่คคลเพิ่่อเลือกิติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริ	จ�กิกิ�ริ

คริบว�ริะออกิจ�กิติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริ	 โดำย่พิิ่จ�ริณ�จ�กิกิ�ริเสนอ

บ่คคลเพิ่่อรัิบกิ�ริพิิ่จ�ริณ�เลือกิติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริโดำย่ผูู้้ถืือห้่้น

ดำ้วย่กิ�รินำ�เสนอช่้อติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริโดำย่ผูู้้ถืือห้่้นจะขึ�นอยู่�กัิบ

ค่ณสมุ่บัติิของผูู้้ถูืกิเสนอช่้อ	 ต้ิองเป็นไปติ�มุ่แนวท�งกิ�ริกิำ�กัิบ

ดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีของบริิษััท	พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิบริิษััทมุ่ห้�ช้นจำ�กิัดำ	

และพิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทรัิพิ่ย์่และติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่	กิ�ริแติ�งตัิ�ง

กิริริมุ่กิ�ริแติ�ละริ�ย่	ติ้องไดำ้ริับคะแนนเสีย่งเห้็นช้อบเกิินกิว�� 

กึิ�งห้นึ�งของจำ�นวนเสีย่งทั�งห้มุ่ดำของผูู้้ถืือห้่้น	 ซึ�งมุ่�ปริะช่้มุ่และ

ออกิเสีย่งลงคะแนน		

	 ห้ลักิเกิณฑ์์ในกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�เริ่องกิ�ริดำำ�ริงติำ�แห้น่ง

ของบ่คคลที�จะเสนอช่้อเป็นกิริริมุ่กิ�ริในบริิษััทฯ	 จะต้ิองไมุ่�ดำำ�ริง

ติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริในบริิษััทฯ	จดำทะเบีย่นริวมุ่แล้วเกิินกิว��	

5	บริิษััท		ในกิริณีกิริริมุ่กิ�ริอิสริะจะติ้องมุ่ีค่ณสมุ่บัติิกิริริมุ่กิ�ริ

อิสริะติ�มุ่ที�กิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำ	 เมุ่่อคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และ

กิำ�ห้นดำค��ติอบแทน	 ไดำ้พิ่ิจ�ริณ�อย่��งคริบถื้วนละเอีย่ดำ

ริอบคอบแล้ว	 จะนำ�เสนอช้่อบ่คคลดำังกิล��วติ�อที �ปริะช้่มุ่

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	 เพิ่่อพิ่ิจ�ริณ�โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	

จะพิ่ิจ�ริณ�กิลั�นกิริองดำ้วย่คว�มุ่ละเอีย่ดำริอบคอบ		ริะมุ่ัดำริะวัง	

เพ่ิ่อให้้มัุ่�นใจว��บ่คคลที�ได้ำรัิบกิ�ริเสนอช่้อให้้แติ�งตัิ�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริ 

มุ่ีค่ณสมุ่บัติิที�เห้มุ่�ะสมุ่กิับธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	เพ่ิ่ออน่มัุ่ติิแติ�งตัิ�ง

ให้้ดำำ�ริงติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริ	แล้วเสนอติ�อที�ปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้น	เพิ่่อ

พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิติ�อไป

	 แผนสืบที่อิด้ติำาแหน่งผ้้บริหารระด้ับส้ง

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 กิำ�ห้นดำให้้มุ่ีกิ�ริสืบทอดำ

ติำ�แห้น่งของปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	และกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ

เพิ่่อริักิษั�	คว�มุ่เช้่อมุ่ั�นให้้กัิบผูู้้มุ่ีส�วนได้ำเสีย่ท่กิฝ่่�ย่	ว��บริิษััทฯ	

จะย่ึดำมุ่ั�นและส�นติ�อกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจติ�มุ่แนวนโย่บ�ย่เพ่ิ่อ 
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กิ�ริเติิบโติอย่��งมุ่ั�นคงและย่ั�งย่ืน	ภ�ย่ใติ้ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีและจริริย่�บริริณธุ่ริกิิจอย่��งโปริ�งใสและมุ่ีปริะสิทธุิภ�พิ่	

และเพิ่่อให้้มุ่ั�นใจไดำ้ว��	บริิษััทฯ	จะมุ่ีผูู้้บริิห้�ริที�มุ่ีคว�มุ่ริู้	คว�มุ่ส�มุ่�ริถืที�เพิ่ีย่งพิ่อติ�อกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�เพิ่่อสืบทอดำติำ�แห้น่ง			 

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	จึงกิำ�ห้นดำแนวปฏิบิัติิสำ�ห้ริับแผู้นกิ�ริสืบทอดำติำ�แห้น่ง	ดำังติ�อไปนี�	

	 1)	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 ไดำ้จัดำทำ�แผู้นกิ�ริสืบทอดำติำ�แห้น่ง	 (Succession	 Plan)	 สำ�ห้ริับติำ�แห้น่งปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ	

บริิห้�ริ	กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ	ผูู้้บริิห้�ริริะดำับสูง	และติำ�แห้น่งในส�ย่ง�นห้ลักิ	โดำย่พิ่ิจ�ริณ�จ�กิผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�น	ศักิย่ภ�พิ่และคว�มุ่

พิ่ริ้อมุ่ของแติ�ละบ่คคลเป็นห้ลักิ	

	 2)	บริิษััทฯ	จัดำให้้มุ่ีกิ�ริเติริีย่มุ่คว�มุ่พิ่ริ้อมุ่สำ�ห้ริับบ่คคลที�เป็นผูู้้สืบทอดำติำ�แห้น่ง	 (Successor)	 ในกิ�ริพิ่ัฒน�คว�มุ่ริู้	

คว�มุ่ส�มุ่�ริถื	 คว�มุ่พิ่ริ้อมุ่	 และทักิษัะที�จำ�เป็นติ�มุ่ติำ�แห้น่งง�น	 เพิ่่อสืบทอดำง�นในกิริณีที�ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	 กิริริมุ่กิ�ริ 

ผูู้้จัดำกิ�ริ	ผูู้้บริิห้�ริริะดัำบสูง	และติำ�แห้น่งในส�ย่ง�นห้ลักิไมุ่�ส�มุ่�ริถืปฏิิบัติิห้น้�ที�ไดำ้	

	 3)	ผูู้้สืบทอดำติำ�แห้น่ง	(Successor)	ที�ไดำ้ริับกิำ�ห้นดำให้้เป็นบ่คล�กิริที�จะสืบทอดำติำ�แห้น่ง	นอกิจ�กิจะติ้องเป็นผูู้้ที�พิ่ร้ิอมุ่

ดำ้วย่ค่ณสมุ่บัติิและปริะสบกิ�ริณ์กิ�ริทำ�ง�นในส�ย่ง�นที�เห้มุ่�ะสมุ่แล้ว	 ย่ังติ้องไดำ้ริับกิ�ริถื��ย่ทอดำคว�มุ่ริู้	 และปริะสบกิ�ริณ์ดำ้วย่

กิ�ริห้มุ่่นเวีย่นปฏิิบัติิง�นในห้น่วย่ง�นอ่นที�เกิี�ย่วข้อง	(Job	Rotation)	และเข้�รัิบอบริมุ่ติ�มุ่ห้ลักิสูติริกิ�ริฝ่ึกิอบริมุ่ที�จำ�เป็นเพิ่ิ�มุ่เติมิุ่	

เพ่ิ่อให้้กิ�ริส�งมุ่อบง�นเป็นไปอย่��งริ�บร่ินและติ�อเน่อง	

	 4)	สำ�ห้รัิบผูู้้สืบทอดำติำ�แห้น่งปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ	 ติ้องเข้�ริ�วมุ่กิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริเพิ่่อสร้ิ�งคว�มุ่เข้�ใจ	

ปริะสบกิ�ริณ์	และคว�มุ่พิ่ร้ิอมุ่ในกิ�ริบริิห้�ริองค์กิริติ�อไปในอน�คติ

	 8.1.2	กี่ารเข้าร่วมประชุุมและกี่ารจ่ายค่าติอิบแที่นคณะกี่รรมกี่ารรายบุคคล

 

	 ค่าติอิบแที่นที่่�เป็นติัวเงิน

	 ที�ปริะช่้มุ่ส�มัุ่ญผูู้้ถืือห้่้นปริะจำ�ปี	2564	เมุ่่อวันที�	20		เมุ่ษั�ย่น	2564		มีุ่มุ่ติิกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริปริะจำ�ปี	2564	ดัำงนี�

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564

คณะกี่รรมกี่ารบริษััที่ฯ	(ค่าติอิบแที่นรายเด้ือิน)

	-	ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ 40,000.	-

	-	กิริริมุ่กิ�ริ 35,000.	-

	ค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่

	คณะกี่รรมกี่ารติรวจสอิบ	(เบ่�ยประชุุม/ครั�ง)

	-	ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ 27,500.	-

	-	กิริริมุ่กิ�ริ 20,000.	-

คณะกี่รรมกี่ารสรรหาและกี่ำาหนด้ค่าติอิบแที่น	

(เบ่�ยประชุุม/ครั�ง)

	-	ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ 25,000.	-

	-	กิริริมุ่กิ�ริ 20,000.	-
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หมายเหตุ : **คู่่าตอบแทนรายเดือน และคู่่าเบี�ยปีระชีุมรายคู่รั�ง จ่ายเท่ากัับปีีที�ผ่านมา

	 ในปี	2564	และ	2563	บริิษััทฯ	จ��ย่ค��ติอบแทนริ�ย่เดืำอน	และค��เบี�ย่ปริะช่้มุ่ริ�ย่ครัิ�ง	เป็นเงินสดำให้้แกิ�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท 

	จำ�นวน	8	ท��น	ติ�มุ่ริ�ย่ละเอีย่ดำดำังนี�

    * ดร.โยธิิน อนาวิิล (เสีียชีีวิิตระหวิ่างปีี)

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564

คณะกี่รรมกี่ารบรรษััที่ภิบาล	(เบ่�ยประชุุม/ครั�ง)

	-	ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ 25,000.	-

	-	กิริริมุ่กิ�ริ 20,000.	-

คณะกี่รรมกี่ารบริหารความเส่�ยง	(เบ่�ยประชุุม/ครั�ง)

	-	ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ 25,000.	-

	-	กิริริมุ่กิ�ริ 20,000.	-

**เงินโบนัสประจำาปี		

สำาหรับผลกี่ารด้ำาเนินงานในปี	2563		ที่่�จะจ่ายในปี	2564

	-	ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ 810,000.-

	-	กิริริมุ่กิ�ริ คนละ	580,000	บ�ท

สิที่ธ์ิประโยชุน์อิ่นใด้ไม่ม่ ไม่ม่

กรรมการ ปี 2564 ปี 2563

1. พิ่ลเริือเอกิ	อภิช้�ติิ	เพิ่็งศริีทอง 585,000 710,000

2. ดำริ.โย่ธุิน	อน�วิล* 290,000 575,000

3. น�งกิองแกิ้ว	เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ 575,000 682,500

4. น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ 565,000 675,000

5. น�ย่ชู้ช้�ติิ	เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ 460,000 525,000

6. น�งดำ�วนภ�	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ 420,000 425,000

7. ดำริ.	ศึกิษัิติ	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ 500,000 465,000

8. น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์		** 595,000 245,000

รายงานประจำำาปี 2564
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	 8.1.3	กี่ารกี่ำากี่ับด้้แลบริษััที่ย่อิย

	 บริิษััทฯ	มีุ่กิ�ริบริิห้�ริจัดำกิ�ริและควบค่มุ่กิ�ริดำำ�เนินง�น

ของบริิษััทย่�อย่	ทั�งในด้ำ�นกิ�ริจัดำทำ�แผู้นกิลย่่ทธ์ุ	นโย่บ�ย่	และ

เป้�ห้มุ่�ย่โดำย่กิ�ริแติ�งตัิ�งบ่คคลเข้�เป็นกิริริมุ่กิ�ริห้รืิอผูู้้บริิห้�ริ

ของบริิษััทย่�อย่	 เพิ่่อดำูแลริักิษั�ผู้ลปริะโย่ช้น์ในเงินลงท่นของ 

บริิษััทฯ	นอกิจ�กินี�	บริิษััทฯ	ยั่งกิำ�ห้นดำให้้บริิษััทย่�อย่ต้ิองปฏิิบัติิ

ติ�มุ่ข้อกิำ�ห้นดำและนโย่บ�ย่ของบริิษััทฯ	อ�ทิ	กิ�ริจัดำทำ�ริ�ย่ง�น

ท�งกิ�ริเงิน	กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกิัน	กิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่

นโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี	เป็นติ้น	ทั�งนี�	บริิษััทฯ	ไดำ้จัดำ

ให้้มุ่ีกิ�ริสอบท�นและติริวจสอบกิ�ริปฏิิบัติิง�นของบริิษััทย่�อย่

เป็นปริะจำ�ท่กิปี	เพิ่่อให้้มุ่ั�นใจว��บริิษััทย่�อย่มุ่ีริะบบกิ�ริควบค่มุ่

ภ�ย่ในที�เห้มุ่�ะสมุ่และริัดำกิ่มุ่อย่��งเพิ่ีย่งพิ่อ	

	 8.1.4	กี่ารติิด้ติามให้ม่กี่ารปฏิิบัติิติามนโยบายและ

แนวปฏิบิัติิในกี่ารกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่าร	 

 

	 8.1.4	(1)	กิ�ริป้องกิันคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์	

	 -	บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ที�ไมุ่�ให้้กิริริมุ่กิ�ริผูู้้บริิห้�ริ	

และพิ่นักิง�น	 ริวมุ่ทั�งผูู้้ที�เกิี�ย่วข้องกิับบ่คคลติ��งๆ	 ดำังกิล��ว	

แสวงห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์ส�วนติัวที�ขัดำแย่้งกิับผู้ลปริะโย่ช้น์ของ 

บริิษััทฯ	และควริห้ลีกิเลี�ย่งกิ�ริกิริะทำ�ที�กิ�อให้้เกิิดำคว�มุ่ขัดำแย้่ง

ท�งผู้ลปริะโย่ช้น์	และผูู้้ที�มุ่ีส�วนเกิี�ย่วข้อง	ห้ริือมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่	

ห้ริือเกีิ�ย่วโย่งกิับริ�ย่กิ�ริที�พิ่ิจ�ริณ�มุ่ีห้น้�ที�ติ้องแจ้งให้้บริิษััทฯ	

ทริ�บถืึงคว�มุ่สัมุ่พิ่ันธุ์ห้ริือกิ�ริเกิี�ย่วโย่งของตินในริ�ย่กิ�ริ

ดำังกิล��ว	 โดำย่บ่คคลดำังกิล��วไมุ่�มุ่ีส�วนริ�วมุ่ในกิ�ริติัดำสินใจใดำๆ	

ในธุ่ริกิริริมุ่ดัำงกิล��ว

	 -	บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริ	และผูู้้บริิห้�ริของบริิษััทฯ	

มุ่ีห้น้�ที�ในกิ�ริริ�ย่ง�นกิ�ริถืือคริองห้ลักิทรัิพิ่ย่์	ในบริิษััทฯ	ของ

ตินเอง	คู�สมุ่ริส	และบ่ติริที�ย่ังไมุ่�บริริล่นิติิภ�วะ	 ติลอดำจน 

ริ�ย่ง�นกิ�ริเปลี�ย่นแปลงกิ�ริถืือคริองห้ลักิทริัพิ่ย่์ติ�อสำ�นักิง�น 

คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	ติ�มุ่

มุ่�ติริ�	59	และบทกิำ�ห้นดำโทษั	ติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทรัิพิ่ย์่

และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	พิ่.ศ.	2535	ในแบบแสดำงริ�ย่กิ�ริข้อมุู่ล

ปริะจำ�ปี	

	 -	ในปี	2564	บริิษััทฯ	ไมุ่�พิ่บริ�ย่กิ�ริที�มีุ่คว�มุ่ขัดำแย้่ง

ท�งผู้ลปริะโย่ช้น์อันขัดำติ�อนโย่บ�ย่กิ�ริป้องกัินกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริ

ที�อ�จกิ�อให้้เกิิดำคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์

	 8.1.4	(2)	กิ�ริใช้้ข้อมูุ่ลภ�ย่ในเพ่ิ่อแสวงห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์	

	 บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่	จริริย่�บริริณและบทลงโทษั

ว��ดำ้วย่กิ�ริใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ใน	 และกิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริัพิ่ย่์ข�ย่

ห้ลักิทรัิพิ่ย์่ของบริิษััทฯ	เพ่ิ่อป้องกัินมิุ่ให้้กิริริมุ่กิ�ริ	ผูู้้บริิห้�ริ	และ

พิ่นักิง�น	ริวมุ่ถืึงคู�สมุ่ริสและบ่ติริที�ย่ังไมุ่�บริริล่นิติิภ�วะของ

บ่คคลดัำงกิล��วใช้้ข้อมูุ่ลภ�ย่ในที�ยั่งไมุ่�ได้ำเปิดำเผู้ย่ติ�อส�ธุ�ริณช้น

เพ่ิ่อห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์แกิ�ตินเองห้รืิอผูู้้อ่นโดำย่มิุ่ช้อบ	 โดำย่กิำ�ห้นดำ

ให้้กิริริมุ่กิ�ริ	ผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�นของบริิษััทฯ	ห้้�มุ่ซื�อข�ย่

ห้่้นของบริิษััทฯ	ในช้�วงเวล�ที�จะมีุ่กิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมูุ่ลท�งกิ�ริเงิน

ที�สำ�คัญ	ห้ริือในช้�วงเวล�ที�กิำ�ห้นดำ	 (Blackout	 period)	 ซึ�ง

บริิษััทฯ	ไดำ้กิำ�ห้นดำไว้	เป็นริะย่ะเวล�	45	วัน	

	 ทั�งนี�ในปี	2564	บริิษััทฯ	 ไมุ่�พิ่บกิริณีที �กิริริมุ่กิ�ริ		

ผูู้้บริหิ้�ริ		และพิ่นักิง�นทำ�กิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริัพิ่ย่์โดำย่ใช้ข้้อมุู่ล 

ภ�ย่ใน	ห้รืิอซื�อข�ย่ในช้�วงเวล�	Blackout	period

	 8.1.4	(3)	กิ�ริติ�อติ้�นทจ่ริิติคอริ์ริัปช้ัน

	 บริิษััทฯ	 ดำำ�เนินธุ่ริกิิจโดำย่ย่ึดำมุ่ั�นในกิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริ

ท่จริิติท่กิริูปแบบ	โดำย่จัดำให้้มุ่ีกิริะบวนกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เสี�ย่ง

จ�กิกิ�ริท่จริิติ	 กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งและกิ�ริติิดำติ�มุ่ติริวจสอบ			

เพิ่่อป้องกิันและปริ�บปริ�มุ่กิ�ริท่จริิติและกิ�ริปริะพิ่ฤติิมุ่ิช้อบ	

ติลอดำจนสนับสน่นกิ�ริสริ้�งวัฒนธุริริมุ่องค์กิริให้้ย่ึดำมุ่ั�นใน

คว�มุ่ซ่อสัติย่์และคว�มุ่ถูืกิติ้องช้อบธุริริมุ่

	 ทั�งนี�	นโย่บ�ย่และมุ่�ติริกิ�ริดัำงกิล��วได้ำมีุ่กิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ�

ไว้บนเว็บไซติ์ของบริิษััทฯ	 (www.muangthaicap.com/ 

นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธุ์/นโย่บ�ย่กิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริทจ่ริิติคอร์ิริัปชั้น)	

 

	 8.1.4	(4)	กิ�ริแจ้งเบ�ะแส	(whistleblowing)	

ในกิริณีที�พิ่นักิง�นติ้องกิ�ริแจ้งข้อริ้องเริีย่น	 กิ�ริฝ่่�ฝ่ืนห้ริือไมุ่�

ปฏิิบัติิติ�มุ่ริะเบีย่บข้อบังคับ	กิ�ริแจ้งเบ�ะแสกิ�ริกิริะทำ�ผู้ิดำ	

พิ่ฤติิกิริริมุ่ที�ไมุ่�สมุ่ควริ	ไมุ่�ถืูกิติ้อง	ขัดำติ�อกิฎห้มุ่�ย่	ริะเบีย่บ

ปฏิิบัติิของบริิษััท	ผู้ิดำจริิย่ธุริริมุ่

	 บริิษััทฯ	มีุ่ช้�องท�งให้้พิ่นักิง�นส�งเร่ิองริ�วมุ่�ได้ำติ�มุ่

ช้�องท�งติ��ง	ๆ	ดัำงนี�

	 1)	ส�งจดำห้มุ่�ย่อิเล็กิทริอนิกิส์		

	 	 (Email	:	whistleblower@muangthaicap.com)

	 2)	ส�งจดำห้มุ่�ย่ส�งท�งไปริษัณีย่์	จ��ห้น้�ซอง	และ 

	 	 ส�งมุ่�ที�	ค่ณกิองแก้ิว	เปี�ย่มุ่ด้ำวย่ธุริริมุ่

	 	 ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ

	 	 บริิษััท	เมุ่ืองไทย่	แคปปิติอล	จำ�กิัดำ	(มุ่ห้�ช้น)

	 	 332/1	ถืนนจรัิญสนิทวงศ์	แขวงบ�งพิ่ลัดำ	

	 	 เขติบ�งพิ่ลัดำ	กิริง่เทพิ่ฯ	10700

	 3)	โทริศัพิ่ท์ถึืงฝ่่�ย่รัิบเร่ิองร้ิองเรีิย่น	081-751-1587		
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	 ผูู้้ริ้องเริีย่นจะไดำ้ริับคว�มุ่ค่้มุ่คริองในเริ่องริ�วที�ร้ิองเรีิย่นและถืือเป็นคว�มุ่ลับสูงส่ดำ	เร่ิองร้ิองเรีิย่นจะได้ำรัิบกิ�ริติริวจสอบ

อย่��งเห้มุ่�ะสมุ่	เป็นคว�มุ่ลับ	โดำย่กิ�ริติริวจสอบอย่��งเป็นริะบบและส�มุ่�ริถืติิดำติ�มุ่ไดำ้	เพิ่่อให้้มัุ่�นใจว��ผูู้้ร้ิองเรีิย่นจะไมุ่�ถูืกิกิ�อกิวนห้รืิอ

ถูืกิมุ่่�งร้ิ�ย่จ�กิเร่ิองที�ร้ิองเรีิย่นห้รืิอชี้�เบ�ะแส	ห้�กิเริ่องที�ริ้องเรีิย่นห้ริือช้ี�เบ�ะแสนั�นกิริะทำ�ดำ้วย่เจติน�ที�ดำี	ปริ�ศจ�กิกิ�ริมุ่่�งร้ิ�ย่ทำ�ล�ย่

บริิษััทฯ	ห้รืิอ	บ่คคลที�เกิี�ย่วข้อง	บริิษััทฯ	จะช้ดำเช้ย่ค��เสีย่ห้�ย่ที�เห้มุ่�ะสมุ่ห้�กิเกิิดำเห้ติ่กิ�ริณ์ที�ไมุ่�เห้มุ่�ะสมุ่ขึ�นกิับผูู้้ร้ิองเริีย่น

	 ทั�งนี�	นโย่บ�ย่และมุ่�ติริกิ�ริดำังกิล��วไดำ้มุ่ีกิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ�ไว้บนเว็บไซติ์ของบริิษััทฯ	(www.muangthaicap.com	/นักิลงท่น

สัมุ่พิ่ันธุ์	/นโย่บ�ย่กิ�ริริับเริ่องริ้องเริีย่น)	

 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

 

	 8.2.1	จำานวนครั�งกี่ารประชุุมและกี่ารเข้าประชุุมขอิงกี่รรมกี่ารติรวจสอิบรายบุคคล

หมายเหตุ: นายเฉลิม อินหอม เปี็นเลขานุกัารคู่ณะกัรรมกัารตรวิจสีอบ และผู�ชี่วิยผู�จัดกัารฝ่่ายตรวิจสีอบ

	 -	มุ่ีกิ�ริจัดำกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	4	คริั�ง	สิ�นส่ดำ	ณ	วันที�	31	ธุันว�คมุ่	2564	สัดำส�วนใน	กิ�ริเข้�ริ�วมุ่

ปริะช้่มุ่ของคณะกิริริมุ่กิ�ริคิดำเป็น	100%

	 8.2.2	ผลกี่ารปฏิิบัติิหน้าที่่�ขอิงคณะกี่รรมกี่ารติรวจสอิบ

				 ริ�ย่ละเอีย่ดำปริ�กิฏิในเอกิส�ริ	แนบ	6

กรรมการ ตำาแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชืุ่ม

1. น�งกิองแกิ้ว	เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

100%

2. น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 100%

3. น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 100%
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 8.3  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุื่ดย่อยอ่น ๆ 

	 8.3.1	กี่ารประชุุมและกี่ารเข้าประชุุมขอิงคณะกี่รรมกี่ารชุุด้ย่อิยรายบุคคล

* หมายเหตุ : ดร.โยธิิน อนาวิิล เสีียชีีวิิตระหวิ่างปีี 

**	ค่ณส่ช้�ติิ		ศภ่พิ่ย่ัคฆ์์	เข้�ริับติำ�แห้น่ง	กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�ฯ	เมุ่่อวันที�	27/07/64

	 8.3.2	อธุิบ�ย่ผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ของคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ดำังกิล��ว	ที�ไดำ้ริับมุ่อบห้มุ่�ย่จ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท 

ริ�ย่ละเอีย่ดำปริ�กิฏิบนเว็บไซติ์ของบริิษััท,	https://investor.muangthaicap.com	(ห้ัวข้อ	:	ข้อมุู่ลบริิษััท)

ชื่่อกรรมการ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

บรรษััทภิบาล

พิ่ลเริือเอกิอภิช้�ติิ	เพิ่็งศริีทอง 3/3

น�ย่ชู้ช้�ติิ	เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ 2/2

น�งดำ�วนภ�	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่

น�งกิองแกิ้ว	เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ 4/4 1/1

น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ 4/4 2/2

ดำริ.ศึกิษัิติ	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ 3/3 1/1

น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์** 4/4 1/3 2/2

ดำริ.โย่ธุิน	อน�วิล* 1/3 1/1
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เริีย่น	ท��นผูู้้ถืือห้่้น	

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบของบริิษััทฯ	ได้ำริับกิ�ริแติ�ง

ติั�งจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทปริะกิอบดำ้วย่กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ	

จำ�นวน	3	ท��น	ซึ�งเป็นผูู้้ทริงค่ณว่ฒิมีุ่ค่ณสมุ่บัติิติริงติ�มุ่เกิณฑ์์ที�

กิำ�ห้นดำในปริะกิ�ศของติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่แห้�งปริะเทศไทย่	และ

สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบห้ลักิทรัิพิ่ย์่และติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย่์	

โดำย่มุ่ีริ�ย่น�มุ่ดำังติ�อไปนี�	

 น�งกิองแกิ้ว	เปี�ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่	 

	 	 ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/

	 	 กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ	

 น�ย่ส่ช้�ติิ	ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์	์กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/

	 	 กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

 น�งนงน่ช้	ดำ�ว�ส่วริริณ	กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/

	 	 กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ

	 ในริอบปี	 2564	คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำ้ปริะช้่มุ่	

ริวมุ่ทั�งสิ�น	4	คริั�ง	 เพ่ิ่อปฏิบิัติิห้น้�ที�ติ�มุ่ขอบเขติริับผิู้ดำช้อบที�	

ริะบ่ไว้ในกิฎบัติริของคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	กิริริมุ่กิ�ริติริวจ

สอบท่กิคนไดำ้เข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่คริบท่กิคริั�ง	 ในจำ�นวนนี�	 มุ่ีว�ริะ

กิ�ริปริะช่้มุ่ริ�วมุ่กัิบผูู้้สอบบัญชี้โดำย่ไมุ่�มุ่ีฝ่�่ย่บริิห้�ริ	ริ�วมุ่ปริะช่้มุ่

ด้ำวย่	1	ครัิ�ง	เพ่ิ่อรัิบทริ�บถึืงปัญห้�ที�พิ่บริะห้ว��งกิ�ริติริวจสอบ	

และปริะเดำ็นที�ผูู้้สอบบัญช้ีเห้็นว��เป็นส�ริะสำ�คัญ	 อันเป็นกิ�ริ

ส�งเสริิมุ่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีและเพิ่ิ�มุ่คว�มุ่โปริ�งใสของ

ริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงินให้้กิับบริิษััท	และไดำ้สริ่ปริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริ

ปริะช้่มุ่ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััททริ�บท่กิไติริมุ่�ส	 ผู้ลกิ�ริ

ปฏิิบัติิง�นสริป่ส�ริะสำ�คัญไดำ้ดำังนี�	

 

 กี่ารสอิบที่านรายงานที่างกี่ารเงิน	

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบได้ำสอบท�นงบกิ�ริเงินริ�ย่

ไติริมุ่�ส	และงบกิ�ริเงินปริะจำ�ปี	และงบกิ�ริเงินริวมุ่	ริ�ย่กิ�ริ

ที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์	เพ่ิ่อให้มุ้่ั�นใจว��ริ�ย่ง�น

ท�งกิ�ริเงินของบริิษััทจัดำทำ�ขึ�นถูืกิต้ิองติ�มุ่ที�ควริติ�มุ่มุ่�ติริฐ�น

กิ�ริริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงิน	 กิ�ริจัดำทำ�งบกิ�ริเงินของบริิษััทมีุ่คว�มุ่

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9

รายงานการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการ ประจำาปี 2564

ถูืกิติ้องเช้่อถืือไดำ้	 มุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลที�สำ�คัญอย่��งเพิ่ีย่งพิ่อ

และทันเวล�ติ�อผูู้้ใช้้งบกิ�ริเงิน	สอดำคล้องกิับกิฎห้มุ่�ย่และ

ปริะกิ�ศติ��งๆ	ที�เกิี�ย่วข้อง	กิฎเกิณฑ์์ของติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์

แห้�งปริะเทศไทย่	(ติลท.)	และสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับ

ห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์	(กิ.ล.ติ.)	กิ�ริสอบท�นริะบบ

ควบค่มุ่ภ�ย่ในและริะบบติริวจสอบภ�ย่ใน	

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำ้พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิแผู้นกิ�ริ

ติริวจปริะจำ�ปี	 2565	ของฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ในและติิดำติ�มุ่

ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นเป็นปริะจำ�ท่กิไติริมุ่�ส	 โดำย่พิิ่จ�ริณ�ในปริะเด็ำน

ด้ำ�นคว�มุ่เสี�ย่งที�สำ�คัญพิ่ร้ิอมุ่ให้้คำ�แนะนำ�	ริวมุ่ข้อคิดำเห็้นที�เป็น

ปริะโย่ช้น์เพิ่่อให้้มุ่ั�นใจว��กิริะบวนกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ใน	ส�มุ่�ริถื

ป้องกิันห้ริือลดำคว�มุ่ผู้ิดำพิ่ล�ดำในกิ�ริทำ�ง�น	ริวมุ่ถืึงพิ่ิจ�ริณ�

คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่และเพิ่ีย่งพิ่อของทริัพิ่ย่�กิริบ่คคล	และคว�มุ่

เป็นอิสริะของห้น่วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ในและมีุ่กิ�ริปริะเมิุ่นผู้ล

ง�นกิ�ริติริวจสอบผูู้้บริิห้�ริของฝ่่�ย่ติริวจสอบ	คณะกิริริมุ่กิ�ริ

ติริวจสอบมีุ่คว�มุ่เห็้นว��ริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในและกิ�ริ

ติริวจสอบภ�ย่ในของบริิษััทฯ	 มุ่ีคว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่เพิ่ีย่งพิ่อ	

มุ่ีปริะสิทธุิผู้ล	และมุ่ีกิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งติ�อเน่อง	ริวมุ่ทั�งฝ่่�ย่

ติริวจสอบภ�ย่ในไดำ้ปฏิิบัติิห้น้�ที�อย่��งเป็นอิสริะ	โปริ�งใส	และ

เที�ย่งธุริริมุ่	

 กี่ารสอิบที่านกี่ารปฏิิบัติิติามกี่ฎหมาย	

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำ้สอบท�นกิ�ริปฏิิบัติิง�น

ของบริิษััท	และเห้็นว��บริิษััทฯ	มีุ่กิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิ

ห้ลักิทรัิพิ่ย์่และติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่	 ข้อกิำ�ห้นดำของติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์

แห้�งปริะเทศไทย่	และกิฎห้มุ่�ย่ห้ริือข้อกิำ�ห้นดำอ่นที�เกิี�ย่วข้อง

กัิบธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	ริวมุ่ถึืงนโย่บ�ย่ติ�อต้ิ�นกิ�ริท่จริิติของบริิษััทฯ	

และกิ�ริเปลี�ย่นแปลงกิฎเกิณฑ์์ติ��งๆ	 ที�มุ่ีผู้ลกิริะทบติ�อกิ�ริ

ดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	

 กี่ารพิัจารณารายกี่ารท่ี่�เก่ี่�ยวโยงกัี่นหรือิรายกี่าร

ที่่�อิาจม่ความขัด้แย้งที่างผลประโยชุน์	

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	ไดำ้สอบท�นกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริ
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เกีิ�ย่วโย่งห้รืิอริ�ย่กิ�ริที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์

ของบริิษััท	 โดำย่ย่ึดำห้ลักิคว�มุ่ย่่ติิธุริริมุ่	 คว�มุ่สมุ่เห้ติ่สมุ่ผู้ล	

คว�มุ่โปริ�งใส	และคำ�นึงถึืงผู้ลปริะโย่ช้น์ของผูู้้มีุ่ส�วนได้ำส�วนเสีย่

ของท่กิฝ่่�ย่	 และมีุ่กิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมูุ่ลอย่��งเพีิ่ย่งพิ่อ	 ซึ�งบริิษััทฯ	

ได้ำถืือปฏิิบัติิติ�มุ่ข้อกิำ�ห้นดำของติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่แห้�งปริะเทศไทย่	

และสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบห้ลักิทรัิพิ่ย์่และติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่	

 

 กี่ารพิัจารณาคัด้เลือิกี่เสนอิแต่ิงตัิ�งผ้้สอิบบัญชุ่

และค่าติอิบแที่นผ้้สอิบบัญชุ่	

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบได้ำ	 พิิ่จ�ริณ�คัดำเลือกิผูู้้สอบ

บัญช้ีและค��ติอบแทน	ปริะจำ�ปี	 2564	 เพิ่่อเสนอติ�อคณะ

กิริริมุ่กิ�ริบริิษััท	 โดำย่พิ่ิจ�ริณ�ถืึงผู้ลกิ�ริปฏิบิัติิง�น	คว�มุ่เป็น

อิสริะ	คว�มุ่ส�มุ่�ริถื	ปริะสบกิ�ริณ์และคว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ของค��

ติอบแทนของผูู้้สอบบัญชี้ในริอบปีที�ผู้��นมุ่�	ทั�งนี�	คณะกิริริมุ่กิ�ริ 

ติริวจสอบจึงได้ำคัดำเลือกิผูู้้สอบบัญชี้จ�กิบริิษััท	เคพีิ่เอ็มุ่จี	ภูมิุ่ไช้ย่	

สอบบัญชี้	จำ�กัิดำ	เป็นผูู้้สอบบัญชี้ของบริิษััท	โดำย่มีุ่ริ�ย่ช่้อผูู้้สอบ

บัญช้ีดำังนี�	

	 1.	น�ย่ช้�ญช้ัย่	สกิ่ลเกิิดำสิน	ผูู้้สอบบัญช้ีริับอน่ญ�ติ

เลขทะเบีย่น	6827	และ/ห้รืิอ	 

	 2.	น�ย่โช้คช้ัย่	ง�มุ่ว่ฒิกิ่ล	ผูู้้สอบบัญช้ีริับอน่ญ�ติ

เลขทะเบีย่น	9728	และ/ห้รืิอ	 

	 3.	น�งส�วส่ริีริัติน์	ทองอริ่ณแสง	ผูู้้สอบบัญช้ีริับ

อน่ญ�ติเลขทะเบีย่น	4409	และ/ห้รืิอ	 

	 4.	น�งส�วอริวริริณ	ช่้ณห้กิิจไพิ่ศ�ล	ผูู้้สอบบัญชี้รัิบ

อน่ญ�ติเลขทะเบีย่น	6105

 

 กี่ารพิัจารณาที่บที่วนกี่ฎบัติรคณะกี่รรมกี่าร

ติรวจสอิบ	

	 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบได้ำพิิ่จ�ริณ�ทบทวนกิฎบัติริ	

คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบเพิ่่อให้้มุ่ั�นใจว��กิ�ริดำำ�เนินง�นของ

คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบมีุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่และเป็นปัจจ่บัน	

คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบได้ำปฏิิบัติิห้น้�ที�ดำ้วย่คว�มุ่ริอบคอบ	

เป็นอิสริะ	โดำย่ได้ำรัิบคว�มุ่ริ�วมุ่มืุ่อด้ำวย่ดีำจ�กิผูู้้บริิห้�ริของบริิษััทฯ	

เพ่ิ่อให้้เกิิดำปริะโย่ช้น์สูงส่ดำติ�อบริิษััทฯ	และเป็นธุริริมุ่ติ�อผูู้้ถืือห้่้น	

ริวมุ่ไปถืึงผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่	ทั�งนี�	คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำ้มุ่ี

กิ�ริปริะเมิุ่นผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ของตินเองปริะจำ�ปี	2564	เพ่ิ่อ

ให้้คว�มุ่มัุ่�นใจว��กิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ของคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ 

มุ่ีปริะสิทธุิผู้ล	และบริริล่วัติถื่ปริะสงค์ที�ไดำ้รัิบมุ่อบห้มุ่�ย่

 9.1 นโยบายการควบคุมภายใน

	 บริิษััทฯ	ให้้คว�มุ่สำ�คัญติ�อกิ�ริมุ่ีริะบบกิ�ริควบค่มุ่

ภ�ย่ในที�ดำี	 โดำย่จัดำให้้มุ่ีฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ในซึ�งเป็นห้น่วย่ง�น	

ที�ปฏิิบัติิง�นอย่��งเป็นอิสริะ	 จึงมุ่ีห้น้�ที�ริ�ย่ง�นโดำย่ติริงติ�อ

คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	และผูู้้บริิห้�ริ	(Dual	Reporting	

Approach)	 เพิ่่อให้้มุ่ั�นใจว��บริิษััทฯ	 มีุ่ริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ในที�

เพิ่ีย่งพิ่อ	ทั�งนี�บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำให้้มุ่ีริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ในและ

กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งติ�มุ่	กิริอบโคริงสร้ิ�งกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ใน

ติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นส�กิล	COSO-ERM	แบ�งออกิเป็น	5	องค์ปริะกิอบ

ไดำ้ดำังนี�	

 

	 1.	 สภาพัแวด้ล้อิมกี่ารควบคุมภายในอิงค์กี่ร	

(Control	Environment)	

	 บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำให้้โคริงสริ้�งขององค์กิริเป็นองค์กิริ

ที�มุ่ีคว�มุ่โปริ�งใส	และส�มุ่�ริถืติริวจสอบไดำ้	ดำ้วย่กิ�ริกิำ�ห้นดำ

ให้้มุ่ีคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบและฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ในซึ�ง

ปฏิิบัติิง�นด้ำวย่คว�มุ่เป็นอิสริะ	กิ�ริมีุ่กิริริมุ่กิ�ริอิสริะในสัดำส�วน

ที�เพีิ่ย่งพิ่อและเห้มุ่�ะสมุ่	 และกิ�ริมีุ่กิริริมุ่กิ�ริอิสริะดำำ�ริงติำ�แห้น่ง

ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	 บริิษััทฯ	 ย่ังกิำ�ห้นดำให้้กิ�ริ

ปฏิิบัติิง�นท่กิขั�นติอนของบริิษััทฯ	ต้ิองเป็นไปด้ำวย่คว�มุ่โปริ�งใส	

มีุ่ริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในที�เห้มุ่�ะสมุ่	เพีิ่ย่งพิ่อ	มีุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่

และปริะสิทธุิผู้ล		ภ�ย่ใติ้กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริและจริิย่ธุริริมุ่

ในกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจ	กิล��วคือ	มีุ่กิ�ริกิำ�ห้นดำอำ�น�จดำำ�เนินกิ�ริที�

ช้ัดำเจน	มุ่ีกิ�ริถื�วงดำ่ลอำ�น�จ	มุ่ีกิ�ริสอบท�นริะห้ว��งกิัน	และ

ส�มุ่�ริถืติริวจสอบไดำ้	บริิษััทฯ	จัดำให้้มุ่ีผูู้้ติริวจสอบภ�ย่นอกิ

จ�กิองค์กิริ	ชั้�นนำ�ริะดัำบโลกิที�มีุ่คว�มุ่น่�เช่้อถืือ

	 2.	กี่ารประเมินความเส่�ยง	(Risk	Assessment)	

	 บริิษััทฯ	ให้้คว�มุ่สำ�คญักิบักิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งและ

กิ�ริเติรีิย่มุ่คว�มุ่พิ่ร้ิอมุ่ติ�อสถื�นกิ�ริณ์ภ�ย่ใต้ิกิ�ริเปลี�ย่นแปลง

จ�กิปัจจัย่ภ�ย่ในและภ�ย่นอกิที�อ�จจะส�งผู้ลกิริะทบติ�อกิ�ริ

ดำำ�เนินง�น	 โดำย่มุ่ีห้น่วย่ง�นบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งทำ�ห้น้�ที�ในกิ�ริ

ติดิำติ�มุ่และปริะเมุ่ินผู้ลอย่��งติ�อเน่อง	

	 บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำให้้มีุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง	

และมุ่ีฝ่่�ย่บริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งและกิฎห้มุ่�ย่	โดำย่ริ�ย่ง�นติ�อ

ผูู้้บริิห้�ริและคณะกิริริมุ่กิ�ริคว�มุ่เสี�ย่ง	และผูู้้บริิห้�ริ	(Dual	

Reporting	Approach)	ท่กิไติริมุ่�ส	
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	 ฝ่่�ย่บริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งและฝ่่�ย่กิฎห้มุ่�ย่ไดำ้จัดำให้้มุ่ี

กิ�ริปริะเมุ่ินปัจจัย่คว�มุ่เสี�ย่ง	โอกิ�ส	และผู้ลกิริะทบของ

เห้ติ่กิ�ริณ์ซึ�งอ�จส�งผู้ลกิริะทบติ�อกิ�ริบริริล่วัติถื่ปริะสงค์	และ

เป้�ห้มุ่�ย่ของบริิษััทฯ	ริวมุ่ถืึงกิำ�ห้นดำกิลย่่ทธุ์และแนวปฏิิบัติิ

เพิ่่อบริิห้�ริ	ลดำ	จำ�กิัดำ	ห้ริือกิำ�จัดำคว�มุ่เสี�ย่ง	ติ�มุ่ที�เปิดำเผู้ย่ใน

ห้ัวข้อ	“กิ�ริจัดำกิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง”

	 3.	กี่ารควบคุมกี่ารปฏิิบัติิงาน	(Control	Activities)	

	 บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำให้้มีุ่กิิจกิริริมุ่กิ�ริควบค่มุ่อยู่�ในท่กิริะดัำบ

และท่กิส�วนง�นขององค์กิริ	เช้�น	นโย่บ�ย่	ริะเบีย่บปฏิิบัติ	ิ

ขั�นติอนกิ�ริปฏิิบัติิ	กิ�ริอน่มัุ่ติิ	กิ�ริกิำ�ห้นดำอำ�น�จ	กิ�ริติริวจสอบ

คว�มุ่ถืูกิติ้อง	กิ�ริสอบท�นริะห้ว��งกิัน	ริวมุ่ถืึงจัดำให้้ผูู้้บริิห้�ริ

ท่กิฝ่่�ย่มีุ่กิ�ริทบทวน	และปรัิบปร่ิงกิิจกิริริมุ่กิ�ริควบค่มุ่เพ่ิ่อเพิิ่�มุ่

ปริะสิทธุิภ�พิ่	และปริะสิทธุิผู้ลในกิ�ริป้องกิัน	ห้ริือลดำคว�มุ่

เสีย่ห้�ย่	ซึ�งอ�จทำ�ให้้ไมุ่�ส�มุ่�ริถืบริริล่วัติถ่ืปริะสงค์และเป้�ห้มุ่�ย่

ของบริิษััทฯ	ได้ำ	มีุ่กิ�ริกิำ�ห้นดำแนวท�งกิ�ริดำำ�เนินง�นที�สอดำคล้อง

และเป็นไปติ�มุ่กิริอบ	นโย่บ�ย่	แนวปฏิิบัติิ	 และทิศท�ง

กิลย่่ทธ์ุของบริิษััทฯ	ดำังนี�	

	 1.	กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่	ริะเบีย่บปฏิิบัติิ	และคู�มืุ่อปฏิิบัติิง�น	

ที�เป็นล�ย่ลักิษัณ์อักิษัริ	

	 2.		มีุ่กิ�ริบริิห้�ริ	ติิดำติ�มุ่	และกิำ�กัิบดูำแลกิ�ริปฏิิบัติิง�น	 

ให้้เป็นไปติ�มุ่แผู้นง�น	กิฎริะเบีย่บ	ข้อบังคับ	และคู �มุ่ือ	

กิ�ริปฏิิบัติิง�นติ��งๆ	 ติลอดำจนกิ�ริปฏิิบัติิง�นให้้เป็นไปติ�มุ่	

กิฎห้มุ่�ย่และข้อกิำ�ห้นดำภ�ย่นอกิ	

	 3.	มุ่ีกิ�ริแบ�งแย่กิห้น้�ที�และกิำ�ห้นดำอำ�น�จอน่มุ่ัติิ

อย่��งช้ัดำเจน	ที�ส�มุ่�ริถืติริวจสอบไดำ้อย่��งมีุ่ปริะสิทธุิภ�พิ่	

	 4.	มุ่ีกิ�ริกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริเกีิ�ย่วโย่งกัิน	

(Related	Parties	Transaction)	ที�คำ�นึงถืึงปริะโย่ช้น์สูงส่ดำ

ของบริิษััทฯ	เป็นสำ�คัญ	โดำย่ให้้พิ่ิจ�ริณ�ริ�ย่กิ�ริเสมุ่ือนเป็น	

ริ�ย่กิ�ริที�กิริะทำ�กัิบบ่คคลภ�ย่นอกิ	(At	Arms’	Length	Basis)	

	 5.	มุ่ีดำัช้นีช้ี�วัดำผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�น	(KPI)	ที�เช้่อมุ่โย่ง

กิับเป้�ห้มุ่�ย่	ของบริิษััทฯ	

	 6.	มุ่ีกิ�ริดำูแลป้องกิันทริัพิ่ย่์สินของบริิษััทฯ	 ไมุ่�ให้้

ถืูกินำ�ไปใช้้เพิ่่อปริะโย่ช้น์ส�วนติน	

	 7.	มุ่ีริะบบกิ�ริควบค่มุ่ด้ำ�นเทคโนโลย่ีส�ริสนเทศที�

เห้มุ่�ะสมุ่และมุ่ีปริะสิทธุิภ�พิ่	

	 8.	มุ่ีกิ�ริให้้คว�มุ่รู้ิและจัดำอบริมุ่เกีิ�ย่วกิับกิ�ริควบค่มุ่

ภ�ย่ในแกิ�พิ่นักิง�นอย่��งติ�อเน่อง

 

	 4.	สารสนเที่ศและกี่ารส่อิสาร	(Information	&	

Communication)	

	 เพิ่่อให้้เกิิดำกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในที�เห้มุ่�ะสมุ่	 เพิ่ีย่งพิ่อ	

และมุ่ีปริะสิทธุิภ�พิ่	บริิษััทฯ	ไดำ้ส�งเสริิมุ่	สนับสนน่	และลงทน่

ในกิ�ริพิ่ัฒน�ริะบบเทคโนโลย่ีส�ริสนเทศ	และคว�มุ่ปลอดำภัย่

ส�ริสนเทศอย่��งย่ิ�งย่วดำมุ่�โดำย่ติลอดำ	 ริวมุ่ถึืงกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่

ส�ริสนเทศและคว�มุ่ปลอดำภัย่ส�ริสนเทศ	เพิ่่อให้้ข้อมุู่ลติ��งๆ 

อันห้มุ่�ย่ไมุ่�จำ�กิัดำ	 เพิ่ีย่งข้อมุู่ลท�งกิ�ริเงิน	 มุ่ีคว�มุ่ถืูกิติ้อง	

ทันเวล�	และเช้่อถืือไดำ้	ริะบบเทคโนโลย่ีส�ริสนเทศของ 

บริิษััทฯ	มุ่ีปริะสิทธุิภ�พิ่	ริวมุ่ทั�งมุ่ีคว�มุ่ปลอดำภัย่ของข้อมุู่ล	

เพีิ่ย่งพิ่อ	 นับตัิ�งแติ�กิริะบวนกิ�ริริวบริวมุ่ข้อมูุ่ล	กิ�ริปริะมุ่วลผู้ล

ข้อมูุ่ล	กิ�ริจับเก็ิบข้อมูุ่ล	และกิ�ริกู้ิข้อมุู่ล	เพ่ิ่อให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริ	

ผูู้้บริิห้�ริ	และฝ่่�ย่ปฏิิบัติิง�น	ส�มุ่�ริถืนำ�ข้อมุู่ลไปใช้้ในกิ�ริ

ติัดำสินใจ	และดำำ�เนินง�นไดำ้

	 บริิษััทฯ	จัดำให้้มุ่ีผูู้้ติริวจสอบริะบบส�ริสนเทศและ	

คว�มุ่ปลอดำภัย่ส�ริสนเทศจ�กิองค์กิริชั้�นนำ�ริะดัำบโลกิที�มุ่ี

คว�มุ่น่�เช้่อถืือ	พิ่ร้ิอมุ่ทั�งริ�ย่ง�นติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	

และผูู้้บริิห้�ริท่กิไติริมุ่�ส

	 ทั�งนี�	บริิษััทฯ	ไดำ้ให้้คว�มุ่สำ�คัญเริ่องคว�มุ่ปลอดำภัย่ 

ของริะบบส�ริสนเทศ	โดำย่ไดำ้ดำำ�เนินกิ�ริควบคู�ไปกัิบแผู้นง�น

โดำย่มุ่ีห้น่วย่ง�นภ�ย่นอกิ	เข้�มุ่�ปริะเมุ่ินคว�มุ่เสี�ย่งดำ้�นคว�มุ่

มุ่ั�นคงปลอดำภัย่ท�งไซเบอริ์	(Cyber	Security)	และวัดำริะดำับ

คว�มุ่พิ่ร้ิอมุ่ขององค์กิริ	ในกิ�ริติอบสนองภัย่ค่กิค�มุ่ให้มุ่�ๆ 	และ

ได้ำปริับปร่ิงนโย่บ�ย่ดำ้�นเทคโนโลย่ีส�ริสนเทศริะดำับองค์กิริ	

(Corporate	 IT	Policy)	 เพิ่่อเสริิมุ่สริ้�งและติอบสนองติ�อ

คว�มุ่เปลี�ย่นแปลงไดำ้อย่��งเพิ่ีย่งพิ่อ	 ริวมุ่ทั�งไดำ้มุ่ีกิ�ริปริับ	

กิริะบวนกิ�ริปริะเมุ่ินกิ�ริไดำ้มุ่�และกิ�ริพิ่ัฒน�ให้้มุ่ีคว�มุ่

ย่ืดำห้ย่่�นมุ่�กิขึ�น	 เพิ่่อนำ�เทคโนโลย่ีดำิจิทัลที�มุ่ีศักิย่ภ�พิ่เข้�มุ่�

ใช้้	ให้้ทันติ�อคว�มุ่ติ้องกิ�ริของธุ่ริกิิจ	โดำย่ไดำ้นำ�	เทคโนโลย่ี	ที�

มุ่ีคว�มุ่ย่ืดำห้ย่่�นสูงมุ่�ใช้้ในกิ�ริปฏิิบัติิง�น

	 บริิษััทฯ	จัดำให้้มุ่ีริะบบ	Intranet	และแพิ่ลติฟัอริ์มุ่	

เช้�น	แพิ่ลติฟัอริ์มุ่	MTC	University	และแพิ่ลติฟัอริ์มุ่	MTC	

Forum	เพิ่่อใช้้เป็นช้�องท�งกิ�ริส่อส�ริภ�ย่ใน	บริิษััทฯ	ในกิ�ริ

เผู้ย่แพิ่ริ�นโย่บ�ย่	กิฎริะเบีย่บ	คำ�สั�ง	และแนวท�งกิ�ริปฏิิบัติิง�น	

ริวมุ่ถึืงข��วส�ริติ��งๆ	ได้ำ	อย่��งมีุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่ทั�วถึืง	และทันกิ�ล 

