
“อยู่เคียงข้าง

ของคนไทย”
ความสําเร็จ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี/
รายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

เมืองไทย แคปปิตอล



1



สารจากประธานกรรมการบริษัท      5

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน 
1. โครงสรา้งและการดำาเนินงานของกลุ่มบรษัิท     6-32
 1.1   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
           1.2   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 1.3  โครงสรา้งการถือหุ้น
 1.4   จำานวนทุนจดทะเบียน และทุนชำาระแล้ว 
           1.5   การออกหลักทรพัย์ 
           1.6  นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

2. การบรหิารจดัการความเส่ียง      34-58
          2.1   นโยบายและแผนการบรหิารความเส่ียง  
          2.2   กลยุทธ์และกรอบการดำาเนินงาน 
          2.3   โครงสรา้งการบรหิารจดัการความเส่ียง 
          2.4   ปัจจยัและประเภทของความเส่ียง 
          2.5   กระบวนการบรหิารความเส่ียง 
          2.6   การส่ือสารและปลูกฝังวัฒนธรรมความเส่ียงในองค์กร 
          2.7   รายงานความเส่ียง 
          2.8   ปัจจยัความเส่ียงต่อการดำาเนินธุรกิจของบรษัิท 
          2.9   ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรพัย์ 
          2.10  ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลักทรพัย์ต่างประเทศ 

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ยืน    60-89  
 3.1   นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน  
           3.2   การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
           3.3   การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม  
           3.4   การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติสังคม  

4. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจดัการ     90-99
           4.1   คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดำาเนินงาน 
           4.2   สรุปผลประกอบการประจำาปี และการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน 
           4.3   อตัราส่วนทางการเงนิที่สำาคัญ 

5. ข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลสำาคัญอืน่     100-101
          5.1  ข้อมูลสำาคัญอืน่ 
           5.2  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
           5.3  ตลาดรอง 
           5.4  สถาบันการเงนิที่ติดต่อประจำา 
           5.5  ที่ปรกึษากฎหมายประจำาบรษัิท 
           5.6  ที่ปรกึษากฎหมายสำาหรบัการออกหุ้นกู้ 
           5.7  นายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

สารบัญ 

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565

2



ส่วนที่ 2  การกำากับดูแลกิจการ 
6.  นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ     103-134
  6.1   ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ 
  6.2   จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
  6.3   การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแล
  กิจการในรอบปีที่ผ่านมา 

7.  โครงสรา้งการกำากับดูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ      135-156
     คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บรหิาร พนักงานและอืน่ ๆ 
  7.1    องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิท 
  7.2   ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมบรษัิทรายบุคคล  
  7.3   ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
  7.4   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บรหิาร 
  7.5   ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
  7.6   ข้อมูลสำาคัญอืน่ ๆ 

8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ     156-166
  8.1   การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
  8.2   การเข้ารว่มประชุมและการจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
  8.3   การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม 
  8.4   การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ    
  8.5   รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 
  8.6   รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
  8.7   สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ 
  8.8   การประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 

9. การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน     167-175
  9.1   การควบคุมภายใน 
  9.2   รายการระหว่างกัน  

ส่วนที่ 3  งบการเงิน      177-276
 
ส่วนที่ 4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล      277
เอกสารแนบ 1 : 
 - เอกสารแนบ 1.1 : รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ           278-285 
 - เอกสารแนบ 1.2 : รายละเอยีดเกี่ยวกับผู้บรหิาร                 286-288
 - เอกสารแนบ 1.3 : รายละเอยีดผู้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี                                    289-290
 - เอกสารแนบ 1.4 : รายละเอยีดเลขานุการบรษัิท                   291-292
เอกสารแนบ 2 :  รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบรษัิทย่อย                             293
เอกสารแนบ 3 :  รายละเอยีดเก่ียวกบัหัวหนา้งานผู้ตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกำากับดูแล               294-295      
   การปฏบิตังิานของบรษัิทฯ (Compliance) 
เอกสารแนบ 4 : ทรพัย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอยีดเกี่ยวกับการประเมิน ราคาทรพัย์สิน                        296
เอกสารแนบ 5 :  นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม)                          297-321
เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                322-323

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)

3





สารจากประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลากวา่ 8 ปี บริษัทมี
ผลการดำาเนินงานท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าพอใจ 
โดยในปี 2565 มีพอรต์สินเชื่อ จำานวน 120,613 ล้านบาท เตบิโต 
31.37% เมือ่เทยีบกบัปี 2564 และมกีำาไรสุทธิรวม 5,093 ลา้นบาท
 ในปี 2565 บรษัิทยังคงติดตามข่าวสารและสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถ
กำาหนดทิศทางของการดำาเนินงานและแผนรองรับให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่ องและบริษัท 
ยงัคงมุง่เนน้ขยายการบรกิารใหค้รอบคลมุทกุพ้ืนทีอ่ยา่งต่อเนือ่ง 
ตลอดจนขยายช่องทางการดำาเนินธุรกจิท่ีหลากหลาย นอกเหนอื
จากความมุ่งมัน่ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพจนทำาให้บรษัิท
เติบโตอย่างต่อเน่ืองแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังยึดมั่นและ
ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการมุ่งเน้น
การสร้างสมดุลที่เหมาะสมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักการบรหิารจัดการภายใต้หลักการ
กำากบัดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ในการยกระดับแผน
ยุทธศาสตรท์างด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ให้มีความสอดคล้อง
กับกรอบการดำาเนินงานทางด้านความยั่งยืนของมาตรฐาน 
สากลท่ีมากยิ่งขึ้น และบรษัิทมีการบรหิารความเส่ียงของบรษัิท 
ที่ครอบคลุมในทุกด้านของการดำาเนินงาน โดยเน้นการบริหาร
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการทุจรติภายในบรษัิท เพื่อสรา้งความ
เชือ่มัน่ให้กับผูถ้อืหุ้น นักลงทนุ และผู้มส่ีวนไดเ้สียทกุฝ่ายวา่บรษัิท
ได้มีการบรหิารจดัการความเส่ียงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ บรษัิทจดัให้มีการทบทวนนโยบายสำาคัญในด้านต่างๆ 
ไดแ้ก ่นโยบายการตอ่ต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั นโยบายการกำากับ
ดแูลกจิการท่ีดีและจรยิธรรมทางธุรกจิ นโยบายการบรหิารจดัการ
ความเส่ียง และนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็น
กฎหมายสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับ 
ในปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ 
ใหท้นัตอ่สภาพแวดลอ้มของธุรกจิและการแขง่ขนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำาเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและ
พนักงานได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติรว่มกัน ตลอดจนให้ความสำาคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ 
เพื่อให้บรษัิทฯเป็นองค์กรแห่งความมัน่คงและยัง่ยืน

 ผมในนามของคณะกรรมการบรษัิท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีให้ความไว้วางใจ และ
ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และ
ขอขอบคุณคณะผู้บรหิาร พนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทใน
การปฏิบตังิานอยา่งเต็มกำาลังความสามารถ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย
ทัง้ในด้านการเติบโตของรายได้ การขยายสาขา และการบรกิาร
ลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด รวมถึงรว่มกันขับเคลื่อนธุรกิจ
ไปสู่ความยั่งยืน พรอ้มรบัมือต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผมขอให้คำายืนยันว่าผมและคณะกรรมการทุกท่านจะ 
ยึดมัน่ในการดำาเนนิธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบตอ่เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม รวมถึงกำากับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้ 
ประสบความสำาเรจ็ตามแผนยุทธศาสตรท์ีไ่ด้กำาหนดไว ้โดยยึดหลกั 
คุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปรง่ใสในการดำาเนิน 
ธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเครง่ครดั เพ่ือ
คงความเป็นผู้นำาอนัดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ผมมี
ความเช่ือมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด 
(มหาชน) และบรษัิทย่อยจะสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และ
เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต 