มุ่ีกิ�ริควบค่มุ่คว�มุ่ปลอดำภัย่ดำ้วย่กิ�ริกิำ�ห้นดำสิทธุิ�	 ในกิ�ริเข้�

ถืึงข้อมุู่ลในริะบบติ��ง	 ๆ	 ติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริแบ�งแย่กิ	 ห้น้�ที�และ

กิ�ริใช้้ง�น	 มุ่ีช้�องท�งในกิ�ริส่อส�ริภ�ย่ในองค์กิริ	 ที �มุ่ ี

ปริะสิทธุิภ�พิ่	เช้�น	กิ�ริส�งอีเมุ่ล	กิ�ริปริะช้�สัมุ่พิ่ันธุ์ผู้��นกิ�ริ

จัดำกิิจกิริริมุ่ติ��งๆ	ริวมุ่ทั�งมุ่ีกิ�ริปริะช้่มุ่ริ�วมุ่กิันเพิ่่อให้้เกิิดำกิ�ริ

ปริะส�นง�นและส�มุ่�ริถืปฏิิบัติิง�นอย่��งมุ่ีปริะสิทธุิผู้ล

	 ติั�งแติ�ปี	2564	บริิษััทฯ	กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ค่้มุ่คริอง

ข้อมูุ่ลส�วนบ่คคล(ฉบับปรัิบปร่ิงปี	2564)	 เพ่ิ่อให้้เกิิดำคว�มุ่โปริ�งใส

และเป็นธุริริมุ่ติ�อผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่	และมุ่ีริะบบกิ�ริดำูแลข้อมุู่ลที�

ริัดำกิ่มุ่ย่ิ�งขึ�น

 

	 5.	กี่ารติิด้ติาม	(Monitoring	Activities)	

	 บริิษััทฯ	 จัดำให้้มุ่ีกิริะบวนกิ�ริติิดำติ�มุ่ปริะเมุ่ินผู้ลเพิ่่อ

ให้้มุ่ั�นใจว��มุ่ีกิ�ริปฏิิบัติิกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในอย่��งสมุ่ำ��เสมุ่อ	

รายงานประจำำาปี 2564
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และริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในย่ังเพิ่ีย่งพิ่อ	เห้มุ่�ะสมุ่	และมุ่ี

ปริะสิทธุิภ�พิ่	สอดำคล้องกิับกิ�ริเปลี�ย่นแปลงของสิ�งแวดำล้อมุ่	

ซึ�งกิริะบวนกิ�ริติดิำติ�มุ่ผู้ล	ปริะกิอบดำ้วย่	

  กิ�ริปริะเมิุ่นผู้ลด้ำวย่ริะบบ	KPI	เป็นกิ�ริปริะเมิุ่นผู้ล

กิ�ริดำำ�เนินง�นโดำย่ผูู้้บริิห้�ริ	ห้ัวห้น้�ฝ่่�ย่	และพิ่นักิง�น	ริวมุ่

ทั�งมุ่ีกิ�ริปริะช้่มุ่	ผูู้้บริิห้�ริ	เพิ่่อติิดำติ�มุ่ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นให้้

เป็นไปติ�มุ่เป้�ห้มุ่�ย่	ที�กิำ�ห้นดำอย่��งสมุ่ำ��เสมุ่อ	โดำย่มุ่ีส�ย่ง�น

ติริวจสอบภ�ย่ใน	 และกิำ�กิับกิ�ริปฏิิบัติิง�นติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่		

ปริะกิอบดำ้วย่

 1.	ห้น่วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ใน	(Internal	Audit)	

ทำ�ห้น้�ที�ติริวจสอบ	และปริะเมุ่ินปริะสิทธุิผู้ล	ปริะสิทธุิภ�พิ่	

คว�มุ่เพีิ่ย่งพิ่อของริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ในและผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�น	

ให้้เป็นไปติ�มุ่กิฎริะเบีย่บและมุ่�ติริฐ�นภ�ย่ในองค์กิริ	โดำย่

มุ่่�งเน้นคว�มุ่เสี�ย่งสำ�คัญของบริิษััทฯ	 (Risk	Based	Audit)	

พิ่ร้ิอมุ่ทั�งให้้ข้อเสนอแนะ	เพ่ิ่อกิ�ริปรัิบปร่ิงกิริะบวนกิ�ริดำำ�เนินง�น

ติ��ง	ๆ	และติิดำติ�มุ่ผู้ลเพิ่่อให้มุ้่ั�นใจว��ปัญห้�ติ��ง	ๆ	ไดำ้ริับกิ�ริ

ปริับปริง่แกิ้ไขอย่��งเห้มุ่�ะสมุ่	และทันกิ�ล	

 2.	 ห้น่วย่ง�นกิำ�กิับกิ�ริปฏิิบัติิง�นติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่	

(Corporate	Compliance)	ทำ�ห้น้�ที�ติริวจสอบผู้ลกิ�ริดำำ�เนิน

ง�นให้้สอดำคล้องกิับกิฎห้มุ่�ย่และข้อกิำ�ห้นดำภ�ย่นอกิ	 โดำย่

ริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริติริวจสอบ	และกิ�ริติิดำติ�มุ่ติ�อฝ่�่ย่บริิห้�ริและ 

คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบอย่��งสมุ่ำ��เสมุ่อ

	 กี่ารติรวจสอิบภายใน

	 1.	หน่วยงานติรวจสอิบภายใน

	 ห้น่วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ในของบริิษััทฯ	ปฏิิบัติิห้น้�ที�

ดำ้วย่คว�มุ่เป็นอิสริะ	มุ่ีผูู้้ริับผู้ิดำช้อบดำ้�นกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ใน

สูงส่ดำ	ซึ�งริ�ย่ง�นโดำย่ติริงติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	และ 

ผูู้้บริิห้�ริ	(Dual	Report)	ในปัจจ่บัน	คือ	น�ย่เฉลิมุ่	อินห้อมุ่	

ดำำ�ริงติำ�แห้น่งผูู้้ช้�วย่ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่ติริวจสอบ	 และเลข�น่กิ�ริ

คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	และมุ่ีปริะสบกิ�ริณ์ทำ�ง�นดำ้�นกิ�ริ

ติริวจสอบภ�ย่ในซึ�งเกีิ�ย่วข้องกัิบธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ	มุ่�กิว��	20	ปี

	 2.	กี่ารปฏิิบัติิงานขอิงฝ่่ายติรวจสอิบภายใน

 2.1	แผู้นกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในปริะจำ�ปี	

	 ห้น่วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ในจัดำทำ�แผู้นกิ�ริติริวจสอบ

ภ�ย่ในปริะจำ�ปี	โดำย่อิงจ�กิผู้ลกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เสี�ย่งของ

ฝ่่�ย่บริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งและกิฎห้มุ่�ย่	 (Risk	 Based	 Basis)	

และนำ�เสนอติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริ	 ติริวจสอบเพิ่่อขออน่มุ่ัติิแผู้น	

โดำย่อ�จมีุ่กิ�ริขอปรัิบปร่ิงแผู้นริะห้ว��งปีห้�กิมีุ่ปริะเด็ำนคว�มุ่

เสี�ย่งให้มุ่�ที�สำ�คัญ	

 2.2	กิริะบวนกิ�ริติริวจสอบ	

	 ห้น่วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ในปฏิิบัติิกิ�ริติริวจสอบ	

ภ�ย่ในติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในและจริิย่ธุริริมุ่ของ

ผูู้้ติริวจสอบซึ�งมุ่ีขอบเขติกิ�ริติริวจสอบคริอบคล่มุ่ถึืงกิ�ริ

ปฏิิบัติิง�นของสำ�นักิง�นส�ข�ของบริิษััทฯ	 ที�กิริะจ�ย่อยู่�ทั�ว

ปริะเทศ	และบริิษััทย่�อย่ของบริิษััทฯ	

 2.3	กิ�รินำ�เสนอริ�ย่ง�นติริวจสอบและติดิำติ�มุ่ผู้ล	

	 ห้น่วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ในมีุ่ห้น้�ที�ริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริ

ติริวจสอบภ�ย่ในและกิ�ริสอบท�นริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ในแกิ�

ผูู้้รัิบผิู้ดำช้อบห้น่วย่ง�นที�ได้ำรัิบกิ�ริติริวจสอบ	และติิดำติ�มุ่ผู้ลกิ�ริ

แกิ้ไขแล้วจึงริ�ย่ง�นติ�อผูู้้บริิห้�ริเป็นปริะจำ�ท่กิเดำือนและ

ริ�ย่ง�นติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบเป็นริ�ย่ไติริมุ่�ส

	 3.	กี่ารพััฒนาบุคลากี่รขอิงฝ่่ายติรวจสอิบภายใน	

 3.1	กิ�ริฝ่ึกิอบริมุ่เพิ่่อพิ่ัฒน�บ่คล�กิริดำ้�นคว�มุ่ริู	้

มุ่�ติริฐ�นกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ใน	

	 ในปี	 2564	 หั้วห้น้�ฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ในไดำ้กิำ�ห้นดำ	

ให้้เจ้�ห้น้�ที�ติริวจสอบภ�ย่ในจำ�นวน	3	คน	เข้�ริับกิ�ริอบริมุ่

ในห้ลักิสูติริที�เกิี�ย่วข้องกัิบมุ่�ติริฐ�นกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในและ

จริริย่�บริริณของผูู้้ติริวจสอบภ�ย่ใน	

 3.2	จำ�นวนพิ่นักิง�นฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ใน	

	 เน่องจ�กิบริิษััทฯ	 มุ่ีกิ�ริเติิบโติท�งธุ่ริกิิจและมุ่ีกิ�ริ

ขย่�ย่ส�ข�ในปี	 2564	จำ�นวน	915	ส�ข�	ทำ�ให้้บริิษััทฯ	มุ่ี

จำ�นวนส�ข�ทั�งห้มุ่ดำ	ณ	สิ�นส่ดำปี	2564	จำ�นวน	5,799	ส�ข�

กิริะจ�ย่อยู่�ทั�วปริะเทศ	ฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ในจึงติ้องมุ่ีจำ�นวน

พิ่นักิง�นที�เพิ่ีย่งพิ่อติ�อกิ�ริปฏิิบัติิง�นติริวจสอบภ�ย่ในที�มุ่ี

ขอบเขติ	คริอบคล่มุ่ถึืงกิ�ริปฏิิบัติิง�นของสำ�นักิง�นส�ข�	เพ่ิ่อ	

ให้้มุ่ั�นใจว��ริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในของบริิษััทฯ	ย่ังเห้มุ่�ะสมุ่	

เพิ่ีย่งพิ่อ	และมุ่ีปริะสิทธุิภ�พิ่	ดำังนั�น	ณ	สิ�นส่ดำปี	2564	ฝ่่�ย่

ติริวจสอบภ�ย่ในจึงมีุ่พิ่นักิง�นติริวจสอบภ�ย่ในริวมุ่ทั�งสิ�น	70	คน	

ซึ�งเป็นจำ�นวนที�คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	และผูู้้บริิห้�ริมุ่ีคว�มุ่

เห้็นว��เห้มุ่�ะสมุ่และเพิ่ีย่งพิ่อแล้ว

 

	 4.	กี่ารควบคุมและปรับปรุงคุณภาพังานติรวจสอิบ

	 ในปี	พิ่.ศ.	2564	คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ	มีุ่มุ่ติิแติ�งตัิ�ง 

ที�ปริึกิษั�จ�กิภ�ย่นอกิ	บริิษััท	ธุริริมุ่นิติิ	จำ�กิัดำ	(มุ่ห้�ช้น)	ซึ�ง

เป็นองค์กิริท�งวิช้�ช้ีพิ่ช้ั�นแนวห้น้�ดำ้�นกิฎห้มุ่�ย่	บัญช้ี	ภ�ษัี

อ�กิริ	กิ�ริติริวจสอบบัญช้ี	และกิ�ริติริวจสอบ	ภ�ย่ใน	 เพิ่่อ

กิ�ริปริะเมุ่ินค่ณภ�พิ่ง�นติริวจสอบภ�ย่ในของบริิษััทฯ	ติ�มุ่

แนวท�งใน	 กิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่องค์ปริะกิอบภ�คบังคับของกิริอบ

กิ�ริปฏิิบัติิง�นวิช้�ช้ีพิ่ติริวจสอบภ�ย่ในส�กิล	โดำย่แผู้นง�น	

ในปีนี�	มีุ่วัติถื่ปริะสงค์;	
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 1.	 เพ่ิ่อเสริิมุ่สร้ิ�งคว�มุ่รู้ิคว�มุ่เข้�ใจกิ�ริว�งแผู้นในริ�ย่ละเอีย่ดำกิ�ริสอบท�นกิ�ริจัดำทำ�ผัู้งท�งเดิำนของง�น	(Flow	Chart)	

จ่ดำควบค่มุ่และกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เสี�ย่งที�สำ�คัญกิ�ริจัดำทำ�แนวท�งกิ�ริติริวจสอบ	(Audit	Program)	กิ�ริปฏิิบัติิง�นติริวจสอบกิ�ริ

ริ�ย่ง�นและปิดำกิ�ริติริวจสอบ	และริะบบกิ�ริติิดำติ�มุ่ข้อเสนอแนะติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นติริวจสอบภ�ย่ใน

	 2.	 เพิ่่อพิ่ัฒน�คว�มุ่ริู้	 ทักิษัะและคว�มุ่ส�มุ่�ริถืแกิ�พิ่นักิง�นที�บริิษััทฯ	 พิิ่จ�ริณ�มุ่อบภ�ริกิิจให้้ทำ�ห้น้�ที�ผูู้้ริับผู้ิดำช้อบกิ�ริ

ติริวจสอบภ�ย่ในดำ้วย่วิธุีกิ�ริอบริมุ่	เช้ิงปฏิบิัติิกิ�ริในกิ�ริว�งแผู้นริ�ย่ละเอีย่ดำ	กิ�ริสอบท�น	กิ�ริจัดำทำ�ผู้ังท�งเดำินของง�น	 (Flow	

Chart)	จ่ดำควบค่มุ่	และกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เสี�ย่งที�สำ�คัญกิ�ริจัดำทำ�แนวท�ง	กิ�ริติริวจสอบ	(Audit	Program)	กิ�ริปฏิิบัติิง�น	

ติริวจสอบ	กิ�ริริ�ย่ง�นและปิดำกิ�ริติริวจสอบ	และริะบบกิ�ริติิดำติ�มุ่ข้อเสนอแนะ

	 3.	 เพ่ิ่อให้้ผูู้้ติริวจสอบภ�ย่ในของบริิษััทฯ	มีุ่กิ�ริปฏิิบัติิง�นเป็นไปติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในส�กิล	(IPPF)	อย่��งไริ

กิ็ติ�มุ่	ณ	วันที�	31	ธุันว�คมุ่	พิ่.ศ.	2564	บริิษััทฯ	ย่ังอยู่�ในริะย่ะที�สี�ของแผู้นง�นพิ่ัฒน�วิช้�ช้ีพิ่ติริวจสอบภ�ย่ใน

	 5.	กี่ารเพัิ�มคุณค่าติ่อิบริษััที่ฯ

	 ในกิ�ริปฏิิบัติิง�น	ห้ริือกิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลใดำๆที�ติ้องกิ�ริคว�มุ่เป็นอิสริะ	เที�ย่งธุริริมุ่	และซ่อสัติย่์ส่จริิติ	ห้น่วย่ง�นติริวจสอบ

ภ�ย่ในจะไดำ้ริับคว�มุ่ไว้ว�งใจจ�กิ	คณะกิริริมุ่กิ�ริ	และผูู้้บริิห้�ริให้้เป็นติัวกิล�งในกิ�ริปฏิิบัติิง�น	เน่องจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริ	และ 

ผูู้้บริิห้�ริมุ่ีคว�มุ่เช้่อมุ่ั�นในจริริย่�บริริณของผูู้้ปฏิิบัติิห้น้�ที�ติริวจสอบภ�ย่ใน	ซึ�งกิ�ริปฏิิบัติิง�น	ห้ริือกิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลนั�น	อ�จมุ่ิไดำ้มุ่ี

คว�มุ่เกิี�ย่วข้องโดำย่ติริงกิับคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบของฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ใน	อ�ทิ	กิ�ริเป็นติัวกิล�งในกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่พิ่ึงพิ่อใจของ

พิ่นักิง�น	ห้ริือกิ�ริสัมุ่ภ�ษัณ์พิ่นักิง�นกิ�อนล�ออกิ	กิ�ริช้�วย่สืบสวนเพิ่่อห้�ข้อเท็จจริิงกิริณีพิ่นักิง�นท่จริิติ	เป็นติ้น

 9.2 รายการระหว่างกัน

	 ริ�ย่ละเอีย่ดำริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิัน	ในปี	2564	และปี	2563	บริิษััทฯ	มีุ่กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริกัิบบ่คคลที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้ง	โดำย่มุ่ี

ริ�ย่ละเอีย่ดำของริ�ย่กิ�ริ	ดำังนี�

น�ย่ชู้ช้�ติิ			

เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่

ดำำ�ริงติำ�แห้น่ง	

ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ 

บริิห้�ริ	และเป็นผูู้้ถืือ

ห้่้นริ�ย่ให้ญ�ของบริิษััทฯ	

โดำย่ถืือห้่้นคิดำเป็นร้ิอย่

ละ	33.49	ของจำ�นวน

ห้่้นที�จำ�ห้น่�ย่ไดำ้แล้ว

ทั�งห้มุ่ดำ	ณ	วันที�	

31	ธัุนว�คมุ่	2564

เป็นคู�สมุ่ริส

ของน�งดำ�วนภ�

เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่	(ริวมุ่

ริ�ย่กิ�ริถืือห้่้นของ

คู�สมุ่ริส	จะถืือห้่้น

ในบริิษััท	ริวมุ่	

1,430,056,400	ห้่น้	

คิดำเป็น	67.45%	ของ

จำ�นวนห้่น้ที�จำ�ห้น่�ย่

ได้ำแล้วทั�งห้มุ่ดำ	ณ	วันที�	

31	ธุันว�คมุ่	2564)

ค��เช้��สำ�นักิง�น 2.65 2.54 บริิษััทฯ	เช้��อ�ค�ริ

พิ่�ณิช้ย่์และโกิดัำงริวมุ่

จำ�นวน	8	แห้�ง	จ�กิ

น�ย่ชู้ช้�ติิ	เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่	

เพิ่่อใช้้เป็นส�ข�และ

ศูนย่์ปริะมุู่ลริถืของ

บริิษััทฯ	โดำย่ค��เช้��

ดัำงกิล��วเป็นไปติ�มุ่ค��

เช้��ย่่ติธิุริริมุ่ที�ปริะเมุ่ิน

โดำย่บริิษััท	อเมุ่ริกิิัน	

แอ๊พิ่เพิ่ริซัล	

(ปริะเทศไทย่)	จำ�กิัดำ	

ซึ�งเป็นผูู้้ปริะเมุ่ินอิสริะ

ที�ได้ำรัิบคว�มุ่เห้็นช้อบ

จ�กิสำ�นักิง�น

คณะกิริริมุ่กิ�ริ

กิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย่์และ

ติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย่์

บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง
ลักษัณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ

ณวันที่ 31 

ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการ

ณวันที่ 31 

ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

ลักษัณะรายการ

รายงานประจำำาปี 2564
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น�งดำ�วนภ�				

เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่

ดำำ�ริงติำ�แห้น่ง		

กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ	

และเป็นผูู้้ถืือห้่น้ริ�ย่

ให้ญ�ของบริิษััท	 

โดำย่ถืือห้่น้คิดำเป็นริ้อย่

ละ	33.96	ของจำ�นวน

ห้่้นที�จำ�ห้น่�ย่ได้ำแล้ว

ทั�งห้มุ่ดำ	ณ	วันที�	31	

ธุันว�คมุ่	2564

	เป็นคู�สมุ่ริสของ

น�ย่ชู้ช้�ติิ	เพ็ิ่ช้ริอำ�ไพิ่	

(ริวมุ่ริ�ย่กิ�ริถืือห้่้น

ของคู�สมุ่ริส	จะถืือห้่น้

ในบริิษััท	ริวมุ่	

1,430,056,400	ห้่น้	

คิดำเป็น	67.45%	ของ

จำ�นวนห้่น้ที�จำ�ห้น่�ย่

ได้ำแล้วทั�งห้มุ่ดำ	ณ	วัน

ที�	31	ธุันว�คมุ่	2564)	

ค��เช้��สำ�นักิง�น 1.68 4.05 บริิษััทฯ	เช้��อ�ค�ริ

พิ่�ณิช้ย่์ริวมุ่จำ�นวน

6	แห้�งจ�กิ

น�งดำ�วนภ�	

เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่	เพ่ิ่อใช้้

เป็นสำ�นักิง�นให้ญ�	

ส�ข�และสถื�นที�เกิ็บ

ทรัิพิ่ย่์สินโดำย่อัติริ�

ค��เช้��อ�ค�ริที�ใช้้เป็น

สำ�นักิง�นให้ญ�และ

ส�ข�เป็นไปติ�มุ่มุู่ลค��

เช้��ย่ต่ิิธุริริมุ่ที�ปริะเมุ่ิน

โดำย่บริิษััท	อเมุ่ริิกิัน	

แอ๊พิ่เพิ่ริซัล	

(ปริะเทศไทย่)	จำ�กิัดำ	

ซึ�งเป็นผูู้้ปริะเมุ่ินอิสริะ

ที�ได้ำริับคว�มุ่เห้็นช้อบ

จ�กิสำ�นักิง�น

คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับ

ติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่และ

ติล�ดำห้ลักิทรัิพิ่ย์่	และ

สำ�ห้รัิบอัติริ�ค��เช้��

อ�ค�ริที�ใช้้เป็นสถื�นที�

เก็ิบเอกิส�ริของ

บริิษััทฯ	เป็นอัติริ�

เดีำย่วกัิบริ�ค�ที�บริิษััทฯ

เช้��อ�ค�ริในบริิเวณ

ใกิล้เคีย่งกิันจ�กิบค่คล

ภ�ย่นอกิ

น�ย่วศิน		

เดำช้กิิจวิกิริมุ่

เป็นผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ�

ของบริิษััท	โดำย่ถืือห้่้น

คิดำเป็นริ้อย่ละ	0.02	

ของจำ�นวนห้่น้ที�

จำ�ห้น่�ย่ไดำ้แล้ว

ทั�งห้มุ่ดำ	ณ	วันที�	11	

พิ่ฤศจิกิ�ย่น	2564			

และเป็นน้องช้�ย่น�ง

ดำ�วนภ�	เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่

ซึ�งดำำ�ริงติำ�แห้น่ง

กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ	

ค��คอมุ่มุ่ิช้ช้ั�น

เอเย่�นติ์

2.25 2.22 บริิษััทฯ	จ��ย่ค��

คอมุ่มุ่ิช้ช้ั�นเอเย่�นต์ิให้้

แกิ�น�ย่วศิน

เดำช้กิิจวิกิริมุ่	โดำย่

พิิ่จ�ริณ�จ�กิจำ�นวน

สัญญ�ที�ปล�อย่สินเช่้อ

ในแติ�ละเดำือนติ�มุ่

อัติริ�ที�บริิษััทฯ	

กิำ�ห้นดำซึ�งเป็นกิ�ริ

ดำำ�เนินธุ่ริกิิจปกิติิ

ของบริิษััทฯ	เพ่ิ่อเป็น

ช้�องท�งในกิ�ริ

บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง
ลักษัณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ

ณวันที่ 31 

ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการ

ณวันที่ 31 

ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

ลักษัณะรายการ
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น�ย่วศิน		

เดำช้กิิจวิกิริมุ่	

(ติ�อ)

ให้้บริิกิ�ริแกิ�ลูกิค้�

ของบริิษััทฯ	สำ�ห้ริับ

อัติริ�ค��คอมุ่มุ่ิช้ช้ั�นที�

จ��ย่ให้้แกิ�น�ย่วศิน

เป็นอัติริ�ที�เห้มุ่�ะสมุ่

เน่องจ�กิเป็นอัติริ�

เดำีย่วกิับที�บริิษััทฯ	

จ��ย่ให้้แกิ�เอเย่�นติ์

ริ�ย่อ่น	ทั�งนี�	บริิษััทฯ	

ไมุ่�มุ่ีนโย่บ�ย่ในกิ�ริ

ริับเอเย่�นติ์เพิ่ิ�มุ่เติมิุ่

ในอน�คติ

ผูู้้บริิห้�ริ

น�ย่บัญญัติิ			 

			นิลศิริิ

น�ย่นิย่มุ่		

			ริอดำน้อย่

น�ย่บัญญัติิ		

นิลศิริิ	ดำำ�ริง

ติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริ

บริิห้�ริ	และ

ริองผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่

กิิจกิ�ริส�ข�	

น�ย่นิย่มุ่		

ริอดำน้อย่	ดำำ�ริง

ติำ�แห้น่งกิริริมุ่กิ�ริ

บริิห้�ริ	และผูู้้ช้�วย่

ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่�่ย่

กิิจกิ�ริส�ข�	

ลูกิห้นี�เงินให้้กู้ิยื่มุ่

			ย่อดำย่กิมุ่�ต้ินงวดำ

			กู้ิเพิิ่�มุ่ริะห้ว��งงวดำ

			ช้ำ�ริะคืนริะห้ว��ง-

			งวดำ

			ย่อดำคงเห้ลือ		

			ปล�ย่งวดำ

ดำอกิเบี�ย่ริับ

(พิ่ันบ�ท)

38

150

148

40

2.82

พิ่ันบ�ท)

18

200

180

38

3.2

เป็นสวัสดิำกิ�ริที�บริิษััทฯ	

ให้้แกิ�พิ่นักิง�นท่กิคน		

โดำย่เง่อนไขติ��งๆ	

ที�ผูู้้บริิห้�ริไดำ้ริับเป็น

เง่อนไขเดำีย่วกัินกิับ

ที�พิ่นักิง�นท่กิคน

ได้ำริับ	ซึ�งบริิษััทฯ

คิดำอัติริ�ดำอกิเบี�ย่

ร้ิอย่ละ	8.00	ติ�อปี

บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง
ลักษัณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ

ณวันที่ 31 

ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการ

ณวันที่ 31 

ธันวาคม 2563

(ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

ลักษัณะรายการ

รายงานประจำำาปี 2564
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	 ความเห็นขอิงคณะกี่รรมกี่ารติรวจสอิบ	

	 มุ่ติิคณะกิริริมุ่กิ�ริคริั �งที �	 1/2565	 เมุ่่อวันที �	 14	

กิ่มุ่ภ�พิ่ันธุ์	 2565	 โดำย่มุ่ีคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	 ซึ�งเป็น

กิริริมุ่กิ�ริอิสริะเข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่	 ไดำ้ให้้คว�มุ่เห้็นว��กิ�ริทำ�

ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกัินเป็นคว�มุ่จำ�เป็นในกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจทั�วไป	

เง่อนไขติ��งๆ	ของริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิันเป็นไปติ�มุ่ริ�ค�ติล�ดำ	

ริ�ค�ติ�มุ่สัญญ�และริ�ค�ที�ติกิลงกิัน	ซึ�งมุ่ีคว�มุ่สมุ่เห้ติ่สมุ่ผู้ล

และเป็นไปติ�มุ่กิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจทั�วไป

	 กี่ารติ่อิติ้านกี่ารทีุ่จริติคอิร์รัปชัุน

	 บริิษััทฯ	ให้้คว�มุ่สำ�คัญในกิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริท่จริิติ

คอร์ิรัิปชั้นท่กิรูิปแบบ	โดำย่ปลูกิจิติสำ�นึกิให้้ผูู้้บริิห้�ริ	และพิ่นักิง�น

ของบริิษััทฯ	 ท่กิริะดำับให้้ติริะห้นักิถืึงผู้ลกิริะทบของกิ�ริทจ่ริิติ

คอริ์ริัปช้ัน	และสริ้�งค��นิย่มุ่ที�ถืูกิติ้องแกิ�ผูู้้บริิห้�ริ	พิ่นักิง�น	

และผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่�่ย่

 นโยบายกี่ารติ่อิติ้านกี่ารทีุ่จริติคอิร์รัปชัุน	 และ

แนวร่วมปฏิิบัติิขอิงภาคเอิกี่ชุนไที่ยในกี่ารต่ิอิต้ิานกี่ารทุี่จริติ	

	 นอกิเห้นือจ�กิกิ�ริดำำ�เนินท่จริิติภ�ย่ใต้ิห้ลักิจริิย่ธุริริมุ่	

และค่ณธุริริมุ่แล้ว	เมุ่ืองไทย่	แคปปิติอล	ย่ังยึ่ดำมุ่ั�น	กิ�ริปฏิิบัติิ

ติ�มุ่นโย่บ�ย่และแนวท�งปฏิิบัติิในกิ�ริติ�อต้ิ�นกิ�ริท่จริิติ

คอริ์ริัปช้ัน	 ซึ �งปัจจ่บันบริิษััทฯ	 ไดำ้ริับกิ�ริริับริองกิ�ริเป็น

สมุ่�ชิ้กิแนวริ�วมุ่ปฏิิบัติิของภ�คเอกิช้นไทย่ในกิ�ริติ�อต้ิ�นกิ�ริ

ท่จริิติ	ติั�งแติ�วันที�	21	พิ่ฤษัภ�คมุ่	2562	ซึ�งนับเป็นพิ่ัฒน�กิ�ริ

ที�สำ�คัญย่ิ�งในกิ�ริยื่นย่ันถืึงคว�มุ่มุ่่�งมุ่ั�นและเจติน�ริมุ่ณ์ของ 

บริิษััทฯ	 ที�จะดำำ�เนินธุ่ริกิิจภ�ย่ใติ้ห้ลักิธุริริมุ่�ภิบ�ล	 และให้	้

คว�มุ่สำ�คัญกิับกิ�ริป้องกิันและกิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริท่จ ริิติ	

คอร์ิรัิปชั้นท่กิรูิปแบบเพิ่่อใช้้เป็นแนวท�งสู�คว�มุ่สำ�เร็ิจอย่��ง

ยั่�งยื่น	 ทั�งนี�นโย่บ�ย่กิ�ริติ�อต้ิ�นกิ�ริท่จริิติคอร์ิรัิปชั้นของบริิษััทฯ	

ไดำ้ถืูกิเผู้ย่แพิ่ริ�ไว้ในห้น้�เว็บไซติ์ของบริิษััทฯ	 เพิ่่อส่อส�ริให้้

พิ่นักิง�น	คู�ค้�	และผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่่�ย่ไดำ้ริับทริ�บและ

ปฏิิบัติิติ�มุ่	 ห้�กิมุ่ีกิ�ริละเมุ่ิดำนโย่บ�ย่	 และแนวปฏิิบัติิแล้ว	

บริิษััทฯ	จะลงโทษัท�งวินัย่ติ�มุ่นโย่บ�ย่

 ชุ่อิงที่างในกี่ารร้อิงเร่ยนและกี่ารแจ้งเบาะแส	

	 บริิษััทฯ	 ไดำ้กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่กิ�ริริับเริ่องริ้องเริีย่น	

(Whistleblower	Policy)	และเปิดำเผู้ย่ไว้อย่��งช้ัดำเจน	ริวมุ่ถึืง

เปิดำเผู้ย่ช้�องท�งกิ�ริรัิบเร่ิองร้ิองเรีิย่น	(Whistleblower	Channels)	

ในห้น้�เว็บไซติ์ของบริิษััทฯ	ส�วน	“ติิดำติ�อเริ�”	เพิ่่อให้้พิ่นักิง�น	

และผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ของบริิษััทฯ	 ไดำ้ริับทริ�บโดำย่ทั�วกิัน	 ซึ�ง

นโย่บ�ย่ดัำงกิล��ว	นอกิจ�กิกิำ�ห้นดำช้�องท�งกิ�ริรัิบเร่ิองร้ิองเรีิย่น	

และเบ�ะแสติ��งๆ	แล้ว	ย่ังกิำ�ห้นดำแนวปฏิิบัติิในกิ�ริค่้มุ่คริอง 

ผูู้้ริ้องเริีย่น	ห้ริือแจ้งเบ�ะแสไว้อีกิด้ำวย่

	 ผูู้้แจ้งเร่ิองร้ิองเรีิย่นส�มุ่�ริถืแจ้งเร่ิองร้ิองเรีิย่นห้รืิอ

เบ�ะแส	โดำย่ริะบ่ให้้ช้ัดำเจนว��เป็นเอกิส�ริลับ	ผู้��นช้�องท�ง	

ดำังติ�อไปนี�	

	 ติิดำติ�อ	:	ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ	

	 ที�อยู่�	:	บริิษััท	เมุ่ืองไทย่	แคปปิติอล	จ�กิัดำ	(มุ่ห้�ช้น)	

	 332/1	ถืนนจรัิญสนิทวงศ์	แขวงบ�งพิ่ลัดำ

	 เขติบ�งพิ่ลัดำ	กิริง่เทพิ่ฯ	10700	

	 โทริ	:	02-483-8888

	 อีเมุ่ล	:	whistleblower@muangthaicap.com

 กี่ารอิบรมเก่ี่�ยวกัี่บกี่ารปฏิิบัติิงานให้สอิด้คล้อิงกัี่บ

นโยบายและแนวปฏิิบัติิในกี่ารต่ิอิติ้านกี่ารทีุ่จริติคอิร์รัปชุัน

	 บริิษััทฯ	จัดำให้้พิ่นักิง�นและผูู้้บริหิ้�ริไดำ้เข้�ริ�วมุ่อบริมุ่

ทำ�คว�มุ่เข้�ใจเกิี�ย่วกิับนโย่บ�ย่	 และแนวปฏิิบัติิในกิ�ริติ�อ

ติ้�นกิ�ริท่จริิติคอริ์ริัปช้ัน	 ซึ�งถืือเป็นกิ�ริอบริมุ่ภ�คบังคับใน

กิ�ริอบริมุ่ปฐมุ่นิเทศพิ่นักิง�น
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจําปี 2564
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2564 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับ�� สิ�นสุ�วนัท�� 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารสําคญั     
รายไดด้อกเบี�ยอื�น 3 3 3 3 
ตน้ทุนการการเงิน - ดอกเบี�ยจ่ายตามหนี� สินตามสัญญาเช่า 931 738 931 738 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

ผลประโยชน์ระยะสั�น 36,983 45,865 36,983 45,865 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 898 2,114 898 2,114 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 37,881 47,979 37,881 47,979 

 
บุคค�ท������ยว�้อ��นัอ��น 

    

ค่านายหนา้จ่าย 2,252 2,223 2,252 2,223 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั � วนัที� 31 ธนัวาคม  มีดงันี�  
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

            บริษทัย่อย     
ลูกหนี� อื�น -  -  3,152,455  167,497 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  -  562,500  - 
หนี� สินหมุนเวยีนอื�น -  -  423,835  46,987 
     

ผู้บริหารสําคญั     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น 40 38 40 38 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 18,746 20,433 18,746 20,433 
หนี� สินตามสญัญาเช่า 19,204         21,249       19,204         21,249 
     

บุคค�ท������ยว�้อ��นัอ��น     
หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 180 179 180 179 
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��������������������� ���������������������������������

�������ุ����������������

��������� �����ุ��������31���������2564�
�

44�

���������������������ุ������������������������������

�

ณ�วนั����3���ันวาค��2564�เงิน�ห�ก��ยื�ระยะสั�นแก่�� �บริหารสําคญั���ตัราด�กเบ��ย�ะ���ต่�ป� �(2563:��� อ����4-��ต่อปี)�

�

ณ�วนั����3�� �ันวาค��2564�เงิน�ห�ก� �ยื�ระยะยาวแก่บริ�ั�ย่�ย��จํานวน� ������ ��านบา���ดย��กาํหนดชําระคืนเงินต�น��ก�

�ตร�าสแ�ะชาํระด�กเบ��ย��กเดื�นจน��งเดื�นสิงหาค��256��แ�ะ�ตัราด�กเบ��ยเป็น�ปตา����ระบ��ว ��นสัญญา�
�

ณ�วนั����3�� �ันวาค��2564� บริ�ั���สัญญา�ห�บริการแก่บริ�ั�ย�่ย���บเ�ตการ�ห�บริการประก�บด�วยการจัดหานายหน�า

ประกนัวินาศภัย�การ�น��ัติสินเชื��เช่าซื���การเร�ยกเก็บเงินรับชําระ�การติดตา��วง�า�หน�� �การดําเนินการย�ดห�ักประกนั�

การดําเนินการจัดประ���ห�ักประกนั�การ�ห�บริการ�างด�านการบัญช��รว���งเ�ค�น��ย�สารสนเ�ศ�แ�ะการ�ห�บริการ

��������ดยสัญญา����บังคบั�ช�จนกวา่จะ��การบ�กเ�ิกสัญญา�บริ��ั�ด�รับค่าบริการตา�����ด�ระบ��นสัญญา�
�

ณ�ว ัน��� �3�� �ันวาค��2564� บริ�ั���สัญญา�ห�เช่าพื�น���สํานักงานกับบริ�ั�ย่�ยห�าย�บับ��ดย��ระยะเว�าเช่า�3� ป� ��

ตั�งแต่วนั��������นาค��2564���งวนั����2��ก��ภาพนั���2567�(2563:�3�ปี�ตั���ต่�ัน�ี��1��������2562�����ัน�ี��3�������น�2565)�

บริ��ัย�่ย��สิ��ิต่�สัญญาเช่าเ�ื��สิ�นส�ด�าย�สัญญา�บริ��ั�ด�รับค่าเช่าตา�����ด�ระบ��นสัญญา�ค่าเช่าจะ��การ�บ�วน��กครั� ง

เ�ื��ครบกาํหนดสัญญา�
�

ณ�วนั����3���ันวาค��2564�บริ��ั��สัญญาห�าย�บับกบับ�คค����เก��ยว���งกนัสําหรับการเช่า�าคารสํานักงาน��ดย��ระยะเว�า

เช่า�3�ป� �ต ั�งแต่เดื�นต��าค��2562�แ�ะสิ�นส�ดเดื�น�ันวาค��256��(2563:�3�ปี�ตั���ต่���อน������� 2561�������น������อน

�ัน���น�256�)�บริ��ัจ่ายค่าเช่าตา�����ด�ระบ��นสัญญา�
�

6 ���������������������������������
�

� �������������� � ����������������������

� 2564� � 2563� � 2564� � 2563�

� (พัน���)�

เงินสด�น�ื�� 59,249� 6�,6��� 59,232� 6�,599�

เงิน�าก�นาคารประเภ�กระแสรายวนั� �92,�25� �7,5�3� ��7,54�� �7,552�

เงิน�าก�นาคารประเภ�����รัพย�� �,�54,926� �,22�,9��� �5�,��5� 934,55��

���� 1,306,300� 1,378,094� 1,017,777� 1,083,709�

�

เงินสดแ�ะรายการเ��ยบเ�่าเงินสด�ั�งห�ด��งก��่�บริ��ัแ�ะบริ��ัเป็นสก��เงินบา��
�

ณ�วนั����3���ันวาค��2564�ก��่�บริ��ั��เงิน�าก�นาคาร��������จาํกดั�นการเบิก�ช�����ด�นํา�ปคํ�าประกนั�ว �กบั�นาคารพาณิชย��

เป็นจาํนวน������านบา��(2563:�11����น���)�

�

รายงานประจำำาปี 2564
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 
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7 ลูกหนี�เงนิ�ห�สินเชื�อ 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564 

 �ี�ถึงกาํหนดชาํระ 

�าย�นหนึ�งปี (1) 

�ี�ถึงกาํหนดชาํระ 

เกินหนึ�งปี 

 

รวม 

  (พันบาท)  

ลูกหนี� เงิน�ห�ิ้นเช��อ 46,695,147 39,707,592 86,402,739 

บวก ดอกเบี�ยคา้งรับและรายไดด้อกเบี�ย�ี�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,199,594 - 1,199,594 

มูลค่าตามบัญชี�ั�นต�น 47,894,741 39,707,592 87,602,333 

หัก ค่าเ���อ�ลขาด��นดา้นเครดิต�ี�คาดวา่จะเกิดขึ�น (977,377) (810,304) (1,787,681) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 46,917,364 38,897,288 85,814,652 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 

 �ี�ถึงกาํหนดชาํระ 

�าย�นหนึ�งปี (1) 

�ี�ถึงกาํหนดชาํระ 

เกินหนึ�งปี 

 

รวม 

  (พันบาท)  

ลูกหนี� เงิน�ห�ิ้นเช��อ 39,143,637 30,508,550 69,652,187 

บวก ดอกเบี�ยคา้งรับและรายไดด้อกเบี�ย�ี�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 955,087 - 955,087 

มูลค่าตามบัญชี�ั�นต�น 40,098,724 30,508,550 70,607,274 

หัก ค่าเ���อ�ลขาด��นดา้นเครดิต�ี�คาดวา่จะเกิดขึ�น (752,988) (572,900) (1,325,888) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 39,345,736 29,935,650 69,281,386 
 

(1) ลูกหนี� เงิน�ห้�ินเช��อ�ี�ถึงกาํหนดชาํระ�าย�นหนึ�งปีรวมลูกหนี� เงิน�ห้�ินเช��อจดัชั�นเป็นลูกหนี��ี�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 
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ตารางต่อไปนี�แสดงขอ้มูลเกี�ยวกบัค���าพของเครดิต � วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สาํหรับลูกหนี� เงินให้สินเช��อ 

โดยไม่คาํนึงหลกัประกนัและการปรับเครดิตใหดี้ขึ�นดา้นอ��น ๆ 

 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564 

  

สินทรัพย ์

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเสี�ยง 

ดา้นเครดิต  

สินทรัพย ์

ที�มีการเพิ�มขึ�น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเสี�ยง 

ดา้นเครดิต  

สินทรัพย ์

ที�มีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  รวม 

  (พันบาท) 

ลู��������������������         

ปกติ  69,294,997 - - 69,294,997 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั  12,542,034 - - 12,542,034 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั  - 3,487,925 - 3,487,925 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั  - 1,090,250 - 1,090,250 

เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 90 วนั  - - 1,005,724 1,005,724 

ลูกหนี�โอนกฎหมาย  - - 181,403 181,403 

มูลค่าตามบัญชี�ั�นต�น  81,837,031 4,578,175 1,187,127 87,602,333 

หัก ค่าเ���อ�ลขาดท�นดา้นเครดิตที� 

คาดวา่จะเกิดขึ�น 

  

(709,289) 

 

(348,966) 

 

(729,426) 

 

(1,787,681) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  81,127,742 4,229,209 457,701 85,814,652 
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  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2563 

  

สินทรัพย ์

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเสี�ยง 

ดา้นเครดิต  

สินทรัพย ์

ที�มีการเพิ�มขึ�น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเสี�ยง 

ดา้นเครดิต  

สินทรัพย ์

ที�มีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต  รวม 

  (พันบาท) 

ลู��น���ง�น��้��น�����         

ปกติ  55,209,046  -  - 55,209,046 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั  10,162,640  -  - 10,162,640 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั  -  3,399,512  - 3,399,512 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั  -  1,089,099  - 1,089,099 

เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 90 วนั  -  -  584,053 584,053 

ลูกหนี�โอนกฎหมาย  -  -  162,924 162,924 

มูลค่าตามบัญชี�ั�นต�น  65,371,686  4,488,611  746,977 70,607,274 

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�

คาดวา่จะเกิดขึ�น 

 

 

 

(538,039) 

  

(306,921) 

  

(480,928) 

 

(1,325,888) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  64,833,647  4,181,690  266,049 69,281,386 

 

ราคาทุนตดัจาํหน่ายก่อนการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของลูกหนี� เงินให้สินเชื�อที�มีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขตามแนวทางในการ

ให้ความช่วยเหลือลูกหนี� โดยการให้พกัชาํระเงินตน้และดอกเบี�ย ตามที�ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 ในระหวา่งปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 มีจาํนวน 5,415.76 ลา้นบาท (2563: 4,454.93 ล้านบาท) 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตั�งแต่ 3 เดือน ถึง 80 เดือน 

 

 

ขาดทุนทางด้าน�ค�ด��ท��คาดว�า�����ดข��น 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
��า��ั��� ���น�ุดวนัท�� 31 ธันวาคม 2564  2563 
 (พันบาท) 

รับรู้ในกาํไรและขาดทุน (663,057)  (290,134) 
 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัความเสี�ยงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตขุอ้ 23 (ก.1) 
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8 ลูกหน��ตามสั��าเช่า�ื�อ 
 

 งบการเงนิรวม 

 2564 

 

�ี�ถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายใน 

หนึ�งปี 

�ี�ถึง 

กาํหนดชาํระ 

เกินหนึ�งปี 

แต่ไม่เกิน 

สองปี 

�ี�ถึง 

กาํหนดชาํระ 

เกินสองปี 

แต่ไม่เกิน 

สามปี 

�ี�ถึง 

กาํหนดชาํระ 

เกินสามปี 

แต่ไม่เกิน 

สี�ปี 

�ี�ถึง 

กาํหนดชาํระ 

เกินสี�ปี 

แต่ไม่เกิน 

หา้ปี 

�ี�ถึง 

กาํหนดชาํระ 

เกินหา้ปี รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ �,���,��� �,���,��� �,���,��� ���,��� ���,��� ��,��� �,���,��� 

หัก  รายไดด้อกเบี�ย�ี�ยงัไม่ถือ        

 เป็นรายได ้ (���,���) (���,���) (���,���) (���,���) (��,���) (�,���) (�,���,���) 

รวม �,���,��� �,���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ��,��� �,���,��� 

หัก   ค่าเ�ื�อ�ลขาด��น 

ดา้นเครดิต�ี�คาดวา่ 

จะเกิดขึ�น (��,���) (��,���) (�,���) (�,���) (�,���) (���) (��,���) 

สุทธิ �,���,��� �,���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ��,��� �,���,��� 

 

 งบการเงนิรวม 

 2563 

 

�ี�ถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายใน 

หนึ�งปี 

�ี�ถึง 

กาํหนดชาํระ 

เกินหนึ�งปี 

แต่ไม่เกิน 

สองปี 

�ี�ถึง 

กาํหนดชาํระ 

เกินสองปี 

แต่ไม่เกิน 

สามปี 

�ี�ถึง 

กาํหนดชาํระ 

เกินสามปี 

แต่ไม่เกิน 

สี�ปี 

�ี�ถึง 

กาํหนดชาํระ 

เกินสี�ปี 

แต่ไม่เกิน 

หา้ปี 

�ี�ถึง 

กาํหนดชาํระ 

เกินหา้ปี รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 201,989 158,108 94,168 32,176 13,538 132 500,111 

หัก  รายไดด้อกเบี�ย�ี�ยงัไม่ถือ        

 เป็นรายได ้ (74,884) (40,948) (17,194) (5,131) (1,271) (10) (139,438) 

รวม 127,105 117,160 76,974 27,045 12,267 122 360,673 

หัก   ค่าเ�ื�อ�ลขาด��น 

ดา้นเครดิต�ี�คาดวา่ 

จะเกิดขึ�น (676) (579) (382) (138) (58) (1) (1,834) 

สุทธิ 126,429 116,581 76,592 26,907 12,209 121 358,839 
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ตารางต่อไปนี�แสดงขอ้มูลเกี�ยวกบัคุ��าพของเครดิต � วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สาํหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ

โดยไม่คาํนึงหลกัประกนัและการปรับเครดิตใหดี้ขึ�นดา้นอื�น � 

 

  งบการเงนิรวม 

  2564 

  

สินทรัพย ์

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเสี�ยง 

ดา้นเครดิต  

สินทรัพย ์

ที�มีการเพิ�มขึ�น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเสี�ยง 

ดา้นเครดิต  

สินทรัพย ์

ที�มีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  รวม 

  (พันบาท) 

ลู��������������������� *      

ปกติ  3,390,042 - - 3,390,042 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั  386,491 - - 386,491 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั  - 216,603 - 216,603 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั  - 128,159 - 128,159 

เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 90 วนั  - - 88,807 88,807 

รวม  3,776,533 344,762 88,807 4,210,102 

หัก ค่าเ�ื�อ�ลขาดทุนดา้นเครดิต 

ที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 

 

 

 

(19,698) 

 

(11,033) 

 

(13,444) 

 

(44,175) 

สุทธิ  3,756,835 333,729 75,363 4,165,927 
 

* ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อสุทธิรายไดด้อกเบี�ยที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้
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11 สัญญาเช่า  

 

ในฐานะผู้ เช่า 

 

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญาเช่าอาคารพื�นที�สาํนกังานและยานพาหนะหลายฉบบักบับุคคลหรือ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและบุคคลอื�นโดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี ถึง � ปี (2563: 1 ปี ถึง 6 ปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิต่ออายุ

สญัญาเช่าเมื�อสิ�นสุดอายสุญัญา ค่าเช่ากาํหนดชาํระตามอตัราที�ระบุไว�้นสญัญา 

 

สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย�์าย�นหนึ�งปีก่อนสิ�นสุดระยะเวลาเช่า �ึ� งกลุ่มบริษทั

และบริษทัจะประเมินตั�งแต่วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลวา่มีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�จะ�ชสิ้ทธิ�นการขยายอายสุัญญา

เช่าหรือไม่และจะทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ   

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อาคารและ     

 พื�นที�สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

� วนัท�� 1 มกราคม 2563 3,315,702 76,011  3,391,713 

เพิ�มขึ�น 938,692 37,629  976,321 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (778,086) (25,340)  (803,426) 

ตดัจาํหน่าย - (539)  (539) 

� วนัท�� 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 3,476,308 87,761  3,564,069 

เพิ�มขึ�น 1,2�9,073 39,707  1,288,780 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (841,497) (22,637)  (864,134) 

ตดัจาํหน่าย (568) (167)  (735) 

� วนัท�� 31 ธันวาคม 2564 3,883,316 104,664  3,987,980 
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หน� �สินตามสัญญาเช่า 

 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 ���4 2563 

 (พันบาท) 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดชําระ - กระ��เ�ิน�ด�าม�ั��า����ม�คดิ�ด   

�ายในหน��งปี 1,005,571 839,049 

หลงัจากหน��งปี แต่ไม่เกินหา้ปี 3,307,386 2,910,039 

หลงัจากหา้ปี 188,906 156,905 

รวมหน��สินตามสั��าเช่าท��ไม่คดิลด 4,501,863 3,959,993 

หน��สินตามสั��าเช่าท��รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 4,010,308 3,562,548 

 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

�ําหรับ�� �ิ�น�ุดวนั��� 31 ธันวาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย�สิท�ิการใช ้   

- อาคาร และพื�นที�ส�านกังาน 841,497 778,086 

- ยานพาหนะ 22,637 25,340 

ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสญัญาเช่า 150,974  112,930 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

บริษทัมีสญัญาใหเ้ช่าพื�นที�ส�านกังานแก่บริษทัยอ่ยตามที�เปิดเ�ยไ�ใ้นหมายเหต�ขอ้ 5 
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ตารางต่อไปนี�แสดงการวิเคราะห์การครบกาํหนดของการรับชาํระตามสัญญาเช่าโดยไม่คิดลด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

และ 2563 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 

 (พันบาท) 

ส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ�ายในหน��งปี 1,176 935 

ส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระเกินหน��งปี แต่ไม่เกินหา้ปี 1,372 156 

รวม 2,548 1,091 
 

สัญญาเช่าเงินทุน 
 

สญัญาเช่าที�ถูกจดัประเ�ทเป� นสญัญาเช่าเงินทุน ไดแ้ก่ สญัญาเช่าซื�อตามที�เปิดเ�ยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8 
 

12 เงนิกู�ยืมระยะ�ั�นจาก��าบันการเงนิ 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้ืมในรูปของตั�วสัญญาใชเ้งินและตั�วแลกเงินจากสถาบนั

การเงินในประเทศดงันี�  
 

  งบการเงนิรวมและ                           

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 วงเงนิ � เงื�อนไ�การชําระคืน 2564 2563 

  (พันบาท) 

1 ตั�วสญัญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละคงที�ต่อปี 

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั�งจาํนวนตามวนัที�ระบุในตั�วแต่ละฉบบัและกาํหนด

ชาํระดอกเบี�ยทุกเดือน - 750,000 

2 ตั�วสญัญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละคงที�ต่อปี  

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั�งจาํนวนตามวนัที�ระบุในตั�วแต่ละฉบบัและกาํหนด

ชาํระดอกเบี�ยทุกเดือน 1,650,000 500,000 

3 ตั�วสญัญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละคงที�ต่อปี  

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั�งจาํนวนตามวนัที�ระบุในตั�วแต่ละฉบบัและกาํหนด

ชาํระดอกเบี�ยทุกเดือน 870,000 100,000 

4 ตั�วสญัญาใชเ้งินวงเงิน 1,000 ลา้นบาท คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละคงที�ต่อปี  

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั�งจาํนวนตามวนัที�ระบุในตั�วแต่ละฉบบัและกาํหนด

ชาํระดอกเบี�ยทุกเดือน 500,000 - 

� ตั�วแลกเงินมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั�งจาํนวนตามวนัที�ระบุในตั�วแต่ละฉบบั 1,215,075 1,046,526 

รวม 4,235,075 2,396,526 
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   เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืที�ไม่มีหลกัประกนั 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งป�ิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินตามที�กาํหนด เช่น การดาํรงอตัราส่วนลูกหนี� ที�มียอดคา้งชาํระ       

ไม่เกิน 3 เดือนต่อหนี� เงินกูย้ืม การดาํรงอตัราส่วนของลูกหนี�ดอ้ยคุณภาพ (คา้งชาํระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหนี� เงินให้สินเชื�อ

ทั�งหมด การดาํรงอตัราส่วนหนี� สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบี�ย และ

การดาํรงอตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขในสญัญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินที�ยงัมิได้

เบิกใชค้งเหลือจาํนวน �,160 ลา้นบาท (2563: 6,870 ล้านบาท) 

 

13 เจ�าหน��อื�น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 767,413 623,905 7�7,413 623,905 

ดอกเบี�ยจ่ายคา้งจ่าย 281,024 299,637 281,024 299,637 

ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 84,145 77,038 84,145 77,038 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 38,568 5,714 38,308 5,614 

อื�น ๆ 65,549 68,259 50,310 44,873 

รวม 1,236,��� 1,074,553 1,221,200 1,051,067 
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16 ประมา�การหน��สินผลประโยชน์พนักงาน  
 

 

 

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

ประมา�การหน��สิน        

ผลประโยชน์พนกังาน        

   โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ 155,983  133,098  155,983  133,098 
 

 

โครงการผลประโยชน์���ก�า�น����   
 
 

กลุ่มบริษัทและบริษทัจัดการโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบัญญติัคุ ้มครองแรงงาน  

พ.ศ. 2541 �นการ�ห้ผลประโยชน์เม��อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ความ

เสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสี�ยงของช่วงชีวิต ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย และ

ความเสี�ยงจากตลาด (เงินลงทุน)  
 

มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนัตาม 

 โครงการผลประโยชน์  

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม  133,098 93,894 133,098 93,894 
         

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน      

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   46,921 33,128 46,921 33,128 

ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั   2,360 1,593 2,360 1,593 

  49,281 34,721 49,281 34,721 
         

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น      

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

     

- ขอ้สมมติทางการเงิน   (45,850) (2,735)  (45,850) (2,735) 

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  18,787 - 18,787 - 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์  762 7,470 762 7,470 

  (26,301) 4,735 (26,301) 4,735 
      

ผลประโยชนจ่์าย   (95) (252) (95) (252) 

� วนัท�� 31 ธันวาคม  155,983 133,098 155,983 133,098 
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2564 
 

�� 

19 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) 

เงินเดือน ค่าแรง และ�ลประโยชน�อื�นของพนกังาน 4,272,014  3,675,579  4,272,014  3,675,579 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,258,283  1,169,326  1,258,267  1,169,311 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 509,388  494,000  509,388  494,000 

ค่าสาธารณูปโภค 167,288  150,739  167,288  150,739 

ค่าใชจ่้ายเดินทาง 131,652  115,561  131,651  115,560 

ค่าใชจ่้ายในการติดต่อสื�อสาร 90,816  57,295  90,816  57,295 

ค่าเช่าและบริการ 18,312  12,623  17,176  12,623 

อื�น � 513,658  469,025  512,176  467,559 

รวม 6,961,411  6,144,148  6,958,776  6,142,666 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับพนกังานของ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นจาํนวน 48.22 ลา้นบาท (2563: 37.03 ล้านบาท)  
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����������������แ�ปป� ��ล��������(�����)�และ�����������

�������ุป�ะ�������������

�������ปี�����ุ�����ี��31���������2564�
�

���

20� ���ี�������� �
�

������������������ู����������������ุ�� �������������� � �������������ะ��������

� � 2564� � 2563� � 2564� � 2563�

� � (พัน���)�

���ี����������ปีป���ุ����� � � � � � � �

สําหรับปีปัจจุบนั�� � �,3�2,6�5� � �,33�,455� � �,323,929� � �,33�,935�

ภาษีปีก่�น����ี�บัน��ก�ํ�า�ป�(ส�ง�ป)� 7,6�4� � (6,23�)� � 7,6�4� � (6,643)�

� � 1,390,229� � 1,332,224� � 1,331,543� � 1,325,292�

���ี�������������������ี� � � � � � � �

การ�ป�ี�ยน�ป�ง��ง���่างชั�วคราว���� � (�33,294)� � (29,64�)� � (�24,�25)� � (29,452)�

������ี�������� � 1,256,935� � 1,302,576� � 1,206,718� � 1,295,840�
�

� ������������และ�������������ะ�������

������������������ู������������ุ���

��������������

2564� � 2563�

ก่�น�

ภาษี�ง�น����

ค่า�ช�จ่าย��

ภาษี�ง�น����

สุ���จาก�

ภาษี�ง�น����

ก่�น�

ภาษี�ง�น����

(ค่า�ช�จ่าย)�

ราย�����

ภาษี�ง�น����

สุ���จาก�

ภาษี�ง�น����

� (พัน���)�

การป��งกนัควา��สี�ยง�นกร��ส�ง�นส�� 6,474� � (�,295)� � 5,�79� � 7,930� (�,5�6)� 6,344�

กาํ�ร�(�า��ุน)�จากการปร��า��า�

ห�กัค����าส�ร�ปร�กนัภยั� 26,30�� � (5,260)�

�

2�,04��

�

(4,735)� 947� (3,7��)�

���� 32,775� � (6,555)� � 26,220� � 3,195� (639)� 2,556�


�

�

�

�

� �
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2564 
 

�� 

������������������������������������� 

 

  

 งบการเงนิรวม  

 2564  2563  

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   6,201,482    6,516,500  

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ ��.��  1,240,296  20.00  1,303,300  

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละ         

   ค่าใชจ่้ายที�ไม่ถือเป็นรายไดห้รือ         

   ค่าใชจ่้ายทางภาษี   19,822    17,231  

ค่าใชจ่้ายที�มีสิท�ิหกัเพิ�มได ้   (10,797)    (11,724)  

ภาษีปีก่อน � ที�บนัท�กตํ�าไป (สูงไป)   7,614    (6,231)  

รวม 20.27  1,256,935  19.99  1,302,576  

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2564  2563  

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   5,950,520    6,520,188  

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  1,190,104  20.00  1,304,038  

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละ         

   ค่าใชจ่้ายที�ไม่ถือเป็นรายไดห้รือ         

   ค่าใชจ่้ายทางภาษี   19,797    10,169  

ค่าใชจ่้ายที�มีสิท�ิหกัเพิ�มได ้   (10,797)    (11,724)  

ภาษีปีก่อน � ที�บนัท�กตํ�าไป (สูงไป)   7,614    (6,643)  

รวม 20.28  1,206,718  19.87  1,295,840  
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป� สิ�นสุดวันท�� 31 ธันวาคม 2564 
 

�� 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน�า�ีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

และ 2563 มีดงันี�  

 

  งบการเงนิรวม 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

 

 

� วนัท�� 

1 มกราคม   

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น 

 � วนัท��  

31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2564     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

ลูกหนี� เงินใหสิ้นเชื�อ 265,178 92,358 - 357,536 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ  366 8,469 - 8,835 

ทรัพยสิ์นรอการขาย  1,080 - - 1,080 

หนี� สินอนุพนัธ ์ 1,295 - (1,295) - 

หนี� สินตามสญัญาเช่า 701,448 88,527 - 789,975 

ประมาณการหนี� สินผลประโยชนพ์นกังาน  26,620 9,837 (5,260) 31,197 

อื�น ๆ 21,507 22,689 - 44,196 

รวม 1,017,494 221,880 (6,555) 1,232,819 

     

�นี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

ลูกหนี� เงินใหสิ้นเชื�อ 1,681 (2,803) - (1,122) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (694,941) (81,962) - (776,903) 

อื�น ๆ (27,497) (3,821) - (31,318) 

รวม (720,757) (88,586) - (809,343) 

     

สุทธิ 296,737 133,294 (6,555) 423,476 
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป� สิ�นสุดวันท�� 31 ธันวาคม 2564 
 

�� 

  งบการเงนิรวม 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

 

 

� วนัท�� 

1 มกราคม   

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น 

 � วนัท��  

31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2563     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

ลูกหนี� เงินใหสิ้นเชื�อ 310,338 (45,160) - 265,178 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ  170 196 - 366 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,020 60 - 1,080 

หนี� สินอนุพนัธ ์ 2,881 - (1,586) 1,295 

หนี� สินตามสญัญาเช่า  - 701,448 - 701,448 

ประมาณการหนี� สินผลประโยชนพ์นกังาน 18,778 6,895 947 26,620 

อื�น ๆ 6,375 15,132 - 21,507 

รวม 339,562 678,571 (639) 1,017,494 

     

�นี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

ลูกหนี� เงินใหสิ้นเชื�อ (47,008) 48,689 - 1,681 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - (694,941) - (694,941) 

อื�น ๆ (24,826) (2,671) - (27,497) 

รวม (71,834) (648,923) - (720,757) 

     

สุทธิ 267,728 29,648 (639) 296,737 
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2564 
 

�� 

 งบการเงนิรวม 

ส�าหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 

 สินทรัพย ์

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเสี�ยง 

ดา้นเครดิต 

สินทรัพย ์

ที�มีการเพิ�มขึ�น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเสี�ยง 

ดา้นเครดิต 

สินทรัพย ์

ที�มีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหนี��ามสั��าเ�่า����     

ณ วนัที� 1 มกราคม - ปรับปรุงใหม่  845 6 - 851 

การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากการเปลี�ยนการจดัชั�น (14) 10 4 - 

การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากการวดัมูลค่าใหมข่อง 

   ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (679) 129 56 (494) 

ซื�อหรือไดม้า 1,521 17 - 1,538 

ตดัรายการ (59) (2) - (61) 

� วนัท�� 31 ธันวาคม 1,614 160 60 1,834 

 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและบริษทัที�เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจาํกดัเนื�องจากคู่สัญญาเป็น

ธนาคารและสถาบนัการเงิน ซึ�งกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาวา่มีความเสี�ยงดา้นเครดิตตํ�า 

 

หลกัประกนัและส่วนปรับปรุงด�านเครค�ิ���น 

 

นอกจากการพิจารณาคุณภาพดา้นเครดิตของคู่สัญญาผ่านการวิเคราะห์สินเชื�อแลว้ กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัใชห้ลกัประกนั

เป็นเครื�องมืออยา่งหนึ�งในการปรับลดความเสี�ยงดา้นเครดิตเพื�อลดความเสียหายดา้นเครดิตที�อาจเกิดขึ�นกบักลุ่มบริษทัและ

บริษทั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่ามูลค่าหลกัประกนั ณ วนัเริ�มตน้สัญญาเพียงพอตามระดบัความเสี�ยงที�กลุ่ม

บริษทัและบริษทัสามารถยอมรับได ้หลกัประกนัประกอบดว้ยยานพาหนะ รถการเกษตร และอสังหาริมทรัพย ์ซึ� งไดรั้บการ

ประเมินมูลค่า ณ วนัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของลูกหนี� เงินใหสิ้นเชื�อหรือลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 

 

สําหรับการคํ� าประกัน กระบวนการในการวิเคราะห์ความน่าเชื�อถือทางด้านเครดิตของผูค้ ํ� าประกันตอ้งสอดคลอ้งกับ

กระบวนการการประเมินเครดิตของลูกหนี�  
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��������������������� ���������������������������������

�������ุ����������������

��������� �����ุ��������31���������2564�
�

��

� �������������

� ระยะเ��าการ�รบกาํหนด�งเห�ื��

���������3���������� เ�ื����งถา�� � �าย�น���ปี� �

�ากก�า่��

��ปี�ถ�ง�5�ปี� � �ากก�า่���ปี�

� �

ร���

�

2563� � � �

�������������������� � � � � �

เงินสด��ะรายการเ�ียบเ�่าเงินสด� �,37�,094� -� -� -� �,37�,094�

��กหนี� เงิน�ห�สินเชื���(�)� -� 39,345,737�(2)� 29,935,649� -� 69,2��,3�6�

��กหนี�ตา�สั��าเช่าซื���(�)� -� �26,429�(2)� 232,2�9� ���2�� 35�,�39�

เงิน�ห�ก� �ยื�ระยะสั�น� -� ��,999� -� -� ��4,999�

เงิน�ห�ก� �ยื�ระยะสั�น�-�บ����หรื�� � � � � � � � � �

���กิจการ�ี�เกี�ย����งกนั� -� 3�� -� -� 3��

เงิน�าก�นา�าร�ี��ี� ��จาํกดั� � � � � �

����นการเบิก�ช�� -� -� ��,000� -� ��,000�

สิน�รั�ย ��างการเงิน�ื�น� ����������������-� 42,330� -� -� 42,330�

����������������������� 1,378,094� � 39,599,533� � 30,178,938� � 121� � 71,156,686�

� � � �

������������������ � � �

เงินก� �ยื�ระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน� -� 2,396,526� -� -� 2,396,526�

เจ�าหนี� �ื�น� -� �,074,553� -� -� �,074,553�

เงินก� �ยื�ระยะยา�จากสถาบนัการเงิน� �-� 3,959,32�� 6,�66,053� -� �0,�25,3���

ห��นก� �� -� �2,��6,772� 25,566,069� -� 3�,452,�4��

หนี� สินตา�สั��าเช่า� -� �3�,09�� 2,724,457� -� 3,562,54��

�า�ีเงิน�ด���างจ่าย� ��-� 699,762� -� -� 699,762�

หนี� สิน�างการเงิน�ื�น� ��-� �,24�� -� -� 9,24��

��������������������� -� 21,864,273� 34,456,579� -� 56,320,852�

� � � � � �
(�)���ห�ังหัก�่าเ�ื�����าด��นด�านเ�รดิต�ี��าด�า่จะเกิด���น�
(2)����กหนี� เงิน�ห�สินเชื����ะ��กหนี�ตา�สั��าเช่าซื���ี�ถ�งกาํหนดชําระ�าย�นหน��งปีร����กหนี�จดัชั�นเป� น��กหนี� �ี��ีการด��ย�่าด�านเ�รดิต�

�
�

�
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��������� ���น�ุ���น����31���น�����2564�


��

สิน�รัพย��างการเงินแ�ะ�นี� สิน�างการเงิน�ี�จะ�รบกาํ�นด�นระยะเ��า�ันสั�น��ด�แก่�เงินสดแ�ะรายการเ�ียบเ�่าเงินสด�

��ก�นี� ���น�เงิน���ก� �ย��ระยะสั� น�แ�ะเงินก� �ย��ระยะสั� นจากส�าบันการเงิน�แสดง����่าย��ิ�รร�โดยประ�าณ�า�����่า�

�า�บั��ี�

�

����่าย��ิ�รร���ง��ก�นี� เงิน���สินเ����แ�ะเงิน���ก� �ย��ระยะยา�ประ�าณจาก����่าปัจจ�บัน��งกระแสเงินสด�ิด�ดด��ย

��ัราด�กเบี�ย��าดปัจจ�บัน��งเงิน���สินเ�����ี��ี�กั�ณะ���ายกนั�

�

����่าย��ิ�รร���ง�นี� สิน�น�พนั���ดั����่าด��ย�ิ�ี�ิด�ดกระแสเงินสด�น�นา��ด��ย��ัราด�กเบี�ยประ�าณ�น��าดปัจจ�บัน�

�

เงินก��ย��ระยะยา�จากส�าบันการเงิน�ี�จ่ายด�กเบี� ย�น�ั�ราด�กเบี� ยปรับ��� น�ง�า�รา�า��าดแสดง����่าย��ิ�รร�

โดยประ�าณ�า�����่า�า�บั��ี�

�

เงินก� �ย��ระยะยา�จากส�าบันการเงิน�ี�จ่ายด�กเบี� ย�น�ั�รา�ง�ี� �แสดง����่าย��ิ�รร�โดยการ�ําน�ณ����่าปัจจ�บัน��ง

กระแสเงินสดจ่าย�น�นา���ิด�ดด��ย��ัราด�กเบี�ยโดยประ�าณ�น��าดปัจจ�บัน�สํา�รับ�ราสาร�ี��ี�ัก�ณะแ�ะเง���น��

���ายกนั�

�

����่าย��ิ�รร���ง�� �นก� ���าง�ิงจากรา�าเสน������ายจากส�า���ราสาร�นี���ย�

�

24� ����������������ุน
�

นโยบาย��ง�ณะกรร�การบริ��ั����การรัก�าระดับเงิน��น����ั�น�งเพ���รัก�า��า�เ�����ั �น��งนัก�ง��น�เจ�า�นี�แ�ะ��าด

แ�ะก่����เกิดการพ�ันา��ง��รกิจ�น�นา����ณะกรร�การ�ด��ีการกาํกบัด�แ�����บแ�นจากการ�ง��น�ยา่งส�ํ�าเส��

โดยพิจารณาจากสัดส่�น��ง����บแ�นจากกิจกรร�ดําเนินงาน�่�ส่�น��ง���������นร������ ง��่ร��ส่�น�ด�เสีย�ี���่�ี

�าํนาจ��บ�����ีก�ั�งยงักาํกบัด�แ�ระดับการจ่ายเงินปัน�����แก่�� ������ �นสา��ั�
�

� �
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2564 
 

�� 

25 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการท��ไม่เก��ยว��องกนั 

 

  

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 9,690 66,282 

   

ภาระผกูพนั���น ๆ    

สญัญาบริการ 4 46 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสัญญาสําหรับการใช้บริการอุปกรณ์สํานักงาน โดยมีระยะเวลา  

4 ปี ตั�งแต่เดือนมกราคม 2561 และสิ�นสุดเดือนมกราคม 2565 (2563: 4 ปี �ั����� ����นมกราคม 2561 ����� �น�������น

มกราคม 2565) 

 

26 เหตุการ��ภายหลงัรอบระยะเวลาท��รายงาน  

 

เมื�อวนัที� 14 กมุภาพนัธ์ 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้เสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทั 

เพื�อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิสําหรับปี 2564 ให้กับผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ  

0.37 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 784.40 ลา้นบาท และขออนุมติัวงเงินการออกเสนอขายหุน้กู ้

 

27 มาตร�านการรายงานทางการเงนิท��ยงัไม่ได��ช�  
 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี �ร���ง แนวทางการ����วา�ช่วย������ูก�นี�ที����รับผ�กระทบจาก�ร�ติ��ช����วรั����รนา ���� 
 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี� ให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการที�ให้ความช่วยเหลือลูกหนี� ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ

ลูกหนี� ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยรวมถึงธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็น

ประกนั ธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั และกิจการที�ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซิ�ง 

ธุรกิจเช่าซื�อ ธุรกิจเช่าซื�อรถจกัรยานยนต ์และธุรกิจแฟคเตอริ�ง เป็นตน้ แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี� มีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

การให้ความช่วยเหลือลูกหนี� ที�ไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที�  

31 ธนัวาคม 2566 หรือจนกวา่ ธปท. จะมีการเปลี�ยนแปลง สาํหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี�ตามเงื�อนไขที�กาํหนด ตั�งแต่

วนัที� 1 มกราคม ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 กิจการจะสามารถนาํหลกัการสาํหรับการจดัชั�นและการกนัเงินสาํรองที�เกี�ยวขอ้ง

ตามที�กาํหนดในแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี�มาถือปฏิบติักบัลูกหนี� รายดงักล่าวไดต้ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที�  

31 ธนัวาคม 2566 
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��������������������� ���������������������������������

�������ุ����������������

��������� �����ุ��������31���������2564�


��

�าย�ต�แนวป�ิบ ัติ�างการบั�ชี�บับนี� �ก��่�บริ� ั�แ�ะบริ�ั����ปฏิบัติกับการจัดชั�นแ�ะการกัน�ําร�ง�ี� เกี�ยวกับการ

ปรับปร�งโ�รง�ร�างหนี�ตั�งแต่วนั�ี�����กรา���2565���งวนั�ี��3���ันวา���2566�โดยห�ักเก���การจัดชั�นแ�ะการกนั�ําร�ง

���น�ย�ก่บัวิ�ีการปรับปร�งโ�รง�ร�างหนี� ����ง�า�าร�จําแนก�ด�เป็น�2� ก��่��ดังต่��ปนี� ���� ง��ด����งกบัหนัง���เวียน��ง�

�ป����ี���ป���น��2ว����2�2564��งวนั�ี��3�กนัยายน�2564�เร���ง�

�

������������������ ������� ��������������������������������

���การปรับปร�งโ�รง�ร�างหนี��ห�แก่��กหนี�

โดยกาํหนดเง���น���นการช่วย�ด�าระ

การจ่ายชาํระหนี���ง��กหนี� �ี��ากกวา่

การ�ยายระยะเว�าการชาํระหนี� เพียง

�ยา่งเดียว�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���การปรับโ�รง�ร�างหนี���ง��กหนี� �ี���่ด��ย����าพ��N���NPL����� งเป็นการ

ปรับปร�งโ�รง�ร�างหนี� �น�ัก��ะเชิงป��งกนั��pre-emptive���า�าร�จัด

ชั�น��กหนี� ดังก�่าวเป็นชั�น�ี���่�ีการเพิ�����น�ย่าง�ีนัย�ํา�ั���ง�วา�

เ�ี�ยงด�านเ�รดิต��per��rmi���หร����t��e�����ด��ัน�ีเ�����่านกระบวนการ

�ดัเ���ก�ยา่งดี�โดยพิจาร�าจาก��กหนี� �ี��ีแนวโน���ี�จะจ่ายชาํระ�ด��หร��

��กหนี�ยงัจัดประเ��เป็นหนี�ชั�นเดิ�ก่�นจะเ��า��่การปรับโ�รง�ร�างหนี� �

2��การปรับโ�รง�ร�างหนี���ง��กหนี�ด��ย����าพ��NPL�����เป็นการปรับปร�ง

โ�รง�ร�างหนี� �ี��ีปั�หา��Tr����e��De�t�Re�tr��t�ri��� ��TDR���า�าร�

จัดชั�น��กหนี�ดังก�่าวเป็นชั�น�ี���่�ีการเพิ�����น�ยา่ง�ีนัย�ํา�ั���ง�วา�

เ�ี�ยงด�านเ�รดิต��per��rmi��� หร����t��e� ����ด��หาก�า�าร�ชําระหนี�

ติดต่�กนั�3�เด��นหร���3�งวดการชาํระเงิน�แ��วแต่ระยะเว�า�ดจะนานกวา่��

3�� การ�ช��ัตราด�กเบี�ย�ี�แ��จริง�����e�tive� i�tere�t� r�te���ห�่���วนั�ี��ีการ

เป�ี�ยนแป�งเง���น����

4�� จาก����ง��านการ���ี���่�ด��าดการ���าก่�น�การ�ช�� ������ี� �ีการ

�าดการ���ป�น�นา�ต�จะ�ห�นํ� าหนักน��ยกวา่การ�ช����������าด��น�น

�ดีต���i�t�ri����i���rm�ti�����นการพิจาร�า�่าเ�������าด��นด�านเ�รดิต

�ี��าดวา่จะเกิด���น�

2�� การปรับปร�งโ�รง�ร�างหนี� �ห�แก่��กหนี�

โดยการ�ยายระยะเว�าเพียง�ยา่งเดียว�

���ปฏิบติัตา��าตร�านการรายงาน�างการเงิน�ี�เกี�ยว���ง�

�

น�กจากนี� �ก��่�บริ�ั�แ�ะบริ�ั��า�าร��งการจัดชั�น��กหนี� รายย่�ย�ี��ย�่ระหว่างการปรับปร� งโ�รง�ร�างหนี� ���วัน�ี���

3���ันวา���2564��ด���่เกินวนั�ี��3���ีนา���2565�

�
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ช่อ ตําแหน่ง ลายมือช่อ

1. นายชูชููาติิ เพ็็ชูรอำำาไพ็ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร - นายชููชูาติิ เพ็็ชูรอำำาไพ็ -

2. นางดาวนภา เพ็ชูรอำำาไพ็ กรรมการและกรรมการผูู้�จััดการ - นางดาวนภา เพ็ชูรอำำาไพ็ -

  ผู้้�รัับมอบอำ�น�จ

1. นางดาวนภา เพ็ชูรอำำาไพ็ กรรมการผูู้�จััดการ - นางดาวนภา เพ็ชูรอำำาไพ็ -

2. นายสุรุัติน์ ฉายาวรเดชู รอำงกรรมการผูู้�จััดการ - นายสุุรัติน์ ฉายาวรเดชู -

 

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

 บริษััทฯ ได�สุอำบทานข้�อำมูลในแบบแสุดงรายการข้�อำมูล

ประจัำาปีฉบับน้�แล�ว ด�วยความระมัดระวัง บริษััทฯ ข้อำรับรอำงว่า 

ข้�อำมูลดังกล่าวถููกติ�อำงครบถู�วน ไม่เป็นเท็จั ไม่ทำาให�ผูู้�อำ่น

สุำาคัญผู้ิด หรือำไม่ข้าดข้�อำมูลท้�ควรติ�อำงแจั�งในสุาระสุำาคัญ 

นอำกจัากน้� บริษััทฯ ข้อำรับรอำงว่า

 (1) งบการเงินและข้�อำมูลทางการเงินท้�สุรุปมาในแบบ

แสุดงรายการข้�อำมูลประจัำาปี ได�แสุดงข้�อำมูลอำย่างถููกติ�อำง 

ครบถู�วนในสุาระสุำาคัญเก้�ยวกับฐานะการเงิน ผู้ลการดำาเนินงาน 

และกระแสุเงินสุดข้อำงบริษััทฯ และบริษััทย่อำยแล�ว 

 (2) บริษััทฯ จััดให�ม้ระบบการเปิดเผู้ยข้�อำมูลท้�ด้ เพ็่อำ

ให�แน่ใจัว่าบริษััทได�เปิดเผู้ยข้�อำมูลในสุ่วนท้�เป็นสุาระสุำาคัญทั�ง

ข้อำงบริษััทฯ และบริษััทย่อำยอำย่างถููกติ�อำงครบถู�วนแล�ว รวมทั�ง

ควบคุมดูแลให�ม้การปฏิิบัติิติามระบบดังกล่าว

 (3) บริษััทฯ จััดให�ม้ระบบการควบคุมภายในท้�ด้ และ

ควบคุมดูแลให�ม้การปฏิิบัติิติามระบบดังกล่าว ซึ่่�งบริษััทฯ ได�

แจั�งข้�อำมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท้�ล่าสุุด

ท้�ม้ติ่อำผูู้�สุอำบบัญชู้และกรรมการติรวจัสุอำบข้อำงบริษััทฯ แล�ว 

โดยครอำบคลุมถู่งข้�อำบกพ็ร่อำงและการเปล้�ยนแปลงท้�สุำาคัญ

ข้อำงระบบการควบคุมภายใน รวมทั�งการกระทำาท้�มิชูอำบท้�อำาจั

ม้ผู้ลกระทบติ่อำการจััดทำารายงานทางการเงินข้อำงบริษััทฯ 

และบริษััทย่อำย

 ในการน้� เพ็่อำเป็นหลักฐานว่าเอำกสุารทั�งหมดเป็น

เอำกสุารชูุดเด้ยวกันกับท้�บริษััทฯ ได�รับรอำงความถููกติ�อำงแล�ว   

บริษััทฯ ได�มอำบหมายให� นางดาวนภา เพ็ชูรอำำาไพ็ หรือำ นายสุุรัติน์ 

ฉายาวรเดชู เป็นผูู้�ลงลายมือำชู่อำกำากับเอำกสุารน้�ไว�ทุกหน�าด�วย 

หากเอำกสุารใดไม่มล้ายมือำชู่อำข้อำง นางดาวนภา เพ็ชูรอำำาไพ็ 

หรือำ นายสุุรัติน์ ฉายาวรเดชู กำากับไว� บริษััทฯ จัะถูือำว่า

ไม่ใชู่ข้�อำมูลท้�บริษััทฯ ได�รับรอำงความถููกติ�อำงข้อำงข้�อำมูลแล�ว 

ดังกล่าวข้�างติ�น
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เลมพรอม รถพรอม

พรอมใหบริการ สินเช�อดวน

ไมตองใชสลิปเงินเดือน

ไมเช็กเครดิตบูโร

ย�นไดทุกพื้นที่

ไมตองใชสลิปเงินเดือน

ไมเช็กเครดิตบูโร

ย�นไดทุกพื้นที่

เมืองไทย แคปปตอล



เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้ที ่มีอำานาจควบคุม  ผู้ที ่ ได้รับมอบหมายให้ 

รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทำาบัญชี และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

อายุุ  73 ปีี

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิิสระ 

วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก	  12 กันยายน 2555

จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ	 9 ปีี 3 เดืือิน

ต่ำาแหน่งปัจำจำุบััน	 	 ปีระธานคณะกรรมการ/ปีระธานคณะกรรมการสรรหา

    และกำาหนดืค่าตอิบแทน

ท่�อยุ่่ปัจำจำุบััน  294/10 หม่่ 5 ซอิยนวมินทร์ 24 (อิุเทน 13) ถนนนวมินทร์ 

    แขวงคลอิงกุ่ม เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร  

วุัฒิิการศึึกษา   

หลักส่ตรนักเรียนนายเรือิ โรงเรียนนายเรือิ (รุ่นที� 66)

หลักส่ตรเสนาธิการทหารเรือิ (รุ่นที� 45) โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือิ

หลักส่ตรวิทยาลัยการทัพเรือิ (รุ่นที� 28) วิทยาลัยการทัพเรือิ

หลักส่ตรเสนาธิการทหารเรือิอิอิสเตรเลีย เครือิรัฐอิอิสเตรเลีย ปีี พ.ศ.2529

หลักส่ตรวิทยาลัยปี้อิงกันราชอิาณาจัักร รุ่นที� 4515

การอิบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที� และทักษะการเปี็นกรรมการ

หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที�  82/2010

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

ประวััต่ิการทำางาน

ต้นหน ร.ล.ท่าจีัน 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

ต้นเรือิ ร.ล.มงกุฎราชกุมาร กอิงเรือิตรวจัอิ่าว กอิงเรือิยุทธการ

ผู้่้บังคับการเรือิ ร.ล.ส่้ไพรินทร์ กอิงเรือิตรวจัอิ่าว กอิงเรือิยุทธการ

นายธง ผู้่้ช่วยผู้่้บัญชาการทหารเรือิ

รอิงเสนาธิการ สถานีทหารเรือิกรุงเทพฯ (ปีัจัจัุบันคือิ ฐานทัพเรือิกรุงเทพฯ)

ผู้่้ช่วยท่ตฝ่่ายทหารเรือิ ไทย/จัาการ์ตา

ผู้่้ช่วยเลขานุการกอิงทัพเรือิ

ผู้่้ช่วยเจั้ากรมข่าวทหารเรือิ

รอิงเจ้ัากรมข่าวทหารเรือิ

พลเรือเอกอภิิชาติ เพ็งศรีทอง

รายงานประจำำาปี 2564
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ประวัตั่ิการทำางาน

ผู้่้อิำานวยการท่าเรือินำ�าลึกสัตหีบ ฐานทัพเรือิสัตหีบ

ผู้่้บัญชาการกอิงเรือิลำานำ�า กอิงเรือิยุทธการ

เจั้ากรมส่งกำาลังบำารุงทหาร กอิงบัญชาการทหารส่งสุดื

ผู้่้บัญชาการโรงเรียนนายเรือิ

ที�ปีรึกษาพิเศษกอิงทัพเรือิ

รอิงผู้่้บัญชาการทหารส่งสุดื

การถืือหุ�นในบัริษัทฯ	

500,000 หุ้น คิดืเปี็นร้อิยละ 0.024 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564)

ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบั่ยุนอ่น		       

 2558 - ปีัจัจัุบัน  ปีระธานกรรมการ และปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ 

  บมจั. เจัเคเอ็ิน โกลบอิล มีเดืีย 

 2557 - ปีัจัจัุบัน  ปีระธานกรรมการ บมจั. ที เอิ ซี คอินซ่เมอิร์ 

 2553 - ปีัจัจัุบัน  กรรมการอิิสระ บมจั. เอิส แอินดื์ เจั อิินเตอิร์เนชั�นแนล 

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่น	ท่�ไม่ใช่บ่ัริษัทจำดำทะเบั่ยุน	     -ไม่มี-

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่นท่�อาจำจำะทำาให�เกิดำควัามขััดำแยุ�งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท      -ไม่มี-

ขั�อพิิพิาททางกฎหมายุ       -ไม่มี-

การเขั�าร่วัมประชุ่มในปี	2564

ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 8/8 ครั�ง

ปีระชุมกรรมการอิิสระ จัำานวน 1/1 ครั�ง

ปีระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน จัำานวน 3/3 ครั�ง
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อายุุ  68 ปีี

ประเภทกรรมการ                 กรรมการ

วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก  12 กันยายน 2555

จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 9 ปีี 3 เดืือิน

ต่ำาแหน่งปัจำจำุบััน	 	  กรรมการ/ปีระธานกรรมการบริหาร/

    กรรมการบริหารความเสี�ยง  

ท่�อยุ่่ปัจำจำุบััน  13 ซอิยจัรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอิ้อิ 

    เขตบางพลัดื กรุงเทพมหานคร

วุัฒิิการศึึกษา  

ปีริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจั (MBE), 2543

ปีริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร, บริหารธุรกิจัมหาบัณฑิิต (MBA), 2541

ปีริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA., FINANCE, 2533

การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน�าท่�	และทักษะการเป็นกรรมการ

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

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

ประวััต่ิการทำางาน

บรรษัทเงินทุนอิุตสาหกรรมแห่งปีระเทศไทย  

ธนาคารกสิกรไทย จัำากัดื (มหาชน)  

การถืือหุ�นในบัริษัทฯ	

710,056,400 หุ้น คิดืเปี็นร้อิยละ 33.49 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564)

ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบั่ยุนอ่น      -ไม่มี- 

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่น	ท่�ไม่ใช่บ่ัริษัทจำดำทะเบั่ยุน 

2560 - ปีัจัจัุบัน กรรมการ/รอิงปีระธานกรรมการ บริษัท นายณ์ เอิสเตท จัำากัดื

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่นท่�อาจำจำะทำาให�เกิดำควัามขััดำแยุ�งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท      -ไม่มี-

ขั�อพิิพิาททางกฎหมายุ      -ไม่มี-

การเขั�าร่วัมประชุ่มในปี	2564

ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 8/8 ครั�ง

ปีระชุมกรรมการบริหารความเสี�ยง จัำานวน 2/2 ครั�ง

นายชูชาติ เพ็ชรอำาไพ

รายงานประจำำาปี 2564
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อายุุ  68  ปีี

ประเภทกรรมการ  กรรมการ

วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก  12 กันยายน 2555

จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 9 ปีี 3 เดืือิน

ต่ำาแหน่งปัจำจำุบััน  กรรมการ/กรรมการผู้่้จััดืการ 

ท่�อยุ่่ปัจำจำุบััน  13 ซอิยจัรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอิ้อิ

    เขตบางพลัดื กรุงเทพมหานคร

วัุฒิิการศึึกษา  ปีริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY,

    USA., FINANCE, 2532

การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน�าท่�	และทักษะการเป็นกรรมการ

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

ประวััต่ิการทำางาน

ผู้่้ช่วยหัวหน้าส่วนบัตรเครดืิต สำานักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย

ผู้่้ช่วยผู้่้จััดืการสาขา ธนาคารกสิกรไทย

การถืือหุ�นในบัริษัทฯ 

720,000,000 หุ้น คิดืเปี็นร้อิยละ 33.96 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564)

ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบั่ยุนอ่น	     -ไม่มี- 

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่น	ท่�ไม่ใช่่บัริษัทจำดำทะเบั่ยุน      -ไม่มี-

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่นท่�อาจำจำะทำาให�เกิดำควัามขััดำแยุ�งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท      -ไม่มี-

ขั�อพิิพิาททางกฎหมายุ	     -ไม่มี-

การเขั�าร่วัมประชุ่มในปี	2564

ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 8/8 ครั�ง

นางดาวนภิา เพชรอำาไพ
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อายุุ  69 ปีี

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิิสระ

วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก  12 กันยายน 2555

จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ     9 ปีี 3 เดืือิน

ต่ำาแหน่งปัจำจำุบััน  กรรมการ/ปีระธานคณะกรรมการตรวจัสอิบ

    ปีระธานคณะกรรมการบรรษัทภิิบาล 

ท่�อยุ่่ปัจำจำุบััน  291 ซอิยพัฒนาการ 61 ถนนพัฒนาการ  

    แขวงปีระเวศ เขตปีระเวศ กรุงเทพมหานคร

วุัฒิิการศึึกษา  

ปีริญญาโท การเงิน, Washington State University, USA

การอบัรม   

หลักส่ตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที� 157/2012

หลักส่ตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที� 13/2013

หลักส่ตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที� 7/2015

การถืือหุ�นในบัริษัทฯ  

800,000 หุ้น คิดืเปี็นร้อิยละ 0.038 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564)

ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบั่ยุนอ่น 

2553 - ปีัจัจัุบัน  กรรมการ บมจั. ไอิร่า แคปีปีิตอิล

2552 - ปีัจัจัุบัน ที�ปีรึกษา บมจั. หลักทรัพย์ ไอิร่า

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่น	ท่�ไม่ใช่่บัริษัทจำดำทะเบั่ยุน       -ไม่มี-

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่นท่�อาจำทำาให�เกิดำควัามขััดำแยุ�งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท      -ไม่มี-

ขั�อพิิพิาททางกฎหมายุ      -ไม่มี-

การเขั�าร่วัมประชุ่มในปี	2564

ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 8/8 ครั�ง

ปีระชุมคณะกรรมการตรวจัสอิบ จัำานวน 4/4 ครั�ง

ปีระชุมคณะกรรมการอิิสระ จัำานวน 1/1 ครั�ง

ปีระชุมคณะกรรมการบรรษัทภิิบาล จัำานวน 1/1 ครั�ง

นางกองแก้ว เปี่่�ยมด้วยธรรม

รายงานประจำำาปี 2564

260



อายุุ  67 ปีี

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิิสระ

วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก  29 มีนาคม 2560

จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 3 ปีี 9 เดืือิน 

ต่ำาแหน่งปัจำจำุบััน  กรรมการ/กรรมการตรวจัสอิบ/

    กรรมการบริหารความเสี�ยง/กรรมการบรรษัทภิิบาล

ท่�อยุ่่ปัจำจำุบััน   244 ซอิยอิุดืมสุข 26 แขวงบางนา

    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

วัุฒิิการศึึกษา  

ปีริญญาตรี บัญชีบัณฑิิต จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน�าท่�	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) รุน่ที�  13/2018

ประวััต่ิการทำางาน 

พ.ศ.2557 - 2558  หัวหน้าฝ่่ายบริการศุลกากร  ดื่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร

พ.ศ.2555 - 2556  หัวหน้าฝ่่ายบัญชีและอิากร สำานักงานตรวจัขอิงผู้่้โดืยสารท่าอิากาศยานสุวรรณภิ่มิ กรมศุลกากร

พ.ศ.2553 - 2554  หัวหน้าฝ่่ายตรวจัสอิบเขตปีลอิดือิากร สำานักสิทธิปีระโยชน์ทางภิาษีอิากร กรมศุลกากร

การถืือหุ�นในบัริษัทฯ      -ไม่มี-

ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบั่ยุนอ่น     	-ไม่มี- 

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่น	ท่�ไม่ใช่บ่ัริษัทจำดำทะเบั่ยุน       -ไม่มี-

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่นท่�อาจำจำะทำาให�เกิดำควัามขััดำแยุ�งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท      -ไม่มี-

ขั�อพิิพิาททางกฎหมายุ     	-ไม่มี-

การเขั�าร่วัมประชุ่มในปี	2564

ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 8/8 ครั�ง

ปีระชุมกรรมการอิิสระ จัำานวน 1/1 ครั�ง

ปีระชุมคณะกรรมการตรวจัสอิบ จัำานวน 4/4 ครั�ง

ปีระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง จัำานวน 2/2 ครั�ง

**หมายเหตุุ : เข้้ารัับตุำาแหน่่งกรัรัมการับรัรัษััทภิิบาล (แทน่ตุำาแหน่่งท่�ว่่างลง) ตุามมตุิท่�ปรัะชุุมคณะกรัรัมการั ครัั�งท่� 4/2564  

เม่อว่ัน่ท่� 27 กรักฎาคม 2564

นางนงนุช ดาวาสุวรรณ
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นายสุชาติ ศุภิพยัคฆ์์

อายุุ   64 ปีี

ประเภทกรรมการ   กรรมการอิิสระ

วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก   17 สิงหาคม 2563

จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ		 	 1 ปีี 4 เดืือิน  

ต่ำาแหน่งปัจำจำุบััน   กรรมการอิิสระ/ปีระธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง/

     กรรมการตรวจัสอิบ /กรรมการสรรหาและ 

     กำาหนดืค่าตอิบแทน

ท่�อยุ่่ปัจำจำุบััน   64/16 ซอิยเจัริญมิตร แขวงพระโขยงเหนือิ

     เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุัฒิิการศึึกษา   

ปีริญญาโท  บริหารธุรกิจั, จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีริญญาตรี  บัญชีบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยอิัสสัมชัญ

การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน�าท่�	และทักษะการเป็นกรรมการ

หลักส่ตร Dir ectors Certification Program (DCP) รุ่นที� 72/2549

หลักส่ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� 14/2549

หลักส่ตร Director Diploma Examination  รุ่น  20/2549,

หลักส่ตร Risk Management Program for Corporate Leaders  (RCL 24/2021)

การถืือหุ�นในบัริษัทฯ     	-ไม่มี-

ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบั่ยุนอ่น	

2551 - ปีัจัจุับัน ปีระธานกรรมการธรรมาภิิบาล สรรหา และพิจัารณาค่าตอิบแทน  

  บริษัทโกลบอิล คอินเนคชั�นส์ จัำากัดื (มหาชน)

2549 - ปีัจัจุับัน ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ บริษัทโกลบอิล คอินเนคชั�นส์ จัำากัดื (มหาชน)

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่นท่�ไม่ใช่่บัริษัทจำดำทะเบั่ยุน   

 2561- 2563  กรรมการบริหาร บริษัท ฟิิลอิัพ จัำากัดื

 2560 - 2564  ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบบริษัท แอิดืวานซ์ เพาเวอิร์ คอินเวอิร์ชั�น จัำากัดื

 2554 - 2558  ผู้่้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอิบครัว จั.ปีราจัีนบุรี

 2557 - 2559  กรรมการบริหาร บริษัท ไอิทีเอิ๊กซ์ คอิร์ปีอิเรชั�น จัำากัดื

 2550 - 2556  ที�ปีรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงานนำ�าตาลทรายขาว เริ�มอิุดืม จัำากัดื

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่นท่�อาจำทำาให�เกิดำควัามขััดำแยุ�งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท      -ไม่มี-

ขั�อพิิพิาททางกฎหมายุ      -ไม่มี-

การเขั�าร่วัมประชุ่มในปี	2564

ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 8/8 ครั�ง

ปีระชุมกรรมการอิิสระ จัำานวน 1/1 ครั�ง

ปีระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง จัำานวน 2/2 ครั�ง

ปีระชุมคณะกรรมการตรวจัสอิบ จัำานวน 4/4 ครั�ง

ปีระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน  จัำานวน 1/3 ครั�ง**

**หมายเหตุุ : เข้้ารัับตุำาแหน่่งกรัรัมการัสรัรัหาและกำาหน่ดค่าตุอบแทน่ (แทน่ตุำาแหน่่งท่�ว่่างลง) ตุามมตุิท่�ปรัะชุุมคณะกรัรัมการั 

ครัั�งท่� 4/2564 เม่อวั่น่ท่� 27 กรักฎาคม 2564

รายงานประจำำาปี 2564
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อายุุ		 	 40 ปีี

ประเภทกรรมการ  กรรมการ 

วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก  18 เมษายน 2562

จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 2 ปีี 8 เดืือิน

ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน  กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิิบาล/กรรมการสรรหาและ

    กำาหนดืค่าตอิบแทน 

ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน  13 ซอิยจัรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอิ้อิ 

    เขตบางพลัดื กรุงเทพมหานคร

วัุฒิิการศึึกษา    

ปีริญญาเอิก ปีรัชญาดืุษฏีีบัณฑิิต (การจััดืการมรดืกทางสถาปีัตยกรรมกับการท่อิงเที�ยว) จัากมหาวิทยาลัยศิลปีากร

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�ยุวักับับัทบัาทหน�าท่�	และทักษะการเป็นกรรมการ	   

หลักส่ตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที� 277/2019 

หลักส่ตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที�  22/2019

ประวััต่ิการทำางาน

2555 - 2558 อิาจัารย์พิเศษ วิทยาลัย นานาชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปีากร

2558 - 2564 อิาจัารย์วิทยาลัย นานาชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปีากร

การถืือหุ�นในบัริษัทฯ  

902,100 หุ้น คิดืเปี็นร้อิยละ 0.043 (ณ วันที�  31 ธันวาคม 2564)

ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบั่ยุนอ่น     -ไม่มี-

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่น	ท่�ไม่ใช่่บัริษัทจำดำทะเบั่ยุน       -ไม่มี-

ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่นท่�อาจำจำะทำาให�เกิดำควัามขััดำแยุ�งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท      -ไม่มี-

ขั�อพิิพิาททางกฎหมายุ     -ไม่มี-

การเขั�าร่วัมประชุ่มในปี	2564

ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 8/8 ครั�ง

ปีระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน จัำานวน 3/3 ครั�ง

ปีระชุมคณะกรรมการบรรษัทภิิบาล จัำานวน 1/1 ครั�ง

ดร. ศึกษิต เพชรอำาไพ
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รายงานประจำำาปี 2564
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3.	รายุละเอ่ยุดำผ่�รับัผิดำช่อบัโดำยุต่รงในการควับัคุมดำแ่ลการทำาบััญช่่

หัวข้อ รายละเอียด

ช่่อ	-	นามสกุล นายสุรัตน์  ฉายาวรเดืช (ผู้่้รับผู้ิดืชอิบส่งสุดืในสายงานบัญชีและการเงิน)

อายุุ 52 ปีี

คุณวุัฒิิทางการศึึกษา ปีริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MIF)

ปีริญญาโท บริหารธุรกิจั จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MBA)

ปีริญญาตรี บัญชีบัณฑิิต จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BA)

วัันท่�ไดำ�รับัการแต่่งต่ั�ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ประวััต่ิการดำำารงต่ำาแหน่งใน

บัริษัท

ปีี 2564 - ปีัจัจุับัน  รอิงกรรมการผู้่้จััดืการ บริษัท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื(มหาชน)

ปีี 2562 - 2564  ผู้่้ช่วยกรรมการผู้่้จััดืการ บริษัท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื(มหาชน) 

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

สัดำส่วันการถืือหุ�นในบัริษัทฯ	

(จำำานวันหุ�น	/	ร�อยุละ)

ไม่มีการถือิหุน้

ควัามสัมพิันธ์์ทางครอบัครัวั	

ระหวั่างกรรมการและผ่�บัริหาร

ไม่มี

การดำำารงต่ำาแหน่งในบัริษัทอ่นๆ	 ไม่มี

การดำำารงต่ำาแหน่งเป็นกรรมการ

ในบัริษัทอ่น

ไม่มี

การฝึึกอบัรมท่�เก่�ยุวัขั�อง ปีี 2558   หลักส่ตร CFO Current Issues 

ปีี 2559   โครงการพัฒนาความร่้ต่อิเน่อิงโดืยการศึกษาดื้วยตนเอิง 

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

ปีี 2560   - โครงการพัฒนาความร่้ต่อิเน่อิงโดืยการศึกษาดื้วยตัวเอิง 

                (Self-Study CPD) ครั�งที� 1/2560

              - โครงการพัฒนาความร่้ต่อิเน่อิงโดืยการศึกษาดื้วยตัวเอิง 

                (Self-Study CPD) ครั�งที� 2/2560

              - การเตรียมตัวผู้่้สอิบบัญชีและผู้่้ตรวจัสอิบภิายใน 

                “Working Paper for Better Corruption Prevention”

                Orientation Course – CFO focus on financial reporting รุน่ที� 2

ปีี 2561     โครงการพัฒนาความร่้ต่อิเน่อิงโดืยการศึกษาดื้วยตนเอิง

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

ปีี 2562   - โครงการพัฒนาความร่้ต่อิเน่อิงโดืยการศึกษาดื้วยตนเอิง

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

              - โครงการพัฒนาความร่้ต่อิเน่อิงโดืยการศึกษาดื้วยตนเอิง 

                (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 รุน่ที� 5

              - หลักส่ตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผู้ลกระทบต่อิ

                สถาบันการเงิน รุ่นที� 8

รายงานประจำำาปี 2564
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หัวข้อ รายละเอียด

ช่่อ	-	นามสกุล นางสาววิมลรัตน์ หน่จัุล (ผู้่้ควบคุมดื่แลการทำาบัญชี)

อายุุ 53 ปีี

คุณวัุฒิิทางการศึึกษา ปีริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจับัณฑิิตย์

ปีริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

วัันท่�ไดำ�รับัการแต่่งต่ั�ง วันที� 7  มีนาคม พ.ศ. 2546

ประวััต่ิการดำำารงต่ำาแหน่งใน

บัริษัท

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)

สัดำส่วันการถืือหุ�นในบัริษัทฯ	

(จำำานวันหุ�น	/	ร�อยุละ)

จัำานวนหุ้น 504,000 ร้อิยละ 0.024  (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564)