พลเรอืเอก อภิชาติ เพ็งศรทีอง
 ประธานกรรมการบรษัิท 
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บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 
(“บรษัิทฯ”) ก่อตัง้โดยนายชูชาติ เพ็ชรอำาไพ และนางดาวนภา 
เพชรอำาไพ ตั้งแต่วันท่ี 22 พฤษภาคม 2535 ปัจจุบัน บรษัิทฯ 
จดัเป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิทีม่ใิชส่ถาบนัการเงนิ (Non-bank 
Financial Institution) ดำาเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ
ขนาดเล็กแก่ลูกค้ารายย่อย (Microfinance) ภายใต้ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ และสินเชื่อ
รายยอ่ยเพือ่การประกอบอาชพีภายใตก้ารกำากบัของธนาคารแหง่
ประเทศไทยเป็นหลัก โดยบริษัทฯ มีหลักในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท คือ การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยขนาดเล็ก 
(Microfinance) ที่ช่วยให้ประชาชนท่ีเข้าถึงแหล่งเงินกู้จาก
สถาบันการเงินลำาบาก สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายและ
สะดวกขึ้นด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม เป็นธรรมและ
โปร่งใส หลักปรชัญาดังกล่าว จงึได้กลายมาเป็นแนวทางในการ
ดำาเนินธุรกิจบนบรรทัดฐานของหลักธรรมาภิบาล การบรหิาร
จัดการความเส่ียงที่เหมาะสม รวมถึงยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพ่ือเป็น “ผู้ให้บริการสินเช่ือไมโคร
ไฟแนนซ์ที่รบัผิดชอบ” อันหมายถึงการสรา้งผลิตภัณฑ์์สินเช่ือ
ไมโครไฟแนนซ์ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาการเข้าถึง
บรกิารทางการเงนิ (Financial Inclusion) ของประเทศด้วย
ความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน บรษัิทฯ มุ่งเน้น
การเติบโตด้วยการขยายฐานลูกค้าผ่านการขยายสาขาเพื่อให้
ครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ทีใ่นประเทศ ทัง้นีบ้รษัิทฯ เชือ่มัน่วา่การกระจาย
การเข้าถึงทางการเงินให้แก่ประชาชน เป็นการช่วยลดความ
เหลือ่มลำาดา้นการเงนิในประเทศ ซึง่เป็นรากฐานสำาคญัของระบบ
เศรษฐกิจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2565 บรษัิทฯ มีสาขาจำานวน 6,668 สาขา (2564 : 
5,799) กระจายอยู่ใน 75 จงัหวัดทัว่ประเทศ

 ปัจจุบัน สินเชื่อคงค้างของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
5 ผลิตภัณฑ์์หลัก คือ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อส่วนบุคคล (ไม่มี
หลักประกัน) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
การกำากับ (นาโนไฟแนนซ์) สินเชื่อโฉนดที่ดิน และสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ใหม่ โดยสินเช่ือทะเบียนรถเป็นผลิตภัณฑ์์
สินเชื่อหลักซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุด ยานพาหนะที่สามารถนำามาใช้
เป็นประกนัไดน้ัน้ ประกอบดว้ย รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถกระบะ 
รถเพื่อการเกษตร ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก และ
ยานพาหนะเรอื ที่จดทะเบียนเรอืไทยกับกรมเจา้ท่า 
 ทัง้นี้ กลุ่มลูกค้าของบรษัิทฯ เป็นลูกค้ารายย่อยทัง้ที่มี
รายได้ประจำา และไม่ประจำา และเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญยิ่ง
ของบรษัิทฯ บรษัิทฯ จงึให้ความสำาคัญในการสรา้งความสัมพันธ์
ที่ดีอย่างยัง่ยืนกับลูกค้า โดยยึดหลักปฏิบัติในการให้บรกิารที่เป็น
เลิศแก่ลูกค้า (Service Excellence Policy) ดังสโลแกนของ 
บรษัิทฯ “บรกิารใกลชิ้ด ดจุญาติมติรทีรู่ใ้จ” นอกจากนัน้บรษัิทฯ 
ยังมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการอย่างเป็นธรรม 
(Market Conduct) แก่ลูกค้าของทัง้อุตสาหกรรมให้เกิดความ
เป็นธรรมและโปรง่ใสอย่างแท้จรงิ ด้วยเหตุน้ี บรษัิทฯ จงึได้รบั
ความไว้วางใจจากลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ และ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบรษัิทฯ มีลูกค้าจำานวนกว่า 3.2 
ล้านราย จากหลากหลายกลุ่มอาชีพ

1. โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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1.1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์์สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่คำานึงถึงความรบัผิดชอบต่อบรรษัทภิบาล สังคม และส่ิงแวดล้อม ด้วยมาตรฐานการให้
บรกิารทีเ่ป็นเลศิโดยมีลกูคา้เป็นศูนยก์ลาง และมุง่เนน้การจดัการคณุภาพสินทรพัยอ์ยา่งเตม็ประสิทธิภาพอย่างยัง่ยนื

วสัิยทัศน์

พันธกิจ

 1. บรษัิทฯ จะตอ้งขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารใหค้รอบคลมุทัว่ประเทศ โดยการเปิดดำาเนนิการทัง้สาขาใหญแ่ละสาขายอ่ย รวมทัง้
เปิดศูนย์บรกิารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภูมิภาคของประเทศ 
 2. บรษัิทฯ จะต้องมีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอนัดับ 1 ในแต่ละพื้นที่ ที่บรษัิทฯ เปิดดำาเนินการอยู่แล้ว  และฐานลูกค้าจะต้อง
เพิ่มขึ้นทุกปี
 3. พนักงานของบรษัิทฯ ต้องมีผลงานที่คิดจากยอดปล่อยสินเชื่อ คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อคนสูงที่สุดในธุรกิจเดียวกัน
 4. บรษัิทฯ จะให้ความสำาคัญกับการควบคุมดูแลการบรหิารงานภายใน และยึดตัวเลขมาตรฐาน 20 หลัก เป็นแนวทางในการ
ดำาเนินงาน
 5. บรษัิทฯ จะให้บรกิารที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และสรา้งความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

ค่านิยม 5 ประการ

“เราจะดำำารงความเป็็นผู้้�นำาอันัดำับ 1 ในธุุรกิิจไมโครไฟแนนซ์์”

ซ์่�อัสััตย์์ 
สุัจริต

ทุุ่�มเทุ่
เพ่ื่�อังาน ทุ่ัศนคติดำี สัามัคคี

รวมใจ  
ระเบีย์บวนิัย์
เคร�งครัดำ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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1.1.2 การเปล่�ยนแปลง และพัฒนาการท่�สำาคััญ

2535
บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เดิมช่ือบรษัิท ดี.เอส. ลิสซ่ิง จำากัด และได้เปลี่ยนมาเป็น บรษัิท เมืองไทย 
ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ภายหลังก่อตั้งโดยนายชูชาติ เพ็ชรอำาไพและนางดาวนภา เพชรอำาไพ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเม่ือ 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2535 เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ โดยระยะแรกได้มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์์สินเชื่อจำานำาทะเบียน 
รถจักรยานยนต์เท่านั้น