ควัามสัมพิันธ์์ทางครอบัครัวั	

ระหวั่างกรรมการและผ่�บัริหาร

ไม่มี

การดำำารงต่ำาแหน่งในบัริษัทอ่น	ๆ	 ไม่มี

การดำำารงต่ำาแหน่งเป็นกรรมการ

ในบัริษัทอ่น

บริษัท เมือิงไทยลิสซิ�ง อิินชัวรันส์ โบรกเกอิร์ จัำากัดื

การฝึึกอบัรมท่�เก่�ยุวัขั�อง ปีี 2559 - หลักส่ตร ภิาษีทั�งระบบจัากรายไดื้-รายจั่ายขอิงกิจัการในช่วงสิ�นปีี/

              จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง

            - หลักส่ตร เทคนิคการวางระบบบัญชีอิย่างไรให้สอิดืคล้อิงกับมาตรฐาน

              รายงานทางการเงิน/จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง

ปีี 2560 - หลักส่ตร บัญชีไดื้มาตรฐาน รายการทางภิาษีถ่กต้อิง/จัำานวนชั�วโมง

              อิบรม  6.30 ชั�วโมง

            - หลักส่ตร ข้อิควรระวังในการย่นงบการเงินปีี 2560 และการเตรียมความ

              พร้อิมสำาหรับการนำาส่งงบการเงินปีี 2561/จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง

ปีี 2561 - หลักส่ตร การบัญชีเกี�ยวกับเคร่อิงมือิทางการเงินและการป้ีอิงกันความเสี�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-ภิาษี/

              จัำานวนชั�วโมงอิบรม 7 ชั�วโมง

            - หลักส่ตร Accounting & Taxation Update ล่าสุดืเร่อิงที�นักบัญชีต้อิงร่้/ 

              จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง

ปีี 2563 - หลักส่ตร เจัาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน/จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง

            - หลักส่ตร สิทธิปีระโยชน์ทางภิาษีและผู้ลกระทบทางบัญชี/จัำานวนชั�วโมง

              อิบรม 6.30 ชั�วโมง

ปีี 2564 - PDPA for Accounting and Finance/จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง

            - การแก้ปีัญหาและกลวิธีการตรวจัสอิบการทำางานบัญชี-ภิาษี สำาหรับผู้่้จััดืการ 

              ฝ่่ายบัญชี / จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง

            - Data Analytics for Internal Auditor/จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง
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หัวข้อ รายละเอียด

ช่่อ	-	นามสกุล นางสาวมลฑิล   อิ่อินแผู้น

อายุุ 48  ปีี

คุณวุัฒิิทางการศึึกษา ปีริญญาตรี สาขาบริหารและการจัดัืการ มหาวิทยาลัยราชภิัฏีสวนดุืสิต (กรุงเทพฯ)

วัันท่�ไดำ�รับัการแต่่งต่ั�ง 14 พฤษภิาคม 2557

ประวััต่ิการดำำารงต่ำาแหน่งใน

บัริษัท

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 

สัดำส่วันการถืือหุ�นในบัริษัทฯ	

(จำำานวันหุ�น	/	ร�อยุละ)

276,400 หุ้น / คิดืเปี็นร้อิยละ 0.014  (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564)

ควัามสัมพิันธ์์ทางครอบัครัวั	

ระหวั่างกรรมการและผ่�บัริหาร

ไม่มี

การดำำารงต่ำาแหน่งในบัริษัทอ่นๆ	 ไม่มี

การดำำารงต่ำาแหน่งเป็นกรรมการ

ในบัริษัทอ่น

ไม่มี

การฝึึกอบัรมท่�เก่�ยุวัขั�อง ปีี 2556  - หลักส่ตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ที� 50 **

             - หลักส่ตร Effective Minute Taking (EMT) รุน่ที� 26

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

ปีี 2562  หลักส่ตร Annual Report and Integrated Reporting Concept  รุ่น 1

ปีี 2563  หลักส่ตร  ASEAN CG Scorecard Coaching 2020 รุน่ที�  4

ปีี 2564  หลักส่ตร  CGR Workshop  2021 

** ปีี 2556 : เข้ารับการอิบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�และความร้่พื�นฐานขอิงเลขานุการบริษัท

 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

4.	รายุละเอ่ยุดำ	เลขัานุการบัริษัทฯ

รายงานประจำำาปี 2564
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รายชื่อ

บริษัท 

เมืองไทย แคปี่ปิี่ตอล 

จำากัด (มหาชน)

บริษัทเมืองไทย ลิสซิ่ิ่ง 

อินชัวรันส์โบรกเกอร์ 

จำากัด

บริษัท เมืองไทย

ลิสซิ่ิ่ง จำากัด

บริษัท เมืองไทย 

เพย์ เลเทอร์ จำากัด

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. นายช่ชาติ  

เพ็ชรอิำาไพ

/, // / / /

2. นางดืาวนภิา 

เพชรอิำาไพ

/,M / / /

3. นายสุรพงษ์

เพ็ชรอิำาไพ

M / - -

4. นางสาววิมลรัตน์ 

หน่จุัล

M / - -

5. นายศึกษิต

เพชรอิำาไพ

- - - /

6. นายปีริทัศน์ 

เพชรอิำาไพ

M - / /

หมายเหตุุ

/  = กรัรัมการั        

// = ปรัะธาน่กรัรัมการับรัิหารั        

M = ผู้บริัหารั

เลขัานุการบัริษัท

 ในการปีระชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที� 3/2557 

เม่อิวันที� 14 พฤษภิาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทไดื้มีมต ิ

ให้แต่งตั�งนางสาวมลฑิล อ่ิอินแผู้น ดืำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท  

เพ่อิให้เป็ีนไปีตามมาตรา 89/15 ขอิงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดืหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดืยพระราชบัญญัต ิ

และตลาดืหลักทรัพย์ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2551 ทั�งนี�หน้าที� 

ความรับผู้ิดืชอิบขอิงเลขานุการบริษัท มดีืังนี�

 1. ดื่แลและให้คำาแนะนำาแก่กรรมการและผู้่้บริหาร

เกี�ยวกับการปีฏีิบัติตามกฎหมาย ข้อิกำาหนดื กฎระเบียบ และ 

ข้อิบังคับขอิงบริษัทฯ และติดืตามดื่แลให้มีการปีฏีิบัติอิย่าง 

ถ่กต้อิงสม�ำาเสมอิ

 2. รับผู้ิดืชอิบในการจััดืปีระชุมคณะกรรมการ

บริษัทและการปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นรวมทั�งดื่แลปีระสานงานให้มี

การปีฏีิบัติตามมติขอิงที�ปีระชุม    

 3. ด่ืแลให้การเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลและรายงานสารสนเทศ 

ในส่วนที�รับผิู้ดืชอิบเป็ีนไปีตามระเบียบและข้อิกำาหนดืขอิง 

ตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที�เกี�ยวข้อิง

 4. จััดืทำาและเก็บรักษาเอิกสารดืังต่อิไปีนี�

 4.1 ทะเบียนกรรมการ

 4.2 หนังสือินัดืปีระชุมคณะกรรมการและรายงาน

การปีระชุมคณะกรรมการ

 4.3 หนังสือินัดืปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น และรายงานการ

ปีระชุมผู้่้ถอืิหุ้น

 4.4 รายงานปีระจัำาปีีขอิงบริษัทฯ

 4.5 รายงานการมีส่วนไดื้เสียขอิงกรรมการผู้่้บริหาร

ทั�งนี� บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการกำากับดื่แล 

กิจัการที�ดีื เลขานุการบริษัทจึังได้ืผู่้านการอิบรมหลักส่ตรที�สำาคัญ  

ซึ�งจััดืโดืยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภิายใน และหัวหน้างานกำากับดูแลการ

ปี่ฏิบัติงานของบริษัทฯ  (Compliance)

1.	รายุละเอ่ยุดำเก่�ยุวักับัหัวัหน�างานผ่�ต่รวัจำสอบัภายุใน		

ช่่อ	-	นามสกุล นายเฉลิม อิินหอิม

อายุุ 46 ปีี

คุณวัุฒิิทางการศึึกษา ปีริญญาตรี บัญชีบัณฑิิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยภิาคกลาง นครสวรรค์

ประสบัการณ์ทำางาน 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

การฝึึกอบัรมท่�เก่�ยุวัขั�อง หลักส่ตรกฎหมายคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล สำาหรับตรวจัสอิบภิายใน

   (PDPA for Internal Audit) จััดืโดืยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทุจัริตในอิงค์กรจัากการตรวจัสอิบภิายใน พร้อิมแนวทางการควบคุมภิายในเพ่อิ  

   ปี้อิงกันการทุจัริต จััดืโดืยบริษัทฝ่ึกอิบรมและสัมมนาธรรมนิติ จัำากัดื

การปี้อิงกันการทุจัริตในอิงค์กร จัำานวน 6 วัน จััดืโดืยสภิาวิชาชีพบัญชี

Anti-Corruption: The Practical Guide 26/2016 จัดัืโดืยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

   กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเขียนรายงานตรวจัสอิบ จััดืโดืยสภิาวิชาชีพบัญชี

บทบาทการกำากับดื่แลกิจัการหลังการเปีิดืเสรี AEC จัดัืโดืยสมาคมผู้่้ตรวจัสอิบภิายใน 

   แห่งปีระเทศไทย

หลักฐานการตรวจัสอิบกระดืาษทำาการ จััดืโดืยสมาคมผู้่้ตรวจัสอิบภิายในแห่งปีระเทศไทย

หน�าท่�ควัามรับัผิดำช่อบั

การปีระกันคุณภิาพขอิงงานตรวจัสอิบภิายในจััดืโดืยสภิาวิชาชีพบัญชี 

จััดืทำาแผู้นการตรวจัสอิบ เสนอิต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบเพ่อิอินุมัติ

สอิบทานและปีระเมินความเพียงพอิและความมีปีระสิทธิผู้ลขอิงการควบคุมภิายใน  

การบริหารความเสี�ยง การกำากับดื่แลการดืำาเนินงาน และความเพียงพอิขอิงมาตรการ 

   การจัดัืการขอิงบริษัทฯ

ปีระเมินความถ่กต้อิง ความน่าเช่อิถือิ ความเพียงพอิและความมีปีระสิทธิภิาพขอิงการ  

   ควบคุมภิายในขอิงระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศ รวมถึงความปีลอิดืภิัยขอิง 

   ระบบสารสนเทศ

ตรวจัสอิบการดืำาเนินงานขอิงหน่วยงานภิายในบริษัทฯ ให้เปี็นไปีตามนโยบาย แผู้นงาน  

   ระเบียบ ข้อิบังคับขอิงบริษัทฯ รวมทั�งข้อิกำาหนดื กฎหมาย หรือิกฎเกณฑ์ิที�เกี�ยวข้อิง 

   เพ่อิปีระเมินความมีปีระสิทธิภิาพและปีระสิทธิผู้ลขอิงระบบการควบคุมภิายใน

รายงานผู้ลการตรวจัสอิบภิายในต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบอิย่างสมำ�าเสมอิทุกไตรมาส  

รวมทั�งเสนอิแนวทางในการแก้ไขกระบวนการนั�นๆ ตลอิดืจันแนวทางการปีฏีิบัติเพ่อิให ้

   บริษัทฯ มีระบบควบคุมภิายในที�เหมาะสม

หัวข้อ รายละเอียด

รายงานประจำำาปี 2564
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2.	หัวัหน�างานกำากับัดำ่แลการปฏิิบััต่ิงานขัองบัริษัทฯ		(Compliance)

ช่่อ	-	นามสกุล นายเอิกวิชญ์ ศรีลา

อายุุ 30 ปีี

คุณวัุฒิิทางการศึึกษา ปีริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบัการณ์ทำางาน ปีี 2564 - ปีัจัจัุบัน    ผู้่้ชำานาญการฝ่่ายกำากับดื่แลการปีฏีิบัติตามกฎหมายและ 

                          กฎระเบียบ บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน)

การฝึึกอบัรมท่�เก่�ยุวัขั�อง หลักส่ตรกฎหมายคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล (PDPA) จััดืโดืยมหาวิทยาลัยจัุฬาลงกรณ์

จััดืทำาแผู้นงานการกำากับดื่แลการปีฏีิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบปีระจัำาปีี  

   (Annual Compliance Program) และ ค่่มือิการปีฏีิบัติงานฝ่่ายกำากับดืแ่ลการปีฏีิบัต ิ

   ตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ทบทวนกฎบัตรฝ่่ายกำากับการปีฏีิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

   (Compliance Charter)

ปีระสานงานหน่วยงานทางการเพ่อิขอิใบอินุญาต

ทบทวนนโยบายนโยบายการบริหารจััดืการดื้านการให้บริการล่กค้าอิย่างเปี็นธรรม

   (Market Conduct)

ทบทวนนโยบาย ระเบียบปีฏีิบัติดื้านการปี้อิงกันและปีราบปีรามการฟิอิกเงินและการ

   ปี้อิงกันและปีราบปีรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อิการร้ายและการแพร่ขยาย

   อิาวุธที�มีอิานุภิาพทำาลายล้างส่ง

ดื่แลให้มีการปีฏีิบัติงานตามกฎหมายดื้านการปี้อิงกันและปีราบปีรามการฟิอิกเงินและ

   การปี้อิงกันและปีราบปีรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อิการร้ายและ

   การแพร่ขยายอิาวุธที�มีอิานุภิาพทำาลายล้างส่ง เช่น การรายงานธุรกรรมเงินสดื/

   ธุรกรรมที�มีเหตุอิันควรสงสัย

หน�าท่�ควัามรับัผิดำช่อบั ทบทวนนโยบายการคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล (PDPA)

ปีฏีิบัติตามแนวทางการคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล เช่น การปีระเมินผู้ลกระทบดื้านการ

   คุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment, DPIA), การบริหาร

   การขอิใช้สิทธิขอิงเจั้าขอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล, การแจั้งเตือินและมาตรการเยียวยาเจั้าขอิง

   ข้อิมล่ส่วนบุคคล เปี็นต้น

การอิบรมพนักงานเกี�ยวกับกฎหมายที�เกี�ยวข้อิง เช่น กฎหมายปี้อิงกันและปีราบปีราม

   การฟิอิกเงิน, กฎหมายเกี�ยวกับการคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล

สอิบทานการปีฏีิบัติงานดื้านที�เกี�ยวข้อิงกับกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อิง

ตรวจัสอิบการดืำาเนินงานขอิงหน่วยงานภิายในบริษัทฯ ให้เปี็นไปีตามนโยบาย แผู้นงาน

   ระเบียบ ข้อิบังคับขอิงบริษัทฯ รวมทั�งข้อิกำาหนดื กฎหมาย หรือิกฎเกณฑิ์ที�เกี�ยวข้อิง

   และเสนอิแนวทางการปีฏีิบัติเพ่อิให้มีความครบถ้วน ถ่กต้อิง เหมาะสม

ให้คำาปีรึกษากฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกับบริษัทฯ

หัวข้อ รายละเอียด
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เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ ใช้ในการปี่ระกอบธุรกิจ  และรายละเอียดเกี่ยวกับการปี่ระเมินราคาทรัพย์สิน

1.	ทรัพิยุ์สินท่�ใช่�ในการประกอบัธ์ุรกิจำ		

  ใบอินุญาตในการปีระกอิบธุรกิจัสินเช่อิ

 เน่อิงจัากบริษัทฯ เปี็นบริษัทที�มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ปีระกอิบธุรกิจัให้บริการสินเช่อิดื้วยใบอินุญาตปีระกอิบ

ธุรกิจัภิายใต้การกำากับขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย ดืังนี�

 (1) ใบอินุญาตปีระกอิบธุรกิจัสินเช่อิส่วนบุคคลภิายใต้การกำากับ 

อินุญาตให้ปีระกอิบธุรกิจัสินเช่อิส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักปีระกัน โดืยปีัจัจัุบันมีการกำาหนดือิัตราดือิกเบี�ยไม่เกินร้อิยละ 25 ต่อิปีี 

และ สินเช่อิจัำานำาทะเบียนรถ โดืยปีัจัจัุบันมีการกำาหนดือัิตราดือิกเบี�ยไม่เกินรอ้ิยละ 24 ตอ่ิปีี

 (2) ใบอินุญาตปีระกอิบธุรกิจัสินเช่อิรายย่อิยเพ่อิการปีระกอิบอิาชีพภิายใต้การกำากับ

 อินุญาตให้ปีระกอิบธุรกิจัสินเช่อิรายย่อิยซึ�งมีวัตถปุีระสงค์เพ่อิการปีระกอิบอิาชีพแบบไม่มีหลักปีระกัน โดืยมีการกำากับ

วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และอัิตราดือิกเบี�ยไม่เกินร้อิยละ 33 ตอ่ิปีี

 ทั�งนี�ค่่แข่งในอุิตสาหกรรมส่วนใหญ่ จัึงเปี็นผู้่้ปีระกอิบการสินเช่อิทะเบียนรถที�มีใบอินุญาตในการปีระกอิบธุรกจิัสินเช่อิ

ส่วนบุคคลภิายใต้การกำากับ ใบอินุญาตในการปีระกอิบธุรกจิัสินเช่อิรายย่อิยเพ่อิการปีระกอิบอิาชีพภิายใต้การกำากับ จัากธนาคาร

แห่งปีระเทศไทย หรือิใบอินุญาตปีระกอิบธุรกิจัสินเช่อิรายย่อิยระดืับจัังหวัดืภิายใต้การกำากับ (Pico Finance) จัากกระทรวงการ

คลัง ซึ�งใบอินุญาตดัืงกล่าวนับเปี็นอิุปีสรรคในการเข้าส่่อิุตสาหกรรม (Barrier to entry) ที�สำาคัญปีระเภิทหนึ�ง โดืยผู้่้ปีระกอิบการ

ที�มีความสนใจัเข้าส่่การแข่งขันในอุิตสาหกรรม หรอืิผู้่้ปีระกอิบการที�ไดื้รับใบอินุญาตในการปีระกอิบธุรกิจัสินเช่อิแล้วนั�นจัะตอ้ิงมี

ความสามารถในการรักษาและดืำารงไว้ซึ�งมาตรฐานดื้านต่างๆ เพ่อิให้สอิดืคล้อิงกับกฎเกณฑิ์กำากับ

  ทรัพย์สินถาวรหลักที�ใช้ ในการปีระกอิบธุรกิจั 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที�ใช้ ในการปีระกอิบธุรกจิั โดืยมีม่ลค่าสุทธิตามบัญชีทั�งสิ�น  

1,162.19 ล้านบาท โดืยมีอิาคารสำานักงานใหญ่ ตั�งอิย่่เลขที� 332/1 ถนนจัรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัดื เขตบางพลัดื  

กรุงเทพมหานคร และมีสาขาที�ทำาการขอิงบริษัทฯ เพียง 7 สาขา ที�บริษัทฯ เป็ีนเจั้าขอิง สาขาที�ทำาการขอิงบริษัทฯ เกอืิบทั�งหมดื

เปี็นอิาคารเช่าทั�งสิ�น

2.	รายุละเอ่ยุดำเก่�ยุวักบััการประเมินราคาทรัพิย์ุสิน		

 - (ปีรากฏีตามหมายเหตุปีระกอิบงบการเงิน ข้อิที� 10)

รายการทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ� ภิาระผูกพันมูลค่าสุทธิตามบัญชี(ล้านบาท)

1. ที�ดืิน 7 แปีลง บริษัทเปี็นเจั้าขอิง 257.47 ไม่มีภิาระผู้่กพัน

2 อิาคารสำานักงาน บริษัทเปี็นเจั้าขอิง 358.74 ไม่มีภิาระผู้่กพัน

3. ส่วนปีรับปีรุงอิาคาร บริษัทเปี็นเจั้าขอิง 545.98 ไม่มีภิาระผู้่กพัน

รายงานประจำำาปี 2564
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 คณะกรรมการบริษัท ได้ืตระหนักถึงความสำาคัญขอิง 

การกำากับดื่แลกิจัการ (Corporate Governance) เปี็นการ

แสดืงถึงการมีระบบบริหารจััดืการที�มีปีระสิทธิภิาพ  โปีร่งใส  

ตรวจัสอิบได้ื  ช่วยสร้างความเช่อิมั�นและความมั�นใจัต่อิผู้่้ถือิหุ้น  

ผู้่้ลงทุน ผู้่้มีส่วนไดื้เสีย และผู้่้ที�เกี�ยวข้อิงทุกฝ่่าย อัินจัะนำาไปีส่่

การเพิ�มม่ลค่าและส่งเสริมการเติบโตอิย่างยั�งยืนขอิงบริษัทฯ  

ดืังนั�น บริษัทฯ จัึงกำาหนดืนโยบายการกำากับดื่แลกจิัการ เพ่อิ

เปี็นกรอิบในการปีฏีิบัติงานดื้านต่าง ๆ ดืังต่อิไปีนี�

 1. คณะกรรมการบริษัท ผู้่้บริหาร และพนักงานทุกคน 

จัะปีฏิีบัติหน้าที�ด้ืวยความมุ่งมั�น ทุ่มเทและรับผิู้ดืชอิบอิย่างเต็ม 

ความสามารถ เพ่อิปีระโยชน์ส่งสุดืขอิงบริษัทฯ และยึดืมั�น 

ในหลักการกำากับดื่แลกจิัการที�ดืี เปี็นแนวทางด้ืวยความเข้าใจั 

เช่อิมั�น และศรัทธา โดืยถือิเปี็นกิจัวัตร จันเปี็นวัฒนธรรมที�ดืี

ขอิงอิงค์กร

 2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำาคัญร่วมกับ 

ผู้่้บริหารในการกำาหนดืวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และ

แผู้นงานที�สำาคัญขอิงบริษัทฯ รวมทั�งจััดืโครงสร้างการบริหาร

ที�สอิดืคล้อิงและสัมพันธ์กันอิย่างเป็ีนธรรมระหว่างคณะกรรม

การบริษัทฯ ผู้่้บริหาร และผู้่้ถือิหุ้น และมีการวางแนวทางการ

บริหารจััดืการ และการดืำาเนินธุรกิจัที�มีความเหมาะสม รวมทั�ง

ต้อิงดืำาเนินการเพ่อิให้มั�นใจัไดื้ว่าระบบบัญชีรายงานทางการ

เงินและการสอิบบัญชี มีความน่าเช่อิถือิ

 3. คณะกรรมการบริษัท และผู้่้บริหาร จัะต้อิงเปี็น

ผู้่้นำาในเร่อิงจัริยธรรม และเป็ีนตัวอิย่างในการปีฏีิบัติหน้าที�ดื้วย

ความซ่อิสัตย์ สุจัริต ยุติธรรม โปีร่งใสตรวจัสอิบไดื้

 4. คณะกรรมการบริษัท ผู้่้บริหาร และพนักงานทุกคน 

จัะยึดืมั�นความเปี็นธรรมโดืยปีฏีิบัติต่อิผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่าย 

อิย่างเท่าเทียม พร้อิมกับดื่แลสอิดืส่อิง ควบคุม ปี้อิงกันการ 

ตัดืสินใจัหรือิการกระทำาใดื ๆ ที�มีความขัดืแข้งทางผู้ลปีระโยชน์ 

และรายการที�เกี�ยวโยงกัน

 5. คณะกรรมการบริษัท ต้อิงดืำาเนินการให้มีระบบที�

ต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชันที�มปีีระสิทธิภิาพ เพ่อิให้มั�นใจัได้ืว่า

ฝ่่ายบริหารไดื้ตระหนัก และให้ความสำาคัญ และปีฏีิบัติตาม

นโยบายการต่อิต้านการทจุัริตคอิร์รัปีชัน

 6. การปีฏิีบัติตามนโยบายการกำากับด่ืและกิจัการขอิง 

บริษัทฯ ถือิเปี็นตัวชี�วัดืที�สำาคัญในการปีระเมินผู้ลการบริหาร 

จััดืการทางธุรกิจัขอิงคณะกรรมการบริษัทกับผู้่้บริหาร และ

การปีระเมินผู้ลการปีฏิีบัติงานขอิงพนักงานทุกคน

 ทั�งนี� กรอิบการปีฏิีบัติงานตามนโยบายการกำากับด่ืแล 

กิจัการข้างต้น ปีรากฏีอิย่่ในค่่มือิการกำากับดื่แลกิจัการ ซึ�ง 

ปีระกาศให้พนักงานทุกคนไดื้รับทราบ และยึดืถือิปีฏีิบัติอิย่าง 

เคร่งครดัื

เอกสารแนบ 5 : นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 1.	 ขั�อแนะนำาเก่�ยุวักับัค่่มือหลักการกำากับัดำ่แล

กจิำการท่�ดำ่

 1.1 ให้คณะกรรมการบริษัท  ผู้่้บริหาร และพนักงาน 

ทุกคน ทำาความเข้าใจัเนื�อิหาขอิงค่่มือิหลักการกำากับด่ืแลกิจัการ

ที�ดีื  และเรียนร้่เนื�อิหาที�เกี�ยวข้อิงกับหน้าที�และความรับผิู้ดืชอิบ 

ขอิงตนเอิง

 1.2 ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้่้บริหาร และพนักงาน 

ทุกคน ทบทวนความร้่ความเข้าใจัเนื�อิหาขอิงค่่มือิหลักการกำากับ

ดื่แลกจิัการอิย่างสม�ำาเสมอิ 

 1.3 แจ้ังให้ผู้่้บังคับบัญชา หรือิบุคคลที�รับผิู้ดืชอิบทราบ 

เม่อิพบเห็นการฝ่่าฝ่ืน หรอืิไม่ปีฏีิบัติตามจัรรยาบรรณ

 1.4 ให้ความร่วมมือิในการตรวจัสอิบข้อิเท็จัจัริงต่างๆ 

กับหน่วยงานหรือิบุคคลที�ไดื้รับมอิบหมาย

 1.5 หากมีข้อิสงสัยหรือิข้อิซักถาม  ให้ปีรึกษากับผู้่ ้

บังคับบัญชา

 1.6 ผู้่้บังคับบัญชาทุกระดัืบต้อิงเป็ีนผู้่้นำาในการปีฏิีบัติ

ตามหลักการกำากับดืแ่ลกิจัการที�ดืีอิย่างเคร่งครัดื

 

	 2.	การต่ิดำต่ามดำ่แลให�ม่การปฏิิบััติ่

 บริษัทฯ กำาหนดืให้เปี็นหน้าที�และความรับผู้ิดืชอิบ

ขอิงกรรมการ ผู้่้บริหาร และพนักงานทุกคนที�จัะตอ้ิงรับทราบ  

และปีฏิีบัติตามนโยบายและข้อิกำาหนดืที�มีอิย่่ในค่่มือิหลักการ

กำากับดื่แลกิจัการที�ดืีขอิงบริษัทฯ อิีกทั�ง ผู้่้บริหารทุกระดืับจัะ

ต้อิงดื่แลรับผู้ิดืชอิบ และถือิเปี็นเร่อิงสำาคัญในการส่งเสริม

ให้พนักงานภิายใต้การบังคับบัญชาให้มีความร่้ความเข้าใจั   

และปีฏีิบัติตามค่่มือิหลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีขอิงบริษัทฯ

อิย่างเคร่งครัดื

 บริษัทฯ จัะไม่ดืำาเนินการใดืๆ ที�ผู้ิดืกฎหมาย หรือิ

ขัดืกับหลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี หากกรรมการ ผู้่้บริหาร  

หรือิพนักงานกระทำาผู้ิดืหลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีตามที�

กำาหนดืไว้จัะได้ืรับโทษทางวินัย และหากมีการกระทำาที�เช่อิได้ืว่า

ทำาผู้ิดืกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑิ์ และข้อิบังคับขอิงภิาครัฐ 

บริษัทฯ จัะส่งเร่อิงให้เจั้าหน้าที�ตำารวจัดืำาเนินการต่อิไปี

 หากพนักงานทุกระดืับขอิงบริษัทฯ  ปีระสบปีัญหาใน 

การตัดืสินใจั หรือิปีฏีิบัติงานเกี�ยวกับจัรรยาบรรณธุรกิจัที� 

มิไดื้กำาหนดืไว้ ในจัรรยาบรรณธุรกิจัขอิงบริษัทฯ  ให้ตั�งคำาถาม 

เกี�ยวกับการกระทำานั�นกับตนเอิง ดืังนี�

 2.1 การกระทำานั�นขัดืตอ่ิกฎหมายหรือิไม่

 2.2 การกระทำานั�นส่งผู้ลเสียต่อิผู้่้มีส่วนไดื้เสียขอิง 

บริษัทฯ อิย่างร้ายแรงหรือิไม่
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 2.3 การกระทำานั�นขดัืต่อินโยบาย หรอืิจัรรยาบรรณ 

หรือิส่งผู้ลเสียต่อิภิาพลักษณ์ขอิงบริษัทฯ หรือิไม่

 พนักงานทุกระดืับสามารถแจั้งข้อิร้อิงเรียน 

ข้อิคิดืเห็น และข้อิเสนอิแนะ ตลอิดืจันเบาะแสการทำาผู้ิดื 

กฎหมาย และ/หรือิ จัรรยาบรรณตามหลักการกำากับด่ืแลกิจัการ

ที�ดืี รวมถึงพฤติกรรมที�อิาจัส่อิถึงการทุจัริตหรือิปีระพฤติมิชอิบ 

ขอิงบุคคลในอิงค์กร และผู้่้มีส่วนไดื้เสียขอิงบริษัทฯ ให้แจั้ง

เบาะแสไปียังช่อิงทางส่อิสารขอิงบริษัทฯ ไดื้

 

	 แนวัปฏิิบััต่ิต่ามหลักการกำากับัดำ่แลกิจำการท่�ดำ่

	 หมวัดำท่�	1	:	สิทธิ์ขัองผ่�ถืือหุ�น	

	 หลักการ	

 ผู้่้ถือิหุ้นมีสิทธิในความเปี็นเจั้าขอิงโดืยควบคุม

บริษัทฯ ผู้่านการแต่งตั�งคณะกรรมการให้ทำาหน้าที�แทนตน 

และมีสิทธิในการตัดืสินใจัเกี�ยวกับการเปีลี�ยนแปีลงที�สำาคัญ

ขอิงบริษัทฯ จัึงไดื้กำาหนดืแนวทางการ ดืำาเนินงานต่างๆ เพ่อิ

ส่งเสริมให้ผู้่้ถือิหุ้นไดื้ ใช้สิทธิขอิงตน ไดื้แก่ สิทธิขั�นพื�นฐาน

ขอิงผู้่้ถือิหุ้นโดืยได้ืเผู้ยแพร่ผู่้านช่อิงทางการส่อิสารภิายในบริษัทฯ 

รวมทั�งเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ เพ่อิใช้เปี็นแนวทางในการปีฏีิบัติ

ต่อิผู้่้ถือิหุ้นในฐานะเจั้าขอิงกิจัการซึ�งสะท้อินถึงการเคารพใน

สิทธิขั�นพื�นฐานขอิงผู้่้ถือิหุ้น ปีระกอิบดื้วย

 1. สิทธิในการซื�อิขายหรือิการโอินหุ้น 

 2. สิทธิในการเข้าร่วมปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น 

 3. สิทธิในการอิอิกเสียงลงคะแนนเลอืิกตั�งหรือิถอิดื 

ถอินกรรมการเปี็นรายบุคคล 

 4.     สิทธิในการอิอิกเสียงลงคะแนนแต่งตั�งและกำาหนดื 

ค่าตอิบแทนผู้่้สอิบบัญชี 

 5. สิทธิในการมอิบฉันทะให้บุคคลอิ่นเข้าปีระชุม 

และอิอิกเสียงลงคะแนนแทน 

  6. สิทธิในการกำาหนดืค่าตอิบแทนกรรมการบริษัทฯ 

 7. สิทธิในการอิอิกเสียงลงคะแนนในเร่อิงที�ต้อิงขอิ

ความเห็นชอิบจัากที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น 

 8. สิทธิในการได้ืรับแจ้ังข้อิม่ลและข่าวสารที�มีนัยสำาคัญ

ขอิงบริษัทฯ อิย่างถ่กต้อิง ครบถ้วน เพียงพอิ และทันเวลา 

ตรวจัสอิบได้ืโดืยเท่าเทียมกัน และให้ข้อิม่ลที�สำาคัญที�เป็ีนปัีจัจุับัน

ผู่้านเว็บไซต์ 

 9. สิทธิในการแสดืงความคดิืเห็นและซักถามในการ

ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นรวมทั�งเสนอิทางเลือิกให้ผู้่้ถือิหุ้นที�ไม่สามารถ

เข้าปีระชุมสามารถมอิบฉันทะให้กรรมการอิิสระเข้าปีระชุม

และอิอิกเสียงแทน 

	 แนวัปฏิิบััต่ิ	

       บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิขอิงผู้่้ถือิหุ้น 

จึังได้ืกำาหนดืแนวปีฏิีบัติที�ดีืเพ่อิกำากับด่ืแลสิทธิขอิงผู้่้ถือิหุ้น ดัืงนี� 

 1. การจััดืปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น

 บริษัทฯ กำาหนดืให้มีการปีระชุมสามัญผู้่้ถือิหุ้นเปี็น

ปีระจัำาทุกปีี โดืยจัะจััดืขึ�นภิายใน 4 เดืือิน นับตั�งแต่วันสิ�น 

รอิบปีีบัญชีขอิงบริษัทฯ อิย่างไรก็ตาม หากมีความจัำาเป็ีนเร่งด่ืวน 

ที�จัะต้อิงพิจัารณาวาระพิเศษในเร่อิงที�อิาจักระทบกระเทือิน 

หรือิเกี�ยวข้อิงกับผู้ลปีระโยชน์ขอิงผู้่้ถอืิหุ้น ซึ�งจัำาเป็ีนต้อิงได้ืรับ

การอินุมัติจัากผู้่้ถือิหุ้น คณะกรรมการ สามารถเรียกปีระชุม

วิสามัญผู้่้ถอืิหุ้นไดื้เปี็นกรณีไปี ซึ�งในการจััดืการปีระชุมสามัญ 

ผู้่้ถือิหุ้นนี� บริษัทฯ ได้ืปีฏิีบัติตามแนวทางขอิงโครงการปีระเมิน

คุณภิาพการจััดืการปีระชุม สามัญผู้่้ถอืิหุ้น (AGM Checklist) 

ที�จััดืทำาขึ�นโดืยสมาคมส่งเสริมผู้่้ลงทุนไทย เพ่อิให้การจััดืงานมี

มาตรฐานเปี็นไปีตามหลักการ กำากับดื่แลกจิัการ ดืังนี� 

 1.1 บริษัทฯ จัะต้อิงส่งเอิกสารให้ผู้่้ถือิหุ้นรับทราบ

ข้อิม่ล วัน เวลา สถานที�และวาระการปีระชุม ตลอิดืจันข้อิม่ล

ทั�งหมดืที�เกี�ยวข้อิงกับเร่อิงที�ต้อิงตัดืสินใจัในที�ปีระชุมให้แก่ 

ผู้่้ถือิหุ้นทุกคนได้ืทราบเป็ีนการล่วงหน้าไม่น้อิยกว่า 30 วัน และ 

ต้อิงเผู้ยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ทั�งภิาษาไทยและภิาษา 

อิังกฤษก่อินมอิบให้บริษัทศ่นย์รับฝ่ากหลักทรัพย์ฯ ซึ�งเปี็น

นายทะเบียนหุ้นขอิงบริษัทฯ เปี็นผู้่้จััดืส่งหนังสือิเชิญปีระชุม 

ผู้่้ถือิหุ้นและเอิกสารปีระกอิบให้กับผู้่้ถือิหุ้นทุกราย เปี็นการ 

ล่วงหน้าก่อินวันปีระชุมอิย่างน้อิย 7 วัน ในบางกรณีเช่นการ

จััดืสรรหุ้นให้กับกรรมการและพนักงาน (ESOP) การทำา

รายการที�เกี�ยวโยงกัน การไดื้มาหรือิจัำาหน่ายไปีซึ�งสินทรัพย์ 

 1.2 บริษัทฯ จัะตอ้ิงเปีิดืโอิกาสให้ผู้่้ถือิหุ้นส่งคำาถาม

เป็ีนการล่วงหน้าก่อินวันปีระชุมในช่วงเดืือินตุลาคม-ธันวาคมขอิง

ทุกปีีและเป็ีนไปีตามหลักเกณฑ์ิที�บริษัทฯ กำาหนดื ซึ�งได้ืเผู้ยแพร่ 

รายละเอีิยดืในเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ที� www.muangthaicap.com

 1.3 ในกรณีที�ผู้่้ ถือิหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมปีระชุม 

ดื้วยตนเอิง บริษัทฯ เปีิดืโอิกาสให้ผู้่้ถือิหุ้นสามารถมอิบฉันทะ 

ให้กรรมการ อิิสระหรือิบุคคลใดืๆ เข้าร่วมปีระชุมแทนตนไดื ้

โดืยใช้หนังสือิมอิบฉันทะแบบ ข. ที�บริษัทฯ ไดื้จััดืส่งไปีพร้อิม

กับหนังสือิเชิญปีระชุม พร้อิมทั�งจัะเสนอิช่อิกรรมการอิิสระ

อิย่างน้อิย 1 คน เปี็นทางเลือิกในการมอิบฉันทะขอิงผู้่้ถือิหุ้น

 1.4 บริษัทฯ ไม่เพิ�มวาระการปีระชุม หรือิเปีลี�ยนแปีลง 

ข้อิม่ลสำาคัญ โดืยไม่ไดื้แจั้งให้ผู้่้ถือิหุ้นทราบล่วงหน้า

 1.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลง

คะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั�งวาระการ แต่งตั�ง กรรมการ 

เปี็นรายบุคคล เพ่อิความโปีร่งใส และตรวจัสอิบไดื้

รายงานประจำำาปี 2564
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 1.6 บริษัทฯ จัะต้อิงอิำานวยความสะดืวกให้ผู้่้ถอืิหุ้น

ไดื้ ใช้สิทธิในการเข้าร่วมปีระชุม และอิอิกเสียงอิย่างเต็มที�โดืย 

จััดืปีระชุมในวันทำาการ ณ โรงแรมซึ�งอิย่่ในเขตกรุงเทพ และ/

หรือิห้อิงปีระชุมขอิงบริษัทฯ และจััดืเทคโนโลยอีิย่างเพียงพอิ 

สำาหรับการตรวจัสอิบเอิกสาร และจัดัืใหม้อีิากรแสตมปีส์ำาหรับ 

ผู้่้ถือิหุ้นที�รับมอิบฉันทะ 

 1.7 บริษัทฯ ไดื้จััดืทำาใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละ 

วาระสำาหรับการลงคะแนนเสียง เพ่อิความสะดืวกในการลง

และนับคะแนน เสียง ซึ�งเม่อิลงคะแนนเสียงเสร็จัสิ�นจัะนำามา 

รวมกับคะแนนเสียงที�ไดื้ลงไว้ ในหนังสือิมอิบฉันทะ เพ่อิรวม

คะแนน และ ปีระกาศคะแนนรวมทันทีในวันปีระชุม

 1.8 บริษัทฯ ไม่กระทำาการใดืๆ ที�มีลักษณะเป็ีนการ 

กำาจััดืสิทธิในการเข้าร่วมปีระชุมขอิงผู้่้ถือิหุ้น ผู้่้ถือิหุ้นทุกคนย่อิม

มีสิทธิเข้า ร่วมปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น ตลอิดืระยะเวลาการปีระชุม  

และเปิีดืโอิกาสให้ผู้่้ถือิหุ้นซักถาม ตลอิดืจันแสดืงความคิดืเห็น 

ต่างๆ ไดื้ อิย่างอิิสระ

 1.9 เม่อิถึงเวลาเริ�มปีระชุม กรรมการเข้าร่วมปีระชุม 

อิย่างพร้อิมเพรียง รวมทั�งผู้่้บริหารระดัืบส่ง ตลอิดืจันผู้่้สอิบบัญชี  

และที�ปีรึกษากฎหมายอิิสระ(ถ้ามี) โดืยก่อินเริ�มปีระชุม บริษัทฯ  

จัะชี�แจังหลักเกณฑิ์ที�เกี�ยวข้อิงกับการปีระชุมทั�งหมดื อิาทิ 

การเปีิดืปีระชุม และการอิอิกเสียงลงคะแนน รวมทั�งวิธีการ

นับคะแนนเสียงขอิงผู่้้ถือิหุ้นที�จัะต้อิงลงมติในแต่ละวาระตาม 

ข้อิบังคับขอิงบริษัทฯ

 1.10 บริษัทฯ จัะระบุการมีส่วนได้ืส่วนเสียขอิงกรรมการ 

ไว้ ในหนังสือิเชิญปีระชุม และในการปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น หาก

กรรมการท่านใดืมีส่วนไดื้ส่วนเสีย หรือิมีส่วนเกี�ยวข้อิงในการ

พิจัารณาวาระใดื ปีระธานที�ปีระชุม และ/หรือิ เลขานุการ 

บริษัท จัะแจ้ังให้ผู้่้เข้าร่วมปีระชุมทราบก่อินการพิจัารณาวาระ โดืย 

กรรมการที�มีส่วนได้ืส่วนเสียนั�นจัะไม่เข้าร่วมปีระชุมในวาระนั�นๆ

 1.11 บริษัทฯ ได้ืเปิีดืโอิกาสให้ผู้่้ถือิหุ้นอิาสาทำาหน้าที� 

เปี็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพ่อิความโปีร่งใสใน 

การดืำาเนินการ รวมทั�งเปีิดืโอิกาสใหผู้้่้ถือิหุ้นสอิบถามเกี�ยวกับ 

กระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง

 1.12 สนับสนุนให้ผู้่้เข้าร่วมปีระชุมสามารถใช้สิทธิใน

การดื่แลรักษาผู้ลปีระโยชน์ขอิงตน โดืยการซักถาม แสดืง

ความคิดืเห็น ให้ข้อิเสนอิแนะและอิอิกเสียงร่วมกันตัดืสินใจัใน

เร่อิงที�สำาคัญต่างๆ ที�อิาจัมีผู้ลกระทบต่อิบริษัทฯ ในที�ปีระชุม 

ผู้่้ถือิหุ้น เช่น การแต่งตั�งหรอืิถอิดืถอินกรรมการ การเสนอิช่อิ 

บุคคลเพ่อิเปี็นกรรมการอิิสระ การอินุมัติแต่งตั�งและกำาหนดื  

ค่าตอิบแทนผู้่้สอิบบัญชี การจััดืสรรเงินปีันผู้ล การลดืทุนหรือิ 

เพิ�มทุน การกำาหนดืหรือิการแก้ไขข้อิบังคับบริษัทฯ บริคณห์สนธิ 

และการอินุมัติรายการพิเศษ เป็ีนต้น

 1.13 จััดืให้มีการปีระเมินคุณภิาพการจััดืปีระชุม

สามัญผู้่้ถือิหุ้นผู้่านการตอิบแบบปีระเมินจัากผู้่้ถือิหุ้น เพ่อินำา 

ข้อิม่ลมาใช้ ใน การพัฒนาการจััดืปีระชุมให้มีปีระสิทธิภิาพ

ที�ดืีขึ �น โปีร่งใส และเปี็นปีระโยชน์ตอ่ิผู้่้ถือิหุ้น

 1.14 มีการจััดืแสดืงข้อิม่ลที�สำาคัญขอิงบริษัทฯ บริเวณ 

โดืยรอิบงานปีระชุมสามัญผู้่้ถือิหุ้น รวมทั�งจััดืมุมนักลงทุน

สัมพันธ์ ซึ�งมีเจั้าหน้าที�ขอิงบริษัทฯ คอิยต้อินรับและตอิบ 

ข้อิซักถามต่างๆ แกผู่้่้ถือิหุ้น

 

 2. การปีฏิีบัติต่อิผู้่้ถือิหุ้นหลังวันปีระชุมสามัญผู้่้ถือิหุ้น

 2.1 บริษัทฯ จัะต้อิงจััดืทำารายงานการปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น

อิย่างมีปีระสิทธิภิาพ ครอิบคลุมรายละเอิียดืที�สำาคัญในเร่อิง

ต่างๆ ไดื้แก่ การแจั้งวิธีการนับคะแนนเสียงโดืยใช้บัตรลง

คะแนนให้ผู้่้ถือิหุ้นรับทราบก่อิน การปีระชุมบันทึกปีระเดื็น

คำาถาม-คำาตอิบที�เปีิดืโอิกาสให้ผู้่้ถือิหุ้นซักถามในวาระต่างๆ 

ในที�ปีระชุมบันทึกมติที�ปีระชุมไว้อิย่างชัดืเจัน พร้อิมทั�งคะแนน

เสียงที�เห็นดื้วย ไม่เห็นดื้วย และงดือิอิกเสียงในทุกๆ วาระที�

ต้อิงมีการลงคะแนนเสียง บันทึกรายช่อิกรรมการที�เข้าร่วม 

ปีระชุม เปี็นต้น และต้อิงเผู้ยแพร่รายงานการปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น

ผู้่านทางเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ภิายใน 14 วันนับจัากวันปีระชุม

ผู้่้ถอืิหุ้น 

 2.2 บริษัทฯ ได้ืจััดืทำารายงานการปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นแจ้ัง

ต่อิตลาดืหลักทรัพย์ฯ ภิายใน 14 วันหลังวันปีระชุมสามัญ 

ผู้่้ถอืิหุ้น ตามข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรัพย์ฯ 

 หมวัดำท่�	2	:	การปฏิิบััติ่ต่่อผ่�ถืือหุ�นอยุ่างเท่าเท่ยุมกัน	

	 หลักการ	

 1. ผู้่้ถือิหุ้นทุกรายต้อิงได้ืรับการปีฏิีบัติที�เท่าเทียมกัน

และเปี็นธรรม 

 2. คณะกรรมการบริษัทควรจััดืกระบวนการปีระชุม

ผู้่้ถือิหุ้นโดืยสนับสนุนให้มีการปีฏิีบัติต่อิผู้่้ถือิหุ้นทุกรายอิย่าง

เท่าเทียมกัน 

 3. คณะกรรมการบริษัทควรกำากับดื่แลใหผู้้่้ถือิหุ้นได้ื

รับการปีฏีิบัติและปีกปี้อิงสิทธิขั�นพื�นฐาน ในหมวดืที� 1 อิย่าง

เท่าเทียมกัน 

 4. คณะกรรมการบริษัทควรมีมาตรการปี้อิงกันกรณี

ที�กรรมการและผู้่้บริหารใช้ข้อิม่ลภิายในให้แก่ตนเอิงหรือิผู้่้อ่ิน

ในทางมิชอิบ 
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	 แนวัปฏิิบััต่ิ	

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการปีฏีิบัติอิย่างเท่าเทียม

กันต่อิผู้่้ถือิหุ้นทุกรายซึ�งรวมถึงผู้่้ถือิหุ้นส่วนน้อิยและผู้่้ถือิหุ้น

ต่างชาติโดืยมีแนวทางปีฏิีบัติในการคุ้มครอิงป้ีอิงกันการละเมิดื

สิทธิขอิงผู้่้ถือิหุ้นอิย่างเท่าเทียมกันและเป็ีนธรรมสร้างความ

มั�นใจัในการลงทุนกับบริษัทฯ จัึงไดื้กำาหนดืแนวปีฏีิบัติที�ดีืเพ่อิ

การปีฏิีบัติ ต่อิผู้่้ถือิหุ้นอิย่างเท่าเทียมกัน ดัืงนี� 

 1. บริษัทฯ เปิีดืโอิกาสให้ผู้่้ถือิหุ้นเสนอิวาระการปีระชุม

การเสนอิช่อิบุคคลเพ่อิเข้าดืำารงตำาแหน่งกรรมการและ 

ส่งคำาถามเปี็นการล่วงหน้าก่อินวันปีระชุมในช่วงเดืือิน 

ตุลาคม-ธันวาคม และจัะปีฏีิบัติสืบเน่อิงไปีทุกปีี ทั�งนี�การ 

เสนอิวาระการปีระชุมหรือิเสนอิช่อิบุคคลเพ่อิเปี็นกรรมการ 

ต้อิงเปี็นไปีตามกฎหมายและข้อิบังคับขอิงบริษัทฯ รวมถึง

หลักเกณฑิ์ที�บริษัทฯ กำาหนดื และเผู้ยแพร่รายละเอิียดืใน

เว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ที� www.muangthaicap.com

 2. บริษัทฯ กำาหนดืให้มีหนังสือิมอิบฉันทะสำาหรับ

ผู้่้ถือิหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมปีระชุมไดื้และกำาหนดืแนวทาง

การลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอิ่น และหรือิกรรมการอิิสระ

ขอิงบริษัทฯ เปี็นผู้่้รับมอิบฉันทะในการเข้าร่วมปีระชุมโดืย

ระบุช่อิปีระวัติข้อิม่ลการทำางานขอิงกรรมการอิิสระทั�งหมดืให้

พิจัารณาเลือิกหนึ�งคน สำาหรับการเป็ีนผู้่้รับมอิบฉันทะแทนผู้่้ถือิหุ้น 

 3. บริษัทฯ ไม่เพิ�มวาระการปีระชุม หรือิเปีลี�ยนแปีลง

ข้อิม่ลสำาคัญ โดืยไม่ไดื้แจั้งให้ผู้่้ถือิหุน้ทราบล่วงหน้า 

 4. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลง

คะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั�งวาระการ แต่งตั�ง กรรมการ

เปี็นรายบุคคล เพ่อิความโปีร่งใส และตรวจัสอิบไดื้

  5. บริษัทฯ กำาหนดืจัรรยาบรรณว่าดื้วยการใช้ข้อิม่ล

ภิายใน และการซื�อิขายหลักทรัพย์ขอิงบริษัทฯ เพ่อิปี้อิงกัน 

มิให้กรรมการผู้่้บริหารและพนักงานใช้ข้อิม่ลภิายในเพ่อิหา 

ผู้ลปีระโยชน์แก่ตนเอิงหรือิผู้่้อ่ินโดืยมิชอิบ ซึ�งมีการแจ้ังแนวทาง

และนโยบายให้ทุกคนในอิงค์กรถือิปีฏีิบัติ และมีการติดืตาม

ผู้ลอิย่างสมำ�าเสมอิ 

 6. คณะกรรมการและผู้่้บริหาร มีหน้าที�รายงาน

การถือิครอิงหลักทรัพย์ และการเปีลี�ยนแปีลงการถือิครอิง

หลักทรัพย์ให้เปี็นไปีตามเกณฑิ์ขอิงสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ และรายงานต่อิ

คณะกรรมการบริษัททุกครั�งที�มีการซื�อิขายหลักทรัพย์ และ 

ในการปีระชุมคณะกรรมการ เลขานุการจัะต้อิงรายงานสรุปี 

การถือิครอิงหลักทรัพย์ขอิงกรรมการให้ที�ปีระชุมรับทราบทุกครั�ง

 หมวัดำท่�	3	:	บัทบัาทขัองบัริษัทต่่อผ่�ม่ส่วันไดำ�เส่ยุ	

	

	 หลักการ	

 1. ผู้่้มีส่วนได้ืเสีย ควรได้ืรับการด่ืแลจัากบริษัทฯ ตาม

สิทธิที�มีตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกำาหนดื 

 2. คณะกรรมการบริษัทควรพิจัารณาให้มีกระบวนการ 

ส่งเสริมให้เกิดืความร่วมมือิระหว่างบริษัทฯ กับผู้่้มีส่วนไดื้เสีย

ในการสร้างความมั�นคงทางการเงิน และความยั�งยืนขอิงกิจัการ 

 3. คณะกรรมการบริษัทควรมีมาตรการในการแจ้ัง

เบาะแสต่อิคณะกรรมการในปีระเด็ืนเกี�ยวกับการทำาผิู้ดืกฎหมาย 

ความถ่กต้อิงขอิงรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภิายในที�

บกพร่อิงหรือิการผู้ิดืจัรรยาบรรณ 

 4. คณะกรรมการบริษัทควรกำาหนดืนโยบาย และ

แนวปีฏีิบัติเกี�ยวกับ มาตรการปี้อิงกัน การทุจัริตคอิร์รัปีชัน ว่า

ดื้วยการรับและการให้สิ�งขอิงหรือิปีระโยชน์อิ่นใดื เพ่อิจั่งใจั

ให้ปีฏีิบัติในทางที�มิชอิบ ก่อิให้เกิดื ความขัดืแย้ง โดืยเปีิดืเผู้ย

ถึงแนวทางการปีฏิีบัติให้กับค่่ค้าขอิงบริษัทฯ รับทราบโดืยทั�วกัน 

กระบวนการปีระเมินความ เสี�ยงจัากการทุจัริต การควบคุม  

การติดืตาม ปีระเมินผู้ล การฝึ่กอิบรม

 5. คณะกรรมการบริษัทควรกำาหนดืนโยบายเกี�ยวกับ

การปีฏีิบัติที�เปี็นธรรมและความรับผู้ิดืชอิบต่อิค่่ค้า และไม่มี

การล่วงละเมิดืทรัพย์สินทางปีัญหาหรือิลิขสิทธิ�ขอิงผู้่้อิ่น

 6. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีนโยบายที�จัะปีฏีิบัติ

ตามเง่อินไข สัญญา และข้อิผู้่กพันที�ตกลงกันไว้กับเจั้าหนี�

อิย่างเคร่งครัดื

 7. คณะกรรมการบริษัทควรกำาหนดืนโยบายใน

การใช้ทรัพยากรอิย่างมีปีระสิทธิภิาพ โดืยคำานึงถึงสิ�งแวดืล้อิม

และสังคม

	 แนวัปฏิิบััติ่	

 บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้่้มีส่วนไดื้เสียในผู้ลปีระโยชน์

ขอิงบริษัทฯ ควรไดื้รับการดื่แลจัากบริษัทฯ ตามสิทธิที�กำาหนดื

โดืยกฎหมายหรือิโดืยข้อิตกลงที�ทำาร่วมกัน โดืยคำานึงถึงความ

สัมพันธ์และความร่วมมือิที�ดืีระหว่างกัน เพ่อิสร้างความมั�นคง

ทางการเงิน และความยั�งยืนขอิงกิจัการ จัึงไดื้กำาหนดืแนว

ปีฏีิบัติ ดืังนี� 

 1. บริษัทฯ กำาหนดืให้มีจัรรยาบรรณต่อิผู้่้มีส่วนได้ืเสีย 

อิันไดื้แก่ ผู้่้ถือิหุ้น ล่กค้า พนักงาน ค่่ค้า เจั้าหนี� และค่่แข่ง

สังคมและสิ�งแวดืล้อิม โดืยปีระกาศให้กรรมการ ผู้่้บริหาร และ

พนักงาน ทุกคนได้ืรับทราบและปีฏิีบัติอิย่างเคร่งครัดื รวมทั�งได้ื

กำาหนดืโทษในการที�ไม่ปีฏีิบัติตามไว้ในค่่มือิพนักงาน 
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 2. บริษัทฯ กำาหนดืกลไกคุม้ครอิงสิทธิผู้่้แจั้งเบาะแส

ต่อิคณะกรรมการบริษัทในปีระเด็ืนเกี�ยวกับการทำาผิู้ดืกฎหมาย

ความถ่กต้อิงขอิงรายงานทางการเงินระบบควบคุมภิายในที�

บกพร่อิงหรือิการผู้ิดืจัรรยาบรรณ ผู่้านคณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้โดืยตรง

 3. บริษัทฯ กำาหนดืให้มีนโยบายที�จัะให้การปีฏีิบัติต่อิ

ค่่ค้าอิย่างเสมอิภิาค และเป็ีนธรรม โดืยคำานึงถึงปีระโยชน์ส่งสุดื

ขอิงบริษัทฯ และตั�งอิย่่บนพื�นฐานที�เปี็นธรรมต่อิทั�งสอิงฝ่่าย 

หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทำาให้เกิดืความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์  

รวมทั�ง ปีฏีิบัติตามพันธะสัญญาให้ข้อิม่ลที�เปี็นจัริง รายงาน

ที�ถก่ต้อิง ปีฏีิบัติตามเง่อินไขต่างๆ ที�ตกลงกันไว้กับค่่ค้าอิย่าง

เคร่งครัดื ในกรณีที�ไม่สามารถปีฏิีบัติตามเง่อินไขข้อิใดืได้ื ต้อิง

รีบแจั้งล่วงหน้า เพ่อิร่วมกันพิจัารณาหาแนวทางแก้ไขเกณฑ์ิ

การคัดืเลือิกเข้าเปี็นค่่ค้า ครอิบคลุม 6 ดื้าน ดืังนี� 

 3.1  ความสามารถทางเทคนิค 

 3.2  สถานภิาพทางการเงิน 

 3.3  ความเชี�ยวชาญและปีระสบการณ์ 

 3.4  ปีระวัติที�เกี�ยวข้อิงกับการร้อิงเรียน 

 3.5  ความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์/รายการเกี�ยวโยง 

 3.6 นโยบายต่อิต้านทุจัริตคอิร์รัปีชัน และนโยบาย

ดื้านคุณภิาพ

 4. คณะกรรมการบริษัทควรมีนโยบายที�จัะปีฏีิบัติ

ตามเง่อินไข สัญญา และข้อิผู้่กพันที�ตกลงกันไว้กับเจั้าหนี�

อิย่างเคร่งครัดื ไม่ว่าจัะเปี็นเร่อิงวัตถุปีระสงค์การใช้เงิน การ

ชำาระคืน การดื่แลคุณภิาพ หลักทรัพย์คำ�าปีระกัน และเร่อิงอิ่น

ใดืที�ไดื้ให้ข้อิตกลงไว้กับ เจั้าหนี� ในกรณีที�ไม่สามารถปีฏีิบัติ

ตามเง่อินไขข้อิใดืข้อิหนึ�งไดื้ บริษัทฯ จัะรีบแจั้งให้เจั้าหนี�ทราบ

โดืยเร็ว เพ่อิร่วมกันพิจัารณาหาแนวทางแก้ไขโดืยใช้หลักความ

สมเหตุสมผู้ล โดืยบริษัทฯ มุ่งมั�นในการรักษาสัมพันธภิาพที�

ยั�งยืนกับเจั้าหนี�และให้ความเช่อิถือิซึ�งกันและกัน โดืยกำาหนดื

แนวทางในการบริหารเงินทุน เพ่อิสร้างความมั�นคงที�แข็งแกร่ง 

และป้ีอิงกันมิให้บริษัทฯ อิย่่ในฐานะที�ยากลำาบากต่อิการชำาระหนี�

คืนแก่เจั้าหนี�และให้ความสำาคัญต่อิการบริหารสภิาพคล่อิง

ทางการเงิน โดืยการวางแผู้นชำาระหนี�ให้แก่เจ้ัาหนี�อิย่างชัดืเจัน

และตรงตามเวลาที�กำาหนดื 

 อิย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ืให้ความสำาคัญ 

ต่อิการติดืตาม วางแผู้นและควบคุมสภิาพคล่อิงทางการเงิน

ให้มีความเหมาะสมกับกิจักรรมทางการเงินขอิงบริษัทฯ โดืยมี

กระบวนการปีระเมินความสามารถเพ่อิป้ีอิงกันความเสี�ยงที�มี

นัยสำาคัญครบทุกดื้าน ทั�งภิายใต้ภิาวะปีกติและภิาวะวิกฤต

 5. บริษัทฯ ไดื้มีปีระกาศให้ทราบทั�วกันว่ากรรมการ

ผู้่้บริหาร และพนักงานที�รับทราบข้อิม่ลภิายใน ที�มีนัยสำาคัญ

อิาจัส่งผู้ลต่อิการเปีลี�ยนแปีลงขอิงราคาซื�อิขายหลักทรัพย์จัะ

ต้อิงระงับการซื�อิ ขายหลักทรัพย์ขอิงบริษัทฯ ในช่วงหลังปีิดื

งบการเงินจันกว่าจัะมีการปีระกาศผู้ลการดืำาเนินงาน หรือิข้อิม่ล

ภิายในนั�นจัะเปีิดืเผู้ยต่อิสาธารณชน

 อินึ�ง กรรมการและผู้่้บริหารระดืับส่ง ต้อิงแจั้งต่อิ

คณะกรรมการหรือิผู้่้ที�คณะกรรมการมอิบหมายเกี�ยวกับการ

ซื�อิขายหุ้นขอิงบริษัท อิย่างน้อิย 1 วันล่วงหน้าก่อินทำาการซื�อิขาย

 6. บริษัทฯ ไดื้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอิย่างมี

ปีระสิทธิภิาพและคุ้มค่า โดืยมีการอิบรมส่งเสริมให้ความร่ ้

ในเร่อิงขอิงสิ�งแวดืล้อิม กำาหนดืให้พนักงานต้อิงเอิาใจัใส่และ

ปีฏิีบัติงานโดืยคำานึงถึงความปีลอิดืภัิย และสิ�งแวดืล้อิม ส่งเสริม

ให้ผู้่้มีส่วนได้ืเสียขอิงบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ

สังคม และยังคงยึดืถือิและพัฒนาการปีฏิีบัติต่อิผู้่้มีส่วนได้ืเสีย

อิย่างต่อิเน่อิง  

 7. คณะกรรมการจััดืให้มีมาตรการในการแจ้ังเบาะแส 

หรือิข้อิร้อิงเรียนการกระทำาผู้ิดืกฎหมาย จัรรยาบรรณ หรือิ

พฤติกรรมที�อิาจัส่อิถงึการทุจัริตคอิร์รัปีชัน หรือิปีระพฤติมิชอิบ

ขอิงบุคคลในอิงค์กร ทั�งจัากพนักงานและผู้่้มีส่วนไดื้เสียอิ่น 

รวมถึงรายงานทางการเงินที�ไม่ถก่ต้อิง หรือิระบบการควบคุม

ภิายในที�บกพร่อิง โดืยมีกลไกในการคุ้มครอิงผู้่้แจัง้เบาะแสเพ่อิ

ให้ผู้่้มีส่วนไดื้เสียมีส่วนร่วมในการสอิดืส่อิงดื่แลผู้ลปีระโยชน์

ขอิงบริษัทฯ ไดื้อิย่างมีปีระสิทธิภิาพยิ�งขึ�น

 ช่อิงทางในการแจั้งเบาะแสหรือิข้อิร้อิงเรียน

 7.1 ส่งจัดืหมายอิิเล็กทรอินิกส์ (Email: whistleblower@

muangthaicap.com)

 7.2 ส่งจัดืหมายส่งทางไปีรษณีย์ จั่าหน้าซอิง และ

ส่งมาที�

 ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ

 บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน)

 332/1 ถนนจัรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัดื   

 เขตบางพลัดื กรุงเทพฯ 10700

 8. คณะกรรมการมีการกำาหนดืนโยบายและแนวทาง

ปีฏีิบัติเกี�ยวกับการต่อิต้านการทุจัริต คอิร์รัปีชัน และห้าม

กรรมการ ผู้่้บริหาร พนักงานขอิงบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อิย 

บริษัทร่วม บริษัทอิ่นที�บริษัทฯ มีอิำานาจัในการควบคุม หุ้นส่วน

ทางธุรกิจั และบุคคลที�อิาจัถือิไดื้ว่าเปี็นตัวกลางหรือิตัวแทน

ขอิงบริษัท) ดืำาเนินการหรือิยอิมรับหรือิให้การสนับสนุนการทุจัริต

คอิร์รัปีชันทุกร่ปีแบบทั�งทางตรงและทางอ้ิอิม และได้ืเปิีดืเผู้ยถึง

การปีฏีิบัติไว้ให้เป็ีนที�ทราบทั�วกัน
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	 หมวัดำท่�	4	:		การเปิดำเผยุขั�อม่ลและควัามโปร่งใส

 

	 หลักการ

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญ

เกี�ยวกับการเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลที�สำาคัญอิย่างถ่กต้อิงครบถ้วนทัน

เวลาและมีความเท่าเทียมกันและเพียงพอิต่อิการตัดืสินใจั  

ในขณะเดีืยวกันการให้ข้อิม่ลขอิงบริษัทฯ ตั�งอิย่่บนพื�นฐานขอิง

การรักษาความลับขอิงธุรกิจัและกลยุทธ์ในการดืำาเนินงานที�สำาคัญ

 คณะกรรมการบริษัทเป็ีนผู้่้รับผิู้ดืชอิบต่อิงบการเงิน

ขอิงบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที�ปีรากฎในรายงาน

ปีระจัำาปีี งบการเงินดืังกล่าวจัดัืทำาขึ�นตามมาตรฐานการบัญชีที�

รับรอิงทั�วไปีในปีระเทศไทย โดืยเลือิกใช้นโยบายบัญชีที�เหมาะสม

และถือิปีฏีิบัติอิย่างสมำ�าเสมอิ รวมทั�งมีการเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลอิย่าง

ครบถ้วนเพียงพอิในงบการเงิน ซึ�งในการนี�คณะกรรมการ

ตรวจัสอิบจัะเปี็นผู้่้สอิบทานคุณภิาพขอิงรายงานทางการเงิน

และระบบควบคุมภิายใน รวมถึงเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลสำาคัญอิย่าง

เพียงพอิในหมายเหตุปีระกอิบงบการเงิน และรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบ

 บริษัทฯ มุ่งมั�นที�จัะเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลอิย่างเท่าเทียมกัน

ต่อิผู้่้ถือิหุ้นนักลงทุนและผู้่้มีส่วนได้ืส่วนเสียขอิงบริษัทฯ 

ตลอิดืจันสาธารณชนให้เปี็นไปีตามข้อิกำาหนดืขอิงสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์และ 

ข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย นอิกจัากจัะ 

เปีิดืเผู้ยผู้่านรายงานปีระจัำาปีีแล้ว บริษัทฯ ไดื้มีการนำาเสนอิ

ข้อิม่ลผู้่านเว็บไซต์ขอิงตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทยและ

เว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ทำาให้ผู้่ ้ถือิหุ ้นนักลงทุนนักวิเคราะห ์

ผู้่้มีส่วนได้ืเสียตลอิดืจันผู้่้ที�สนใจัสามารถเข้าถึงข้อิม่ลไดื้ง่าย

ตลอิดืจันมีความเท่าเทียมกันและเช่อิถือิไดื้ รวมถึงมีการ

กำาหนดืนโยบายในการเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลเกี�ยวกับการถือิครอิง

หลักทรัพย์ขอิงกรรมการและผู้่้บริหารไว้อิย่างชัดืเจัน

	 แนวัปฏิิบััติ่	

 บริษัทฯ มีแนวทางการเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลสำาคัญโดืยผู่้าน

ช่อิงทางที�สามารถเข้าถึงข้อิม่ลไดื้ง่ายสะดืวกและมีความ 

น่าเช่อิถือิ ได้ืแก่ การเผู้ยแพร่ข้อิม่ลต่างๆ ผู่้านช่อิงทางเว็บไซต์

ขอิงตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย (www.set.or.th) สำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ (www.

sec.or.th) และเว็ปีไซต์ขอิงบริษัทฯ (www.muangthaicap.com) 

เพ่อิให้ผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อิม่ลขอิงบริษัทฯ 

ซึ�งปีระกอิบดื้วยข้อิม่ลต่อิไปีนี�

 1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจัขอิงบริษัทฯ

 1.2 ลักษณะการปีระกอิบธุรกิจัขอิงบริษัทฯ

 1.3 รายช่อิคณะกรรมการและผู้่้บริหาร 

 1.4 งบการเงินและรายงานเกี�ยวฐานะการเงินและ

ผู้ลการดืำาเนินงานทั�งฉบับปีัจัจัุบันและขอิงปีีก่อินหน้า

 1.5  รายงานปีระจัำาปีีที�สามารถให้ดืาวน์โหลดืไดื้

 1.6  ข้อิม่ลหรือิเอิกสารอิ่นใดืที�บริษัทฯ นำาเสนอิต่อิ

นักวิเคราะห์ ผู้่้จััดืการกอิงทุน หรือิส่อิต่าง ๆ

 1.7  โครงสร้างการถือิหุ้นทั�งทางตรงและทางอิ้อิม

 1.8 กลุ่มผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่ทั�งทางตรงและทางอ้ิอิมที�

ถือิหุ้นตั�งแต่ร้อิยละ 5 ขอิงจัำานวนหุน้ที�จัำาหน่ายไดื้แล้วทั�งหมดื

และมีสิทธิอิอิกเสียง

 1.9 การถือิหุ้นทั�งทางตรงและทางอ้ิอิมขอิงกรรมการ 

ผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่ผู้่้บริหารระดืับส่ง

 1.10  หนังสือิเชิญปีระชุมสามัญและวิสามัญผู้่้ถือิหุ้น

 1.11 ข้อิบังคับบริษัทฯ หนังสือิบริคณห์สนธิ และ 

ข้อิตกลงขอิงกลุ่มผู้่้ถือิหุ้น (ถ้ามี)

 1.12  นโยบายการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีขอิงบริษัทฯ

 1.13  นโยบายการบริหารความเสี�ยง รวมถึงวิธีการ

จััดืการความเสี�ยงดื้านต่าง ๆ

 1.14 นโยบายต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชัน รวมถึง

ช่อิงทางการร้อิงเรียน หรือิแจั้งเบาะแส

 1.15 กฎบัตร หรือิหน้าที�ความรับผิู้ดืชอิบ คุณสมบัติ 

วาระการดืำารงตำาแหน่งขอิงคณะกรรมการ รวมถึงเร่อิงที�ต้อิง

ไดื้รับความเห็นชอิบจัากคณะกรรมการ

 1.16 กฎบัตร หรือิหน้าที�ความรับผิู้ดืชอิบ คุณสมบัติ 

วาระการดืำารงตำาแหน่งขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ

 1.17  จัรรยาบรรณขอิงคณะกรรมการ ผู้่้บริหาร และ

พนักงานขอิงบริษัทฯ

 1.18  ข้อิม่ลติดืต่อิหน่วยงาน หรือิบุคคลที�รับผิู้ดืชอิบ

งานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ช่อิบุคคลที�สามารถให้ข้อิม่ลไดื้  

และหมายเลขโทรศัพท์

 2. จััดืส่งรายงานทางการเงินต่อิสำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ ตลาดืหลักทรัพย์แห่ง

ปีระเทศไทย ภิายในระยะเวลาที�กำาหนดื และไม่มีรายการที�

ผู้่้สอิบบัญชีแสดืงความคิดืเห็นอิย่างมีเง่อินไข

 3. เปิีดืเผู้ยข้อิม่ลในรายงานปีระจัำาปีีและเว็บไซต์ขอิง 

บริษัทฯ ไว้อิย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำากับ

ดื่แลกิจัการและจัริยธรรมธุรกิจั นโยบายความรับผู้ิดืชอิบต่อิ

สังคม บทวิเคราะห์จัากนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆ ลักษณะการ

ปีระกอิบธุรกิจั รายงานปีระจัำาปีี แบบแสดืงรายการข้อิม่ล

ปีระจัำาปีี การปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น รายช่อิผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้ัง

ตลาดืหลักทรัพย์ฯ และข่าวจัากส่อิสิ�งพิมพ์ ฯลฯ

 4. จััดืให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่อิเปี็น

ช่อิงทางในการติดืต่อิส่อิสารข้อิม่ลอิย่างหลากหลาย เช่น จััดืให้มี

การปีระชุมนักวิเคราะห์ และนำาเสนอิข้อิม่ลต่อินักลงทุน (Road 

Show) ในปีระเทศและต่างปีระเทศ 

รายงานประจำำาปี 2564
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 5. การซื�อิ-ขายหุน้ขอิงบริษัทฯ : กำาหนดืนโยบายให้

กรรมการ และผู้่้บริหาร ต้อิงแจั้งให้บริษัทฯ ทราบอิย่างน้อิย 

1 วันล่วงหน้าก่อิน ทำาการซื�อิขายหลักทรัพย์ผู้่านเลขานุการ 

บริษัทฯ และรายงานให้ที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

เปี็นรายไตรมาส

 6. เปิีดืเผู้ยหลักเกณฑ์ิการให้ค่าตอิบแทนกรรมการ

และผู้่้บริหารไว้ในรายงานปีระจัำาปีี อิย่างชัดืเจัน

 7. เปิีดืเผู้ยข้อิม่ลเกี�ยวกับการถือิหุ้นขอิงกรรมการและ

ผู้่้บริหารไว้อิย่างชัดืเจัน และกำาหนดืนโยบายให้กรรมการและ

ผู้่้บริหารต้อิงรายงานเร่อิงดืังต่อิไปีนี�

 7.1 การซื�อิ-ขายหุ้นขอิงบริษัทฯ : กำาหนดืนโยบาย

ให้กรรมการ ผู้่้บริหาร และฝ่่ายจััดืการทุกท่าน รวมถึงบุคคล

ใกล้ชิดื (ค่่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ) งดืการซื�อิ ขาย 

หรือิ โอินหุ้นบริษัทฯ ในช่วงก่อินการเปิีดืเผู้ยงบการเงิน กรณี 

งบการเงินได้ืแจ้ังปีระกาศต่อิสาธารณชนแล้ว หากมีการซื�อิ-ขาย 

ก็ต้อิงแจ้ังให้เลขานุการทราบ เพ่อิจััดืทำารายงานการเปีลี�ยนแปีลง

การถือิครอิงหลักทรัพย์ (59-2) ต่อิ กลต.ภิายในเวลาที �

กำาหนดืต่อิไปี และมีการรายงานการถือิครอิงหลักทรัพย์ขอิง

กรรมการให้ที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

 7.2 รายการเกี�ยวโยงและรายงานการมีส่วนไดื้เสีย

ขอิงกรรมการและผู้่ ้บริหาร เพ่อิปี้อิงกันความขัดืแย้งทาง

ผู้ลปีระโยชน์ขอิงกรรมการและผู้่้บริหาร จัึงไดื้รายงานต่อิ

ปีระธานกรรมการ และบรรจัุเปี็นวาระเพ่อิแจั้งให้ที�ปีระชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

 8. บริษัทฯ ไม่มีปีระวัติการถ่กสั�งให้แก้ไขงบการเงิน

จัากตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ฯ

 9. การแต่งตั�งผู้่้สอิบบัญชีรับอินุญาตที�ผู่้านความเห็น

ชอิบจัากที�ปีระชุมสามัญผู้่้ถือิหุ้น โดืยผู้่้สอิบบัญชีมีคุณสมบัติ

ไม่ขัดืกับหลักเกณฑิ์ขอิงตลาดืหลักทรัพย์ และผู้่้สอิบบัญชีไม่

ไดื้ให้บริหารอิ่นๆ แก่บริษัทฯและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือิ

การมีส่วนไดื้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อิย/ผู้่้บริหาร/ผู้่้ถือิหุ้นราย

ใหญ่หรือิผู้่้ที�เกี�ยวข้อิง

 10. งบการเงินขอิงบริษัทฯ ได้ืรับการรับรอิงโดืยไม่มี

เง่อินไขจัากผู้่้สอิบบัญชี

 11. เปีิดืเผู้ยข้อิม่ลเกี�ยวกับกรรมการ และผู้่้บริหาร 

ไว้ในเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ปีระกอิบด้ืวย ช่อิ ตำาแหน่ง การศึกษา 

การถือิหุ้นในบริษัทฯ ปีระสบการณ์ทำางาน  และภิาพถ่าย ระบุไว้

อิย่างชัดืเจัน

 12. ผู้่้บริหารระดัืบส่งขอิงบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อิ 

งานนักลงทุนสัมพันธ์เป็ีนอิย่างมาก โดืยมีส่วนร่วมในการพบปีะ 

ให้ข้อิม่ล และแลกเปีลี�ยนความคิดืเห็นกับผู้่้ถือิหุน้  นักลงทุน  

นักวิเคราะห์ และนักข่าวอิย่างสมำ �าเสมอิ เพ่อิให้ผู้่้ถือิหุ้น 

นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้่้สนใจัทั�วไปี สามารถเข้าถึง

ข้อิมล่บริษัทฯที�มีความถ่กต้อิง ครบถ้วน โปีร่งใส และทันต่อิ

เหตุการณ์ไดื้อิย่างเท่าเทียมกัน โดืยเฉพาะข้อิม่ลสำาคัญที�จัะมี

ผู้ลกระทบต่อิราคาหลักทรัพย์ขอิงบริษัท และสามารถนำาข้อิม่ล

เหล่านั�น ไปีปีระกอิบการตัดืสินใจัการลงทุนอิย่างมีปีระสิทธิภิาพ 

อัินจัะส่งผู้ลต่อิม่ลค่าที�แท้จัริงขอิงบริษัทฯ ในที�สุดื บริษัทฯ ได้ืมี

การเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตามแนวทาง

และกฎเกณฑ์ิที�สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ 

และตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทยกำาหนดืผู้่านช่อิงทาง

ต่างๆ อิย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่อิงทางการส่อิสารและ

การเผู้ยแพร่ข้อิม่ลต่างๆ ขอิงตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 

การเปีิดืโอิกาสให้นักลงทุน หรือินักวิเคราะห์ เข้าเยี�ยมกิจัการ

ขอิงบริษัทฯ (Site Visit) หรือิพ่ดืคุยกับผู้่้บริหารขอิงบริษัทฯ 

(Company Visit) การเปิีดืโอิกาสให้นักข่าวเข้าพบและสัมภิาษณ์   

การอิอิกเอิกสารข่าวผู้ลปีระกอิบการขอิงบริษัทฯ ให้แก่

สาธารณะชนอิย่างสมำ�าเสมอิ การจััดืปีระชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ 

เพ่อิติดืตามผู้ลการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ ทุกไตรมาส

	 หมวัดำท่�	5	:	ควัามรับัผิดำช่อบัขัองคณะกรรมการ	

	 หลักการ	

 บริษัทฯ ได้ืให้ความสำาคัญในการแสดืงบทบาทหน้าที�  

และความรับผู้ิดืชอิบขอิงคณะกรรมการ เพ่อิดื่แลรักษา

ผู้ลปีระโยชน์ขอิงผู้่้ถือิหุ้น และผู้่้มีส่วนไดื้เสีย เช่น การกำาหนดื

กลยุทธ์ในการดืำาเนินธุรกิจั การพิจัารณาตรวจัสอิบการดืำาเนินงาน  

ดื่แลให้การดืำาเนินธุรกิจัเปี็นไปีอิย่างโปีร่งใส และอิย่่ภิายใต้

หลักเกณฑิ์ที�กำาหนดื โดืยมีรายละเอิียดื ดืังนี�

 1. คณะกรรมการบริษัทต้อิงมีบทบาทสำาคัญในการ

กำากับดื่แลกิจัการเพ่อิปีระโยชน์ส่งสุดืขอิงบริษัทฯ

 2. คณะกรรมการบริษัทต้อิงมีความรับผู้ิดืชอิบต่อิ

ผู้ลการปีฏีิบัติหน้าที�ต่อิผู้่้ถือิหุ้น 

 3. คณะกรรมการบริษัทต้อิงเปี็นอิิสระจัากฝ่่าย

จััดืการขอิงบริษัทฯ 

	 แนวัปฏิิบััติ่	

 คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้่้ถือิหุ้นที�

มีหน้าที�กำากับดื่แลการบริหารจััดืการงานขอิงบริษัทฯ ให้เปี็น

ไปีตามกฎหมาย วัตถุปีระสงค์และข้อิบังคับขอิงบริษัทฯ และ

ไดื้ปีระยุกต์ใช้ปีรัชญาเศรษฐกิจัพอิเพียงในการดืำาเนินธุรกิจั

โดืยมีการกำาหนดืวิสัยทัศน์ พันธะกิจั แผู้นธุรกิจั กลยุทธ์และ

นโยบายขอิงบริษัทฯ โดืยมีรายละเอิียดื ดืังนี� 
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	 1.	โครงสร�างคณะกรรมการ	

 1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปีระกอิบด้ืวย

กรรมการที�มีคุณสมบัติหลากหลายทั�งในด้ืานทักษะปีระสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะดื้านที�เปี็นปีระโยชน์ต่อิบริษัทฯ โดืยเปี็น

ผู้่้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดืนโยบายและภิาพรวมขอิงอิงค์กร 

แผู้นการดืำาเนินธุรกิจั รวมทั�งมีบทบาทสำาคัญในการกำากับด่ืแล 

ตรวจัสอิบ ปีระเมินผู้ลการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ ให้เปี็นไปี

ตามแผู้นที�วางไว้ ตลอิดืจันดืำาเนินกิจัการขอิงบริษัทฯ ให้เป็ีนไปี

ตามกฎหมาย ข้อิบังคับ และมติที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น ดื้วยความ

ซ่อิสัตย์สุจัริต มีจัริยธรรม ภิายใต้จัรรยาบรรณในการดืำาเนิน

ธุรกิจั รวมทั�งการกำากับด่ืแลให้การบริหารจััดืการขอิงฝ่่ายบริหาร

เป็ีนไปีตามเป้ีาหมายและแนวทางที�ได้ืกำาหนดืไว้ และก่อิให้เกิดื

ปีระโยชน์ส่งสุดืต่อิบริษัทและผู้่้ถือิหุ้น และมีทั�งเพศชายและ

เพศหญิง โดืยคณะกรรมการจััดืให้มีการเปีิดืเผู้ยนโยบายใน

การกำาหนดือิงค์ปีระกอิบขอิงคณะกรรมการดืังกล่าว รวมถึง 

จัำานวนปีีการดืำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ขอิงกรรมการ

แต่ละคนในรายงานปีระจัำาปีี และบน website ขอิงบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทมีจัำานวนกรรมการเพียงพอิที�จัะกำากับ

ดื่แลธุรกิจัขอิงบริษัทฯ ซึ �งปีระกอิบดื้วยบุคคลที �มีความร่ ้ 

ปีระสบการณ์ และความสามารถที�เพียงพอิที�จัะปีฏีิบัติหน้าที�

ไดื้อิย่างมีปีระสิทธิภิาพ โดืยต้อิงมีกรรมการไม่น้อิยกว่า 5 คน 

ตามกฎหมาย ซึ�งต้อิงปีระกอิบดื้วยกรรมการอิิสระอิย่างน้อิย 

1 ใน 3 ขอิงจัำานวนกรรมการทั�งหมดื แต่ต้อิงไม่น้อิยกว่า 3 คน 

และต้อิงปีระกอิบดื้วยกรรมการที�ไม่เปี็นผู้่้บริหารอิย่างน้อิย 

กึ�งหนึ�งขอิงกรรมการทั�งคณะ เพ่อิให้มีการถ่วงดืุลระหว่าง

กรรมการที�ไม่เปี็นผู้่้บริหารกับกรรมการที�เปี็นผู้่้บริหาร โดืย

กรรมการอิิสระต้อิงมีความเปี็นอิิสระจัากการควบคุมขอิง

ผู้่้บริหาร ผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่ และต้อิงไม่มีส่วนเกี�ยวข้อิงหรือิมี

ส่วนได้ืเสียในทางการเงินและการบริหารกิจัการ และมีคุณสมบัติ

อิย่างน้อิยต้อิงเป็ีนไปีตามหลักเกณฑ์ิที�สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์กำาหนดื

 2) โครงสร้างคณะกรรมการขอิงบริษัทมีสัดืส่วน

ขอิงกรรมการอิิสระ 5 คน จัากจัำานวนกรรมการทั�งสิ�น 7 คน 

ซึ�งเปี็นจัำานวนที� เกินกว่า 1 ใน 3 ขอิงจัำานวนกรรมการทั�งหมดื

ขอิงบริษัท กรรมการอิิสระดัืงกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี�ยวกับ

การทำางาน ขอิงฝ่่ายจััดืการได้ือิย่างอิิสระ ทำาให้เกิดืการถ่วงดุืล

ในการอิอิกเสียงในการพิจัารณาเร่อิงต่างๆ ตลอิดืจันสอิบทาน

การบริหารงานขอิงฝ่่ายบริหาร เพ่อิให้เกิดืปีระโยชน์ส่งสุดืต่อิ

บริษัทฯ ทั�งนี� กรรมการอิิสระขอิงบริษัทฯ ทั�ง 3 คน ดืำารงตำาแหน่ง 

กรรมการตรวจัสอิบดื้วย ซึ�งจัำานวนกรรมการอิิสระและจัำานวน 

กรรมการตรวจัสอิบขอิงบริษัทฯ ซึ�งเปี็นไปีตามหลักเกณฑิ์ที�

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์

กำาหนดืไว้ให้มีกรรมการอิิสระอิย่างน้อิย 1 ใน 3 ขอิง จัำานวน 

กรรมการทั�งหมดื และให้มีจัำานวนกรรมการตรวจัสอิบอิย่างน้อิย 

3 คน รวมทั�งกรรมการอิิสระและกรรมการ ตรวจัสอิบทุกท่าน

มีคุณสมบัติเป็ีนไปีตามหลักเกณฑ์ิขอิงปีระกาศคณะกรรมการ 

กำากับตลาดืทุนที�เกี�ยวข้อิงทุกปีระการ

 3) การแต่งตั�งกรรมการให้เป็ีนไปีตามข้อิบังคับบริษัทฯ 

และข้อิกำาหนดืขอิงกฎหมายที�เกี�ยวข้อิง ทั�งนี� จัะต้อิงมีความ

โปีร่งใส และชัดืเจัน ในการสรรหากรรมการให้ดืำาเนินการผู่้าน

กระบวนการกำากับดื่แลกิจัการและการพิจัารณาจัะต้อิงมี

ปีระวัติ การศึกษาและปีระสบการณ์การปีระกอิบวิชาชีพขอิง

บุคคลนั�นๆ โดืยมีรายละเอิียดืที�เพียงพอิ เพ่อิปีระโยชน์ในการ

ตัดืสินใจัขอิงคณะกรรมการและผู้่้ถือิหุ้น

 4) ให้คณะกรรมการบริษัท มีวาระดืำารงตำาแหน่ง

คราวละ 3 ปีี กรรมการผู้่้อิอิกจัากตำาแหน่งจัะได้ืรับเลือิกตั�งให้

เข้าดืำารงตำาแหน่งอิีกก็ไดื้ และในการปีระชุมสามัญปีระจัำาปีี

ทุกครั�ง ให้กรรมการอิอิกจัากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ขอิงจัำานวน

กรรมการทั�งหมดื

 5) คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิิสระดืำารง

ตำาแหน่งกรรมการติดืต่อิกันไดื้ไม่เกิน 3 วาระ และสามารถ

ต่อิวาระไดื้โดืยรวมไม่เกิน  9 ปีี เว้นแต่เปี็นบุคคลที�มีความร่ ้

ความเชี�ยวชาญและปีระสบการณ์การทำางานที�เปี็นปีระโยชน์

อิย่างยิ�งต่อิการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัท และให้ความเห็นอิย่าง

เปี็นอิิสระ 

 6) คณะกรรมการไดื้พิจัารณาแบ่งอิำานาจัและความ

รับผู้ิดืชอิบในการกำาหนดืนโยบายการกำากับดื่แล และการ

บริหารงาน ปีระจัำาวันอิอิกจัากกันอิย่างชัดืเจัน โดืยปีระธาน

กรรมการและปีระธานกรรมการบริหารถ่กเลือิกตั�งจัาก 

คณะกรรมการบริษัท ซึ �งปีระธานกรรมการและปีระธาน

กรรมการบริหารไม่ไดื้เปี็นบุคคลเดืียวกัน เพ่อิให้เกิดืความ 

ชัดืเจันในด้ืานความรับผู้ิดืชอิบระหว่างการกำาหนดืนโยบาย 

การกำากับดื่แลและการบริหารงานปีระจัำา ทั�งนี� บริษัทฯ ไดื้

แบ่งแยกบทบาทหน้าที� ความรับผิู้ดืชอิบระหว่างคณะกรรมการ 

บริษัทฯ กับผู้่้บริหารอิย่างชัดืเจันและมีการถ่วงดืุลอิำานาจัการ 

ดืำาเนินงาน โดืยคณะกรรมการบริษัท ทำาหน้าที�ในการกำาหนดื 

นโยบายและกำากับดื่แลการดืำาเนินงานขอิงผู้่้บริหารในระดืับ

นโยบาย ขณะที�ผู้่้บริหารทำาหน้าที�บริหารงานขอิงบริษัทฯ ใน

ดื้านต่างๆ ให้เปี็นไปีตามนโยบายที�กำาหนดื ทั�งนี� ปีระธาน

กรรมการ ไม่ได้ืร่วมบริหารงานปีกติปีระจัำาวัน แต่ให้การสนับสนุน

และคำาแนะนำาในการดืำาเนินธุรกิจัขอิงฝ่่ายจััดืการผู้่านทาง 

ปีระธานกรรมการบริหารอิย่างสมำ�าเสมอิ ในขณะที�ปีระธาน

กรรมการบริหารรับผู้ิดืชอิบเกี�ยวกับการบริหารจััดืการบริษัทฯ 

ภิายใต้กรอิบอิำานาจัที�ได้ืรับมอิบหมายจัากคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำำาปี 2564
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 7) กรรมการสามารถดืำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจัการ

อ่ินได้ื แต่ต้อิงไม่เป็ีนอุิปีสรรคต่อิการปีฏิีบัติหน้าที�กรรมการขอิง 

บริษัทฯ โดืยกำาหนดืให้กรรมการดืำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 

จัดืทะเบียนในตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทยได้ืไม่เกิน 5 บริษัท

 8) คณะกรรมการกำาหนดืนโยบายการดืำารงตำาแหน่ง 

กรรมการในบริษัทฯ อิ่นขอิงกรรมการบริษัท ตามระเบียบ 

ข้อิบังคับขอิงบริษัทฯ ที�ว่ากรรมการบริษัทฯ จัะปีระกอิบกิจัการ 

หรือิเข้าเป็ีนหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือิหุ้นส่วนไม่จัำากัดื

ความรับผิู้ดื ในห้างหุ้นส่วนจัำากัดื หรือิเป็ีนกรรมการขอิงบริษัทฯ  

จัำากัดืหรือิบริษัทมหาชนจัำากัดือิ่นที�ปีระกอิบกิจัการอิันมีสภิาพ

อิย่างเดีืยวกัน และเป็ีนการแข่งขันกับกิจัการขอิงบริษัทฯ ไม่ได้ื 

เว้นแต่จัะแจ้ังให้ที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุน้ทราบก่อินที�จัะมีมติแต่งตั�ง

 นอิกจัากนี� คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้่้บริหาร

เข้าไปีเปี็นกรรมการในบริษัทฯ อ่ินนอิกกลุม่บริษัทฯ ในกรณีที� 

ผู้่้บริหารขอิงบริษัทฯ จัะเข้าดืำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทฯ อ่ิน 

ต้อิงได้ืรับอินุมัติจัากคณะกรรมการบริหารก่อิน ยกเว้นการดืำารง 

ตำาแหน่งกรรมการในอิงค์กรการกุศลที�ไม่แสวงหากำาไร ทั�งนี� 

การดืำารงตำาแหน่งต้อิงไม่ขัดืกับบทบัญญัติขอิงกฎหมาย ข้อิบังคับ 

ที�เกี�ยวข้อิงกับการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ และต้อิงไม่ใช้

ตำาแหน่งงานในบริษัทฯ ไปีอิ้างอิิงเพ่อิส่งเสริมธุรกิจัภิายนอิก

 9) คณะกรรมการบริษัทได้ืแต่งตั�งเลขานุการบริษัท  

ที�มีคุณสมบัติและปีระสบการณ์ขอิงเลขานุการบริษัทที�เหมาะสม 

มีหน้าที�และความรับผิู้ดืชอิบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดืหลักทรัพย์ ทำาหน้าที�ให้คำาแนะนำาด้ืานกฎหมาย และ

กฎเกณฑ์ิต่างๆ ที�คณะกรรมการจัะต้อิงทราบและปีฏิีบัติหน้าที�

ในการดื่แลกิจักรรมขอิงคณะกรรมการ รวมทั�ง ปีระสานงาน

ให้มีการปีฏิีบัติตามมติคณะกรรมการ โดืยได้ืเปิีดืเผู้ยคุณสมบัติ

และปีระสบการณ์ขอิงเลขานุการบริษัทฯ ในรายงานปีระจัำาปีี และ

บน website ขอิงบริษัทฯ

 10) คณะกรรมการบริษัทไดื้ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้เลขานุการบริษัท ไดื้รับการฝ่ึกอิบรมและพัฒนาความร้่อิย่าง

ต่อิเน่อิงทั�งดื้านกฎหมาย การบัญชี หรือิการปีฏีิบัติหน้าที�

เลขานุการบริษัทฯ

 

	 2.	คณะกรรมการชุ่ดำยุ่อยุ

 บริษัทฯ ได้ืแต่งตั�งคณะกรรมการชุดืย่อิย ปีระกอิบด้ืวย 

1) คณะกรรมการตรวจัสอิบ ซึ�งเป็ีนไปีตามข้อิกำาหนดืขอิงสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ และ

ตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 2) คณะกรรมการบรรษัทภิิบาล 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และ 4) คณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน เพ่อิปีฏิีบัติหน้าที�เฉพาะเร่อิง

และเสนอิเร่อิงให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจัารณาอินุมัติหรือิ

รับทราบ คณะกรรมการชุดืย่อิยมีสิทธิหน้าที�ตามที�ได้ืกำาหนดืไว้

ในอิำานาจัหน้าที�ขอิงคณะกรรมการชุดืย่อิยแต่ละคณะ 

		 2.1	คณะกรรมการต่รวัจำสอบั

 คณะกรรมการตรวจัสอิบ ปีระกอิบด้ืวยกรรมการอิิสระ

ที�มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที� ก.ล.ต. และ ตลท. กำาหนดื จัำานวน 

3 คน โดืยมีอิย่างน้อิย 1 ท่านที�มีความร่้และปีระสบการณ์

เพียงพอิในการสอิบทานความน่าเช่อิถือิขอิงงบการเงิน  โดืยมี

ผู้่้ช่วยผู้่้จััดืการฝ่่ายตรวจัสอิบเปี็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจัสอิบ

 2.1.1 วาระการดืำารงตำาแหน่งขอิงคณะกรรมการ

ตรวจัสอิบ

 คณะกรรมการตรวจัสอิบมีวาระการดืำารงตำาแหน่ง

คราวละ 3 ปีี นับตั�งแต่วันที�ไดื้รับแต่งตั�ง กรรมการตรวจัสอิบ

ซึ�งพ้นจัาก ตำาแหน่งตามวาระอิาจัไดื้รับการแต่งตั�งให้กลับมา 

ดืำารงตำาแหน่งใหม่ได้ื กรณีที�ตำาแหน่งกรรมการตรวจัสอิบว่างลง  

เพราะเหตุอิ่นใดืนอิกจัากถึงคราวอิอิกตามวาระ ให้คณะกรรม

การบริษัทฯ แต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบัติครบถ้วนเปี็นกรรมการ

ตรวจัสอิบ เพ่อิให้กรรมการตรวจัสอิบมีจัำานวนครบตามที�

คณะกรรมการบริษัท กำาหนดืโดืยบุคคลที�เป็ีนกรรมการตรวจัสอิบ

แทนจัะอิย่่ในตำาแหน่งไดื้เพียงวาระที�เหลือิอิย่่ขอิงกรรมการ

ตรวจัสอิบที�ลาอิอิก

 2.1.2 ขอิบเขตอิำานาจั หน้าที� และความรับผู้ิดืชอิบ

ขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ

 1) สอิบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินทั�ง

รายไตรมาสและรายปีระจัำาปีีอิย่างถ่กต้อิงและเปีิดืเผู้ยข้อิม่ล

อิย่างเพียงพอิ เพ่อิให้เกิดืความเท่าเทียมกันขอิงผู้่้ถือิหุ้น

 2) สอิบทานให้บริษัทฯ มีระบบการกำากับดื่แลกิจัการ 

ระบบการบริหารความเสี�ยง ระบบการควบคุมภิายใน ระบบ

การตรวจัสอิบภิายใน และมาตรการต่อิต้านทุจัริตคอิร์รัปีชั�น  

ที�เหมาะสมและมีปีระสิทธิภิาพ และพิจัารณาความเปี็นอิิสระ

ขอิงหน่วยงานตรวจัสอิบภิายใน ตลอิดืจันให้ความเห็นชอิบใน

การพิจัารณาแต่งตั�ง โยกย้าย เลิกจ้ัาง ปีระเมินผู้ลการปีฏิีบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจัสอิบภิายใน หรือิหน่วยงานอ่ินที�รับผิู้ดืชอิบ

เกี�ยวกับการตรวจัสอิบภิายใน

 3) สอิบทานให้บริษัทฯ ปีฏีิบัติตามกฎหมายว่าด้ืวย

หลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ ข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรัพย์

และกฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกับธุรกิจับริษัทฯ

 4) พิจัารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือิรายการที�อิาจัมี

ความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์ให้เปี็นไปีตามกฎหมายและ 

ข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรัพย์ ทั�งนี�เพ่อิให้มั�นใจัว่ารายการ

ดืังกล่าวสมเหตุสมผู้ล และเป็ีนปีระโยชน์ส่งสุดืต่อิบริษัทฯ

 5) สอิบทานและพิจัารณาความเสี�ยงสำาคัญที�ตรวจัพบ

ร่วมกับฝ่่ายบริหาร รวมทั�งให้ข้อิเสนอิแนะการปีรับปีรุงแก้ไข 

 6) ในการปีฏีิบัติตามขอิบเขต อิำานาจัหน้าที� ให้ 

คณะกรรมการตรวจัสอิบมีอิำานาจัเชิญหรือิสั�งการให้ฝ่่ายบริหาร

283



หรือิหัวหน้างานเข้าร่วมปีระชุมเพ่อิชี�แจั้งหรือิให้ส่งเอิกสารที�

เกี�ยวข้อิงไดื้ และมีอิำานาจัว่าจั้างหรือิแสวงหาความเห็นที�เปี็น

อิิสระจัากที�ปีรึกษาหรือิผู้่้เชี�ยวชาญทางวิชาชีพอิ่นใดืเม่อิ

เห็นว่าจัำาเปี็น

 7) จััดืทำารายงานขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบโดืย

เปีิดืเผู้ยในรายงานปีระจัำาปีีขอิงบริษัทฯ ซึ�งรายงานดืังกล่าว

ต้อิงลงนามโดืยปีระธานคณะกรรมการตรวจัสอิบ ปีระกอิบด้ืวย

ข้อิม่ลดืังต่อิไปีนี� 

 ความเห็นเกี�ยวกับความถ่กต้อิงครบถ้วน เปี็นที�

เช่อิถือิไดื้ขอิงรายงานทางการเงินขอิงบริษัทฯ

 ความเห็นเกี�ยวกับความเพียงพอิขอิงระบบควบคุม 

ภิายในขอิงบริษัทฯ

 ความเหน็เกี�ยวกบัการปีฏีบิตัติามกฎหมายวา่ดืว้ย

หลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ ข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรพัย์ 

หรือิกฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกับธุรกิจัขอิงบริษัทฯ

 ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมขอิงผู้่้สอิบบัญชี

  ความเหน็เกี�ยวกบัรายงานที�อิาจัจัะมคีวามขดัืแยง้

ทางผู้ลปีระโยชน์

 จัำานวนการปีระชุมคณะกรรมการตรวจัสอิบและ

การเข้าร่วมปีระชุมขอิงกรรมการตรวจัสอิบแต่ละท่าน

 ความเห็นชอิบหรือิข้อิสังเกตโดืยรวมที�คณะ

กรรมการตรวจัสอิบไดื้รับจัากการปีฏิีบัติหน้าที�ตามกฎบัตร

 รายการอิ่นที�เห็นว่าผู่้้ถือิหุ้นและผู้่้ลงทุนทั�วไปี

ควรทราบ ภิายใต้ขอิบเขตหน้าที�และความรับผิู้ดืชอิบที�ไดื้รับ

มอิบหมายจัากคณะกรรมการบริษัท

 8) ปีฏีิบัติการอิ่นใดืตามที�คณะกรรมการบริษัท

มอิบหมายและด้ืวยความเห็นชอิบขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ 

ทั�งนี�ในการปีฏิีบัติหน้าที�ที�ได้ืรับมอิบหมายดัืงกล่าว คณะกรรมการ

ตรวจัสอิบมีความรับผิู้ดืชอิบต่อิคณะกรรมการบริษัท โดืยตรง 

และกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิู้ดืชอิบในการดืำาเนินงาน

ขอิงบริษัทฯ ต่อิบุคคลภิายนอิก

 9) ในการปีฏิีบัติหน้าที�ขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ 

หากพบหรือิมีข้อิสงสัยว่ามีรายการหรือิการกระทำาดืังต่อิไปีนี� 

ซึ�งอิาจัมีผู้ลกระทบอิย่างมีนัยสำาคัญต่อิฐานะการเงินและ

ผู้ลการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจัสอิบ 

รายงานต่อิคณะกรรมการบริษัท เพ่อิดืำาเนินการปีรับปีรุงแก้ไข

ภิายในระยะเวลาที�คณะกรรมการตรวจัสอิบเห็นสมควร

 รายการที�เกิดืความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์

 การทุจัริต หรือิมีสิ�งผู้ิดืปีกติ หรือิมีความบกพร่อิง

ที�สำาคัญในระบบการควบคุมภิายใน

 การฝ่่าฝื่นกฎหมายว่าดื้วยหลักทรัพย์และตลาดื 

หลักทรัพย์ ข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรัพย์ หรือิกฎหมายที� 

เกี�ยวข้อิงกับธุรกิจัขอิงบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทหรือิ 

ผู้่้บริหารไม่ดืำาเนินการให้มีการปีรับปีรุงแก้ไขภิายในระยะเวลา

ตามวรรคหนึ�ง กรรมการตรวจัสอิบรายใดืรายหนึ�งอิาจัรายงาน

ว่ามีรายการหรือิการกระทำาตามวรรค หนึ �งต่อิสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ หรือิ

ตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย

 10) พิจัารณาและให้ความเห็นต่อิการติดืตามการ

ปีฏีิบัติตามมาตรการต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชัน รวมถึงระบบ

การบริหารความเสี�ยงที�เช่อิมโยงกับความเสี�ยงที�อิาจัเกิดืขึ�น

จัากการทุจัริตคอิร์รัปีชัน เพ่อิให้มั�นใจัว่าการดืำาเนินงานขอิง 

บริษัทฯ มีความโปีร่งใส สุจัริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม 

จัริยธรรม และดืำาเนินธุรกิจัด้ืวยการต่อิต้านการทุจัริต คอิร์รัปีชัน 

ทุกร่ปีแบบ

 11) รับเร่อิงร้อิงเรียน แจั้งเบาะแส การกระทำาอิัน 

ทุจัริตคอิร์รัปีชัน ทั�งจัากภิายในและภิายนอิก ที�กรรมการบริษัท 

ผู้่้บริหาร หรือิพนักงานขอิงบริษัทฯ มีส่วนเกี�ยวข้อิง และตรวจัสอิบ 

ข้อิเท็จัจัริงตามที�ได้ืรับแจ้ัง และนำาเสนอิให้คณะกรรมการบริษัท 

ร่วมกันพิจัารณาโทษหรือิแก้ไขปีัญหาตามนโยบายต่อิต้านการ

ทุจัริตคอิร์รัปีชัน

 12) สรุปีภิารกิจัขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ เสนอิ

คณะกรรมการบริษัททราบ

 ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจัสอิบมีอิำานาจัในการดืำาเนิน

การต่างๆ ได้ืแก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือิล่กจ้ัางขอิง 