2549 
บรษัิทฯ เล็งเห็นถึงช่องทางในการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย บรษัิทฯ จงึได้
ดำาเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง โดยได้รบัอนุญาตเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 และเริม่ขยายการให้บรกิาร
สินเชื่อส่วนบุคคลไปยังสาขาต่าง ๆ ของบรษัิทฯ

2557
บรษัิทฯ ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเริม่ทำาการซื้อขายเป็นครัง้แรก เมื่อวันที่ 26 พฤศจกิายน 2557

2558
บรษัิทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
การกำากับ (นาโนไฟแนนซ์) โดยบรษัิทฯ ได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และ 
สินเชื่อจำานำาโฉนดที่ดิน

2561
 บรษัิทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบรษัิทจาก บรษัิท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) เป็น บรษัิท เมืองไทย เเคปปิตอล จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่  

 26 เมษายน 2561
 บรษัิทฯ เปิดตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ “เมืองไทย แคปปิตอล 4.0” ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบแอนดรอยด์ และ iOS  

 เป็นครัง้แรก เพื่อเพิ่มช่องทางการแจง้เตือนและตรวจสอบค่างวด อำานวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น
 บรษัิทฯ ได้รบัการประเมินการกำากับดูแลกิจการบรษัิทจดทะเบียนไทย ประจำาปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสรมิสถาบัน 

 กรรมการบรษัิทไทย (IOD) เป็นครัง้แรก
 บรษัิทฯ ได้รบัการคัดเลือกให้นำาเข้าคำานวณในดัชนี MSCI Global Standard Indexes

2562  
 บรษัิทฯ ได้รบัใบอนุญาตสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกำากับใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกอบสินเชื่อส่วนบุคคลแบบ 

 ไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ  ได้มีมติอนุมัติการจดัตัง้บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ คือ บรษัิท เมืองไทย  

 ลิสซิ่ง จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อดำาเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ 
 รถจกัรยานยนต์ใหม่ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ได้ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99
 บรษัิทฯ ได้รบัการปรบัอันดับเครดิต จาก BBB เป็น BBB+ โดยบรษัิทจดัอันดับเครดิตเรตติ้ง ทรสิเรตติ้ง ซึ่งเป็นปัจจยัสำาคัญที่ 

 ส่งเสรมิให้บรษัิทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชน (Public Offering) เป็นครัง้แรก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  
 จำานวน 4,000 ล้านบาท  อนัส่งผลให้บรษัิทฯ สามารถสรา้งฐานแหล่งเงนิทุนให้แข็งแกรง่ยิ่งขึ้น
 บรษัิทฯ ได้รบัการคัดเลือกให้เข้าคำานวณในดัชนี FTSE และได้รบัการจดัอันดับเรตติ้ง A โดย MSCI  ESG Index และพรอ้มกันนี ้ 

 ก็ได้รบัการคัดเลือกให้เข้าคำานวณในดัชนี Thailand’s Sustainability Investment Index หรอื THSI ซึ่งจดัโดยตลาดหลักทรพัย์ 
 แห่งประเทศไทยเป็นปีแรกอกีด้วย ซึ่งนับเป็นพัฒนาการก้าวแรกที่สำาคัญสำาหรบัการพัฒนาอย่างยัง่ยืนของบรษัิทฯ
 บรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองว่าเป็นบรษัิทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจรติภายในองค์กร 

 ครบถ้วนตามเกณฑ์์ที่องค์กรแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Collective Action Coalition Against  
 Corruption – CAC) กำาหนด
 บรษัิทฯ ได้รบัรางวัลอนัทรงเกียรติ คือการได้รบัรางวัล Board of the Year 2018 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย  

 (IOD) ซึ่งเป็นเพียงรางวัลเดียวในตลาดทุนท่ีมอบให้กับคณะกรรมการของบรษัิทจดทะเบียนไทยที่มีผลการปฏิบัติงานตามหลักการ 
 กำากับดูแลการกำากับดูแลกิจการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 บรษัิทฯ ได้รบัรางวัลเกียรติยศ จากงาน SET Awards 2019 ได้แก่ รางวัล Outstanding Company Performance Award และ  

 Outstanding CEO Awards จากผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ ที่โดดเด่น
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2563
 บรษัิทฯ ไดร้บัการยนืยนัอนัดบัเครดติ ในระดบั BBB+ แนวโนม้ Stable โดยบรษัิทจดัอนัดบัเครดติเรตติง้ ทรสิเรตติง้ แม้อยูส่ถานการณ์ 

 การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัอุบัติใหม่ Covid-19 ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจผันผวนทัว่โลก 
 บรษัิทฯ ไดร้บัการจดัอนัดบัเรตติง้ A โดย MSCI ESG Index และไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้คำานวณในดชัน ีThailand’s Sustainability  

 Investment Index หรอื THSI ซึ่งจดัโดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่สองติดต่อกัน และพรอ้มกันนี้ก็ได้รบัการ 
 คัดเลือกให้เข้าคำานวณในดัชนี FTSE4Good Index เป็นปีแรกอกีด้วย 
 บรษัิทฯ ได้รบัรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020
 บรษัิทฯ ได้รบัรางวัลเกียรติยศ จากงาน SET Awards 2020

2564
 บรษัิทฯ ไดร้บัการยนืยนัอนัดบัเครดติ ในระดบั BBB+ แนวโนม้ Stable โดยบรษัิทจดัอนัดบัเครดติเรตติง้ ทรสิเรตติง้ แม้อยูส่ถานการณ์ 

 การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัอุบัติใหม่ Covid-19 ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจผันผวนทัว่โลก 
 บรษัิทฯ ได้รบัการจดัอนัดับอยู่ในรายชื่อดัชนีหุ้นยัง่ยืน หรอื Thailand  Sustainability Investment  THSI  จากตลาดหลักทรพัย์ 

 แห่งประเทศไทย เป็นปีที่  3  ติดต่อกัน
 บรษัิทฯ ได้รบัการประเมินผลการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ หรอื ESG MSIC Index ในระดับ “A”  

 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บรโิภค (Consumer Finance) โดย MSIC
 บรษัิทฯ ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นสมาชกิและจดัอนัดบัในดัชนีความยัง่ยนื FTSE4Good Index Series ในกลุม่ FTSE4Good Emerging  

 Index จาก FTSE Russell ในระดับคะแนน 3.5 จาก 5 หรอืเท่ากับ 1.4 เท่าของคะแนนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
 บรษัิทฯ ไดร้บัรางวลั GLOBAL BANKING & FINANCE AWARDS ® 2021 จดัโดย Global Banking & Finance Review ในสาขา  

 “The Next 100 Global Awards 2021” กลุม่สถาบันการเงนิทีไ่ม่ใชธ่นาคารและเป็นเพยีงบรษัิทสัญชาตไิทยเพยีงหนึง่เดยีวทีไ่ดร้บัรางวัล
 บรษัิทฯ ได้รบัการประกาศผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ประจำาปี 2564 ว่าอยู่ใน 

 ระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งจดัการประเมินโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)
 บรษัิทฯ ไดร้บัรางวลั “Thailand Top Corporate Brands 2021” ทีมี่มลูค่าแบรนด์องคก์รสูงสุด ในหมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์  