บริษัทฯ มาร่วมปีระชุมหารือิ ชี�แจัง หรือิตอิบข้อิซักถามใน

เร่อิงที�เกี�ยวกับหน้าที�และความรับผู้ิดืชอิบขอิงคณะกรรมการ

ตรวจัสอิบ การปีรึกษาหารือิผู้่้เชี�ยวชาญหรือิที�ปีรึกษาขอิงบริษัทฯ 

(ถ้ามี) หรือิจ้ัางที�ปีรึกษาหรือิผู้่้เชี�ยวชาญซึ�งเป็ีนบุคคลภิายนอิก 

เป็ีนครั�งคราวในกรณีจัำาเป็ีนด้ืวยค่าใช้จ่ัายขอิงบริษัทฯ การขอิให้

พนักงานขอิงบริษัทฯ ส่งเอิกสารหลักฐานเกี�ยวกับกิจัการขอิง 

บริษัทฯ เพ่อิปีระโยชน์ในการตรวจัสอิบหรือิสอิบสวนในเร่อิง

ต่างๆ เพ่อิให้การปีฏิีบัติงานภิายใต้หน้าที�ความรับผิู้ดืชอิบสำาเร็จั 

ลุล่วงไปีดื้วยดืี

	 2.2	คณะกรรมการบัรรษัทภิบัาล

 คณะกรรมการบรรษัทภิิบาล โดืยการอินุมัติขอิง

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที�สนับสนุนการปีฏีิบัติงานขอิง

คณะกรรมการบริษัท ในการกำาหนดืนโยบายและแนวทาง

การปีฏีิบัติในดื้านต่างๆ ขอิงบริษัท เพ่อิให้มีการพัฒนาการ

กำากับด่ืแลกิจัการที�ดีืยิ�งขึ�นอิย่างต่อิเน่อิง สร้างมาตรฐานจัริยธรรม

ในการทำางานที�ดืี พร้อิมทั�งเสริมสร้างให้เกิดืวัฒนธรรมอิงค์กร

ให้พนักงานทุกคนมีความร่้ ความเข้าใจั และสามารถนำาไปี

ปีระยุกต์ใช้ในการปีฏีิบัติงานจัริงไดื้อิย่างทั�วถึงและต่อิเน่อิง 

เพ่อิให้การบริหารกิจัการดืำาเนินไปีบนพื�นฐานแห่งคุณธรรม 

มีคุณภิาพ และมีปีระสิทธิภิาพสอิดืคล้อิงกับแนวปีฏีิบัติดื้าน

รายงานประจำำาปี 2564
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การกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีอัินเปี็นสากลที�บริษัทจัดืทะเบียนพึง

ปีฏีิบัติ และเพ่อิเปี็นการสร้างความเช่อิมั�นให้กับผู้่้ลงทุน และ

ผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่าย

 2.2.1 วาระการดืำารงตำาแหน่งขอิงคณะกรรมการ 

บรรษัทภิิบาล

 1) ให้คณะกรรมการบรรษัทภิิบาล มีวาระการดืำารง

ตำาแหน่งคราวละ 3 ปีี โดืยกรรมการที�พ้นตำาแหน่งตามวาระ

อิาจัไดื้รับการแต่งตั�งใหม่ไดื้อีิก

 2) กรรมการบรรษัทภิิบาล จัะพ้นจัากตำาแหน่งเม่อิ

 ครบกำาหนดืตามวาระ

 พ้นจัากการเปี็นกรรมการขอิงบริษัท 

 ตาย

 ลาอิอิก 

 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจัากตำาแหน่ง

 3) การลาอิอิกขอิงกรรมการบรรษัทภิิบาลให้ย่น 

ใบลาอิอิกต่อิปีระธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อิยกว่า 30 วัน 

เว้นแต่มีเหตุจัำาเป็ีนอัินเป็ีนเหตุสุดืวิสัย โดืยคณะกรรมการบริษัท

เปี็นผู้่้อินุมัติ

 4) เม่อิกรรมการบรรษัทภิิบาลพ้นจัากตำาแหน่งก่อิน

ครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั�งกรรมการที�มีคุณสมบัติ

ครบถว้นเปี็นกรรมการบรรษัทภิิบาลแทน โดืยอิย่่ในตำาแหน่ง

เพียงเท่าวาระขอิงกรรมการบรรษัทภิิบาลที�พ้นจัากตำาแหน่ง

 2.2.2 ขอิบเขตอิำานาจัหน้าที� และความรับผู้ิดืชอิบ 

ขอิงคณะกรรมการบรรษัทภิิบาล

 1) เสนอิแนวนโยบายเกี�ยวกับหลักบรรษัทภิิบาลต่อิ

คณะกรรมการบริษัท

 2) กำากับด่ืแลการปีฏิีบัติงานขอิงบริษัทให้เป็ีนไปีตาม

หลักบรรษัทภิิบาลขอิงสถาบันกำากับ เช่น ตลาดืหลักทรัพย์แห่ง

ปีระเทศไทย, สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดืหลักทรัพย์

 3) พิจัารณาทบทวนเกี�ยวกับนโยบายด้ืานบรรษัทภิิบาล

อิย่างสมำ�าเสมอิ เพ่อิให้สอิดืคล้อิงกับแนวทางปีฏิีบัติขอิงสากล 

และข้อิเสนอิแนะขอิงสถาบันหรือิหน่วยงานที�เกี�ยวข้อิง

 4) พิจัารณาเสนอิข้อิพึงปีฏิีบัติที�ดืีเกี�ยวกับบรรษัท- 

ภิิบาล สำาหรับคณะกรรมการหรือิเสนอิการกำาหนดืข้อิบังคับ

คณะกรรมการเกี�ยวกับเร่อิงดืังกล่าว

 5) เสนอิแนะข้อิกำาหนดืเกี�ยวกับจัรรยาบรรณในการ

ดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ และข้อิพึงปีฏีิบัติขอิงผู้่้บริหาร และ 

พนักงานขอิงบริษัทฯ

 6) ส่งเสริมการเผู้ยแพร่วัฒนธรรมในการกำากับดืแ่ล

กิจัการที�ดืี และการมีส่วนร่วมในการดืำาเนินกิจักรรมเพ่อิสังคม

ติดืตามการปีฏิีบัติตามมาตรการต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชัน

เพ่อิให้มั�นใจัว่าการดืำาเนินงานขอิงบริษัทมีความโปีร่งใส สุจัริต 

ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จัริยธรรม และดืำาเนินธุรกิจัดื้วย

การต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชันทุกร่ปีแบบ

 8) การอ่ินใดืที�คณะกรรมการบริษัทมอิบหมาย

	 2.3		คณะกรรมการบัริหารควัามเส่�ยุง

 คณะกรรมการบริหารความเสี �ยง ปีระกอิบดื้วย 

กรรมการบริษัทฯ ปีระธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้่้จััดืการ 

และตัวแทนสายงานต่างๆ เปี็นกรรมการบริหารความเสี�ยง

โดืยตำาแหน่ง  ซึ�งได้ืรับการแต่งตั�งโดืยปีระธานกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง และปีระธาน กรรมการบริหารความเสี�ยงต้อิงไดื้

รับการแต่งตั�งจัากคณะกรรมการบริษัท โดืยมีผู้่้ช่วยกรรมการ

ผู้่้จััดืการ เปี็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

โดืยตำาแหน่ง

 2.3.1 วาระการดืำารงตำาแหน่งขอิงคณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงปีระกอิบด้ืวยสมาชิก

ไม่น้อิยกว่า 3 คน ปีระกอิบดื้วย กรรมการอิิสระ และ/ หรือิ 

ผู้่้บริหารที�มีความเหมาะสม เพ่อิให้มั�นใจัไดื้ว่าครอิบคลุม

ความรับผู้ิดืชอิบ ในการบริหารความเสี�ยง โดืยคณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยงไดื้รับการแต่งตั�งจัากคณะกรรมการบริษัท 

โดืยปีระธานกรรมการบริหารความเสี�ยงไดื้รับการแต่งตั�ง

จัากคณะกรรมการบริษัท โดืยพิจัารณาคัดืเลือิกจัากกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีวาระการดืำารงตำาแหน่ง

คราวละ 3 ปีี กรรมการที�พ้นจัากตำาแหน่งอิาจัได้ืรับการแต่งตั�ง

จัากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดืำารงตำาแหน่งต่อิได้ื

 2.3.2 ขอิบเขตอิำานาจั หน้าที� และความรับผู้ิดืชอิบ

ขอิงคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

 1) กำาหนดืและทบทวน นโยบาย กรอิบการบริหาร

ความเสี�ยงอิงค์กร

 2) กำากับดื่แลและสนับสนุนให้มีการดืำาเนินงานด้ืาน

การบริหารความเสี�ยงอิงค์กร สอิดืคล้อิงกับกลยุทธ์และเป้ีาหมาย

ทางธุรกิจั รวมถึงสภิาวการณ์ที�เปีลี�ยนแปีลง

 3) พิจัารณารายงานผู้ลการบริหารความเสี�ยงอิงค์กร 

และให้ข้อิคิดืเห็นในความเสี�ยงที�อิาจัจัะเกิดืขึ�น รวมทั�งแนวทาง

การกำาหนดืมาตรการควบคุม หรือิบรรเทา (Mitigation Plan) 

และการพัฒนาระบบการจััดืการบริหารความเสี�ยงอิงค์กรให้

แก่คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและควบคุมภิายใน (Risk  

Management and Internal Control Committee) : RMCC 

เพ่อิให้ระบบการจััดืการมีปีระสิทธิภิาพอิย่างต่อิเน่อิง

 4) รายงานผู้ลการบริหารความเสี �ยงอิงค์กรให้

คณะกรรมการบริษัทไดื้รับทราบ และในกรณีที�มีปีัจัจััย หรือิ

เหตุการณ์สำาคัญ ซึ�งอิาจัมีผู้ลกระทบต่อิบริษัทฯ อิย่างมีนัยสำาคัญ 
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ต้อิงรายงานต่อิคณะกรรมการบริษัทเพ่อิทราบและพิจัารณา

โดืยเร็วที�สุดื

 5) กำาหนดืนโยบายการบริหารความเสี�ยง และขอิบเขต 

ความเสี�ยงที�ยอิมรับไดื้ (Risk Appetite) ขอิงบริษัทเสนอิต่อิ

คณะกรรมการเพ่อิพิจัารณาในเร่อิงการบริหารความเสี�ยง

โดืยรวม ทั�งนี� ต้อิงครอิบคลุมความเสี�ยงในเร่อิงต่าง ๆ เช่น 

ความเสี�ยงด้ืานกลยุทธ์ ความเสี�ยงด้ืานสภิาพคล่อิง ความเสี�ยง

ด้ืานตลาดื ความเสี�ยงดื้านการปีฏีิบัติการ หรือิความเสี�ยงอ่ินๆ 

ที�มีนัยสำาคัญต่อิบริษัทฯ   

 6) กำาหนดืกลยุทธ์โครงสร้างอิงค์การและทรัพยากร

ที�ใช้ในการบริหารความเสี�ยงให้สอิดืคล้อิงกับนโยบายการบริหาร

ความเสี�ยงขอิงบริษัทฯ โดืยสามารถวิเคราะห์ ปีระเมินวัดืผู้ล 

และติดืตามกระบวนการบริหารความเสี�ยงได้ือิย่างมีปีระสิทธิผู้ล

 7) ก ำาก ับดื่แลทบทวนและให้ข ้อิเสนอิแนะต่อิ 

คณะกรรมการเกี�ยวกับนโยบายการบริหารความเสี�ยง วิธีปีฏิีบัติ

ที�เปี็นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดืความเสี�ยงโดืยรวมเพ่อิให้

มั�นใจัไดื้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี�ยงไดื้นำาไปีปีฏีิบัติอิย่าง

เหมาะสม

 8) ติดืตามการปีฏิีบัติตามมาตรการต่อิต้านการทุจัริต

คอิร์รัปีชัน รวมถึงระบบการบริหารความเสี�ยงที�เช่อิมโยงกับ

ความเสี�ยงที�อิาจัเกิดืขึ�นจัากการทุจัริตคอิร์รัปีชั�น 

 9) ปีฏีิบัติหน้าที�อิ่นใดืตามที�คณะกรรมการบริษัท 

มอิบหมาย

	 2.4		คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดำค่าต่อบัแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน 

(Nomination and Remuneration Committee : NRC) 

ปีระกอิบด้ืวยกรรมการ 3 ท่าน และเป็ีนกรรมการอิิสระทั�งคณะ  

มีหน้าที�รับผู้ิดืชอิบในการกำาหนดืหลักเกณฑิ์และนโยบายใน

การสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทนกรรมการบริษัท และ

กรรมการชุดืย่อิย รวมทั�งสรรหา คัดืเลือิก และเสนอิบุคคลที�

เหมาะสมให้ดืำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทและกำาหนดืค่าตอิบแทน

สำาหรับกรรมการบริษัท ตลอิดืจันปีฏีิบัติงานดื้านอ่ินๆ ตามที�ไดื้

รับมอิบหมายและนำาเสนอิต่อิคณะกรรมการบริษัท และ/หรือิ

ที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นแล้วแต่กรณี  

 2.4.1 วาระการดืำารงตำาแหน่งขอิงคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน

 1) กรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน มีวาระ

การดืำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีี

 2) กรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน อิาจัไดื้

รับการแต่งตั�งกลับเข้ามาดืำารงตำาแหน่งต่อิไปีไดื้อิีกตามที�

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

 3) นอิกเหนือิจัากการพ้นจัากตำาแหน่งกรรมการสรรหา

และกำาหนดืค่าตอิบแทน จัะพ้นตำาแหน่งเม่อิ

 3.1 ลาอิอิก

 3.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจัากตำาแหน่ง

 4) คณะกรรมการบริษัทมีอิำานาจัในการแต่งตั�ง 

กรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทนเพิ�มเติมเพ่อิปีระโยชน์

ในการดืำาเนินการตามวัตถุปีระสงค์หรือิเพ่อิทดืแทน กรรมการ

สรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน ที�พ้นจัากตำาแหน่งตามข้อิ 3.1 

หรือิ 3.2 ไดื้ โดืยบุคคลที�ไดื้รับการแต่งตั�งเข้าเป็ีน กรรมการ

สรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน ทดืแทนกรรมการที�ลาอิอิก หรือิ

พ้นจัากตำาแหน่ง จัะอิย่่ในตำาแหน่งได้ืเพียงเท่าวาระที�ยังเหลือิอิย่่ 

ขอิงกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน ซึ�งตนแทนเท่านั�น

 2.4.2 ขอิบเขตอิำานาจัหน้าที�และความรับผู้ิดืชอิบ

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน 

ปีฏีิบัติหน้าที�ตามที�ได้ืรับมอิบหมายจัากคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดืยมีขอิบเขตอิำานาจัหน้าที�และความรับผู้ิดืชอิบ ดืังต่อิไปีนี�

 

	 การสรรหา

 1) กำาหนดืหลักเกณฑิ์และนโยบายในการสรรหา

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดืย่อิย โดืยพิจัารณาความ

เหมาะสมขอิงจัำานวน โครงสร้าง และอิงค์ปีระกอิบขอิง

คณะกรรมการ กำาหนดืคุณสมบัติขอิงกรรมการ เพ่อิเสนอิต่อิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือิเสนอิขอิอินุมัติต่อิที�ปีระชุม

ผู้่้ถือิหุ้นแล้วแต่กรณี

 2) พิจัารณาสรรหา คัดืเลือิก และเสนอิบุคคลที�

เหมาะสมให้ดืำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที�ครบวาระ และ/

หรือิ มีตำาแหน่งว่างลง และ/หรือิ แต่งตั�งเพิ�ม

 3) ปีฏีิบัติการอิ่นใดืเกี�ยวกับการสรรหาตามที�คณะ

กรรมการบริษัทฯ มอิบหมาย

 4) ปีระเมินผู้ลการปีฏิีบัติงานขอิงผู้่้บริหารส่งสุดืขอิง 

บริษัทฯ เพ่อิเสนอิต่อิที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพ่อิ

พิจัารณาอินุมัติ

 

	 การกำาหนดำค่าต่อบัแทน

 1) จััดืทำาหลักเกณฑิ์และนโยบายในการกำาหนดื

ค่าตอิบแทนขอิงคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดืย่อิย 

เพ่อิเสนอิต่อิคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือิเสนอิขอิอินุมัติต่อิ

ที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นแล้วแต่กรณี

 2) กำาหนดืค่าตอิบแทนที�จัำาเปี็นและเหมาะสมทั�ง

ที�เปี็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินขอิงคณะกรรมการบริษัทเปี็นราย

บุคคล โดืยการกำาหนดืค่าตอิบแทนขอิงคณะกรรมการบริษัท

ให้พิจัารณาความเหมาะสมกับภิาระหน้าที� ความรับผู้ิดืชอิบ 

รายงานประจำำาปี 2564

286



ผู้ลงาน และเปีรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจัที�คล้ายคลึงกัน 

และปีระโยชน์ที�คาดืว่าจัะไดื้รับจัากกรรมการ เพ่อิเสนอิให้

คณะกรรมการบริษัทพิจัารณาและนำาเสนอิต่อิที�ปีระชุมผู้่้ถือิ

หุ้นเพ่อิขอิอินุมัติ

 3) รับผู้ิดืชอิบต่อิคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที�

ให้คำาชี�แจัง ตอิบคำาถามกับค่าตอิบแทนขอิงกรรมการบริษัท

ในที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น

 4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผู้ลขอิงการกำาหนดื

ค่าตอิบแทนกรรมการและผู้่้บริหาร ตามข้อิกำาหนดืขอิงตลาดื

หลักทรัพย์ฯ โดืยเปิีดืเผู้ยไว้ในแบบแสดืงรายการข้อิม่ลปีระจัำาปีี 

(56-1) และรายงานปีระจัำาปีีขอิงบริษัทฯ

 5) ปีฏีิบัติการอิ่นใดืที�เกี�ยวข้อิงกับการกำาหนดืค่า

ตอิบแทนตามที�คณะกรรมการบริษัทมอิบหมาย โดืยฝ่่ายบริหาร 

และหน่วยงานต่างๆ จัะต้อิงรายงานหรือินำาเสนอิข้อิม่ลและ

เอิกสารที�เกี�ยวข้อิงต่อิคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่า

ตอิบแทน เพ่อิสนับสนุนการปีฏิีบัติงานขอิงคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดืค่าตอิบแทนให้บรรลุตามหน้าที�ที�ไดื้รับมอิบหมาย

	 3.	บัทบัาท	หน�าท่�	และควัามรับัผิดำช่อบัขัองคณะ

กรรมการ

 ในการดืำาเนินการขอิงบริษัทฯ กรรมการบริษัทต้อิง

ปีฏิีบัติหน้าที�ด้ืวยความรับผิู้ดืชอิบความระมัดืระวัง และรอิบคอิบ 

และความซ่อิสัตย์สุจัริต รวมทั�งต้อิงปีฏิีบัติให้เป็ีนไปีตามกฎหมาย 

วัตถุปีระสงค์ ข้อิบังคับขอิงบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ 

ตลอิดืจันที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุน้ การเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลต่อิผู้่้ถือิหุ้นอิย่าง 

ถ่กต้อิง ครบถ้วน โปีร่งใส ตรวจัสอิบไดื้และทันเวลา และให้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที� ดืังต่อิไปีนี� 

	 3.1	หน�าท่�ควัามรับัผิดำช่อบัขัองคณะกรรมการ	

 คณะกรรมการบริษัท ทำาหน้าที �พิจัารณาและให้

ความเห็นชอิบในเร่อิงที�สำาคัญเกี�ยวกับการดืำาเนินงานขอิง

บริษัท เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เปี้าหมาย แผู้นการ 

ดืำาเนินธุรกิจั งบปีระมาณปีระจัำาปีี การควบคุมภิายใน และ

การบริหาร ความเสี�ยง รวมทั�งกำากับด่ืแลให้ฝ่่ายจััดืการดืำาเนินงาน

ตามนโยบายและแผู้นที�กำาหนดืไว้อิย่างมีปีระสิทธิภิาพและ 

ปีระสิทธิผู้ล 

 นอิกจัากนี� คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที�รับผู้ิดืชอิบ

ต่อิงบการเงินขอิงบริษัทฯ โดืยได้ืมอิบหมายให้คณะกรรมการ 

ตรวจัสอิบทำาหน้าที�สอิบทานรายงานทางการเงิน และดื่แลให้

มีการจััดืทำารายงานทางการเงินอิย่างมีคุณภิาพและถ่กต้อิง 

ตามมาตรฐานทางบัญชีที�เป็ีนที�ยอิมรับโดืยทั�วไปี มีการเปิีดืเผู้ย

ข้อิม่ลที�สำาคัญขอิงบริษัทฯ อิย่างโปีร่งใสและเพียงพอิ โดืยมี 

ฝ่่ายบัญชีและ/หรือิผู้่้สอิบบัญชีมาปีระชุมร่วมกัน และนำาเสนอิ

รายงานทางการเงินต่อิคณะกรรมการ/คณะกรรมการ ตรวจัสอิบ

ขอิงบริษัททุกไตรมาส โดืยคณะกรรมการบริษัทเป็ีนผู้่้รับผิู้ดืชอิบ

ต่อิงบการเงินขอิงบริษัท รวมทั�งสารสนเทศทางการเงินที�

ปีรากฏีในรายงานปีระจัำาปีี 

 คณะกรรมการบริษัท มีอิำานาจั หน้าที� และความรับ

ผิู้ดืชอิบในการจััดืการบริษัทฯ ให้เป็ีนไปีตามกฎหมาย วัตถุปีระสงค์ 

และข้อิบังคับขอิงบริษัท ตลอิดืจันมติขอิงที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น

ที�ชอิบดื้วยกฎหมายดื้วยความซ่อิสัตย์ สุจัริต และระมัดืระวงั 

ผู้ลปีระโยชน์ขอิงบริษัทฯ โดืยรวมถึงอิำานาจัหน้าที� และความ

รับผู้ิดืชอิบที�สำาคัญ ดืังนี�

 1. กำาหนดืวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เปี้าหมาย 

แผู้นการดืำาเนินธุรกิจั งบปีระมาณปีระจัำาปีี โครงสร้างการ 

บริหารงาน และอิำานาจัการบริหารต่างๆ ขอิงบริษัทฯ รวมทั�ง

นโยบายกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี 

 2. บริหารงานให้เป็ีนไปีเพ่อิปีระโยชน์ส่งสุดืต่อิผู้่้ถือิหุ้น 

(Fiduciary Duty) โดืยยึดืถือิแนวปีฏีิบัติสำาคัญ 4 ปีระการ คือิ 

 1) การปีฏีิบัติหน้าที�ดื้วยความรอิบคอิบระมัดืระวัง 

(Duty of Care) 

 2) การปีฏิีบัติหน้าที�ด้ืวยความซ่อิสัตย์สุจัริต (Duty of 

Loyalty) 

 3) การปีฏีิบัติตามกฎหมาย วัตถุปีระสงค์ ข้อิบังคับ 

และมติที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น (Duty of Obedience) 

 4) การเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลต่อิผู้่้ถือิหุ้นอิย่างถ่กต้อิง ครบถ้วน 

และโปีร่งใส (Duty of Disclose) 

 3. กำากับด่ืแลกระบวนการแต่งตั�งและเลือิกตั�งกรรมการ 

บริษัทฯ ให้มีความโปีร่งใสและชัดืเจัน และพิจัารณาแต่งตั�ง

คณะกรรมการชุดืย่อิยต่างๆ เพ่อิสนับสนุนการปีฏีิบัติงานตาม

ความรับผู้ิดืชอิบขอิงคณะกรรมการตามความเหมาะสมและ

ความจัำาเป็ีน โดืยมีการติดืตามผู้ลการดืำาเนินงานขอิงคณะกรรมการ

ชุดืย่อิยอิย่างสมำ�าเสมอิ 

 4. กำากับด่ืแลให้มีระบบการรักษาความปีลอิดืภัิยขอิง

ข้อิม่ล ซึ�งรวมถึงการกำาหนดืนโยบายและวิธีปีฏิีบัติในการรักษา

ความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเช่อิถือิ (Integrity) 

และความพร้อิมใช้ขอิงข้อิม่ล (Availability) รวมทั�งการจััดืการ

ข้อิม่ลที�อิาจัมีผู้ลกระทบต่อิราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive 

Information) ตลอิดืจันดื่แลให้กรรมการ ผู้่้บริหารระดืับส่ง 

และพนักงาน ตลอิดืจันบุคคลภิายนอิกที�เกี�ยวข้อิงในการปีฏิีบัติ

ตามระบบการรักษาความปีลอิดืภิัยขอิงข้อิม่ลดื้วย 

 5. ควบคุมกำากับด่ืแล (Monitoring and Supervision) 

การบริหารและการจััดืการขอิงฝ่่ายบริหาร หรือิบุคคลใดืๆ ที�ได้ื

รับมอิบหมายให้ทำาหน้าที�ดัืงกล่าว ให้เป็ีนไปีตามนโยบาย แผู้นงาน 
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และงบปีระมาณที�กำาหนดืไว้อิย่างมีปีระสิทธิภิาพและปีระสิทธิผู้ล 

ตลอิดืจันด่ืแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจััดืการตามนโยบายกำากับ

ดื่แลกิจัการที�ดืี 

 6. กำากับด่ืแลให้มีกระบวนการและช่อิงทางในการรับ

และจััดืการกับข้อิร้อิงเรียนขอิงผู้่้ที�ปีระสงค์จัะแจั้งเบาะแส

หรือิผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่ายอิย่างมีปีระสิทธิผู้ล

 7. กำากับดื่แลให้มีการจััดืทำานโยบายและแนวปีฏีิบัติ

ดื้านการต่อิต้านการทุจัริตและคอิร์รัปีชัน ปีฏีิบัติตามนโยบาย

และมาตรการการต่อิต้านการทุจัริตและคอิร์รัปีชันขอิงบริษัทฯ 

อิย่างเคร่งครัดื เพ่อิเปี็นแบบอิย่างที�ดืีแก่บุคลากรขอิงบริษัทฯ 

ตลอิดืจันสนับสนุนให้มีการส่อิสารทั�งภิายในและภิายนอิก

อิงค์กรเพ่อิให้เกิดืการปีฏีิบัติอิย่างแท้จัริง 

 8. กำาหนดืและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ 

ในเร่อิงจัำานวนกรรมการ สัดืส่วนกรรมการอิิสระ รวมทั �ง 

คุณสมบัติที�หลากหลายเพ่อิให้เหมาะสมกับการดืำาเนินธุรกิจั

ขอิงบริษัท ตลอิดืจันพิจัารณาค่าตอิบแทนกรรมการบริษัทฯ 

และกรรมการชุดืย่อิยอิย่างเหมาะสม โดืยผู้่านการพิจัารณา

จัากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน

 9. จััดืให้มีหน่วยงานตรวจัสอิบภิายใน ระบบการ 

ควบคุมภิายในและการตรวจัสอิบภิายในที�มีปีระสิทธิภิาพและ

ปีระสิทธิผู้ล 

 10. จััดืให้มีเลขานุการบริษัท เพ่อิช่วยดื่แลกิจักรรม

ต่างๆ ขอิงคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการปีฏีิบัติให้

เปี็นไปีตามกฎหมายและข้อิกำาหนดืที�เกี�ยวข้อิง 

 11. จััดืให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี�ยง

ที�เหมาะสมและมีปีระสิทธิภิาพ มีการติดืตามและปีระเมินการ

บริหารความเสี�ยงอิย่างสมำ�าเสมอิ 

 12. จััดืให้มีจัรรยาบรรณธุรกิจัสำาหรับกรรมการ ผู้่้บริหาร 

และพนักงานขอิงบริษัทฯ เพ่อิเปี็นมาตรฐานแนวทางในการ

ดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ โดืยกรรมการ ผู้่้บริหาร และพนักงาน 

ทุกคน ต้อิงปีฏีิบัติหน้าที�ขอิงตนอิย่างมีจัริยธรรม และปีฏีิบัติ

ตามจัรรยาบรรณธุรกิจัขอิงบริษัทอิย่างเคร่งครัดื 

 13. ปีฏีิบัติตามหลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีขอิง 

บริษัทฯ อิย่างเคร่งครัดื และจััดืให้มีการดืำาเนินงานตามหลักการ

กำากับด่ืแลกิจัการที�ดีื และสนับสนุนให้มีการส่อิสารไปีส่่พนักงาน

ทุกระดัืบในอิงค์กรให้ได้ืรับทราบและยึดืถือิปีฏิีบัติอิย่างเคร่งครัดื 

 14. ปีระเมินผู้ลการปีฏิีบัติหน้าที�ขอิงคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทั�งคณะและรายบุคคลเปี็นปีระจัำาทุกปีี รวมทั�งติดืตาม

ผู้ลการปีระเมินขอิงคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

ชุดืย่อิยเพ่อิพิจัารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

 15. พัฒนาความร้่ความสามารถอิย่างต่อิเน่อิง 

โดืยเข้าอิบรมหรือิเข้าร่วมหลักส่ตรที�เกี�ยวข้อิงกับการปีฏีิบัติ

หน้าที�กรรมการหรือิกิจักรรมใดืๆที�เปี็นการเพิ�มพ่นความร้่ใน

การปีฏีิบัติงานอิย่างต่อิเน่อิง 

 16. เข้าร่วมปีระชุมคณะกรรมการบริษัทและการ

ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นปีระจัำาปีี เว้นแต่ในกรณีที�มีเหตุสุดืวิสัย โดืย

กรรมการที�ไม่สามารถเข้าร่วมปีระชุมได้ื จัะต้อิงแจ้ังให้กรรมการ

บริษัทหรือิเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อินการปีระชุม 

 17. จััดืให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน 

และการสอิบบัญชีที�มีความน่าเช่อิถือิได้ื รวมทั�งด่ืแลให้มีระบบ 

การจััดืเก็บเอิกสารที�ทำาให้สามารถตรวจัสอิบความถ่กต้อิง

ขอิงข้อิม่ลไดื้ในภิายหลัง 

 18. จััดืให้มีการทำางบการเงินขอิงบริษัทฯ ให้มีความ

ถ่กต้อิง เพ่อิแสดืงฐานะการเงินและผู้ลการดืำาเนินงานในรอิบ 

บัญชีที�ผู้่านมาไดื้ตรงต่อิความเปี็นจัริง ครบถ้วน และถ่กต้อิง 

เป็ีนไปีตามมาตรฐานการบัญชีที�รับรอิงโดืยทั�วไปี โดืยงบการเงิน 

ณ วันสิ�นสุดืรอิบบัญชีขอิงบริษัทฯ ต้อิงตรวจัสอิบโดืยผู้่้สอิบ

บัญชีขอิงบริษัทฯ ก่อินที�จัะนำาเสนอิ ต่อิที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น 

ตลอิดืจันรายงานความรับผู้ิดืชอิบขอิงคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในการจัดัืทำารายงานทางการ เงิน โดืยแสดืงควบค่่กับรายงาน

ขอิงผู้่้สอิบบัญชี ในรายงานปีระจัำาปีีขอิงบริษัทฯ

 19. ด่ืแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภิายในระบตรวจัสอิบ 

ภิายในที�มีปีระสิทธิภิาพและปีระสิทธิผู้ล มีระบบบริหาร ความ

เสี�ยงที�ครอิบคลุม และมีกระบวนการบริหารจััดืการความเสี�ยง 

การรายงานและการติดืตามผู้ลที�มีปีระสิทธิภิาพ และกลไก

ในการรับเร่อิงร้อิงเรียนและการดืำาเนินการกรณีมีการ 

ชี�เบาะแส ตลอิดืจันดื่แลให้บริษัทฯ มีการบริหารจััดืการตามน

โยบายกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี 

	 3.2	นโยุบัายุการกำากับัดำ่แลกิจำการท่�ดำ่	

 คณะกรรมการจััดืให้มีนโยบายการกำากับดื่แลกิจัการ

ขอิงบริษัทเปี็นลายลักษณ์อิักษร และมีการส่อิสารให้ทุกคนใน 

อิงค์กรไดื้เข้าใจัถึงนโยบายการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีให้ถ่กต้อิง

ตรงกัน เพ่อิส่งเสริมให้ทุกคนในอิงค์กรปีฏิีบัติตาม นโยบายที�

กำาหนดื ทั�งนี� คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการ

ปีฏีิบัติตามนโยบายดืังกล่าวเปี็นปีระจัำาอิย่าง น้อิยปีีละ 1 ครั�ง 

	 3.3	จำรรยุาบัรรณธุ์รกิจำ	

 คณะกรรมการบริษัทยึดืมั�นการดืำาเนินธุรกิจัที�ถ่กต้อิง

และเป็ีนธรรม โดืยกำาหนดืจัรรยาบรรณธุรกิจั (Code of Conduct) 

เป็ีนลายลักษณ์อัิกษร เพ่อิให้นำามาใช้และเผู้ยแพร่ให้แก่กรรมการ 

ผู้่้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจัถึงมาตรฐานด้ืานจัริยธรรม

ที�บริษัทใช้ในการดืำาเนินธุรกิจั และเป็ีนแนวทางการปีฏิีบัติ เพ่อิ

แสดืงเจัตนารมณ์ในการที�จัะดืำาเนินธุรกิจัอิย่าง โปีร่งใส มี

คุณธรรม มีความรับผู้ิดืชอิบต่อิผู้่้มีส่วนได้ืเสีย  คำานึงถึงสังคม 

และสิ�งแวดืล้อิม โดืยผู้่านการอิบรม และการส่อิสารภิายใน

อิงค์กรในร่ปีแบบต่างๆ โดืยที�จัรรยาบรรณดืังกล่าวจัะสะท้อิน
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ให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปีฏีิบัติงานที� พนักงานทุกคน

พึงปีฏิีบัติตน และปีฏิีบัติงานตามกรอิบจัรรยาบรรณที�กำาหนดืไว้

ในดื้านต่างๆ โดืยบริษัทฯ ไดื้มีการปีระกาศ และแจั้งให้ทุกคน

รับทราบและยึดืปีฏีิบัติอิย่างเคร่งครัดื รวมถึงให้มีการปีฏีิบัติ

ตามแนวทางดืังกล่าว ทั�งนี� คณะกรรมการ ไดื้ติดืตามให้มีการ

ปีฏีิบัติตามจัรรยาบรรณดืังกล่าวอิย่างจัริงจััง 

	 3.4	นโยุบัายุต่่อต่�านการทุจำริต่คอร์รัปช่ัน

 คณะกรรมการบริษัทจััดืให้มีนโยบายและมาตรการ

ต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชัน เปี็นลายลักษณ์อิักษร เพ่อิให้เกิดื

ความมั�นใจัว่าการปีฏิีบัติงานขอิงบริษัทฯ เป็ีนไปีตามข้อิกำาหนดื

ขอิงกฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกับการต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชัน

รวมถึงมีการส่อิสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้่้บริหาร และ

พนักงานทุกระดืับ รวมถึงบุคคลภิายนอิกอิ่นที�เกี�ยวข้อิง และ 

ส่งเสริมให้เปี็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ�งในบริษัทฯ ทั�งนี� 

คณะกรรมการบริษัทมีการสอิบทานและทบทวนนโยบายและ 

มาตรการต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชันเปี็นปีระจัำาทุกปีี เพ่อิให้

สอิดืคล้อิงกับการเปีลี�ยนแปีลงขอิงสภิาพการดืำาเนินธุรกิจั 

ระเบียบ ข้อิบังคับ และบทบัญญัติขอิงกฎหมาย 

 

	 3.5	ควัามขััดำแยุ�งทางผลประโยุช่น์	

 คณะกรรมการบริษัทได้ืพิจัารณาเร่อิงความขัดืแย้ง

ขอิงผู้ลปีระโยชน์อิย่างรอิบคอิบการพิจัารณาการทำารายการที�

อิาจัมีความขัดืแยง้ขอิงผู้ลปีระโยชน์มีแนวทางที�ชัดืเจัน และ

เปี็นไปีเพ่อิผู้ลปีระโยชน์ขอิงบริษัทฯ และผู้่้ถือิหุน้โดืยรวมเปี็น

สำาคัญ โดืยกำาหนดืนโยบายที�ไม่ให้กรรมการ ผู้่้บริหาร และ

พนักงาน รวมทั�งผู้่้ที�เกี�ยวข้อิงกับบุคคลต่างๆ ดัืงกล่าว แสวงหา 

ผู้ลปีระโยชน์ส่วนตัวที�ขัดืแย้งกับผู้ลปีระโยชน์ขอิงบริษัทฯ และ 

ควรหลีกเลี�ยงการกระทำาที�ก่อิให้เกิดืความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์ 

และผู้่้ที�มีส่วนเกี�ยวข้อิง หรือิมีส่วนไดื้เสีย หรือิเกี�ยวโยงกับ

รายการที�พิจัารณา ต้อิงแจั้งให้บริษัทฯ ทราบถึง ความสัมพันธ์

หรือิการเกี�ยวโยงขอิงตนในรายการดัืงกล่าว โดืยบุคคลดัืงกล่าว

ไม่มีส่วนร่วมในการตัดืสินใจัใดืๆ ในธุรกรรมดืังกล่าว

  คณะกรรมการตรวจัสอิบจัะนำาเสนอิคณะกรรมการ 

บริษทัฯ เกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน และรายการที�มีความ

ขัดืแย้ง ทางผู้ลปีระโยชน์ ซึ�งได้ืมีการพิจัารณาความเหมาะสม 

อิย่างรอิบคอิบ รวมทั�งบริษัทไดื้ปีฏีิบัติตามหลักเกณฑิ์ขอิง 

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ 

และตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทยอิย่างเคร่งครัดื ในเร่อิง

การกำาหนดืราคาและเง่อินไขต่างๆ กับบุคคลที�อิาจัมีความขัดืแย้ง

ดื้านผู้ลปีระโยชน์ให้เสมือินทำารายการกับ บุคคลภิายนอิก 

 ทั�งนี� คณะกรรมการบริษัทจัะไดื้กำากับดื่แลให้มีการ

ปีฏีิบัติตามข้อิกำาหนดืเกี�ยวกับขั�นตอินการดืำาเนินการ และการ

เปิีดืเผู้ยข้อิม่ลขอิงรายการที�อิาจัมีความขัดืแย้งขอิงผู้ลปีระโยชน์

ให้ถ่กต้อิงครบถ้วนโดืยจัะเปีิดืเผู้ยการทำารายการไว้ในงบ 

การเงิน รายงานปีระจัำาปีี และแบบแสดืงรายการข้อิม่ลปีระจัำาปีี 

(แบบ 56-1) 

	 3.6	ระบับัการควับัคุมภายุใน	

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อิการกำากับ

ด่ืแลและการควบคุมภิายในทั�งในระดัืบบริหาร และระดัืบปีฏิีบัติ

งานที�มีปีระสิทธิภิาพ ทั�งนี�ระบบการควบคุมภิายในเปี็นกลไก 

สำาคัญที�จัะสร้างความมั�นใจัต่อิฝ่่ายจััดืการในการช่วยลดืความ 

เสี�ยงทางธุรกิจั ช่วยให้การดืำาเนินธุรกิจัเป็ีนไปีอิย่างมีปีระสิทธิภิาพ 

โดืยมีการจััดืสรรทรัพยากรอิย่างเหมาะสมและบรรลุเป้ีาหมาย

ตามที�ตั�งไว้ ช่วยปีกป้ีอิงคุ้มครอิงทรัพย์สินไม่ให้รั�วไหล ส่ญหาย

หรือิจัากการทุจัริตปีระพฤติมิชอิบ ช่วยให้รายงานทางการเงิน

มีความถก่ต้อิงน่าเช่อิถือิ ช่วยให้บุคลากรปีฏีิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบข้อิบังคับที�เกี�ยวข้อิงและช่วยคุ้มครอิงเงินลงทุน

ขอิงผู้่้ถือิหุ้น ดืังนั�นบริษัทฯ จัึงไดื้กำาหนดืภิาระหน้าที� อิำานาจั 

การดืำาเนินการขอิงผู้่้ปีฏิีบัติงานและ ผู้่้บริหารในเร่อิงต่าง ๆ ไว้

เปี็นลายลักษณ์อิักษรอิย่างชัดืเจัน มีการควบคุมดื่แลการใช้

สินทรัพย์ขอิงบริษัทให้เกิดื ปีระโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที�

ผู้่้ปีฏีิบัติงาน ผู้่้ติดืตามควบคุม และปีระเมินผู้ลอิอิกจัากกัน 

เพ่อิให้เกิดืการถ่วงดุืล และตรวจัสอิบระหว่างกันอิย่างเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทได้ืมอิบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจัสอิบรับผิู้ดืชอิบการสอิบทานความเหมาะสมและความมี 

ปีระสิทธิภิาพขอิงระบบควบคุมภิายในที�ฝ่่ายบริหารจััดืให้มีขึ�น 

รวมทั�งได้ืจััดืทำาและทบทวนระบบการควบคุม ทั�งด้ืานการดืำาเนินงาน 

การรายงานทางการเงิน การปีฏีิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย 

และการกำากับด่ืแลการปีฏิีบัติงาน ตลอิดืจันการจััดืการความเสี�ยง 

และยังให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือินภัิยล่วงหน้าและรายการ

ที�ผู้ิดืปีกติ 

 ทั�งนี�บริษัทฯ ไดื้ว่าจั้างบุคคลภิายนอิกที�มีความเปี็น

อิิสระในการปีฏิีบัติหน้าที� เป็ีนผู้่้รับผิู้ดืชอิบในการควบคุมภิายใน

ขอิงบริษัทฯ ทำาหน้าที�ตรวจัสอิบเพ่อิให้มั�นใจัว่าบริษัทฯ มีระบบ

การควบคุมภิายในที�เพียงพอิเหมาะสม และเพ่อิให้ผู้่้ตรวจัสอิบ 

ภิายในดืังกล่าวมีความเป็ีนอิิสระ สามารถทำาหน้าที�ตรวจัสอิบ

และถ่วงดืุลไดื้อิย่างเต็มที� ผู้่้ตรวจัสอิบภิายในจัะรายงานผู้ล 

โดืยตรงต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบ ทั�งนี� บริษัทฯ มีการติดืตาม

ปีระเมินผู้ลอิย่างสม�ำาเสมอิ เพ่อิให้ความมั�นใจัว่าระบบที�วางไว้

สามารถดืำาเนินไปีได้ือิยา่งมีปีระสิทธิภิาพ โดืยจัะมีการปีระเมนิ

ความเพียงพอิขอิงระบบควบคุมภิายใน และทบทวน ระบบที�

สำาคัญอิย่างน้อิยปีีละ 1 ครั�ง และเปิีดืเผู้ยไว้ในรายงานปีระจัำาปีี

ขอิงบริษัทฯ
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		 3.7	นโยุบัายุดำ�านการบัริหารควัามเส่�ยุง	

 คณะกรรมการไดื้กำาหนดืนโยบายด้ืานการบริหาร

ความเสี�ยง (Risk Management Policy) ให้ครอิบคลุมทั�ง

อิงค์กร และให้ฝ่่ายจััดืการเปี็นผู้่้ปีฏีิบัติตามนโยบาย รวมทั�ง

รายงานให้คณะกรรมการทราบเปี็นปีระจัำา และจัะจััดืให้มีการ

ทบทวน ระบบหรือิปีระเมินปีระสิทธิผู้ลขอิงการจััดืการความ

เสี�ยงอิย่างน้อิยปีลีะ 1 ครั�ง และเปิีดืเผู้ยไว้ในรายงานปีระจัำาปีี

ขอิงบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลาที�พบว่า ระดืับความเสี�ยง

มีการเปีลี�ยนแปีลง ซึ�งรวมถึงการให้ความสำาคัญกับสัญญาณ 

เตือินภิัยล่วงหน้าและรายการผู้ิดืปีกติทั�งหลาย 

 คณะกรรมการตรวจัสอิบเป็ีนผู้่้ให้ความเห็นถึง

ความเพียงพอิขอิงระบบการควบคุมภิายในและการบริหารความ

เสี�ยงไว้ ในรายงานปีระจัำาปีีขอิงบริษัทฯ 

 คณะกรรมการจัดัืใหมี้แนวทางดืำาเนนิการที�ชัดืเจัน

กับผู้่้ที�ปีระสงค์จัะร้อิงเรียน หรือิแจ้ังเบาะแส หรือิผู้่้มีส่วนได้ืเสีย

ผู้่านทาง website หรือิรายงานตรงต่อิบริษัทฯ โดืยให้แจั้ง

เบาะแสผู่้านกรรมการอิิสระหรือิกรรมการตรวจัสอิบขอิงบริษัทฯ 

เพ่อิสั�งการให้มีการตรวจัสอิบข้อิม่ลตามกระบวนการที�บริษัทฯ 

กำาหนดืไว้ และรายงานต่อิคณะกรรมการบริษัทฯ 

	 4.	การประชุ่มคณะกรรมการบัริษัท

 4.1 การปีระชุมคณะกรรมการบริษัทต้อิงมีกรรมการ

มาปีระชุมไม่น้อิยกว่ากึ�งหนึ�งขอิงจัำานวนกรรมการทั�งหมดืจัึง

เปี็นอิงค์ปีระชุม ในกรณีที�ปีระธานกรรมการไม่อิย่่ในที�ปีระชุม 

หรือิไม่สามารถปีฏีิบัติหน้าที�ไดื้ ถ้ามีรอิงปีระธานกรรมการ

ให้รอิงปีระธานกรรมการเปี็นปีระธานกรรมการ ถ้าไม่มี

รอิงปีระธานกรรมการ หรือิมีแต่ไม่สามารถปีฏิีบัติหน้าที�ไดื้ให้

กรรมการซึ�งมาปีระชุมเลือิกกรรมการคนหนึ�งเป็ีนปีระธานที�ปีระชุม

 4.2 การวินิจัฉัยชี�ขาดืขอิงที�ปีระชุมคณะกรรมการ 

บริษัท ให้ถือิเสียงข้างมากโดืยกรรมการคนหนึ�งมีหนึ�งเสียงใน

การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ�งมีส่วนไดื้เสียในเร่อิงใดื

ไม่มีสิทธิอิอิกเสียงลงคะแนนในเร่อิงนั�น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ปีระธานในที�ปีระชุมอิอิกเสียงเพิ�มขึ�นอิีกหนึ�งเสียงเปี็น

เสียงชี�ขาดื

 4.3 การปีระชุมคณะกรรมการบริษัทตามปีกติให้จััดื

ขึ�นอิย่างน้อิย 3 เดืือินต่อิครั�ง ให้ปีระธานกรรมการเปี็นผู้่้เรียก

ปีระชุมคณะกรรมการบริษัทหรือิในกรณีจัำาเปี็น ถ้ากรรมการ

ตั�งแต่ 4 คนขึ�นไปี อิาจัร้อิงขอิให้ปีระธานกรรมการเรียกปีระชุม

กรรมการให้ปีระธานกรรมการกำาหนดืวันปีระชุมภิายใน 14 วัน 

นับแต่วันที�ไดื้รับการร้อิงขอิ 

 4.4 ให้ปีระธานกรรมการหรือิกรรมการที �ไดื้ร ับ

มอิบหมายจัากปีระธานกรรมการเป็ีนผู้่้กำาหนดืวันเวลาและสถานที�

ในการปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ�งสถานที�ที�ปีระชุมนั�น 

อิาจักำาหนดืเปี็นอิย่างอิ่น นอิกเหนือิไปีจัากท้อิงที�อิันเปี็นที�

ตั �งสำานักงานใหญ่ขอิงบริษัทฯหรือิจัังหวัดืใกล้เคียงก็ไดื้หาก

ปีระธานกรรมการหรือิกรรมการที�ไดื้รับมอิบหมายจัาก

ปีระธานกรรมการมิไดื้กำาหนดืสถานที�ๆ ปีระชุมให้ใช้สถานที�

ตั�งสำานักงานใหญ่ขอิงบริษัทฯ เปี็นสถานที�ปีระชุม

 4.5 ในการเรียกปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ให้

ปีระธานกรรมการ หรือิผู้่้ซึ�งได้ืรับมอิบหมายส่งหนังสือินัดืปีระชุม

โดืยทางไปีรษณีย์ลงทะเบียน หรือิส่งมอิบให้แก่กรรมการ หรือิ

ผู้่้แทนขอิงกรรมการโดืยตรง โดืยระบุวัน เวลา สถานที� และ

กิจัการที�จัะปีระชุมไปียังกรรมการ ไม่น้อิยกว่า 5 วันก่อิน

วันปีระชุม เว้นแต่กรณีจัำาเป็ีนรีบด่ืวนเพ่อิรักษาสิทธิหรือิปีระโยชน์

ขอิงบริษัทฯ จัะแจั้งการนัดืปีระชุมโดืยวิธีอิ่น หรือิกำาหนดืวัน

ปีระชุมให้เร็วกว่านั�นก็ไดื้

 4.6 กำาหนดืจัำานวนอิงค์ปีระชุมขั�นตำ�า ณ ขณะที�

คณะกรรมการจัะลงมติในที�ปีระชุม ต้อิงมีกรรมการอิย่่ไม่น้อิย

กว่า 2 ใน 3 ขอิงจัำานวนกรรมการทั�งหมดื

 4.7 ปีระธานกรรมการเป็ีนผู้่้ใช้ความเห็นชอิบในการ

จััดืเร่อิงที�จัะเข้าวาระการปีระชุมคณะกรรมการโดืยมีการปีรึกษา 

หารือิกับปีระธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้่้จััดืการร่วม

กันกำาหนดืขอิบเขตระดัืบความสำาคัญและเร่อิงที�จัะกำาหนดื

เป็ีนวาระการปีระชุม และพิจัารณาคำาขอิขอิงกรรมการที�จัะบรรจุั

เร่อิงอ่ินที�สำาคัญเป็ีนวาระการพิจัารณาในการปีระชุมครั�งต่อิไปี

 4.8 ปีระธานกรรมการบริษัท จััดืสรรเวลาให้อิย่าง

เพียงพอิสำาหรับการนำาเสนอิเอิกสารและข้อิม่ลขอิงผู้่้บริหาร 

และสำาหรับการพิจัารณาสอิบถาม และอิภิิปีรายในปีระเดื็นที�

สำาคัญขอิงคณะกรรมการบริษัทฯ

 4.9 คณะกรรมการบริษัท กำาหนดืให้กรรมการที�ไม่

เปี็นผู้่้บริหารสามารถปีระชุมระหว่างกันตามความจัำาเปี็น โดืย

ไม่มีฝ่่ายบริหารเข้าร่วม อิย่างน้อิยปีีละ 1 ครั�ง เพ่อิเปิีดืโอิกาส

ให้อิภิิปีรายปีัญหาต่างๆ ทั�งที�เกี�ยวกับธุรกิจัขอิงบริษัทฯ และ

เร่อิงที�อิย่่ในความสนใจั โดืยแจ้ังให้กรรมการผู้่้จััดืการทราบถึงผู้ล

การปีระชุมรวมทั�งรายงานผู้ลการปีระชุมให้ปีระธานกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบดื้วย ในการปีระชุม

ให้ปีระธานกรรมการเปี็น ปีระธานขอิงการปีระชุม หาก

ปีระธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการปีระชุมได้ืให้ที�ปีระชุม

คัดืเลือิกกรรมการหนึ�งท่าน เพ่อิทำาหน้าที�เปี็นปีระธานในที� 

ปีระชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทฯ เปี็นเลขานุการขอิง

การปีระชุมขอิงกรรมการ ที�ไม่เปี็นผู้่้บริหาร

 4.10 คณะกรรมการบริษัท ต้อิงอิุทิศเวลาและทุ่มเท

ความสนใจัให้แก่บริษัทฯ อิย่างเต็มที�และพร้อิมที�จัะเข้าร่วม

การปีระชุมอิย่างสมำ�าเสมอิหากภิารกิจัสำาคัญที�ไม่สามารถเข้า

ร่วมปีระชุมไดื้ ให้แจั้งต่อิปีระธานกรรมการ

 4.11  คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศ
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ที�จัำาเป็ีน เพ่อิขอิเอิกสารและข้อิม่ล ควรปีรึกษาและบริการต่างๆ 

เกี�ยวกับการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ จัากผู้่้บริหารระดัืบส่ง และ

อิาจัขอิความเห็นที�เป็ีนอิิสระจัากที�ปีรึกษาหรือิผู้่้ปีระกอิบวิชาชีพ

ภิายนอิกเม่อิจัำาเปี็นเพ่อิปีระกอิบการปีระชุมในแต่ละครั�ง โดืย

ถือิเปี็นค่าใช้จ่ัายขอิงบริษัทฯ

 4.12 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้่้บริหารระดืับส่ง

หรือิฝ่่ายบริหารที�เกี�ยวข้อิง เข้าร่วมปีระชุมคณะกรรมการตาม

ความจัำาเป็ีนและเห็นสมควร และนำาเสนอิสารสนเทศ รายละเอีิยดื

ข้อิม่ลที�เปี็นปีระโยชน์เพิ�มเติมในฐานะผูุ้้ที�เกี�ยวข้อิงอิีกทั�งจัะ

ไดื้รับทราบนโยบายโดืยตรงเพ่อิสามารถนำาไปีปีฏิีบัติไดื้อิย่าง

มีปีระสิทธิภิาพ รวมทั�งเพ่อิปีระกอิบการพิจัารณาตัดืสินใจัขอิง 

คณะกรรมการ ตลอิดืจันเพ่อิให้คณะกรรมการมีโอิกาสร่้จััก

ผู้่้บริหารระดืับส่งและสำาหรับใช้ปีระกอิบการพิจัารณา

แผู้นการสืบทอิดืงานในอินาคต

 4.13  ในการปีระชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั�ง

เลขานุการบริษัทไดื้เข้าร่วมปีระชุมดื้วย โดืยมีการจัดืบันทึก

การปีระชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปีผู้ลการปีระชุม และ

ความคิดืเห็นขอิงคณะกรรมการบริษัท จัะต้อิงมีความชัดืเจัน

เพ่อิใช้อ้ิางอิิง โดืยเสนอิให้ที�ปีระชุมรับรอิงในการปีระชุมครั�งถัดืไปี 

รวมทั�งเป็ีนผู้่้จััดืเก็บข้อิม่ลหรือิเอิกสารเกี�ยวกับการปีระชุมต่างๆ 

เพ่อิสะดืวกในการสืบค้นอิ้างอิิง โดืยปีกติคณะกรรมการบริษัท

จัะเข้าร่วมการปีระชุมทุกคนทุกครั�ง ยกเว้นแต่มีเหตุจัำาเปี็น 

ซึ�งจัะแจั้งเปี็นการล่วงหน้าก่อินการปีระชุม

 4.14 คณะกรรมการบริษัท มีการกำาหนดืตารางการ

ปีระชุมไว้ล่วงหน้าตลอิดืทั�งปีี เพ่อิแจ้ังให้คณะกรรมการทุกท่าน

ได้ืรับทราบและวางแผู้นการเข้าร่วมปีระชุม  

  4.15 กรรมการทุกคนมีสิทธิที�จัะตรวจัสอิบเอิกสาร

ปีระกอิบการปีระชุม และเอิกสารสำาคัญอ่ินๆ และหากกรรมการ

อิิสระ หรือิกรรมการตรวจัสอิบมีข้อิสงสัยใดืๆ กรรมการอิ่นๆ 

และฝ่่ายบริหารขอิงบริษัทต้อิงดืำาเนินการตอิบข้อิสงสัย ดัืงกล่าว

อิย่างรวดืเร็วและครบถ้วนเท่าที�จัะเปี็นไปีไดื้

  4.16 ในกรณีที�กรรมการไม่เห็นดื้วยกับมติที�ปีระชุม 

กรรมการสามารถขอิงให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อิคัดืค้านไว้

ในรายงานการปีระชุม หรือิย่นหนังสือิแสดืงการคัดืค้านต่อิ

ปีระธานกรรมการไดื้

	 5.	การประเมินผลการปฏิิบััต่ิงาน

 บริษัทฯ มีนโยบายจััดืให้คณะกรรมการมีการปีระเมิน

ผู้ลการปีฏิีบัติงานตนเอิงอิย่างน้อิยปีีละ 1 ครั�ง เป็ีนปีระจัำาทุกปีี

เพ่อิช่วยให้คณะกรรมการได้ืมีการพิจัารณาทบทวนผู้ลงาน 

ปีระเดื็นและอิุปีสรรคต่างๆ ในระหว่างปีีที�ผู้่านมา และเพิ�ม

ปีระสิทธิผู้ลการทำางานขอิงคณะกรรมการตามหลักการกำากับ

ดืแ่ลกิจัการที�ดืี โดืยแบง่การปีระเมินอิอิกเป็ีน 3 ปีระเภิท ดืังนี�

 1) การปีระเมินผู้ลการปีฏีิบัติงานขอิงคณะกรรมการ

ทั�งคณะ

 2) การปีระเมินผู้ลการปีฏีิบัติงานขอิงคณะกรรมการ

ชุดืย่อิย

 3) การปีระเมินผู้ลการปีฏีิบัติงานขอิงกรรมการ

รายบุคคล

 เพ่อิให้คณะกรรมการใช้เปี็นกรอิบในการกำาหนดื

บรรทัดืฐาน ตรวจัสอิบการปีฏิีบัติหน้าที� และนำาผู้ลที�ไดื้เปีรียบ

เทียบกับผู้ลการปีฏีิบัติงานตามกฎบัตรจัอิงคณะกรรมการ

สะท้อินให้เห็นถึงความรับผู้ิดืชอิบในผู้ลการปีฏีิบัติงานให้มี

ปีระสิทธิภิาพอิย่างแท้จัริง และเพ่อิปีรับปีรงุการปีฏิีบัติงานขอิง

คณะกรรมการบริษัท ให้สอิดืคล้อิงกับนโยบายที�กำาหนดืไว้ และ

เพ่อิทบทวนปีัญหาอิุปีสรรคที�เกิดืขึ�นในรอิบปีีที�ผู้่านมา โดืย

เลขานุการบริษัทจัะนำาส่งแบบปีระเมินผู้ลการปีฏิีบัติงานขอิง

คณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนปีระเมินผู้ลการ

ปีฏีิบัติงานปีระจัำาปีีทั�งแบบคณะและรายบุคคลซึ�งภิายหลังที�

คณะกรรมการแต่ละคนปีระเมินเสร็จัเรียบร้อิยแล้ว จัะนำาส่ง

แบบปีระเมินการปีฏีิบัติงานขอิงคณะกรรมการบริษัทในรอิบปีี

	 กระบัวันการประเมินผลงานขัองคณะกรรมการ

ทั�งคณะ/คณะกรรมการชุ่ดำยุ่อยุ/รายุบัุคคล	ม่ดำังน่�

 1. เลขานุการบริษัทจััดืส่งแบบปีระเมินตนเอิงขอิง

คณะกรรมการให้กรรมการบริษัท ภิายในต้นเดืือินธันวาคม

ขอิงทุกปีี

 2. กรรมการบริษัททำาแบบปีระเมินผู้ลและส่งคืน

เลขานุการบริษัทภิายในเดืือินธันวาคมขอิงทุกปีี

 3. เลขานุการบริษัทเปี็นผู้่้สรุปีและวิเคราะห์ผู้ล

การปีระเมินปีระสิทธิภิาพการดืำาเนินงานขอิงคณะกรรมการ

บริษัทและรายงานผู้ลการวิเคราะห์จัากการปีระเมินให้คณะ

กรรมการบริษัทรับทราบ

 4. เลขานุการบริษัทนำาผู้ลวิเคราะห์และความเห็น

เพิ�มเติมจัากคณะกรรมการบริษัท ไปีจััดืทำาแผู้นเพ่อิดืำาเนิน

ปีรับปีรุง

	 5.	ค่าต่อบัแทนขัองกรรมการ	และผ่�บัริหาร

 5.1 คณะกรรมการบริษัทจัะส่งเสริมและอิำานวย

ความสะดืวกให้มีการฝึ่กอิบรมและการให้ความร้่แก่ผู้่้เกี�ยวข้อิง

ในระบบการกำากับดื่แลกิจัการขอิงบริษัทฯ เช่น กรรมการ

บริหาร กรรมการตรวจัสอิบ กรรมการสรรหาและกำาหนดืค่า

ตอิบแทน กรรมการบริหารความเสี�ยง กรรมการบรรษัทภิิบาล  

เลขานุการบริษัท เปี็นต้น เพ่อิให้มีการปีรับปีรุงการปีฏีิบัติงาน

อิย่างต่อิเน่อิง
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 5.2 คณะกรรมการบริษัทมอิบหมายให้เลขานุการ 

บริษัทเปี็นผู้่้จััดืทำาเอิกสารการแนะนำาเกี�ยวกับบริษัท และ

ข้อิม่ลปีระกอิบการปีฐมนิเทศสำาหรับกรรมการที�ไดื้รับการ

แต่งตั�งใหม่ เพ่อิให้รับทราบข้อิม่ลขอิงบริษัทฯ กฎระเบียบ

และข้อิม่ลธุรกิจัขอิงบริษัทฯ ที�เกี�ยวข้อิงอิย่างเพียงพอิก่อิน

ปีฏีิบัติหน้าที� และกรรมการจัะไดื้รับการอิบรมและพัฒนา

ความร้่อิย่างต่อิเน่อิงเพ่อิช่วยให้กรรมการสามารถทำาหน้าที�

และกำากับดื่แลกิจัการขอิงบริษัทฯ อิย่างมีปีระสิทธิภิาพ

	 6.	การพิัฒินากรรมการและผ่�บัริหาร

 6.1 คณะกรรมการบริษัทจัะส่งเสริมและอิำานวย

ความสะดืวกให้มีการฝึ่กอิบรมและการให้ความร้่แก่ผู้่้เกี�ยวข้อิง

ในระบบการกำากับด่ืแลกิจัการขอิงบริษัทฯ เช่น กรรมการบริหาร 

กรรมการตรวจัสอิบ กรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน  

กรรมการบริหารความเสี�ยง กรรมการบรรษัทภิิบาล ผู้่้บริหาร 

เลขานุการบริษัทฯ เป็ีนต้น เพ่อิให้มีการปีรับปีรุงการปีฏิีบัติงาน

อิย่างต่อิเน่อิง

 6.2 คณะกรรมการบริษัทมอิบหมายให้เลขานุการ 

บริษัทฯ เปี็นผู้่้จััดืทำาเอิกสารการแนะนำาเกี�ยวกับบริษัทฯ และ

ข้อิม่ลปีระกอิบการปีฐมนิเทศสำาหรับกรรมการที�ไดื้รับการแต่ง

ตั�งใหม่ เพ่อิให้รับทราบข้อิม่ลขอิงบริษัทฯ กฎระเบียบและ

ข้อิม่ลธุรกิจัขอิงบริษัทฯที�เกี�ยวข้อิงอิย่างเพียงพอิก่อินปีฏีิบัติ

หน้าที� และกรรมการจัะได้ืรับการอิบรมและพัฒนาความร้่อิย่าง

ต่อิเน่อิงเพ่อิช่วยให้กรรมการสามารถทำาหน้าที�และกำากับดื่แล

กิจัการขอิงบริษัทฯอิย่างมีปีระสิทธิภิาพ

 6.3 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดืให้ปีระธานกรรมการ

บริหารรายงานเพ่อิทราบเป็ีนปีระจัำาถึงแผู้นการพัฒนาและ

สืบทอิดืงานซึ�งปีระธานเจั้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้่้จััดืการ

และผู้่้บริหารระดัืบส่งมีการเตรียมให้พร้อิมเป็ีนแผู้นที�ต่อิเน่อิง 

ถึงผู้่้สืบทอิดืงานในกรณีที�ตนไม่สามารถปีฏิีบัติหน้าที�ไดื้

 คณะกรรมการบริษัทจััดืให้มีโครงการสำาหรับพัฒนา 

ผู้่้บริหารโดืยให้ปีระธานกรรมการบริหาร รายงานเปี็นปีระจัำา 

ทุกปีีถึงสิ�งที�ไดื้ทำาไปีในระหว่างปีี และพิจัารณาควบค่่กันไปี

เม่อิพิจัารณาแผู้นสืบทอิดืงาน

	 7.	การปฐมนิเทศึกรรมการใหม่และการฝึึกอบัรม

กรรมการ

 บุคคลที�ไดื้รับเลือิกมาทำาหน้าที�เปี็นกรรมการบริษัทฯ 

คนใหม่ จัะไดื้รับการฝ่ึกอิบรมในเร่อิงที�เกี�ยวข้อิงกับธุรกิจัขอิง 

บริษัทฯ รวมถึงหน้าที�และความรับผิู้ดืชอิบขอิงกรรมการบริษัทฯ 

ข้อิม่ลที�ใช้ปีฐมนิเทศเม่อิไดื้รับการแต่งตั�งเปี็นกรรมการจัากที�

ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น (Orientation) ไดื้แก่ เร่อิงที�จัะปีฏีิบัติตาม

กฎหมายหนังสือิบริคณห์สนธิ ข้อิบังคับขอิงบริษัทฯ ขอิบเขต

หน้าที�และความรับผู้ิดืชอิบขอิงคณะกรรมการบริษัท และ 

คณะกรรมการชุดืย่อิย รายงานการปีระชุมคณะกรรมการบริษัท 

ย้อินหลัง 1 ปีี ค่่มือิกรรมการบริษัทจัดืทะเบียน หลักการกำากับ

ดื่แลกิจัการที�ดืี จััดืทำาโดืยตลาดืหลักทรัพย์ฯ นโยบายการ

กำากับด่ืแลกิจัการและจัรรยาบรรณธุรกิจัขอิงบริษัทฯ และกฎหมาย

ที�เกี�ยวข้อิงกับการปีระกอิบธุรกิจัขอิงบริษัทฯ ตลอิดืจันกฎระเบียบ 

ต่างๆ ที�สำาคัญขอิงบริษัทฯ รวมทั�งหลักส่ตรอิบรมกรรมการ 

และข้อิม่ลอิ่นๆ ที�เกี�ยวข้อิงกับการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ 

เป็ีนต้น ในการฝึ่กอิบรมนี�เลขานุการบริษัทจัะเป็ีนผู้่้ที�ให้ข้อิม่ลต่อิ 

กรรมการคนใหม่ โดืยคณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ 

มีความร้่อิย่างต่อิเน่อิงและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมใน

การฝ่ึกอิบรมในหลักส่ตรหรือิเข้าร่วมกิจักรรมสัมมนาต่างๆ

 

	 8.	การเปิดำเผยุขั�อม่ล

 คณะกรรมการบริษัทด่ืแลให้มีการเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลและ

สารสนเทศขอิงบริษัทฯ ทั�งที�เกี�ยวกับทางการเงินและที�ไม่ใช่

ทางการเงิน ให้มีการเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลที�ครบถ้วน ตรงต่อิความ

เป็ีนจัริง เช่อิถือิได้ืสมำ�าเสมอิและทันเวลา ให้เป็ีนไปีตามกฎหมายที�

เกี�ยวข้อิงกับธุรกิจั และเป็ีนไปีตามข้อิบังคับขอิงตลาดืหลักทรัพย์

แห่งปีระเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดืหลักทรัพย์โดืยเคร่งครัดื

	 มาต่รการการแจำ�งเบัาะแส	และกลไกคุ�มครองสิทธิ์	

ผ่�แจำ�งเบัาะแส

 บริษัท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน) ได้ืกำาหนดื 

ให้มีช่อิงทางการร้อิงเรียนหรือิการแจั้งเบาะแสจัากการกระ

ทำาผู้ิดืกฎหมายหรือิจัรรยาบรรณ หรือินโยบายต่อิต้านการ

ทุจัริตคอิร์รัปีชัน หรือิพฤติกรรมที�อิาจัส่งถึงการทุจัริต หรือิ

ปีระพฤติมิชอิบขอิงบุคคลในอิงค์กร ซึ�งรวมถึงพนักงาน ผู้่้บริหาร 

และผู้่้มีส่วนได้ืส่วนเสีย รวมทั�งมีกลไกในการคุ้มครอิงผู้่้ให้ข้อิม่ล 

และให้ความสำาคัญกับการเก็บข้อิม่ลข้อิร้อิงเรียนเป็ีนความลับ 

เพ่อิสร้างความมั�นใจัให้กับผู้่้ร้อิงเรียน

 

	 แนวัปฏิิบััติ่การแจำ�งขั�อร�องเร่ยุน	และกลไกคุ�มครอง

สิทธ์ิผ่�แจำ�งเบัาะแส

	 1.	วััต่ถืุประสงค์

 1.1 เพ่อิส่งเสริมให้ผู้่้บริหารและพนักงาน ดืำาเนิน

ธุรกิจัอิย่างถ่กต้อิง โปีร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจัสอิบได้ื 

โดืยสอิดืคล้อิงกับหลักการกำากับด่ืแลกิจัการที�ดีื และจัรรยาบรรณ

ขอิงบริษัท โดืยบริษัทฯ คาดืหวังให้ทุกคนรายงานโดืยสุจัริต

ถึงการปีฏิีบัติที�ขัดื หรือิสงสัยว่าจัะขัดืต่อิเร่อิงดัืงกล่าวให้บริษัทฯ 

รับทราบ ทางบริษัทฯจัะได้ืปีรับปีรุงแก้ไข หรือิดืำาเนินการให้เกิดื

รายงานประจำำาปี 2564
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ความถ่กต้อิง เหมาะสม โปีร่งใส ยุติธรรม และเปี็นไปีตาม

กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย ที�มี

การให้ความคุ้มครอิงผู้่้ให้ข้อิม่ลโดืยสุจัริตแก่หน่วยงานกำากับ

ดื่แลดื้วย ซึ�งเปี็นหลักการที�บริษัทฯ นำามาปีฏิีบัติ

 1.2 เพ่อิให้มั�นใจัว่า ผู้่้บังคับบัญชา และฝ่่ายทรพัยากร

บุคคลขอิงบริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน)  

ทำาหน้าที�ดื่แล และให้คำาแนะนำา ตลอิดืจันสอิดืส่อิงพฤติกรรม 

ความปีระพฤติ และการกระทำาต่างๆ ขอิงพนักงานให้เปี็นไปี

โดืยถ่กต้อิง และผู้่้แจั้งเร่อิงดืังกล่าวจัะไดื้รับความคุ้มครอิง 

หากเปี็นการกระทำาด้ืวยความสุจัริตใจั

	 2.	ขัอบัเขัต่การแจำ�งเบัาะแส	หรือขั�อร�องเร่ยุน

 หากผู้่้ใดืมีเบาะแสเกี�ยวกับการกระทำาผู้ิดื ซึ�งเข้า

เง่อินไขในเร่อิงต่อิไปีนี�

 1. การกระทำาผู้ิดืกฎหมาย นโยบาย/หลักการกำากับ

ดื่แลกิจัการ หรือิจัรรยาบรรณธุรกิจั

 2. พฤติกรรมที�อิาจัส่อิถึงการทุจัริตหรือิปีระพฤติไม่ชอิบ 

เพ่อิแสวงหาปีระโยชน์ที�มิควรไดื้โดืยชอิบดื้วยกฎหมาย 

เพ่อิตนเอิงหรือิผู้่้อิ่น เช่น การทุจัริตคอิร์รัปีชั�น การยักยอิก

ทรัพย์ การฉ้อิโกง เปี็นต้น

 3. การฝ่่าฝื่นตามกฎ ระเบียบ ข้อิบังคับขอิงบริษัทฯ

 4. การได้ืรับความไม่เป็ีนธรรมในการปีฏิีบัติงาน หรือิ

พบเห็นระบบการควบคุมภิายในที�บกพร่อิงขอิงบริษัทฯ จันทำาให้

สงสัยไดื้ว่าอิาจัเปี็นช่อิงทางในการทุจัริตคอิร์รัปีชัน หรือิทำาให้ 

บริษัทฯ เสียปีระโยชน์

 การกำาหนดืช่อิงทางการแจ้ังข้อิร้อิงเรียนและข้อิเสนอิแนะ

ในเร่อิงต่างๆ รวมถึงการแจั้งเบาะแสการกระทำาผู้ิดื โดืยเปีิดื

โอิกาสให้พนักงานและผู้่้มีส่วนได้ืส่วนเสียมีช่อิงทางการแสดืง

ความเห็นไดื้อิย่างอิิสระ เพ่อินำาไปีส่่การปีรับปีรุงระบบบริหาร

จััดืการ และสามารถร้อิงเรียนผู้่านอิีเมลขอิงกรรมการอิิสระ 

โดืยตรงหรือิส่งจัดืหมายร้อิงเรียนผู้่านช่อิงทางในการแจั้ง

เบาะแสหรือิข้อิร้อิงเรียน ดืังนี�

 1. ส่งจัดืมายอิิเล็กทรอินิกส์ (Email : whistleblower@

muangthaicap.com) 

 2. ส่งจัดืหมายส่งทางไปีรษณีย์ จ่ัาหน้าซอิง และส่งมาที�

 ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ

 บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน)

 332/1 ถนนจัรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัดื  

 เขตบางพลัดื กรุงเทพฯ 10700 

	 3.	เง่อนไขัและการพิิจำารณาเบัาะแสหรือขั�อร�องเร่ยุน

 3.1 ข้อิม่ลที�ไดื้รับ จัะถือิเปี็นความลับ และไม่มีการ

เปิีดืเผู้ยช่อิผู้่้ที�แจ้ังเบาะแส หรือิผู้่้ร้อิงเรียนต่อิสาธารณชน หาก

ไม่ไดื้รับความยินยอิม

 3.2 รายละเอีิยดืขอิงเบาะแส หรือิข้อิร้อิงเรียน ต้อิง

เปี็นความจัริง มีความชัดืเจัน หรือิพอิที�จัะนำาสืบหาข้อิเท็จัจัริง

เพ่อิดืำาเนินการต่อิไปีไดื้

 3.3 ระยะเวลาตอิบกลับผู้่้ร้อิงเรียนไม่ควรเกิน 3 วัน  

หลังจัากไดื้รับข้อิร้อิงเรียน

 3.4 ระยะเวลาในการดืำาเนินการร้อิงเรียน ขึ�นอิย่่กับ

ความซับซ้อินขอิงเร่อิง ความเพียงพอิขอิงเอิกสาร หลักฐานที�

ไดื้รับจัากผู้่้ร้อิงเรียน รวมถึงเอิกสารหลักฐาน และคำาชี�แจัง

ขอิงผู้่้ถก่ร้อิงเรียน แต่ไม่เกิน 30 วันทำาการ

 3.5 ผู้่้ที�แจ้ังเบาะแส หรือิข้อิร้อิงเรียน จัะได้ืรับความ

คุ้มครอิงสิทธิไม่ว่าจัะเปี็นพนักงาน หรือิบุคคลภิายนอิก

 3.6 ผู้่้รับข้อิร้อิงเรียน และผู้่้มีส่วนเกี�ยวข้อิงกับกระบวน 

การตรวจัสอิบหาข้อิเท็จัจัริง ต้อิงเก็บข้อิม่ลที�เกี�ยวข้อิงเปี็น

ความลับ จัะเปีิดืเผู้ยเท่าที�จัำาเปี็น โดืยคำานึงถึงความปีลอิดืภัิย 

และความเสียหายขอิงผู้่้ร้อิงเรียน หรือิผู้่้ให้ความร่วมมือิใน

การตรวจัสอิบข้อิเท็จัจัริง หรือิแหล่งที�มาขอิงข้อิม่ล หรือิ

บุคคลที�เกี�ยวข้อิง

	 4.	มาต่รการคุ�มครองผ่�แจำ�งเบัาะแสหรือผ่�ร�องเร่ยุน

 4.1 บริษัทฯ จัะเก็บข้อิม่ลและตัวตนขอิงผู้่้แจ้ังเบาะแส 

หรือิผู้่้ร้อิงเรียน และผู้่้ถก่ร้อิงเรียนเปี็นความลับ

 4.2 บริษัทฯ จัะเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลเท่าที�จัำาเป็ีน โดืยคำานึงถึง

ความปีลอิดืภัิย และความเสียหายขอิงผู้่้รายงานแหล่งที�มาขอิง

ข้อิม่ลหรือิบุคคลที�เกี�ยวข้อิงที�ไดื้รับความเสียหาย จัะได้ืรับการ

บรรเทาความเสียหายด้ืวยกระบวนการที�เหมาะสมและเป็ีนธรรม

 4.3 บริษัทฯ จัะไม่กระทำาการใดือิันไม่เปี็นธรรมต่อิผู้่้

แจ้ังเบาะแสผู้่้ร้อิงเรียน ไม่ว่าจัะโดืยการเปีลี�ยนแปีลงตำาแหน่งงาน 

ลักษณะงาน สถานที�ทำางาน สั�งพักงาน ข่มข่่ รบกวนการ

ปีฏีิบัติงาน เลิกจั้าง หรือิกระทำาการอ่ินใดืที�มีลักษณะเปี็นการ

ปีฏีิบัติอิย่างไม่เปี็นธรรมต่อิผู้่้แจั้งเบาะแสหรือิผู้่้ร้อิงเรียน 

หรือิผู้่้ให้ความร่วมมือิในการตรวจัสอิบข้อิเท็จัจัริง

 4.4 กรณีผู้่้ที�ร้อิงเรียน หรือิผู้่้ที�ใหค้วามร่วมมือิในการ

ตรวจัสอิบข้อิเท็จัจัริง สามารถร้อิงขอิให้บริษัทฯ กำาหนดืมาตรการ

คุ้มครอิงที�เหมาะสมไดื้ หรือิบริษัทฯ อิาจักำาหนดืมาตรการ

คุ้มครอิงโดืยผู้่้ร้อิงเรียนหรือิผู้่้ที�ให้ความร่วมมือิในการตรวจัสอิบ

ข้อิเท็จัจัริงไม่ต้อิงร้อิงขอิก็ไดื้ หากเห็นว่าเปี็นเร่อิงที�มีแนวโน้ม

ที�จัะเกิดืความเดืือิดืร้อินเสียหาย หรือิความไม่ปีลอิดืภิัย
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จรรยาบรรณธุรกิจ

 บริษัทฯ มุ่งมั�นบริหารงานและดืำาเนินธุรกิจัโดืยคำานึง

ถึงความรับผิู้ดืชอิบต่อิสังคมและผู้่้มีส่วนไดื้เสีย ได้ืแก่ ผู้่้ถือิหุ้น 

ล่กค้า ค่่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอิบดื้าน เพ่อิสร้าง

ความยั�งยืนในการดืำาเนินธุรกิจั และสามารถบริหารกิจัการให้ 

เติบโตได้ือิย่างมั�งคงและเป็ีนที�ยอิมรับในสังคม รวมทั�ง สามารถ

สร้างผู้ลตอิบแทนให้กับผู้่้ถือิหุ้นได้ือิย่างมีปีระสิทธิภิาพโดืย

คำานึงถึงผู้ลปีระโยชน์และผู้ลกระทบในการดืำาเนินธุรกิจัที�มีต่อิ

ผู้่้ที�มีส่วนเกี�ยวข้อิงกับบริษัทฯ ทั�งนี� บริษัทฯ ไดื้มีนโยบายใน

การดืำาเนินงาน โดืยมุ่งเน้นความรับผิู้ดืชอิบต่อิสังคม ซึ�งสามารถ

แบ่งอิอิกเปี็น 8 ดื้าน ดืังต่อิไปีนี�

	 1.	นโยุบัายุควัามรับัผิดำช่อบัต่่อผ่�ถืือหุ�น

 บรษัิทฯ       ไดืเ้น้นยำ�าให้พนักงานปีฏิีบตัหิน้าที�ดืว้ยความ

ซ่อิสัตย์สุจัริต ตรงไปีตรงมา อิย่่ภิายใต้กรอิบขอิงกฎหมายและ

ระเบียบขอิงบริษัทฯ โดืยยืดืถือิจัรรยาบรรณนี� ในการกระทำา

ในทุกกิจักรรม การตัดืสินใจั และการทำาธุรกรรมต่างๆ เราจัะ

ดืำาเนินธุรกิจัดื้วยความซ่อิสัตย์เปี็นที�ตั�ง และดืำาเนินการใดืๆ 

ด้ืวยความเปี็นธรรมต่อิผู้่้ถือิหุ้นทุกราย

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นในการดืำาเนินธุรกิจัเพ่อิให้ 

ผู้ลตอิบแทนที�เติบโตอิย่างยั�งยืนแก่ผู้่้ถือิหุ้น และจััดืให้มีการ

เปีิดืเผู้ยข้อิม่ลสารสนเทศอิย่างถ่กต้อิง ครบถ้วน เพียงพอิ  

ทันเวลา เพ่อิให้ผู้่้ถือิหุน้สามารถเข้าถึงข้อิม่ลอิย่างเท่าเทียมกัน  

และระมัดืระวังไม่ให้ผู้่้ถือิหุ้นเกิดืความสำาคัญผู้ิดื หรือิสับสน

ในข้อิม่ลสารสนเทศ รวมถึงการแจ้ังข่าวสาร และความคืบหน้า

ในการดืำาเนินธุรกิจัผู้่านส่อิต่างๆ เช่น หนังสือิพิมพ์, เว็บไซต์

บริษัท เพ่อิให้ผู้่้ถือิหุ้นไดื้รับทราบอิย่างเท่าเทียมกัน และห้าม

ผู้่้ที�เกี�ยวข้อิงหรือิมีส่วนไดื้เสีย ทำาการซื�อิ/ขายหุ้นก่อินกำาหนดื

	 2.	การประกอบักิจำการดำ�วัยุควัามเป็นธ์รรม

 บริษทัฯ    ไดืก้ำาหนดืนโยบายและแนวทางปีฏิีบตัติอ่ิ

ล่กค้าทุกรายโดืยมีการแจั้งเง่อินไขให้รับทราบอิย่างชัดืเจัน 

และเง่อินไขดัืงกล่าวเป็ีนเง่อินไขที�เป็ีนธรรม นอิกจัากนี� บริษัทฯ 

ยังมุ่งมั�นในการให้การบริการล่กค้า และให้คำาแนะนำาช่วยเหลือิ

แก่ล่กค้าดื้วยความสุภิาพ อิ่อินโยน พร้อิมรับฟิังปีัญหาและ

แนะนำาวิธีแก้ไขปัีญหาให้ล่กค้า โดืยไม่เปิีดืเผู้ยความลับขอิงล่กค้า

 บรษิทัฯ    ไดืป้ีฏีบิตัติอ่ิค่ค้่าและเจัา้หนี�อิยา่งเปีน็ธรรม 

เสมอิภิาค ไม่เอิารัดืเอิาเปีรียบ โดืยปีฏิีบัติตามเง่อินไขทางการค้า 

และ/หรือิข้อิตกลงตามสัญญาที�ทำาร่วมกันอิย่างเคร่งครัดื 

เพ่อิพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจัที�ก่อิให้เกิดืปีระโยชน์ขอิง

ทั�งสอิงฝ่่าย

 บริษัทฯ ปีฏิีบัติต่อิค่่แข่งขันทางการค้าอิย่างเปี็น

ธรรม ไม่กระทำาการใดืๆ ที�เปี็นการโจัมตี ให้ร้ายหรือิทำาลาย

ช่อิเสียงขอิงค่่แข่งขัน รวมถึงการติดืป้ีายปีระชาสัมพันธ์ ก็จัะ

ดืำาเนินการภิายใต้การแข่งขันที�ดีื ไม่มีการติดืป้ีายทำาลายค่่แข่ง

 การดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ จัะต้อิงบริหารงานเพ่อิ

ให้ธุรกิจัเติบโตอิย่างยั�งยืนและมั�นคง ภิายใต้การดืำาเนินงานด้ืวย

ความรอิบคอิบ ซ่อิสัตย์สุจัริต และมีความเป็ีนธรรมต่อิผู้่้มีส่วน

เกี�ยวข้อิง

 ไม่แสวงหาข้อิม่ลที�เปี็นความลับขอิงค่่แข่งด้ืวย

วิธีการที�ไม่สุจัริต หรือิไม่เหมาะสม เช่น การจั่ายสินจั้างให้แก่

พนักงานขอิงค่่แข่ง

	 3.	การเคารพิสิทธิ์มนุษยุช่น

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน 

และไม่กระทำาการใดืที�เปี็นการละเมิดืสิทธิเสรีภิาพขอิงบุคคล

หรือิกลุ่มบุคคลใดืๆ ทั�งทางตรงและทางอิ้อิมอิย่างเสมอิภิาค

และเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจัะมีความแตกต่างดื้านเชื�อิชาติ ศาสนา 

เพศ หรือิดื้านสภิาพร่างกาย

 บริษัทฯ มีวัฒนธรรมอิงค์กรที�ให้พนักงานทุกคน

ยึดืถือิปีฏิีบัติเป็ีนแนวทางในการทำางานเพ่อิให้พนักงานมี

ความเปี็นอิย่่ร่วมกันภิายใต้สภิาพแวดืล้อิมการทำางานที�มี

ความสุขและยอิมรับซึ�งกันและกัน การปีฏีิบัติต่อิพนักงาน  

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกๆ คน และทุกระดืับ

 ส่งเสริมและปีฏีิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปีัญญา ลิขสิทธิ� สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอิย่างเคร่งครัดื 

รวมถึงส่งเสริมให้ผู้่้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สิน

ขอิงบริษัทฯ อิย่างมีปีระสิทธิภิาพ เพ่อิเพิ�มความสามารถ ในการ

แข่งขันและการให้บริการที�ดืีแก่ล่กค้า และใช้สินค้าและบริการ

ที�มีลิขสิทธิ�ถก่ต้อิง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือิการกระทำาที�เป็ีนการ

ละเมิดืทรัพย์สินทางปีัญญา

	 4.	การปฏิิบััต่ิต่่อพินักงานอยุ่างเป็นธ์รรม

 บริษัทฯ ตระหนักดืีว่าการที�บริษัทฯ สามารถขยาย

ธุรกิจัมาอิย่างต่อิเน่อิง และมีความมั�นคงมากว่า 23 ปีีไดื้นั�น 

เกิดืจัากความร่วมมือิ ร่วมแรง ร่วมใจั ขอิงพนักงานทุกคน 

ทุกระดัืบ ซึ�งมีความมุ่งมั�นตั�งใจัในการปีฏีิบัติงานเพ่อิให้ผู้ลงาน

เปี็นไปีตามเปี้าหมายที�วางไว้ โดืยบริษัทฯ ไดื้กำาหนดืนโยบาย

เกี�ยวกับพนักงาน และไดื้ถือิปีฏีิบัติต่อิพนักงานทุกรายอิย่าง

เท่าเทียมและเปี็นธรรม ดืังนี�

 บริษัทฯ ให้ผู้ลตอิบแทนที�เหมาะสมตามความร้่ความ

สามารถขอิงพนักงานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงได้ืกับบริษัท 

ที�ปีระกอิบธุรกิจัเดีืยวกัน ตลอิดืจันการด่ืแลรักษาสภิาพแวดืล้อิม 

ในการทำางานโดืยคำานึงถึงคุณภิาพชีวิตและความปีลอิดืภัิยใน

การทำางาน อิีกทั�งมีการดื่แลช่วยเหลือิและจััดืสวัสดืิการให้

พนักงานอิย่างเหมาะสม

รายงานประจำำาปี 2564
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ระดับพนักงาน จำานวนชัว่โมงการฝึึกอบรม

เฉลี่ยทั�งหมด/คน*

เปี่้าหมายของหลักสูตร

ผู้่้บริหารและผู้่้จััดืการ 22

มุง่เน้นให้ผู้่้บริหารฯมีความร่้ความเข้าใจั

ในหลักการ แนวคิดื และเทคนิคในการ

เป็ีนผู้่้นำา และการโค้ชชิ�งผู้่้ใต้บังคับบัญชา

ที�มีความแตกต่างกัน การแก้ปีัญหา

ความขัดืแย้ง

หัวหน้างาน 22

มุง่เน้นให้ทราบแนวทางในการพัฒนาความ

สามารถดื้านภิาวะผู้่้นำาขอิงตนเอิง เช่นความ

สามารถดื้านการส่อิสาร การจั่งใจั การสอิน

งาน การกำาหนดืเปี้าหมายในการทำางาน 

และการทำางานเปี็นทีม

พนักงานระดืับปีฏีิบัติการ 16

มุง่เน้นเทคนิคการปีฏีิบัติงานที�ถก่ต้อิง 

การให้บริการที�เปี็นเลิศต่อิลก่ค้า วัฒนธรรม

อิงค์กรที�ใช้เปี็นกรอิบในการทำางาน และ

การให้ความเคารพหัวหน้างาน

 บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรขอิงบริษัทฯ ทุกตำาแหน่งและทุกระดืับอิย่างต่อิเน่อิง เน้นการจัดัืฝ่ึกอิบรมและสัมมนา

อิย่างต่อิเน่อิงเปี็นปีระจัำาทุกปีี โดืยเชิญวิทยากรที�มีความร่้และช่อิเสียงมาอิบรมเพ่อิให้พนักงานไดื้เกิดืการเรียนร่ ้พัฒนาศักยภิาพ

และทักษะขอิงพนักงานอิย่างต่อิเน่อิง 

 บริษัทฯ จััดืให้มีการอิบรมภิายในอิงค์กรและภิายนอิกอิงค์กร ตามสายงานที�เกี�ยวข้อิง ในส่วนขอิงการอิบรมเพ่อิเพิ�ม

ศักยภิาพให้กับพนักงานและผู้่้บริหาร โดืยกำาหนดืนโยบายดื้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปีฏีิบัติ และเปีิดืเผู้ยตัวเลขจัำานวน

ชั�วโมงเฉลี�ยขอิงการฝึ่กอิบรมขอิงพนักงานต่อิปีี  ดืังนี�

*เฉพาะการฝ่ึกอิบรมมาตรฐานขอิงบริษัทฯ ไม่รวมการฝ่ึกอิบรมสายงานเฉพาะ

 บริษัทฯ มีระบบการปีระเมินความดีืความชอิบที�เป็ีนธรรม โดืยเปิีดืเผู้ยเกณฑ์ิการปีระเมินให้พนักงานทุกระดัืบได้ืรับทราบ 

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมพนักงานแต่ละระดัืบให้มีความเจัริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปีในอิงค์กรอิย่างต่อิเน่อิง

 บริษัทฯ เปิีดืโอิกาสให้พนักงานทุกระดัืบได้ืมีส่วนร่วมในการซักถามหรือิแสดืงความคิดืเห็นทั�งทางตรงและทางอ้ิอิม อัิน

จัะนำามาซึ�งปีระโยชน์ในการแก้ปีัญหาร่วมกัน

 5.	ควัามรับัผิดำช่อบัต่่อผ่�บัริโภค

 เน่อิงจัากการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ เป็ีนธุรกิจัที�เกี�ยวข้อิงกับการบริการซึ�งเป็ีนหัวใจัสำาคัญที�จัะทำาให้ธุรกิจัปีระสบความสำาเร็จั

ก้าวหน้าและยั�งยืนตลอิดืไปี บริษัทฯ จัึงไดื้มีการกำาหนดืเร่อิงการบริการเปี็นพันธะกิจัข้อิที� 5 ว่า “บริษัทฯ จัะให้บริการที�เปี็นเลิศ 

และสร้างความพึงพอิใจัให้ล่กค้าส่งสุดื” อัินสอิดืคล้อิงกับสโลแกนขอิงบริษัทฯ คือิ “บริการใกล้ชิดื ดุืจัญาติมิตรที�ร้่ใจั” เพ่อิให้พนักงาน

ทุกคนปีฏีิบัติกับล่กค้าดืังพันธะกิจัและสโลแกนที�ไดื้กำาหนดืไว้

 ในการนำาเสนอิเง่อินไขการอินุมัติสินเช่อิ บริษัทฯ จัะมีการนำาเสนอิเง่อินไข และ/หรือิสิทธิปีระโยชน์ที�ล่กค้าจัะไดื้รับ

อิย่างโปีร่งใสและชัดืเจัน เพ่อิให้เกิดืปีระโยชน์กับล่กค้าให้มากที�สุดื
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 บริษัทฯ เปีิดืโอิกาสให้ล่กค้าไดื้ร้อิงเรียนเร่อิงการ

บริการขอิงพนักงานได้ืโดืยตรงถึงฝ่่ายร้อิงเรียนสำานักงานใหญ่ 

ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-4838888 หรือิร้อิงเรียนผู่้านทาง

จัดืหมายในร่ปีขอิงแบบสอิบถามที�สำานักงานใหญ่ส่งถึงล่กค้า 

 บริษัทฯ จััดืให้มีนโยบายการแจ้ังเบาะแส การติดืตาม  

และการคุ้มครอิงสิทธิผู้่้แจั้งเบาะแส

 กรณีล่กค้าปีระสบปีัญหาวิกฤติทางการเงินอิัน

เกิดืจัากภัิยธรรมชาติที�มีผู้ลกระทบต่อิส่วนรวม เช่น ภัิยนำ�าท่วม  

ความล่าช้าในการจ่ัายเงินค่าขายข้าวให้กับชาวนา ฯลฯ  บริษัทฯ 

จัะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือิลก่ค้าตามความเหมาะสม

	 6.	การดำ่แลรักษาสิ�งแวัดำล�อม

 ถึงแม้ว่าการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ จัะไม่ก่อิให้เกิดื

ผู้ลกระทบโดืยตรงต่อิสิ�งแวดืล้อิมก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็มีความ

ตระหนักและปีล่กจิัตสำานึกให้พนักงานให้ความสำาคัญและ

ช่วยกันดื่แลรักษาสิ�งแวดืล้อิม โดืยเริ�มจัากสิ�งแวดืล้อิมภิายใน

บริษัทฯ กำาหนดืให้มีการทำากิจักรรม 5 ส. เป็ีนปีระจัำาทุกปีี อีิกทั�ง

มีการควบคุมการใช้อุิปีกรณ์สำานักงานภิายใต้งบปีระมาณที�ได้ืรับ  

รณรงค์ให้มีการใช้ไฟิฟิ้า นำ�าปีระปีาอิย่างปีระหยัดื และลดืการ

ใช้อุิปีกรณ์ที�มีผู้ลก่อิให้เกิดืมลภิาวะ ลดืปีริมาณการใช้กระดืาษ  

โดืยการนำากระดืาษที�ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงมีการจััดืเก็บ 

เอิกสารในร่ปีแบบส่อิทางอีิเล็กทรอินิกส์มากขึ�น  

	 7.	การร่วัมพิัฒินาชุ่มช่นและสังคม

 บริษัทฯ ไดื้มีนโยบายความรับผู้ิดืชอิบต่อิสังคม โดืย

มีการร่วมพัฒนาชุมชนเพ่อิยึดืมั�นในปีระเพณีท้อิงถิ�นที�บริษัทฯ 

ตั�งอิย่่และดืำาเนินกิจักรรมร่วมกับชุมชนอิย่างสมำ�าเสมอิทั�ง

ภิาครัฐและเอิกชน เช่น

 ดำ�านศึาสนา บริษัทฯ ได้ืจััดืให้มีการทอิดืกฐินสามัคคี

เป็ีนปีระจัำาทุกปีีๆ อิย่างน้อิยปีีละ 2 วัดื โดืยบริษัทฯ เป็ีนเจ้ัาภิาพ 

ซึ�งมีการรวบรวมจัตุปีัจัจััยเพ่อิถวายวัดื ทั�งนี� บริษัทฯ ได้ืปีฏีิบัติ

จันเปี็นปีระเพณีสืบเน่อิงกันมาเปี็นเวลากว่า 30 ปีีจันถึง

ปีัจัจุับัน โดืยหมุนเวียนกันไปีตามเขตพื�นที�บริษัทฯ ตั�งอิย่่ เพ่อิ

เปี็นการสืบสานขนบธรรมเนียมปีระเพณีที�สืบทอิดืกันมาและ

เป็ีนการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนนั�น

 ดำ�านการศึึกษา บริษัทฯ ไดื้มีการบริจัาคทุนการ

ศึกษาให้กับนักเรียนและเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้กับ

โรงเรียนที�อิย่่ในชุมชนเดืียวกับวัดื ตั�งแต่ปีี 2555 เปี็นต้นมา 

บริษัทฯ ได้ืเริ�มโครงการจััดืสร้างอิาคารศ่นย์เด็ืกเล็ก ภิายใต้ช่อิ 

“โครงการบ้านใหม่ขอิงหน่” โดืยสร้างอิาคารศ่นย์เดื็กเล็กเปี็น

ปีระจัำาทุกปีีอิย่างต่อิเน่อิง ซึ�งจัะหมุนเวียนไปีตามเขตพื�นที�ขอิง

สาขา โครงการดัืงกล่าวเริ�มตั�งแต่ปีี 2555 มีรายละเอีิยดื ดัืงนี�

 ปีี 2555 สร้างอิาคารศ่นย์เดื็กเล็กหลังแรกที� อิบต. 

  คีรีราษฎร์ อิ.พบพระ จั.ตาก  

 ปีี 2556  สร้างอิาคารศ่นย์เด็ืกเล็ก หลังท่�	2 ที� อิบต. 

  นาแขม อิ.เมือิง จั.เลย   

 ปีี 2557  สร้างอิาคารศ่นย์เด็ืกเล็ก หลังท่�	3	ที� อิบต. 