 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการทำางานวิจยัเรือ่ง “การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรใน ASEAN และในประเทศไทย ประจำาปี 2564” ของ 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรม์หาบณัฑิ์ต สาขาวชิาการจดัการแบรนดแ์ละการตลาด คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย
 วนัท่ี 18 ตลุาคม 2564 ทีป่ระชมุมมีตอินมุตัจิดัตัง้บรษัิทย่อย ภายใตช้ือ่ บรษัิท เมืองไทย เพย ์เลเทอร ์จำากัด (“เมอืงไทย เพย ์เลเทอร”์)  

 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 99.99 ด้วยทุนจดทะเบียนเป็นจำานวนเงนิ 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)  
 ทัง้นี้บรษัิทจา่ยชำาระค่าหุ้นให้แก่ เมืองไทย เพย์ เลเทอร ์จำานวน 50 ล้านบาท ในเดือนพฤศจกิายน 2564

2565
 บรษัิทฯ ได้รบัการยืนยันอันดับเครดิต ในระดับ BBB+ แนวโน้ม Stable โดยบรษัิทจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง ทรสิเรตติ้ง แม้อยู่ 

 สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัอุบัติใหม่ Covid-19 ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจผันผวนทัว่โลก 
 บรษัิทฯ ได้รบัการจดัอนัดับอยู่ในรายชื่อดัชนีหุ้นยัง่ยืน หรอื Thailand  Sustainability Investment  (THSI)  จากตลาดหลักทรพัย์ 

 แห่งประเทศไทย เป็นปีที่  4  ติดต่อกัน
 บรษัิทฯ ได้รบัการประเมินผลการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ หรอื ESG MSCI Index ในระดับ  

 “AA”  ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บรโิภค (Consumer Finance) โดย MSCI
 บรษัิทฯ ได้รบัการประกาศผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ประจำาปี 2565 ว่าอยู่ใน 

 ระดับ “ดีเลิศ” ( 5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งจดัการประเมินโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)
 บรษัิทฯ ได้รบัรางวัล “Thailand Top Corporate Brands 2022” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2  ซึ่งเป็นรางวัลที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด  

 ในหมวดธุรกิจเงนิทุนและหลักทรพัย์ โดยรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการทำางานวิจยัเรือ่ง “การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรใน ASEAN  
 และในประเทศไทย ประจำาปี 2565” ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑ์ิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด  
 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วนัท่ี 8  พฤศจกิายน  2565  ท่ีประชมุมมีตอินมุตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน บรษัิท เมืองไทย เพย ์เลเทอร ์จำากัด (“เมอืงไทย เพย ์เลเทอร”์)  

 ซึ่งเป็นบรษัิทย่อย อกีจำานวน 900 ล้านบาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่า 
 หุ้นละ 100 บาท )  ทัง้นี้ บรษัิทฯ ได้ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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การใช้้เงิน

1. เพื่อชำาระคืนเงนิกู้  
 หรอืหนี้จากการ 
 ออกตราสารหนี้

2. กรณีอืน่ๆ เช่น  
 เงนิทุนที่ใช้ 
 หมุนเวียนใน 
 กิจการหรอืขยาย 
 กิจการ

10,648.90

16,538.70

ภายในเดือน
ธันวาคม 2565

ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2566

นำาเงนิที่ได้รบัจากการออกหุ้นกู้และ/หรอืตราสาร
หน้ีในครัง้น้ีไปชำาระคืนเงินกู้และหรอืหน้ีจากการ
ออกตราสารหน้ีทีค่รบกำาหนด

นำาเงนิที่ได้รบัจากการออกหุ้นกู้และ/หรอืตั�วแลก
เงนิไปเพือ่ใชใ้นการประกอบธุรกจิทัว่ไป และ/หรอื 
เพือ่การขยายธุรกจิ

จำานวนเงินที่ใช้้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้้เงิน
โดยประมาณ

รายละเอยีด / ความคืบหน้าของการใช้้เงิน /
เหตุผลและมาตรการดำาเนินการกรณีใช้้เงิน

ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์

1.1.4 ชื่่�อ  สถานท่�ตั้ั�งสำานักงานใหญ่ 
ชื่่�อ :    บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)
สำานักงานใหญ่ :   เลขที่ 332/1 ถนนจรญัสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
ประเภทธุรกิจ :   ใหบ้รกิารสินเชือ่ทะเบยีนรถจกัรยานยนต,์ สินเชือ่รถยนต์, สินเช่่ือรถเพือ่การเกษตร, สินเชือ่โฉนดทีดิ่น,  
   สินเชือ่ส่วนบคุคล, นาโนไฟแนนซ์  
เลขทะเบ่ียนบีรษัิัท :  0107557000195
โทรศัพท์ :  +66 2 483 8888 
เว็บีไซตั้์ :    www.muangthaicap.com 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บรษัิทฯ มีหุ้นสามัญที่จำาหน่ายได้แล้วทัง้หมดจำานวน 2,120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
2,120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

1.1.3 การใชื่เ้งนิระดมทุนตั้ามวัตั้ถุประสงค์ั
บรษัิทฯ ได้ใช้เงนิระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจง้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย์ ดังรายละเอยีดต่อไปนี้

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

แผนธุรกิจระยะกลาง (2564-2566) 
เมืองไทย แคปปิตอล ได้ส้ินสุดแผนระยะกลางที่ 2 คือแผนธุรกิจ
ระหว่างปี 2561-2563 แล้ว และประสบความสำาเรจ็ตามแผนที่
ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำาเนินการตามแผน
ธุรกิจระยะกลางที่ 3 คือแผนธุรกิจระหว่างปี 2564-2566 ซึ่ง
ครอบคลุมทุกมิติของการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มิใช่
สถาบันการเงนิเพื่อรกัษาอตัราการเติบโตระยะ Growth Stage 
ได้อย่างต่อเนื่องอย่างยัง่ยืน ดังต่อไปนี้ 

 1. บริษัทฯ จะดำารงความเป็นผู้นำาอันดับหนึ่งในธุรกิจ
ไมโครไฟแนนซ์  (Microfinance)
 2. บรษัิทฯ วางแนวทางการเตบิโตในอกี 3 ปีขา้งหนา้ โดย
รกัษาระดับการเติบโตในปี 2564 ที่ 25 เปอรเ์ซ็นต์ ปี 2565 ที่ 
30 เปอรเ์ซ็นต์ และปี 2566 ที่ 20 เปอรเ์ซ็นต์ ตามลำาดับ
 3. บรษัิทฯ จะขยายสาขาโดยเปิดสาขาให้ครอบคลุมใน
ระดบัตำาบล โดยมเีป้าหมายในการขยายสาขาเฉลีย่ปีละ 500-600 
สาขา จนครบจำานวน 7,200 สาขา ภายในปี 2566 
 4. บรษัิทฯ จะรกัษามาตรฐานในการดำาเนินธุรกิจ โดย
การปลอ่ยสินเชือ่ใหร้ดักมุ และเรง่รดัตดิตามหนีใ้หม้ปีระสิทธิภาพ 
โดยรกัษาหนีที้ไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(Non-performing Loan) ไม่
เกิน 3.0 เปอรเ์ซ็นต์ ตลอดจนลดภาวะการขาดทุนจากการขาย 
รถยึดให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเรง่ระบายทรพัย์สินที่ได้มาจาก

ลกูคา้ออกไปใหม้ากทีสุ่ดเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการตัง้สำารองต่อสินเช่ือ 
(Credit cost)
 5. บรษัิทฯ มุ่งเน้นการสรา้งระบบและกลไกที่ส่งเสรมิให้
พนักงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพ (Productivity) ด้านการแข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้น 
นอกจากนี้บรษัิทจะเตรยีมการให้พนักงานมีความสามารถในการ
ปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลง (Resilience) ทีจ่ะเกิดขึน้หลากหลาย
รปูแบบในอนาคตได้อย่างเท่าทัน
 6. บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับความหลากหลายของ
ช่องทางหรอืแพลตฟอรม์ต่าง ๆ เน้นการบูรณาการทั้งช่องทาง
ออฟไลน ์และชอ่งทางออนไลน์ในการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ นอกจาก
นี้บริษัทสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทั้งด้านดิจิทัลและด้านข้อมูล 
เพื่อประโยชน์ด้านการวิเคราะห์ และต่อยอดผลิตภัณฑ์์ใหม่ของ
บรษัิทในอนาคต
 7. บรษัิทฯ ให้ความสำาคัญกับการเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก
สินเชือ่เช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์หม ่ สินเชือ่นาโนไฟแนนซ์และสินเชือ่ 
ส่วนบุคคล
 8. บรษัิทฯ ยึดมัน่ดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำากับ
ดแูลกจิการทีดี่ โดยมุง่เนน้การสรา้งใหเ้กิดคณุคา่รว่มดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดทั้งห่วงโซ่
คุณค่าของบรษัิท

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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ฝ่่ายกิจการสาขา

ผู้จดัการเขต

10 สาขาย่อย 10 ศูนย์บริการ

สาขาใหญ่

กลยุทธ์ด้านการบีรหิาร 
บรษัิทฯ ดำาเนินธุรกิจให้บรกิารสินเชื่อทะเบียนรถด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล ภายใต้การกำากับของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแก่ลูกค้ารายย่อย (Microfinance) เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังให้บรกิารสินเชื่อโดยมี โฉนดที่ดินเป็นประกัน และสินเชื่อนาโน
ไฟแนนซ์ให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไปผ่านสาขาของ บรษัิทฯ ที่กระจายอยู่ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยการบรหิาร
แบบการกระจายอำานาจ (decentralization) สู่สาขา ซึ่งแบ่งเป็น สาขาใหญ่ สาขาย่อย และศูนย์บรกิาร โดยสาขาใหญ่จะอยู่ภายใต้การ
ดูแลของผู้จดัการเขต ซึ่งจะขึ้นตรงกับฝ่ายกิจการสาขา โดยแต่ละสาขาใหญ่มีหน้าที่บรหิาร 10 สาขาย่อย และ 10 ศูนย์บรกิาร

การบีรหิารจดัการสาขาแบีบีกระจายอำานาจ 
เนื่องจากธุรกิจการให้บรกิารทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยของ 
บรษัิทฯ ยังคงเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) 
เป็นสำาคญั จงึสะทอ้นมายงัโครงสรา้งการบรหิารแบบการกระจาย 
อำานาจ (Decentralization) เพือ่การเขา้ถึงและรกัษาฐานลกูคา้
รายยอ่ยและบรษัิทฯ และมุ่งเนน้กลยุทธ์ดา้นการบรหิารดงัตอ่ไปนี้
 1. การพัฒนาทรพัยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรให้
แข็งแกรง่ เพื่อให้ผู้บรหิารระดับกลาง สามารถดูแลพนักงานใต้
บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของบรษัิทฯ และเพื่อรกัษาระดับความสามารถทางการ
แข่งขัน
 2. การเสรมิสรา้งระบบตรวจสอบภายในใหม้ปีระสิทธิภาพ 
เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอืน่
 3. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยโดย
เฉพาะด้านการบรหิารการเงนิ และการจดัการข้อมูลด้วยการใช้
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจเพ่�อเป็น “ผ้้ให้บีริการสินเชื่่�อไมโคัร
ไฟแนนซ ์ท่�ม่คัวามรบัีผิดชื่อบี” 
บรษัิทฯ ไดว้างแนวทางในการพัฒนาความยัง่ยนืด้วยการคำานึงถึง
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ใน
การดำาเนินธุรกิจ เนื่องจากบรษัิทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่าปัญหา
เรือ่งความเหล่ือมลำาทางการเงนิเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจทีฝั่งราก
ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นปัญหาที่เรยีกได้ว่าเป็น
จุดกำาเนิดของธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ในประเทศไทย ดังนัน้ 
หลักการของบรษัิทฯ คือการดำาเนินงานโดยยึดมั่นต่อนโยบาย
สิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์์สินเชื่อ ขัน้ตอนในการอนุมัติ
สินเชื่อ และการให้บรกิาร ต้องเป็นไปอย่างทัว่ถึง และเท่าเทียม 
และไมม่กีารกีดกนั หรอืแบง่แยกลกูคา้ด้วยแตกตา่งทางกายภาพ, 
ทางเพศ, เชื้อชาติ, ศาสนา, สถานะทางสังคม หรอื ทัศนคติทาง
ด้านการเมือง มาใช้เป็นเครือ่งมือในการลดความเหลื่อมลำาทาง 
การเงนิของประชาชนไทย ด้วยการเป็นแหล่งเงนิกู้ทางเลือกเพื่อ
เพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายและ
สะดวกยิ่งขึ้น

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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รายได้ดอกเบ่ี�ยและ
ค่ัาธรรมเน่ยมในการให้
บีรกิารสินเชื่่�อ

สินเชื่อทะเบียนรถและที่ดิน MTC บรษัิทแม่ 13,762 68.58 11,204 69.94 11,212 76.10

สินเชื่อส่วนบุคคล MTC บรษัิทแม่ 4,387 21.86 3,520 21.97 2,704 18.35

สินเชื่อเช่าซื้อ MTLS 99.99 1,050 5.23 471 2.94 46 0.31

รวมรายได้ดอกเบ่ี�ยและ
ค่ัาธรรมเน่ยม

19,199 95.67 15,195 94.86 13,962 94.76

รายได้ค่าธรรมเนียม 
และบรกิาร 1)

719 3.58 705 4.40 677 4.60

รายได้ค่านายหน้าจากการ
ขายประกันวินาศภัย

MTLI 99.99 72 0.36 64 0.40 49 0.33

รายได้อืน่ 2) 78 0.39 55 0.34 45 0.31

รวมรายได้ 20,068 100.00 16,019 100.00 14,733 100.00

ประเภทของรายได้  ดำาเนินการโดย %การถือหุ้น
ของบริษัท

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละล้านบาท  ร้อยละล้านบาท   ร้อยละ

1.2.1 โคัรงสรา้งรายได้
ผลการดำาเนินธุรกิจในปี 2565 บรษัิทฯ มีรายได้หลักคือรายได้ดอกเบี้ยในการให้บรกิารสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
95.67 ของรายได้รวม ทัง้น้ีรายได้จากสินเช่ือเช่าซื้อมีการเติบโตตามเป้าหมายที่บรษัิทฯ วางไว้ แม้ว่าจะอยู่สถานการณ์โรคระบาดอุบัติ
ใหม่ Covid-19 แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งโครงสรา้งรายได้ของบรษัิทฯ มีรายละเอยีดดังนี้

หมายเหตุุ:  
1) รายได้้ค่่าธรรมเนีียม ประกอบด้้วยค่่าตุิด้ตุามทวงถาม 
2) รายได้้อ่�นี ประกอบด้้วยรายได้้ค่่าบรกิารข้้อมูลแก่บรษัิัทประกันี กำาไรจากการข้ายทรพัย์สิินี ค่่าเสีิยหายจากการยึด้รถ รายได้้ด้อกเบี�ย เป็นีตุ้นี