  ปี่ากลาง อิ.ปีัว จั.น่าน  

 ปีี 2558 สร้างอิาคารศ่นย์เดื็กเล็ก หลังท่�	4 ให้กับ 

  โรงเรียนบ้านมะขามเอิน และ หลังท่�	5		

  ให้กับโรงเรียนวัดืรางเสน่ห์นครจัันทร์ ที�  

  อิบต. ท่าเคย  อิ.สวนผู้ึ�ง จั.ราชบุรี 

 ปีี 2559 สร้างอิาคารศ่นย์เดื็กเล็ก หลังท่�	6 ให้กับ 

  ศ่นย์เดื็กเล็ก “บ้านปีฏีิร่ปีที�ดืิน ตำาบลไทย 

  สามัคคี” และหลังท่�	 7 ให้กับ “โรงเรียน 

  บ้านซับไทรทอิง ตำาบลวังนำ �าเข ียว”  

  อิ.วังนำ�าเขียว  จั.นครราชสีมา 

 ปีี 2560 สร้างอิาคารศ่นย์เดื็กเล็ก หลังท่�	8 ให้กับ 

  โรงเรียนบ้านดืงน้อิย ต.นิยมชัย อิ.สระโบสถ์  

  จั.ลพบุรี และหลังท่�	 9 ให้กับโรงเรียน 

  บ้านคลอิงสมุย ต.โปี่งนำ�าร้อิน อิ.เมือิง   

  จั.กำาแพงเพชร 

 ปีี 2561  สร้างอิาคารศ่นย์เด็ืกเล็ก หลังท่�	10 ให้กับ 

  ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กบ้านกอิงวะ ต.โปี่งทุ่ง   

  อิ.ดือิยเต่า จั.เชียงใหม่, หลังท่�	11 มอิบให้ 

  ศ่นย์พัฒนาเด็ืกเล็กโรงเรียนอินุบาลศรีบรรพต 

    ต.เขาย่า  อิ.ศรีบรรพต จั.พัทลุง  และ 

 	 หลังท่�	 12 มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็ก 

  บ้านหนอิงผัู้กแว่น  ต.ทัพราช  อิ.ตาพระยา  

   จั.สระแก้ว

 ปีี 2562  สร้างอิาคารศ่นย์เด็ืกเล็ก	หลังท่�	13	ให้กับ 

  ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กโรงเรียนบ้านแถว 

  วิทยาคาร จั.พระนครศรีอิยุธยา,	หลังท่�	14			

  มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเด็ืกเล็ก บ้านหนอิงหว้า 

   จั.ขอินแก่น, หลังท่�	15 มอิบให้ศ่นย์พัฒนา 

  เดื็กเล็กบ้านหนอิงกุง จั.สุรินทร์ และ 

 	 หลังท่�	16 มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเดื็ก ตำาบล 

  บางงอิน  จั.สุราษฏีร์ธานี

 ปีี 2563 สร้างอิาคารศ่นย์เด็ืกเล็ก หลังท่�	17 ให้กับ 

  ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กบ้านยอิดืห้วยแก้ว  

  ต.แม่เลย์ อิ.แม่วงก์ จั.นครสวรรค์, หลังท่�	 18   

  มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเด็ืกเล็กบ้านบ่อิดือิกซ้อิน   

  ต.พระซอิง อิ.นาแก จั.นครพนม, หลังท่�	19    

  มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กบ้านไร่ปี้า   

  ต.ห้วยเขย่ง อิ.ทอิงผู้าภิ่มิ จั.กาญจันบุรี   

รายงานประจำำาปี 2564
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  และหลังท่�	20 มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเด็ืกเล็ก 

  บ้านพุน้อิย ต.สามร้อิยยอิดื อิ.สามร้อิยยอิดื   

  จั.ปีระจัวบคีรีขันธ์

 ปีี 2564 หลังท่�	 21 มอิบให้กับศน่ย์พัฒนาเดื็กวัดื 

  โนนแดืง ต.นางาม อิ.มัญจัาคีรี จั.ขอินแก่น  

  หลังท่�	22 มอิบให้กับศน่ย์พัฒนาเดื็กเล็ก 

  บ้านคลอิงขุดื ต.ละง่ อิ.ละง่ จั.สต่ล      

  หลังท่�	23 มอิบให้กับศน่ย์พัฒนาเดื็กเล็ก 

  โรงเรียนศรีมหาโพธิ� ต.บ้านหลุม อิ.เมือิง  

  จั.สุโขทัย หลังท่�	24 มอิบให้กับศ่นย์พัฒนา 

  เดื็กเล็กวัดืเขตอิุดืม ต.วัดืธาตุ อิ.เมือิง  

  จั.หนอิงคาย

 ดื้านสังคม ในเดืือินมิถุนายนขอิงทุกปีี บริษัทฯ 

ไดื้มีการเชิญชวนพนักงานขอิงบริษัทร่วมกันบริจัาคโลหิตให้

กับสภิากาชาดื ทั�งนี� บริษัทฯ ไดื้ปีฏีิบัติเปี็นปีระเพณีสืบเน่อิง

กันมาเปี็นเวลากว่า 30 ปีี รวมถึงการให้การสนับสนุนงาน

ปีระเพณีท้อิงถิ�น เช่น ปีระเพณีการแข่งขันเรือิยาว , ปีระเพณี

การไหว้เจั้า ปีระเพณีการแห่สิงโต เปี็นต้น อิีกทั�งบริษัทฯ มี 

นโยบายห้ามพนักงานทุกระดืับข้อิงเกี�ยวกับยาเสพติดืทุกชนิดื

ทั�งในฐานะผู้่้ค้าหรือิผู้่้เสพ โดืยมีการตรวจัสารเสพติดืจัาก

พนักงานปีีละ 1 ครั�ง ภิายใต้โครงการ “บริษัทสีขาว”  

	 8.	การต่่อต่�านการทุจำริต่คอร์รัปช่ัน

 บริษัทฯ ไดื้ให้ความสำาคัญกับการต่อิต้านการทุจัริต

คอิร์รัปีชัน โดืยไดื้มีการกำาหนดืแนวทางปีฏีิบัติที�เกี�ยวกับการ
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ต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชันไว้ในจัรรยาบรรณธุรกิจั โดืยเม่อิ

วันที� 18 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ไดื้ใบรับรอิงจัากแนวร่วม

ปีฏิีบัติขอิงภิาคเอิกชนไทยในการต่อิต้านการทุจัริต (Collective 

Action Coalition) โดืยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดื้ปีระกาศใช้

นโยบายดัืงกล่าวให้แก่ กรรมการ ผู้่้บริหาร และพนักงานทุกคน

ต้อิงปีฏีิบัติตามนโยบายโดืยทั�วกัน โดืยส่อิสารไปียังพนักงาน

ทุกคนผู้่านวารสารภิายใน พร้อิมทั�งระบุรายละเอิียดืไว้ในค่่มือิ

การกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี รวมถึงการบรรจัุหัวข้อิดืังกล่าวลงใน

การอิบรมพนักงานใหม่ เพ่อิให้ตะหนักถึงการต่อิต้านการทุจัริต

คอิร์รัปีชัน

 บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้่้บริหาร และพนักงานขอิง 

บริษัทฯ ไม่ให้เรียกร้อิง ดืำาเนินการ หรือิยอิมรับการคอิร์รัปีชัน

ในทุกร่ปีแบบทั�งทางตรงหรือิทางอ้ิอิมทั�งที�เป็ีนตัวเงินหรือิไม่

เปี็นตัวเงิน แก่หน่วยงานขอิงรัฐ หรือิหน่วยงานเอิกชน ค่่ค้า 

ที�บริษัทได้ืดืำาเนินธุรกิจัหรือิติดืต่อิดื้วย เพ่อิปีระโยชน์ต่อิอิงค์กร 

ตนเอิง ครอิบครัว เพ่อินและคนร้่จัักหรือิเพ่อิปีระโยชน์ขอิงธุรกิจั 

โดืยครอิบคลุมถึงทุกธุรกิจัและทุกหน่วยงานที�เกี�ยวข้อิงขอิงบริษัทฯ 

และให้มีการสอิบทานการปีฏิีบัติตามนโยบายและมาตรการ

ต่อิต้านการคอิร์รัปีชันนี�อิย่างสมำ�าเสมอิ ตลอิดืจันทบทวนแนวทาง

ปีฏีิบัติและข้อิกำาหนดืในการดืำาเนินการเพ่อิให้สอิดืคล้อิงกับ

การเปีลี�ยนแปีลงขอิงธุรกิจั ระเบียบ ข้อิบังคับ และข้อิกำาหนดื

ขอิงกฎหมาย ทั�งนี� หากมีการฝ่่าฝื่นกระทำาการใดืๆ อัินเป็ีนการ 

สนับสนุนช่วยเหลือิ หรือิให้ความร่วมมือิกับการคอิร์รัปีชันจัะ

ไดื้รับการพิจัารณาโทษตามระเบียบขอิงบริษัทฯ

	 แนวัปฏิิบััติ่

 1. นโยบายการต่อิต้านการคอิร์รัปีชันนี� ครอิบคลุม

ไปีถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั�งแต่การสรรหาคัดืเลือิก

บุคลากรเข้าทำางาน การปีระเมินผู้ลการปีฏีิบัติงาน และการ

เล่อินตำาแหน่ง โดืยกำาหนดืให้ผู้่้บังคับบัญชาทุกระดืับส่อิสาร

ทำาความเข้าใจักับพนักงานเพ่อิใช้ในกิจักรรมทางธุรกิจัที�อิย่่ใน

ความรับผู้ิดืชอิบและควบคุมดื่แลให้มีการปีฏิีบัติอิย่างมี

ปีระสิทธิภิาพ

 2. กรรมการ ผู้่้บริหาร และพนักงาน ต้อิงหลีกเลี�ยง

การให้หรือิรับสิ�งขอิง หรือิปีระโยชน์อิ่นใดืจัากค่่ค้า หรือิผู้่้มี

ส่วนเกี�ยวข้อิงกับธุรกิจัขอิงบริษัทฯ ยกเว้น แต่เพ่อิปีระโยชน์

ในการดืำาเนินธุรกิจัตามปีกติ หรือิเทศกาลหรือิปีระเพณีนิยม

 3. บริษัทฯ จััดืให้มีการบริหารความเสี�ยงดื้านการ

คอิร์รัปีชัน โดืยมีการปีระเมินความเสี�ยง จััดืลำาดัืบความสำาคัญ  

และกำาหนดืมาตรการที�เหมาะสม รวมทั�งติดืตามผู้ลการดืำาเนิน

การในเร่อิงดืังกล่าวอิย่างต่อิเน่อิง

 4. ไม่ทำาธุรกรรมโดืยไม่ชอิบธรรม ซึ�งเกี�ยวข้อิงกับ

เจั้าหน้าที�ภิาครัฐ บุคคลอิ่น หรือิหน่วยงานอิ่น โดืยทางตรง

หรือิทางอ้ิอิม

 5. ห้ามรับหรือิให้สินบนในการดืำาเนินธุรกิจัทุกชนิดื  

การดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ การติดืต่อิงานกับภิาครัฐจัะต้อิง

เป็ีนไปีอิย่างโปีร่งใส ซ่อิสัตย์สุจัริต และต้อิงดืำาเนินการให้เป็ีนไปี

ตามที�กฎหมายกำาหนดืโดืยเคร่งครัดื

 6. ไม่พึงกระทำาการให้และรับขอิงขวัญซึ�งมีม่ลค่า 

เกินกว่าปีกติที�วิญญู่ชนพึงให้ระหว่างผู้่้บังคับบัญชาและผู้่้ใต้

บังคับ บัญชา ไม่ว่าโอิกาสใดืๆ ก็ตาม

 7. พนักงานที�กระทำาการทุจัริต จัะมีการถ่กลงโทษ

ทุกกรณี โดืยไม่พิจัารณาว่าจัำานวนเงินที�กระทำาการทุจัริต 

มากน้อิยเพียงใดื และไม่ว่าพนักงานที�กระทำาการทุจัริตจัะ

มีตำาแหน่งหน้าที�ใดืจัะมีการพิจัารณาและลงโทษโดืยเท่าเทียม

กัน โทษ คือิ ไล่อิอิก

 8. บริษัทฯ ไดื้ปีล่กฝ่ังและยำ�าให้พนักงานทุกคนใน

อิงค์กรต้อิงมีความตระหนัก ต้อิงปีฏิีบัติหน้าที�ด้ืวยความซ่อิสัตย์

สุจัริต ไม่แสวงหาผู้ลปีระโยชน์จัากตำาแหน่งหน้าที�ขอิงตนเอิง 

หรือิเอิื�อิปีระโยชน์ใดืๆ ให้กับคนอิ่น รวมถึงไดื้ให้พนักงานไดื้

รับทราบบทลงโทษ อิีกทั �งผู้ลกระทบความเดืือิดืร้อินและ

ความเสียหายที�จัะไดื้รับจัากการกระทำาการทุจัริต

 9. พนักงานทุกคนมีหน้าที�ช่วยกันสอิดืส่อิงด่ืแล หาก

พบว่ามีเหตุการณ์ทุจัริตเกิดืขึ�นภิายในหน่วยงาน ให้รายงาน

ต่อิบริษัทฯ ทันที โดืยรายงานผู้่านผู้่้บังคับบัญชาหรือิผู้่านช่อิง

ทางอิ่นที�บริษัทฯ กำาหนดื หรือิฝ่่ายตรวจัสอิบภิายใน

 10. กรรมการและผู้่้บริหารทุกระดืับขอิงบริษัทฯ จัะ

ต้อิงแสดืงความซ่อิสัตย์ และเปี็นแบบอิย่างที�ดีืใน การปีฏีิบัติ

ตามนโยบายและมาตรการต่อิต้านการคอิร์รัปีชัน โดืยกำาหนดื

ให้ฝ่่ายกิจัการสาขา ผู้่้จััดืการ ส่วนงานทรัพยากรบุคคลรับผิู้ดืชอิบ

ในการเผู้ยแพร่ความร้่ สร้างความเข้าใจัและส่งเสริมให้พนักงาน

ทุกระดืับยึดืถือินโยบายต่อิต้านการคอิร์รัปีชันอิย่างจัริงจััง 

ต่อิเน่อิงและเสริมสร้างให้เปี็นส่วนหนึ�งขอิงวัฒนธรรมอิงค์กร 

 11. เพ่อิความชัดืเจันในการดืำาเนินการในเร่อิงที�มี

ความเสี�ยงส่งกับการเกิดืคอิร์รัปีชัน กรรมการบริษัทฯ ผู้่้บริหาร 

และพนักงานบริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน) 

ทุกระดืับต้อิงปีฏีิบัติดื้วยความระมัดืระวังในเร่อิงดืังต่อิไปีนี�

 การเลี�ยงรับรอิง ขอิงกำานัล และค่าใช้จ่ัาย การให้มอิบ 

หรือิรับขอิงกำานัล การเลี�ยงรับรอิง ให้เปี็นไปีตามที�กำาหนดืใน

จัรรยาบรรณขอิงบริษัท

 เงินบริจัาคเพ่อิการกุศล หรือิเงินสนับสนุนการให้ 

หรือิรับเงินบริจัาค หรือิเงินสนับสนุนต้อิงเปี็นไปีอิย่างโปีร่งใส 

และถ่กต้อิงตามกฎหมาย โดืยต้อิงมั�นใจัว่าเงินบริจัาค หรือิ

เงินสนับสนุนไม่ไดื้ถ่กนำาไปีใช้เพ่อิเปี็นข้อิอิ้างในการติดืสินบน

 การช่วยเหลือิทางการเมือิง บริษัทฯ มีนโยบายไม่

ช่วยเหลือิ สนับสนุนพรรคการเมือิง กลุ่มการเมือิง หรือิ

นักการเมือิง ไม่ว่าทางตรงหรือิทางอ้ิอิม 

รายงานประจำำาปี 2564
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 การบริจัาคเพ่อิการกุศล การสาธารณปีระโยชน์ 

และเงินสนับสนุน 

 โดืยบริษัทกำาหนดืให้ทำาการบริจัาคเพ่อิการกุศล 

การสาธารณปีระโยชน์และเงินสนับสนุนดืังนี� 

 1. เปี็นไปีอิย่างโปีร่งใส ถ่กต้อิงตามกฎหมาย และ

ไม่ขัดืต่อิศีลธรรม รวมทั�งไม่เปี็นการกระทำา การใดืๆ ที�จัะมีผู้ล

เสียหายต่อิสังคมส่วนรวม 

 2. การให้หรือิรับเงินบริจัาคเพ่อิการกุศล การสาธารณ 

ปีระโยชน์หรือิเงินสนับสนุนนั�นไม่ได้ื ถ่กนำาไปีใช้เพ่อิเป็ีนข้อิอ้ิาง

ในการติดืสินบน 

 3. ให้ปีฏิีบัติตามขั�นตอินการสอิบทานและอินุมัติการ

บริจัาคเพ่อิการกุศล การสาธารณปีระโยชน์ หรือิเงินสนับสนุน 

ตามระเบียบขอิงบริษัท 

 4. ในกรณีที�มีข้อิสงสัยที�อิาจัส่งผู้ลกระทบทางกฎหมาย 

ให้ขอิคำาปีรึกษาจัากฝ่่ายกฎหมาย อิย่างเปี็นลายลักษณ์อิักษร  

หรือิในเร่อิงที�มีความสำาคัญปีระการอิ่นให้เปี็นดุืลยพินิจัขอิง

ฝ่่ายจััดืการ

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจัและการจััดืซื�อิจััดืจั้างกับ

ภิาครัฐ ห้ามให้หรือิรับสินบนในการดืำาเนินธุรกิจัทุกชนิดื การ

ดืำาเนินงานขอิงบริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน) 

รวมถึงการติดืต่อิงานกับภิาครัฐ จัะต้อิงเปี็นไปีอิย่างโปีร่งใส 

ซ่อิสัตย์ และต้อิงดืำาเนินการให้เป็ีนไปีตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อิง

	 การต่ิดำต่าม

 บริษัทฯ กำาหนดืให้เป็ีนหน้าที�และความรับผิู้ดืชอิบขอิง

กรรมการ ผู้่้บริหาร และพนักงานทุกคนที�จัะต้อิงรับทราบ และ

ปีฏิีบัติตามนโยบายในเร่อิงการต่อิต้านการทุจัริตอิย่างเคร่งครัดื 

อิีกทั�ง ผู้่้บริหารจัะต้อิงดื่แลรับผู้ิดืชอิบ และถือิเปี็นเร่อิงสำาคัญ

ในการส่งเสริมให้พนักงานภิายใต้การบังคับบัญชามีความร้่

ความเข้าใจั และปีฏิีบัติตามค่่มือิการกำากับดื่แลกิจัการที�ดีื  และ 

จัรรยาบรรณธุรกิจัอิย่างเคร่งครัดื และบริษัทฯ จัะไม่ดืำาเนินการใดืๆ 

ที�ผู้ิดืกฎหมายหรือิขัดืต่อิหลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี หาก

กรรมการ  ผู้่้บริหาร หรือิพนักงานกระทำาผิู้ดื จัะต้อิงไดื้รับโทษ

ทางวินัย และหากมีการกระทำาที�เช่อิไดื้ว่าเปี็นการกระทำาผู้ิดื 

กฎหมาย บริษัทจัะส่งเร่อิงให้กับเจ้ัาหน้าที�ตำารวจัดืำาเนินการตาม

กฎหมายต่อิไปี และมอิบหมายให้ฝ่่ายตรวจัสอิบภิายใน เปี็น 

ผู้่้ปีระเมินความเสี�ยงต่อิการเกิดืการทุจัริตคอิร์รัปีชันทั�วทั�ง

อิงค์กรเปี็นปีระจัำาทุกปีี

 จรรยาบรรณพนักงาน

 จัรรยาบรรณพนักงานที�ไดื้จััดืทำาเปี็นค่่มือิไว้นี� เปี็น

มาตรฐานเบื�อิงต้นสำาหรับพนักงาน ในการปีระพฤติตนอิย่างมี

จัรรยาบรรณ ตามหลักบรรษัทภิิบาลที�ดืี ดืังนี�

 

	 1.	จำรรยุาบัรรณพินักงานต่่อบัริษัท

 หลีกเลี�ยงการกระทำาใดืๆ อิันเปี็นการขัดืต่อิผู้ล

ปีระโยชน์ขอิงบริษัทฯ ไม่ว่าจัะเกิดืจัากการติดืต่อิกับผู้่้เกี�ยวข้อิง

ทางการค้าขอิงบริษัทฯ เช่น ล่กค้า, ค่่แข่ง หรือิการใช้โอิกาส

หรือิข้อิม่ลที�ไดื้จัากการเปี็นกรรมการ หรือิพนักงานในการหา

ปีระโยชน์ส่วนตัว หรือิการทำางานอ่ินนอิกเหนือิจัากการทำางาน

ขอิงบริษัทฯ ซึ�งจัะส่งผู้ลกระทบต่อิงานในหน้าที�

 มีความรับผิู้ดืชอิบต่อิหน้าที�อิย่างเต็มกำาลัง ความร้่ 

ความสามารถขอิงตน โดืยคำานึงถึงปีระโยชน์ส่งสุดืขอิงบริษัทฯ  

ไม่ใช้โอิกาสหรือิใช้ตำาแหน่งหน้าที�การงานแสวงหาผู้ลปีระโยชน์

ให้ตนเอิง 

 มีทัศนคติที�ดืี รักษาช่อิเสียง และภิาพลักษณ์ขอิง

อิงค์กร โดืยดืำารงไว้ซึ�งช่อิเสียงอิันดืีงามขอิงบริษัทฯ ไม่ให้ร้าย

หรือิให้ข้อิม่ลข่าวสารอัินจัะก่อิให้เกิดืความเส่อิมเสียแก่บริษัทฯ  

และทำาความเข้าใจักับบุคคลภิายนอิก เพ่อิรักษาไว้ซึ�งภิาพลักษณ์

ที�ดืีขอิงอิงค์กร

 ปีฏิีบัติหน้าที�ด้ืวยความซ่อิสัตย์สุจัริต ตรงไปีตรงมา  

ไม่เรียก/รับ หรือิยินยอิมที�จัะรับเงิน สิ�งขอิง หรือิปีระโยชน์อ่ินใดื

จัากผู้่้ที�เกี�ยวข้อิงทางธุรกิจักับบริษัทฯ โดืยเฉพาะการจััดืซื�อิ

จััดืจั้าง จัะต้อิงดืำาเนินการภิายใต้ความโปีร่งใส สามารถตรวจั

สอิบราคาเปีรียบเทียบจัากธุรกิจัเดืียวกันที�ปีระกวดืราคามา

 พนักงานทุกคนต้อิงร่วมสร้าง และรักษาบรรยากาศ

ในการทำางานที�ดืี สร้างความเปี็นนำ�าหนึ�งใจัเดืียวกันในหม่่

พนักงานพึงหลีกเลี�ยงการกระทำาใดืๆ อัินจัะกระทบต่อิช่อิเสียง

และภิาพลักษณ์ขอิงบริษัทฯ หรือิเปี็นปีัญหาแก่บริษัทฯ ใน

ภิายหลัง

 พนักงานต้อิงเอิาใจัใส่อิย่างจัริงจััง และเคร่งครัดื

ต่อิกิจักรรมทั�งปีวงที�จัะเสริมสร้างคุณภิาพ ปีระสิทธิภิาพ และ

การพัฒนาอิงค์กรไปีส่่ความเปี็นเลิศ

 พนักงานห้ามรับขอิงขวัญใดืๆ ตามปีระเพณีนิยม 

ยกเว้น การไดื้รับในนามบริษัทฯ และเปี็นส่วนรวม

 ห้ามมิให้พนักงานเรียก หรือิรับสิ�งขอิงหรือิปีระโยชน์

อิ่นใดืสำาหรับตนเอิง หรือิผู้่้อิ่นที�ส่อิไปีในทางจั่งใจัให้ปีฏีิบัติ  

หรือิละเว้นการปีฏีิบัติหน้าที�ในทางที�มิชอิบ เช่น การจััดืซื�อิ

จััดืจั้าง เปี็นต้น
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 พนักงานมีหน้าที�และความรับผิู้ดืชอิบในการด่ืแล

ทรัพย์สินขอิงบริษัทฯ มิให้เส่อิมเสีย ส่ญหาย และใช้ทรัพย์สิน

อิย่างมีปีระสิทธิภิาพให้เกิดืปีระโยชน์ต่อิบริษัทฯ อิย่างเต็มที�  

และไม่นำาทรัพย์สินขอิงบริษัทฯ ไปีใช้เพ่อิปีระโยชน์ขอิง

ตนเอิงหรือิผู้่้อิ่น

 ทรัพย์สินดืังกล่าว หมายถึง ทรัพย์สินทั�งที�มีตัวตน 

และไม่มีตัวตน ตลอิดืจันข้อิม่ลที�เปี็นความลับที�ไม่ไดื้เปีิดืเผู้ย 

ต่อิสาธารณชน ได้ืแก่ แผู้นธุรกิจั, ปีระมาณทางการเงิน, ข้อิม่ล 

ด้ืานทรัพยากรบุคคล และข้อิม่ลดื้านลก่หนี�

	 2.	จำรรยุาบัรรณพินักงานต่่อผ่�บัริหาร

	 ให้ความเคารพ สุภิาพ อิ่อินน้อิม มีสัมมาคารวะ

ต่อิผู้่้บังคับบัญชา ปีฏีิบัติตามคำาสั�งที�ชอิบด้ืวยกฎหมาย 

 ไม่รายงานเท็จัหรือิเสนอิความคิดืเห็นที�ไม่สุจัริต

ต่อิผู้่้บังคับบัญชา ตลอิดืจันไม่กล่าวร้ายผู้่้บริหารโดืยปีราศจัาก

ม่ลความจัริง

 งดืเว้นการให้ขอิงขวัญแก่ผู้่้บังคับบัญชา หรือิรับ

ขอิงขวัญจัากผู้่้ใต้บังคับบัญชา

	 3.	จำรรยุาบัรรณพินักงานต่่อผ่�ร่วัมงาน

 ให้ความร้่ และถ่ายทอิดืปีระสบการณ์ในการทำางาน

แก่ผู้่้ร่วมงาน หรือิให้คำาปีรึกษาแนะนำาผู้่้ร่วมงาน เพ่อิการพัฒนา

อิงค์กรที�ดืี

 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั�งเข้าร่วม

กิจักรรมต่างๆ ที�บริษัทจััดืขึ�น เพ่อิสานความสัมพันธ์ที�ดีืระหว่าง

เพ่อินร่วมงาน

 ปีฏีิบัติต่อิผู้่้ร่วมงานด้ืวยความสุภิาพ ให้ความเคารพ 

และให้เกียรติซึ�งกันและกัน

 ไม่นำาผู้ลงานขอิงเพ่อินพนักงานมาแอิบอิ้างเปี็น

ผู้ลงานขอิงตนเอิง

	 4.	จำรรยุาบัรรณพินักงานต่่อต่นเอง

 มีทัศนคติที�ดีื มีความภิาคภ่ิมิใจัในการเป็ีนพนักงาน 

และรักษาช่อิเสียงขอิงตนและเกียรติขอิงพนักงาน

 ตรงต่อิเวลา และอุิทิศเวลาในการปีฏิีบัติงานอิย่าง

เต็มที�  

 พัฒนาตนเอิงให้สามารถปีฏีิบัติงานไดื้อิย่างมี

ปีระสิทธิภิาพ และปีระสิทธิผู้ลอิย่่เสมอิ

 พึงละเว้นจัากอิบายมุขทั�งปีวง ไม่ปีระพฤติตนใน

ทางที�อิาจัทำาให้เส่อิมเสียช่อิเสียง และเกียรติศักดืิ�ขอิงตนเอิง

และบริษัทฯ

 พึงศึกษาหาความร้่และปีระสบการณ์เพ่อิเสริมสร้าง

ตนเอิงให้เป็ีนผู้่้มีความสามารถในการปีฏิีบัติงานในระดัืบมือิอิาชีพ  

โดืยปีฏีิบัติงานอิย่างมีปีระสิทธิภิาพและปีระสิทธิผู้ลอิย่่เสมอิ 

พร้อิมกับดืำารงตนให้มีคุณธรรมที�ดืีงาม คือิ เปี็นทั�งคนเก่ง

และคนดืีขอิงอิงค์กร

	 5.	จำรรยุาบัรรณพินักงานต่่อล่กค�า

 ความสำาเร็จัขอิงบริษัทฯ ตั�งอิย่่บนรากฐานความ

พึงพอิใจัขอิงล่กค้า พนักงานทุกคนต้อิงสร้างความ สัมพันธ์

ที�ดีืต่อิล่กค้า โดืยยึดืหลักความซ่อิสัตย์สุจัริต การรักษาจัริยธรรม 

และตระหนักดืีว่าล่กค้าแต่ละคนมีความต้อิงการและความ

คาดืหวังแตกต่างกัน โดืยพนักงานต้อิงสนอิงความต้อิงการขอิง

ล่กค้าที�หลากหลาย รวมถึงการให้คำาแนะนำาแก่ล่กค้าเกี�ยวกับ

ระยะเวลา เง่อินไขการจััดืสัญญาแก่ล่กค้า โดืยนำาเสนอิข้อิม่ลใน

การจััดืสัญญาอิย่างชัดืเจัน ตามความเป็ีนจัริง และโปีร่งใส ยุติธรรม

 การปีฏิีบัติตามสัญญา ข้อิตกลง หรือิเง่อินไขต่างๆ 

ที�มีต่อิล่กค้า กรณีที�จัะไม่สามารถปีฏีิบัติไดื้ พนักงานต้อิงรีบ

เจัรจัากับล่กค้าเปี็นการล่วงหน้า เพ่อิร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

และปี้อิงกันไม่ให้เกิดืความเสียหาย

 ตอิบสนอิงความต้อิงการขอิงล่กค้าดื้วยความ

รวดืเร็ว เต็มใจัให้บริการ ภิายใต้สโลแกนที�ว่า “การบริการใกล้ชิดื  

ดืุจัญาติมิตรที�ร่ใ้จั”

 กรณีการติดืตามล่กค้าที�ค้างชำาระ พนักงานจัะ

ติดืตามภิายใต้เง่อินไข พรบ.การทวงถามหนี� อิย่างเคร่งครัดื

 พนักงานต้อิงไม่เรียก, ไม่รับ หรือิไม่ให้ผู้ลปีระโยชน์

ใดืๆ ที�ไม่สุจัริตกับล่กค้า

	 6.	จำรรยุาบัรรณพินักงานต่่อค่่แขั่ง

 พนักงานต้อิงปีระพฤติปีฏีิบัติภิายใต้กรอิบกติกา

ขอิงการแข่งขันที�ดืี โดืยไม่ทำาลายช่อิเสียงขอิงค่่แข่งดื้วยการ 

กล่าวหาในทางว่าร้ายให้บริษัทค่่แข่งเสียหาย รวมถึงการติดืป้ีาย

ปีระชาสัมพันธ์ ก็จัะดืำาเนินการภิายใต้การแข่งขันที�ดืี ไม่มีการ

ติดืปี้ายทำาลายค่่แข่ง

 พนักงานต้อิงไม่แสวงหาข้อิม่ลที�เป็ีนความลับ

ขอิงค่่แข่งดื้วยวิธีการที�ไม่สุจัริตหรือิไม่เหมาะสมเช่น การจั่าย

สินจั้างให้แก่พนักงานขอิงค่่แข่ง

รายงานประจำำาปี 2564
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จรรยาบรรณผู้บริหาร

 ข้อิกำาหนดืสำาหรับผู้่้บริหาร บริษัท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล 

จัำากัดื (มหาชน) มุ่งหวังให้ผู้่้บริหาร แสดืงถึงเจัตนารมณ์ใน

การดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ อิย่างโปีร่งใส และมีคุณธรรม 

ปีฏีิบัติหน้าที�ตามมาตรฐานดื้านจัริยธรรมที�ส่งที�สุดื ดื้วยความ

ซ่อิสัตย์สุจัริต ระมัดืระวัง และรอิบคอิบ เพ่อิปีระโยชน์ขอิง

ผู้่้ถือิหุ้นและผู้่้มีส่วนไดื้เสีย จัึงกำาหนดืจัรรยาบรรณ เพ่อิใช้

เปี็นแนวทางการปีฏีิบัติสำาหรับผู้่้บริหาร ดืังนี�

	 1.	จำรรยุาบัรรณผ่�บัริหารต่่อบัริษัทฯ

 ปีฏีิบัติหน้าที�ดื้วยความซ่อิสัตย์สุจัริต และไม่

ดืำาเนินการใดืๆ ในลักษณะที�ก่อิให้เกิดืความขัดืแย้งทาง

ผู้ลปีระโยชน์ต่อิบริษัทฯ

 ปีฏีิบัติหน้าที�ในการบริหารจััดืการอิย่างเต็มกำาลัง

ความสามารถด้ืวยความระมัดืระวัง ภิายใต้หลักเกณฑ์ิการกำากับ

ดื่แลกิจัการที�ดืี

 จัดัืให้มีระบบการควบคุม และการตรวจัสอิบภิายใน

ที�มีปีระสิทธิภิาพ เพ่อิให้มั�นใจัได้ืว่า บริษัทฯ ได้ืปีฏิีบัติตามมาตรฐาน

และกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้อิง ภิายใต้การตรวจัสอิบขอิง

ผู้่้ตรวจัสอิบภิายใน และการสอิบทานขอิงกรรมการตรวจัสอิบ

ฝ่่ายจััดืการขอิงบริษัทฯ มีความรับผิู้ดืชอิบต่อิการจััดืทำารายงาน

ทางการเงินที�มีความถก่ต้อิง ครบถ้วน และทันต่อิเวลา ทั�งงบ

รายไตรมาส, งบปีระจัำาปีี ซึ�งจััดืทำาตามมาตรฐานบัญชีที�เปี็น

ที�ยอิมรับ

	 2.	จำรรยุาบัรรณผ่�บัริหารต่่อผ่�ถืือหุ�น

 จััดืทำารายงานสถานะและผู้ลการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ 

และข้อิม่ลที�สำาคัญอ่ินๆ ต่อิผู้่้ถือิหุ้นอิย่างเท่าเทียมกัน สมำ�าเสมอิ  

และครบถ้วนตามความเปี็นจัริง

	 3.	จำรรยุาบัรรณผ่�บัริหารต่่อพินักงาน

 ให้ผู้ลตอิบแทนที�เหมาะสมตามความร้่ความ

สามารถขอิงพนักงานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงไดื้กับ

บริษัทฯ ที�ปีระกอิบธุรกิจัเดืียวกัน ตลอิดืจันการดื่แลรักษา

สภิาพแวดืล้อิมในการทำางานโดืยคำานึงถึงคุณภิาพชีวิตและ

ความปีลอิดืภิัยในการทำางาน อิีกทั�งมีการดื่แลช่วยเหลือิและ

จััดืสวัสดืิการให้พนักงานอิย่างเหมาะสม

 มีการกำาหนดืนโยบายและแนวปีฏิีบัติที�ชัดืเจัน

เกี�ยวกับค่าตอิบแทน การเติบโตในสายอิาชีพ สวัสดิืการต่างๆ 

ที�พนักงานทุกคนไดื้รับ โดืยมีแจั้งปีระกาศไว้ในเวปีภิายในขอิง

บริษัท หัวข้อิ ขอิงฝ่่ายบุคคล ซึ�งพนักงานสามารถเข้าไปีอิ่าน 

และศึกษาไดื้

 มีการพัฒนาบุคลากรขอิงบริษัทฯ ทุกตำาแหน่ง

และทุกระดืับอิย่างต่อิเน่อิง  เน้นการจััดืฝ่ึกอิบรมและสัมมนา

อิย่างต่อิเน่อิงเป็ีนปีระจัำาทุกปีี โดืยเชิญวิทยากรที�มีความร้่และ

ช่อิเสียงมาอิบรมเพ่อิให้พนักงานไดื้เกิดืการเรียนร่้ พัฒนา

ศักยภิาพและทักษะขอิงพนักงานอิย่างต่อิเน่อิง เพ่อิเพิ�มความร้่

และทักษะในการทำางานที�จัำาเปี็นต่อิการเจัริญเติบโตในหน้าที�

การงาน ตลอิดืจันเพ่อิเตรียมความพร้อิมขอิงอิงค์กรในการ

สร้างผู้่้บริหารขึ�นทดืแทนตำาแหน่งที�สำาคัญ

 การแต่งตั�งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและ

การลงโทษพนักงาน ต้อิงกระทำาดื้วยความสุจัริตใจั และตั�งอิย่่

บนพื�นฐานขอิงความร่้  ความสามารถขอิงพนักงานนั�นๆ

 มีระบบการปีระเมินความดืีความชอิบที�เปี็นธรรม 

โดืยเปิีดืเผู้ยเกณฑ์ิการปีระเมินให้พนักงานทุกระดัืบได้ืรับทราบ   

และส่งเสริมพนักงานแต่ละระดืับให้มีความเจัริญก้าวหน้า

และสามารถเติบโตไปีในอิงค์กรอิย่างต่อิเน่อิง

 เน้นยำ�าให้พนักงานเข้าใจัในเร่อิงจัรรยาบรรณ

และบทบาท ซึ�งพนักงานสามารถปีฏีิบัติไดื้เพ่อิส่งเสริมให้เกิดื

พฤติกรรม ที�อิย่่ในกรอิบขอิงจัรรยาบรรณอิย่างทั�วถึงทั�งอิงค์กร

 ผู้่้บังคับบัญชา พึงปีฏีิบัติตนให้เปี็นที�เคารพนับถือิ

ขอิงพนักงาน  และพนักงานไม่พึงกระทำาการใดืๆ อัินเป็ีนการไม่

เคารพนับถือิผู้่้บังคับบัญชา

 งดืเว้นการให้ขอิงขวัญแก่ผู้่้ใต้บังคับบัญชา หรือิ

รับขอิงขวัญจัากผู้่้ใต้บังคับบัญชา

	 4.	จำรรยุาบัรรณผ่�บัริหารต่่อล่กค�า

 นำาเสนอิเง่อินไขการอินุมัติสินเช่อิ และ/หรือิสิทธิ

ปีระโยชน์ที�ล่กค้าจัะไดื้รับ อิย่างโปีร่งใสและชัดืเจัน เพ่อิให้

เกิดืปีระโยชน์กับล่กค้าให้มากที�สุดื

 กรณีล่กค้าปีระสบปัีญหาวิกฤติทางการเงินอิัน

เกิดืจัากภิัยธรรมชาติที�มีผู้ลกระทบต่อิส่วนรวม บริษทัฯ จัะมี

มาตรการให้ความช่วยเหลือิล่กค้าตามความเหมาะสม

 เปีิดืโอิกาสให้ล่กค้าไดื้ร้อิงเรียนเร่อิงการบริการ

ขอิงพนักงานไดื้โดืยตรงถึงฝ่่ายร้อิงเรียนสำานักงานใหญ่ ทาง

โทรศัพท์หมายเลข 1455 หรือิร้อิงเรียนผู้่านทางจัดืหมายใน

ร่ปีขอิงแบบสอิบถามที�สำานักงานใหญ่ส่งถึงล่กค้า 
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	 5.	จำรรยุาบัรรณผ่�บัริหารต่่อค่่แขั่ง

 ปีฏีิบัติต่อิค่่แข่งขันทางการค้าอิย่างเปี็นธรรม 

ไม่กระทำาการใดืๆ ที�เปี็นการโจัมตี ให้ร้ายหรือิทำาลายช่อิเสียง

ขอิงค่่แข่ง รวมถึงการติดืปี้ายปีระชาสัมพันธ์ ก็จัะดืำาเนินการ

ภิายใต้การแข่งขันที�ดืี ไม่มีการติดืปี้ายทำาลายค่่แข่ง รวมถึง

ไม่มีการล่วงละเมิดืทรัพย์สินทางปีัญญา หรือิลิขสิทธิ�ขอิงผู้่้อิ่น

 การดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ จัะต้อิงบริหารงานเพ่อิ

ให้ธุรกิจัเติบโตอิย่างยั�งยืนและมั�นคง ภิายใต้การดืำาเนินงาน

ด้ืวยความรอิบคอิบ ซ่อิสัตย์สุจัริต และมีความเปี็นธรรมต่อิผู้่้มี 

ส่วนเกี�ยวข้อิง

 ไม่แสวงหาข้อิม่ลที�เปี็นความลับขอิงค่่แข่งดื้วย

วิธีการที�ไม่สุจัริต หรือิไม่เหมาะสม เช่น การจั่ายสินจั้างให้แก่

พนักงานขอิงค่่แข่ง

 

จรรยาบรรณคณะกรรมการ

  ข้อิกำาหนดืสำาหรับคณะกรรมการบริษัท เมือิงไทย 

แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน) มุ่งมั�นที�จัะปีฏีิบัติตามมาตรฐาน

ด้ืานจัริยธรรมที�ส่งที�สุดืเพ่อิปีระโยชน์ขอิงผู้่้ถือิหุ้นและผู้่้มีส่วน

ไดื้เสียอิ่นๆ ภิายใต้หลักการ ดืังนี�

 

	 1.	จำรรยุาบัรรณคณะกรรมการต่่อบัริษัท

 ปีฏีิบัติหน้าที�ด้ืวยความซ่อิสัตย์สุจัรติ โปีรง่ใส เพ่อิ

ปีระโยชน์ส่งสุดืขอิงบริษัทฯ และไม่ดืำาเนินการใดืๆ ในลักษณะที�

อิาจัก่อิให้เกิดืความขัดืแย้งต่อิผู้ลปีระโยชน์ขอิงบริษัทฯ  

 นำาความร่้ และทักษะการบริหารมาปีระยุกต์ใช ้

อิย่างเต็มความสามารถ

 กรรมการจัะยึดืถือิปีฏีิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑิ์ 

และข้อิกำาหนดืที�เกี�ยวข้อิงกับการดืำาเนินธุรกิจั ภิายใต้หลักการ

กำากับดื่แลกิจัการที�ดืี รวมถึงกรรมการและผู้่้บริหารระดืับส่ง 

ต้อิงแจ้ังต่อิคณะกรรมการหรือิผู้่้ที�คณะกรรมการมอิบหมาย

เกี�ยวกับการซื�อิขายหุ้นขอิงบริษัทฯ อิย่างน้อิย 1 วันล่วงหน้า

ก่อินทำาการซื�อิขาย

  การซื�อิ-ขายหุ้นขอิงบริษัทฯ ผู้่้บริหาร และฝ่่าย

จััดืการทุกท่าน รวมถึงบุคคลใกล้ชิดื (ค่่สมรสและบุตรที�ยังไม่

บรรลุนิติภิาวะ) งดืการซื�อิ ขาย หรือิโอินหุ้นบริษัทฯ ในช่วง

ก่อินการเปีิดืเผู้ยงบการเงิน กรณีงบการเงินได้ืแจ้ังปีระกาศตอ่ิ 

สาธารณชนแล้ว หากมีการซื�อิ-ขาย ก็ต้อิงแจ้ังให้เลขานุการทราบ  

เพ่อิจััดืทำารายงานการเปีลี�ยนแปีลงการถือิครอิงหลักทรัพย์ 

(59-2) ต่อิ กลต. ภิายในเวลาที�กำาหนดืต่อิไปี และมีการรายงาน

การถือิครอิงหลักทรัพย์ขอิงกรรมการให้ที�ปีระชุมคณะกรรม

การบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

  รายการเกี�ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้ืเสียขอิง

กรรมการและผู้่้บริหาร เพ่อิป้ีอิงกันความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์

ขอิงกรรมการและผู้่้บริหาร จัะต้อิงรายงานต่อิปีระธานกรรมการ 

และบรรจัุเปี็นวาระเพ่อิแจั้งให้ที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทราบทุกไตรมาส

	 2.	จำรรยุาบัรรณคณะกรรมการต่่อผ่�ถืือหุ�น

  มุ่งมั�นที�จัะเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลสารสนเทศอิย่างถ่กตอ้ิง

ครบถ้วน เพียงพอิ ทันเวลา เพ่อิให้สามารถเข้าถึงข้อิม่ลอิย่าง

เท่าเทียมกัน และระมัดืระวังไม่ใหผู้้่้ถอืิหุ้นเกิดืความสำาคัญผู้ิดื 

หรือิสับสนในข้อิม่ลสารสนเทศ

  รักษาสิทธิขอิงผู้่้ถือิหุ้น และปีฏีิบัติต่อิผู้่้ถือิหุ้น 

ทุกรายอิย่างเท่าเทียมกัน โดืยไม่คำานึงถึงเพศ อิายุ เชื�อิชาติ  

สัญชาติ ศาสนา ความเช่อิ หรือิความคิดืเห็นทางการเมือิง 

และแม้ผู้่้ถือิหุ้นจัะไม่สามารถเข้าร่วมปีระชุมด้ืวยเหตุไม่สะดืวก

ปีระการใดื  ผู้่้ถอืิหุ้นย่อิมมีสิทธิมอิบฉันทะให้บุคคลอิ่นเข้าร่วม

ปีระชุมแทนไดื้

  ไม่แสวงหาผู้ลปีระโยชน์ให้ตนเอิง และผู้่้ที�เกี�ยวข้อิง

โดืยใช้ข้อิม่ลภิายในใดืๆ ที�ยังมิได้ืเปีิดืเผู้ยแก่สาธารณะ

	 3.	จำรรยุาบัรรณคณะกรรมการต่่อพินักงาน

  กำาหนดืนโยบายในเร่อิงสวัสดืิภิาพ ค่าตอิบแทน  

และสวัสดืิการที�เปี็นธรรมแก่พนักงาน

   ปีฏีิบัติต่อิพนักงานดื้วยความสุภิาพ หลีกเลี�ยง

การดืำาเนินการใดื ๆ ที�ไม่เปี็นธรรม และรับฟิังข้อิคิดืเห็นและ

ข้อิเสนอิแนะขอิงพนักงาน

  ส่งเสริมการพัฒนาความร่้ ความสามารถขอิง

พนักงานอิย่างสม�ำาเสมอิ 

  ติดืตามให้บริษัทฯ ดืำาเนินการในเร่อิงจัรรยาบรรณ 

และบทบาทซึ�งพนักงานสามารถปีฏิีบัติได้ื  เพ่อิให้เกิดืพฤติกรรม

ที�อิย่่ในกรอิบขอิงจัรรยาบรรณอิย่างทั�วถึงทั�งอิงค์กร

	 4.	จำรรยุาบัรรณคณะกรรมการต่่อล่กค�า

  สนับสนุน และส่งเสริมให้บริษัทฯ สร้างนวัตกรรมใหม่  

เพ่อิให้ล่กค้าเกดิืความพึงพอิใจัส่งสุดื

  คอิยกำากับให้บริษัทจััดืระบบให้ล่กค้า สามารถ 

ร้อิงเรียนเกี�ยวกับการบริการ และให้ล่กค้าไดื้รับการตอิบสนอิง

อิย่างรวดืเร็ว

รายงานประจำำาปี 2564

302





 เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจัสอิบบริษัท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล  

จัำากัดื (มหาชน) ปีระกอิบดื้วย กรรมการอิิสระผู้่้ทรงคุณวุฒิ 

จัำานวน 3 ท่าน มีรายนามดืังต่อิไปีนี�

 1.  นางกอิงแก้ว เปีี่ยมดื้วยธรรม   

  ปีระธานคณะกรรมการตรวจัสอิบ

 2. นายสุชาติ ศุภิพยัคฆ์ 

  กรรมการตรวจัสอิบ

 3. นางนงนุช ดืาวาสุวรรณ 

  กรรมการตรวจัสอิบ

 คณะกรรมการตรวจัสอิบปีฏีิบัติหน้าที�ตามขอิบเขต 

ความรับผิู้ดืชอิบที�ระบุไว้ในกฎบัตรขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ 

ที�ไดื้รับมอิบหมายจัากคณะกรรมการบริษัท ซึ�งสอิดืคลอ้ิงตาม 

แนวปีฏีิบัติที�ดืีตามเกณฑิ์ที�กำาหนดืในปีระกาศขอิงตลาดื 

หลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ โดืยคณะกรรมการตรวจัสอิบ 

ให้ความสำาคัญกับการกำาหนดืกระบวนการทำางานที�เปี็น 

ระบบในเร่อิงขอิงการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี ระบบการบริหาร

ความเสี�ยง และการควบคุมภิายในที�เพียงพอิรวมถึงให้ความ

สำาคัญกับกระบวนการตรวจัสอิบภิายในที�มีปีระสิทธิภิาพและ

ปีระสิทธิผู้ล 

 และจัากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการ

ตรวจัสอิบ เสนอิแนะให้ฝ่่ายตรวจัสอิบภิายในปีรับกระบวนการ

ตรวจัสอิบให้สอิดืคล้อิงกับสถานการณ์โดืยนำาเทคโนโลยีมา

ปีระยุกต์ใช้เปี็นเคร่อิงมือิ ในการวิเคราะห์ ตรวจัติดืตามความ

ผิู้ดืปีกติอิย่างต่อิเน่อิง มาใช้เพิ�มเพ่อิปีระสิทธิภิาพในการตรวจัสอิบ

 ทั�งนี�ในรอิบปีี 2564 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้

ปีระชุม รวมทั�งสิ�น 4 ครั�ง กรรมการตรวจัสอิบทุกคนได้ืเข้าร่วม

ปีระชุมครบทุกครั�ง ในจัำานวนนี�มีวาระการปีระชุมร่วมกับ

ผู้่้สอิบบัญชีโดืยไม่มีฝ่่ายบริหาร ร่วมปีระชุมดื้วย 1 ครั�ง เพ่อิ

รับทราบถึงปีัญหาที�พบระหว่างการตรวจัสอิบ และปีระเดื็น

ที�ผู้่ ้สอิบบัญชีเห็นว่าเปี็นสาระสำาคัญ อิันเปี็นการส่งเสริม

การกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีและเพิ�มความโปีร่งใสขอิงรายงาน

ทางการเงินให้กับบริษัทฯ และไดื้สรุปีรายงานผู้ลการปีระชุม

ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ผู้ลการปีฏีิบัติงาน

สรุปีสาระสำาคัญไดื้ดืังนี�

	 1.	การสอบัทานรายุงานทางการเงิน	

 คณะกรรมการตรวจัสอิบได้ืสอิบทานงบการเงินราย

ไตรมาส และงบการเงินปีระจัำาปีี และงบการเงินรวม  รายการที�

อิาจัมีความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์  เพ่อิให้มั�นใจัว่ารายงาน

ทางการเงินขอิงบริษัทฯ จััดืทำาขึ�นถ่กต้อิงตามที�ควร ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การจััดืทำางบการเงินขอิง 

บริษัทฯ มีความถ่กตอ้ิงเช่อิถอืิได้ื มีการเปีิดืเผู้ยขอ้ิม่ลที�สำาคัญ

อิย่างเพียงพอิและทันเวลาต่อิผู้่้ ใช้งบการเงิน สอิดืคล้อิงกับ 

กฎหมายและปีระกาศต่างๆ ที�เกี�ยวข้อิง กฎเกณฑิ์ขอิงตลาดื 

หลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย (ตลท.) และสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

	 2.	 การสอบัทานระบับัควับัคุมภายุในและระบับั

ต่รวัจำสอบัภายุใน		

 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้พิจัารณาอินุมัติแผู้นการ

ตรวจัปีระจัำาปีี 2564 ขอิงฝ่่ายตรวจัสอิบภิายในและติดืตาม

ผู้ลการดืำาเนินงานเป็ีนปีระจัำาทุกไตรมาส โดืยพิจัารณาในปีระเดืน็

ด้ืานความเสี�ยงที�สำาคัญพร้อิมให้คำาแนะนำา รวมข้อิคิดืเห็นที�เปีน็

ปีระโยชน์เพ่อิให้มั�นใจัว่ากระบวนการควบคุมภิายใน สามารถ

ปี้อิงกันหรือิลดืความผู้ิดืพลาดืในการทำางาน รวมถึงพิจัารณา 

ความเหมาะสมและเพียงพอิขอิงทรัพยากรบุคคล  และความ

เปี็นอิิสระขอิงหน่วยงานตรวจัสอิบภิายในและมีการปีระเมิน

ผู้ลงานการตรวจัสอิบผู้่้บริหารขอิงฝ่่ายตรวจัสอิบ คณะกรรมการ 

ตรวจัสอิบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภิายในและการ 

ตรวจัสอิบภิายในขอิงบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอิ  

มีปีระสิทธิผู้ล และมีการพัฒนาอิย่างต่อิเน่อิง รวมทั�งฝ่่าย

ตรวจัสอิบภิายใน ไดื้ปีฏีิบัติหน้าที�อิย่างเปี็นอิิสระ โปีร่งใส 

และเที�ยงธรรม

	 3.	การสอบัทานการปฏิิบััต่ิต่ามกฎหมายุ		

 คณะกรรมการตรวจัสอิบได้ืสอิบทานการปีฏิีบัติงานขอิง

บริษัท และเห็นว่าบริษัทฯ มีการปีฏีิบัติตามพระราชบัญญัต ิ

หลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ ข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรัพย์

แห่งปีระเทศไทย  และกฎหมายหรอืิข้อิกำาหนดือิ่นที�เกี�ยวข้อิง

กับธุรกิจัขอิงบริษัท รวมถึงนโยบายตอ่ิต้านการทุจัริตขอิงบริษัท 

และการเปีลี�ยนแปีลงกฎเกณฑ์ิต่างๆ ที�มีผู้ลกระทบต่อิการดืำาเนิน

ธุรกจิัขอิงบริษัท
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 4.	การพิิจำารณารายุการท่�เก่�ยุวัโยุงกันหรือรายุการ

ท่�อาจำม่ควัามขััดำแยุ�งทางผลประโยุช่น์	

 คณะกรรมการตรวจัสอิบได้ืสอิบทานการทำารายการ

เกี�ยวโยงหรือิรายการที�อิาจัมีความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์ขอิง

บริษัท โดืยยึดืหลักความยุติธรรม ความสมเหตุสมผู้ล ความ

โปีร่งใส และคำานึงถึงผู้ลปีระโยชน์ขอิงผู้่้มีส่วนไดื้ส่วนเสีย 

ขอิงทุกฝ่่ายและมีการเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลอิย่างเพียงพอิ ซึ�งบริษัท 

ไ ด้ืถือิปีฏิีบัติตามข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรัพย์แห่ง

ปีระเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดืหลักทรัพย์

	 5.	การพิิจำารณาคัดำเลือก	เสนอแต่่งตั่�งผ่�สอบับััญช่่

และค่าต่อบัแทนผ่�สอบับััญช่่	

 คณะกรรมการตรวจัสอิบเป็ีนผู้่้พิจัารณาเสนอิแต่งตั�ง 

ผู้่้สอิบบัญชีเป็ีนปีระจัำาทุกปีี ผู่้านความเห็นชอิบจัากคณะกรรมการ

บริษัท แนะนำาเสนอิในที�ปีระชุมผู้่้ถอืิหุ้น ในปีี 2564 ผู้่้ถือิหุ้นมี

มติแต่งตั�ง บริษัท เคพีเอิ็มจัี ภิ่มิไชย สอิบบัญชี จัำากัดื เปี็น 

ผู้่้สอิบบัญชีขอิงบริษัท และบริษัทย่อิย การเสนอิแต่งตั�งผู้่้สอิบ

บัญชีนั�นไดื้พิจัารณาจัาก คุณสมบัติขอิงผู้่้สอิบบัญชี ความร่้

ความสามารถ ปีระสบการณ์ในการตรวจัสอิบธุรกิจั แนวการ

ตรวจัสอิบ ความเปี็นอิิสระขอิงผู้่้สอิบบัญชีตามหลักเกณฑิ์ข 

อิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ ตลอิดืจันพิจัารณาความ

เหมาะสมขอิงค่าสอิบบัญชีโดืยมีรายช่อิผู้่้สอิบบัญชดีืังนี� 

 1) นายชาญชัย สกุลเกิดืสิน ผู้่้สอิบบัญชีรับอินุญาต  

เลขทะเบียน 6827 และ/หรือิ

 2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้่้สอิบบัญชีรับอินุญาต  

เลขทะเบียน 9728 และ/หรือิ

 3) นางสาวสุรีรัตน์ ทอิงอิรุณแสง ผู้่้สอิบบัญชีรับ

อินุญาต เลขทะเบียน 4409 และ/หรอืิ  

 4)  นางสาวอิรวรรณ ชุณหกิจัไพศาล ผู้่้สอิบบัญชีรับ 

อินุญาต เลขทะเบียน 6105  

	 6.	การพิิจำารณาทบัทวันกฎบััต่รคณะกรรมการ

ต่รวัจำสอบั		

 คณะกรรมการตรวจัสอิบไ ด้ืทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจัสอิบเปี็นปีระจัำาทุกปีี เพ่อิให้เปี็นไปีตาม 

มาตรฐานการตรวจัสอิบภิายในกฎหมาย กฎเกณฑ์ิที�เกี�ยวข้อิง 

และสอิดืคล้อิงกับการดืำาเนินธุรกิจัปีัจัจัุบัน

 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้ปีฏีิบัติหน้าที�ตามที�ไดื้ 

รับมอิบหมายจัากคณะกรรมการบริษัท และเปี็นไปีตามความ 

รับผู้ิดืชอิบที�ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจัสอิบ ดื้วย

ความระมัดืระวัง รอิบคอิบ มีความเป็ีนอิิสระ แสดืงความเห็น

อิย่างตรงไปีตรงมา มีความโปีร่งใส ตรวจัสอิบไดื้ตามหลัก 

บรรษัทภิิบาลที�ดืี ตลอิดืจันไดื้ ให้ความเห็นและข้อิเสนอิแนะ 

ต่างๆ อิย่างตรงไปีตรงมาเพ่อิปีระโยชน์ส่งสุดืขอิงบริษัท  

และเปี็นธรรมต่อิผู้่้ถือิหุ้น ผู้่้มีส่วนไดื้เสียโดืยไม่มีข้อิจัำากัดื 

ในการไดื้รับข้อิม่ล ทรัพยากร และความร่วมมือิจัากบริษัท 

คณะกรรมการตรวจัสอิบเห็นว่า งบการเงินขอิงบริษัท และ

การเปีิดืเผู้ยข้อิม่ล มีความครบถ้วนเช่อิถือิไดื้สอิดืคล้อิงกับ

มาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที�รับรอิงทั�วไปี ผู้่้สอิบบัญชี 

มีความอิิสระและปีฏีิบัติหน้าที�เยี�ยงผู้่้ปีระกอิบวิชาชีพ การ

บริหารความเสี�ยงและระบบการควบคุมภิายใน มปีีระสิทธิผู้ล

และเหมาะสมเพียงพอิ การตรวจัสอิบภิายในมีความเป็ีนอิิสระ 

ครอิบคลุมกระบวนการปีฏีิบัติงานที�มีความเสี�ยงส่ง 

         

นางกอิงแก้ว เปีี่ยมดื้วยธรรม

 ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ
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บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

TEL. 02 483 8888 www.muangthaicap.com

เมืองไทย แคปปตอล : muangthai capital     @muangthaicapital
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