1.2.2 ข้อม้ลเก่�ยวกับีผลิตั้ภัณฑ์์

(1) ลักษัณะผลิตั้ภณัฑ์์หรอ่บีรกิาร และการพฒันานวตัั้กรรมธุรกจิ

การพฒันาผลิตั้ภณัฑ์์สินเชื่่�อโดยคัำานึงถึง ESG ดว้ย Asset-Based 
Assessment Approach
ในปี 2565 เมืองไทย แคปปิตอล มีผลติภณัฑ์สิ์นเชือ่ไมโครไฟแนนซ์
สำาหรบัลูกค้ารายย่อย โดยมุ่งเน้นไปยังผลิตภัณฑ์์สินเชื่อที่ใช้วิธี
การพิจารณาอนุมัติสินเช่ือแบบ unconventional ด้วยการ
คำานึงถึงผลกระทบดา้นสังคมผา่นวธีิการประเมนิมลูคา่หลกัประกนั 
(Asset-Based Assessment Approach) ทดแทนการ

ประเมินข้อมูล หรอืเรยีกรอ้งหลักฐานประเภทรายได้ และข้อมูล
เครดิตบโูรของลกูคา้ ซึง่เป็นขอ้มลูทีป่ระชากรส่วนใหญข่องประเทศ
ไม่มี เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีรายได้ประจำา ซึ่งบริษัทฯ 
เชือ่ว่าวธีิการประเมนิดงักลา่วจงึถือเป็นทางออกสำาหรบัประชากร
กลุ่มน้ีในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ทางเลือก และเป็นการลดความ
เหลื่อมลำาด้านการเงินในประเทศ โดยบริษัทฯ พิจารณาเลือก
หลักประกันสำาหรบัผลิตภัณฑ์์สินเช่ือซ่ึงมีความเส่ียงการผิดนัด
ชำาระตำา อตัราส่วนการให้สินเชื่อโดยเทียบกับมูลค่าหลักประกันที่
เหมาะสม การกำาหนดวงเงนิสูงสุดตอ่สัญญาและลูกคา้ในระดบัตำา 

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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อตัราดอกเบี้ยที่เหมาะสมต่อความเส่ียงด้านเครดิต ขัน้ตอนการ
ติดตามหนี้ และขัน้ตอนการอนุมัติสินเชื่อ ล้วนเป็นปัจจยัที่ส่งผล
ให้อัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของพอร์ตสินเช่ือของบริษัทฯ 
อยู่ในระดับตำากว่าอตัราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของอุตสาหกรรม 
ซึง่อตัราหนีท่ี้ไมก่อ่ใหเ้กดิรายไดข้องบรษัิทฯ เป็นดชันชีีว้ดัผลการ
ทำางานของบุคลากรที่สำาคัญที่สุด
 ซึ่งผลิตภัณฑ์์สินเช่ือหลักของบริษัทฯ คือสินเช่ือจำานำา
ทะเบียนรถ หรือสินเช่ือที่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเดิมของบรษัิทฯ บรษัิทฯ
ไดข้ยายผลติภณัฑ์์สินเชือ่ไปสู่ผลติภณัฑ์สิ์นเชือ่ทีไ่มม่หีลกัประกัน
ภายใตใ้บอนญุาตสินเชือ่ส่วนบคุคลภายใตก้ารกำากบั และใบอนุญาต
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับ และ
สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึง
ศักยภาพในการเติบโตผลิตภัณฑ์์สินเชื่อใหม่ดังกล่าวในอนาคต 
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์์ทางการเงินสำาหรบัลูกค้ารายย่อยในปัจจุบัน
ของบรษัิทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ผลิตภัณฑ์์สินเชื่อหลัก และ 
1 บรกิารเสรมิ ดังต่อไปนี้

 1. สินเชื่่�อทะเบ่ียนรถ 
 บรษัิทฯ ให้บรกิารสินเชื่อทะเบียนรถแก่ลูกค้ารายย่อย
ทั่วไป ด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้
การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดังกล่าว อนุญาตให้สามารถเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยได้ไม่เกินอตัรา รอ้ยละ 24 ต่อปี (ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2563 เรือ่ง การกำาหนดหลักเกณฑ์์ 
วิธีการ และเงือ่นไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกำากับ) โดยมียานพาหนะประเภทต่าง ๆ  เป็นประกัน ประกอบ
ด้วยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ และรถเพื่อการเกษตร 
ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก และเป็นกรรมสิทธิ�ของผู้ขอ
สินเชื่อมาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่บรษัิทฯ กำาหนด ทัง้นี้ลูกค้าที่มา
ขอสินเชื่อจะต้องส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริงให้แก่
บรษัิทฯ เพือ่เป็นประกนั โดยไมต่อ้งจดทะเบยีนโอน กรรมสิทธิ�ใน
สมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่บริษัทฯ ทั้งน้ีลูกค้าจะยังคงเป็น
เจา้ของกรรมสิทธิ�ในรถที่นำามาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ 
และสามารถนำารถกลับไปใช้งานได้ตามปกติ
 
 2. สินเชื่่�อท่�ม่โฉนดท่�ดิน
 บริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือท่ีมีโฉนดท่ีดิน โดยพิจารณา
วงเงนิสินเชือ่ตามสัดส่วนของมลูคา่ทีด่นิ โดยอตัราดอกเบีย้ไมเ่กนิ
รอ้ยละ 15 ต่อปี
 

 3. สินเชื่่�อส่วนบุีคัคัล 
 บรษัิทฯ ให้บรกิารสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน 
ด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกำากับ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2549 
แก่ลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำาระสินเช่ือทะเบียนรถกับบรษัิทฯ 
มาก่อน และมีประวัติการผ่อนชำาระที่ดีเท่านัน้ เนื่องจากเป็นการ
ให้สินเชื่อโดยไม่มีหลักประกัน ซึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลดังกล่าวอนุญาตให้สามารถเรยีกเก็บดอกเบี้ย 
ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปี (ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สนส.12/2563 เรื่อง การกำาหนดหลักเกณฑ์์ 
วิธีการ และเงือ่นไขในการประกอบธุรกจิสินเชือ่ส่วนบุคคลภายใต้
การกำากับ)

 4. สินเชื่่�อนาโนไฟแนนซ ์

 บรษัิทฯ ใหบ้รกิารสินเชือ่นาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) 

ด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ

อาชีพภายใต้การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 

26 พฤษภาคม 2558 ซึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ

รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพดังกล่าว อนุญาตให้สามารถ 

เรยีกเก็บดอกเบี้ยได้ไม่เกินอตัรารอ้ยละ 33 ต่อปี (ตามประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.13/2563 เรื่องการกำาหนด

หลกัเกณฑ์ ์วธีิการ และเงือ่นไขในการประกอบธุรกจิสินเชือ่รายยอ่ย

เพือ่การประกอบอาชพีภายใตก้ารกำากับ) และเป็นสินเช่ือแบบไมม่ี

หลักประกัน โดยมีวัตถุประสงค์การให้สินเช่ือเพื่อการประกอบ 

อาชพีให้แก่ลูกค้าท่ีมีประวัติการผ่อนชำาระสินเช่ือทะเบียนรถกับ

บรษัิทฯ มาก่อน และมีประวัติการผ่อนชำาระที่ดีเท่านัน้

 5. สินเชื่่�อเชื่า่ซ่�อรถจกัรยานยนตั้์ 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่า ซ้ือรถ 
จักรยานยนต์ภายใต้บรษัิท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำากัด (“MTLS”) 
ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งบรษัิทจำากัดเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2562 มี
ทนุจดทะเบยีนและเรยีกชำาระแลว้จำานวน 1,000 ล้านบาท แบง่เป็น
หุน้สามัญจำานวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ปัจจุบนั บรษัิทฯ  ถือหุน้ใน MTLS จำานวน 9,999,997 หุน้ คิดเป็น 
สัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

MTLS ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสินเช่ือเชา่ซ้ือรถจกัรยานยนตใ์หม่

แก่ลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถของบรษัิทฯ ที่มีประวัติการชำาระที่ดี

และมีความต้องการซื้อรถจกัรยานยนต์ใหม่ด้วยการเช่าซื้อผ่าน

สาขาของบรษัิทฯ
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ส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์์สินเช่ื้อที่อนุมัติด้วยวธีิการประเมิน
มูลค่าหลักประกันของบริษัทฯ ในปี 2565

ส่วนแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในปี 2565

สินเช่ื้อจำานำาทะเบียนรถ (ล้านบาท) 
80,030 ร้อยละ 66.35

สินเช่ื้อเช่้าซืื้�อ (ล้านบาท)
5,636  ร้อยละ 4.67

สินเช่ื้อไม่มีหลักประกันรวม (ล้านบาท)  
21,694  ร้อยละ 17.99

สินเช่ื้อโฉนดที่ดิน (ล้านบาท)
13,253 ร้อยละ 10.99

กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำา 
ร้อยละ 22.38

กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีรายได้ประจำา (ESG) 
ร้อยละ 77.62

 6. ธุรกิจบีรกิารนายหน้าประกันวินาศภัย 
 บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยภายใต้ 
บรษัิท เมืองไทยลิสซิ่ง อนิชัวรนัส์ โบรกเกอร ์ จำากัด (“MTLI”) 
ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบรษัิทจำากัดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 
โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน 2 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
100 บาท ปัจจุบัน บรษัิทฯ ถือหุ้นใน MTLI จำานวน 19,998 หุ้น 
คิดเป็น สัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
 MTLI ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ได้แก่ 
พ.ร.บ. รถจกัรยานยนต์ และรถยนต์ (Compulsory Third-Party 
Insurance: CTP) และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยได้รับ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
และส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตัง้แต่วันที่ 4 
พฤษภาคม 2554 ปัจจุบันกรมธรรม์ประกันวินาศภัย ที่ MTLI 
เป็นนายหน้าในการจำาหน่าย ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถสำาหรบัรถจกัรยานยนต ์(พ.ร.บ. รถจกัรยานยนต)์ 

กรมธรรมคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำาหรับรถยนต์ (พ.ร.บ. 

รถยนต์) กรมธรรม์ประกันภัยรถหาย และกรมธรรม์ประกันภัย 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

 7. สินเชื่่�อผ่อนชื่ำาระเคัร่�องใชื่ไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ทั�วไป

 บรษัิทฯ ใหบ้รกิารสินเช่ือภายใต ้บรษัิท เมืองไทย เพย ์เลเทอร ์

จำากัด (“MTPL”) ซึ่งทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 

22 ตุลาคม 2565 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท 

(เรียกชำาระแล้ว จำานวน 550 ล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

จำานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ปัจจุบัน

บรษัิทฯ ถือหุน้ใน MTPL จำานวน 9,999,996 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน

รอ้ยละ 99.99 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทัง้หมด

 MTPL ใหบ้รกิารสินเช่ือผอ่นชำาระอุปกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้า

และอุปกรณ์ทั่วไป ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ซ้ือก่อน ผ่อนทีหลัง” 

เปิดใหบ้รกิารกบัลกูคา้ทัว่ไปโดยการผ่อนชำาระผา่นสาขาของบรษัิท

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงนิก้้ของล้กค้ัาด้วยการขยายสาขา
บรษัิทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเข้าถึงลูกค้าด้วยกลยุทธ์การขยายจำานวนสาขาไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ ซึ่งดำาเนินตามแผนกลยุทธ์ในการ
ดำาเนินธุรกิจระยะกลางของบรษัิทฯ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2566 ส่งผลให้ลูกค้าและประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่
ไม่สามารถเข้าถึงบรกิารของธนาคารพาณิชย์ หรอืดิจทิัลแบงก์กิ้ง สามารถเข้าถึงการให้บรกิารของบรษัิทฯ ได้งา่ยและสะดวกยิ่งขึ้น 

 โดยในปี 2565  บรษัิทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จำานวน 869 สาขา เป็นสาขาใหญ่จำานวน 32 สาขา สาขาย่อยจำานวน 374 สาขา และ
ศูนย์บรกิารจำานวน 463 สาขา อย่างไรก็ตามอตัราเฉลี่ยสินเชื่อคงค้างต่อสาขาเท่ากับ 18.09 ล้านบาท เทียบกับ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2564 ที่
เท่ากับ 15.83 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าบรษัิทฯ สามารถรกัษาประสิทธิภาพในการเติบโตลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือผ่านการขยายสาขาได้
อย่างมัน่คง

48,047

60,338

70,968

91,812

120,613

2561 2562 2563 2564 2565

3,279

6,668

5,799

4,884

4,107

14.38

18.09

15.83

14.5314.69

จาํนวนสาขาลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือคงค้างต่อสาขา

สาขาบริการ
ลูกค้าจำานวน 

6,668 
สาขาทั่วประเทศ

ศูนย์บริการ
ลูกค้าทาง

โทรศัพท์หมายเลข
02-4838888

Facebook 

Line

เมืองไทย แคปปิตอล 4.0 
แอปพลิเคชั้น
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 ทัง้นี้ กลยุทธ์การขยายธุรกิจ ในระหว่างปี 2564-2566 
จะยงัคงดำารงอตัราการเตบิโตผา่นการเปิดสาขาดว้ยการเปิดสาขา
อีกเฉลี่ยปีละ 500-600 สาขา อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ได้เพิ่ม
กลยุทธ์การขยายช่องทางการปล่อยสินเชื่อ และเพิ่มผลิตภัณฑ์์ 
และบริการสินเชื่อใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย ด้วยความคาดหวังว่า
กลยุทธ์ที่เพิ่มมาดังกล่าวจะช่วยปรบัปรุงประสิทธิภาพของสาขา 
หรอือตัราส่วนสินเชื่อต่อสาขาของบรษัิทฯ ให้เพิ่มสูงขึ้น

การออกแบีบีผลิตั้ภณัฑ์์สินเชื่่�อ เง่�อนไข และขั�นตั้อนการปฏิบัิีตั้งิาน
ให้เหมาะสมเพ่�อการคัวบีคุัมคัวามเส่�ยงการผิดนัดชื่ำาระ 
บรษัิทฯ พิจารณาเลือกหลักประกันสำาหรบัผลิตภัณฑ์์สินเชื่อซึ่งมี
ความเส่ียงการผดินดัชำาระตำา อตัราส่วนการใหสิ้นเช่ือโดยเทยีบกับ
มูลค่าหลักประกันที่เหมาะสม การกำาหนดวงเงนิสูงสุดต่อสัญญา
และลกูคา้ในระดบัตำา อตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสมตอ่ความเส่ียงดา้น
เครดิต ขั้นตอนการติดตามหนี้ และขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ 
ล้วนเป็นปัจจยัที่ส่งผลให้อัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของพอรต์
สินเชือ่ของบรษัิทฯ อยู่ในระดบัตำากวา่อตัราหนีท้ีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายได้
ของอุตสาหกรรม ซึ่งอัตราหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบรษัิทฯ 
เป็นดัชนีชี้วัดผลการทำางานของบุคลากรที่สำาคัญที่สุด
 
การสรา้งประสบีการณ์ท่�ด่แก่ล้กค้ัา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีจำานวนลูกค้าคงค้าง
ทัง้หมด 3.2 ล้านคน บรษัิทฯ เล็งเห็นว่าการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพฒันาประสบการณ์ (Customer Experience) เป็นกลยทุธ์
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีสำาคัญ ดังนั้น ในปี 2565 นี้ บรษัิทฯ 
จงึได้ดำาเนินงานดังต่อไปนี้

 1. การมุง่เนน้การให้บีรกิารท่�เป็นเลิศ ทั�วถึง และเทา่เทย่ม
 1.1 นโยบายการให้บรกิารที่เป็นเลิศ
 บรษัิทฯ มุ่งเน้นการสรา้งมาตรฐานด้านการบรกิาร โดย
จดัใหพ้นกังานไดฝึ้กอบรม และไดร้วมผลการประเมนิการใหบ้รกิาร
เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือวัดผลการดำาเนินงานของบุคลากร 
(KPI) การให้บรกิารต่อลูกค้า 
 1.2 ช่องทางสำาหรบั Customer Engagement
 แมว่้าลกูคา้ส่วนใหญข่องบรษัิทฯ จะเป็นลกูคา้กลุม่ออฟไลน์ 
(Offline) อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บรษัิทฯ พบว่าจำานวน
ลกูค้าทีต่ดิต่อบรษัิทฯ ผา่นชอ่งทางออนไลน์ อาท ิส่ือสังคมออนไลน์, 
โทรศัพท,์ และอเีมล มมีากกวา่ 770,000 ราย 

 2. การพฒันานวตัั้กรรม และ Digital Transformation
 2.1 แอปพลิเคชัน เมืองไทย แคปปิตอล 4.0
 เป็นแอปพลเิคชนับนโทรศัพทม์อืถอื ซึง่เริม่เปิดใหบ้รกิาร
แก่ลูกค้าของบรษัิทฯ มาตัง้แต่ปี 2560 เพื่ออำานวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าในการตรวจสอบสินเชื่อคงค้าง วันชำาระ และตำาแหน่ง

ของสาขาของบรษัิทฯ อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ  มีนโยบายในการ
พฒันาออนไลน์โมดูลตา่ง ๆ  เพิม่ขึน้ อาทิ การชำาระสินเชือ่ออนไลน์  
และบริการอื่น ๆ ในอนาคต ซ่ึงในปี 2565 มีบัญชีผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันเมืองไทย 4.0 เพิ่มขึ้นกว่า 141.00% เมื่อเทียบกับ
ปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ทัง้นี้ บรษัิทฯ มีการทบทวนข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้งาน นำามาปรับปรุงกระบวนการดำาเนินการภายใต้
แอปพลิเคชันอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับความ
สะดวกสบายและความรวดเรว็ในการให้บรกิารเพิ่มมากข้ึน ด้วย
การรว่มมือกับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารต่างประเทศ และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ในการเพิ่มช่องทางการชำาระบิลข้ามธนาคาร
ผ่านเครือ่งรบัจา่ยเงนิอัตโนมัติ และการทำาธุรกรรมทางการเงนิ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ได้เพิ่มช่องทางการ
ทำาการตลาดรปูแบบใหม่ ด้วยการอัปเดตข้อเสนอพิเศษ สินเชื่อ
ส่วนบุคคลใหม่ ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้
งา่ยยิ่งขึ้น

 3. การปล้กฝัังการตั้ระหนักร้้และวินัยทางการเงินให้
แก่ล้กค้ัา
 3.1 โครงการรูร้บั-จบัจา่ย
 บรษัิทฯ ได้จดัทำาโปรแกรมรูร้บัจบัจา่ย ซึ่งเป็นโปรแกรม 
บญัชใีหผู้ใ้ชง้านสามารถบนัทึกรายรบัรายจา่ย โดยองิจากแนวทาง
ปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย
การลดหน้ีครวัเรอืนในภาคประชาชนของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
พรอ้มทั้งเปิดให้ลูกค้าของบรษัิทฯ และประชาชนทั่วไปสามารถ 
ดาวน์โหลดโปรแกรมจากหน้าเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ไปใช้ได้โดย
ไมม่คีา่ใชจ้า่ย โดยโปรแกรมสามารถวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชจ้า่ย
ว่ามีวินัยหรอืไม่มีวินัย มีเป้าหมายให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจพฤติกรรม
การใช้จ่ายของตนเอง สามารถติดตามค่าใช้จ่าย รายรับ และ
เงนิออมไดห้รอืหากลูกคา้และประชาชนทัว่ไปตอ้งการสมุดบนัทึก
บัญชีรายรับ-รายจ่าย ก็สามารถขอได้จากสาขาของบริษัทฯ  
ทุกสาขา 
 
 3.2 โครงการ “คลินิกแก้หนี้” รว่มกับ บรษัิท บรหิาร
สินทรพัย์สุขุมวิท จำากัด (บสส.)
 นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคมที่บรษัิทฯ รเิริม่ข้ึนเพื่อ 
สนับสนุนการสรา้งวินัยทางการเงนิให้แก่ลูกค้าของบรษัิทฯ และ
ประชาชนทัว่ไปแล้วนัน้ บรษัิทฯ ยังรว่มกับ บสส. ในการเข้ารว่ม
โครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้กับ
เจ้าหนี้หลายราย โดยเป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงนิสด และ
สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อให้มีโอกาสแก้ปัญหาหนี้
ควบคูก่บัการส่งเสรมิเรยีนรูก้ารวางแผนและสรา้งวนิยัทางการเงนิ
ที่ดีให้แก่ลูกหน้ีและประชาชนที่สนใจ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศในระยะยาว โดยในปี 2565  
มีผู้ประกอบการที่มิใช่สถาบันการเงนิเข้ารว่มทัง้ส้ิน 18 สถาบัน
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 4. การพัฒนาจรยิธรรมของอุตั้สาหกรรม
 ตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติ ตระหนักถึงความเดือดรอ้นของลกูหนี้
และเห็นความจำาเป็นเรง่ด่วนในการให้ความช่วยเหลือ โดยมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันการเงนิและผู้ประกอบธุรกิจให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด Covid-19 อย่างต่อเนื่องมานัน้
 การให้ความช่วยเหลือตามแนวทางข้างต้น ลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการที่มิใช่สถาบันการเงิน  
(Non-bank) เพื่อแสดงความประสงค์ขอรบัความช่วยเหลือได้

 5. การเคัารพตั้่อคัวามพึงพอใจ สิทธิ และข้อม้ลส่วนบุีคัคัลของล้กค้ัา
  5.1  ข้อเสนอแนะ และผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

ให้คะแนนความพึงพอใจ
บนแอปพลิเคชั้น
เมืองไทย แคปปิตอล 4.0

แบบสอบถามสำารวจ
ความพึงพอใจ

Facebook

ช่้องทางรับเร่ืองร้องเรียน Whistleblower 
ทางอเีมล หรือ บนเวบ็ไซื้ต์ของบริษัทฯ

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565

18



 6. ข้อม้ลส่วนบุีคัคัลของล้กค้ัา
 เพื่อให้บรษัิทฯ ดำาเนินธุรกิจสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ซึ่งได้รบัการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป บรษัิทฯ ได้กำาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง คือ
นโยบายการรกัษาข้อมูลและความปลอดภัยสารสนเทศ และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ทั้งนี้นอกจากการกำาหนด
นโยบายดังกล่าวแล้ว บรษัิทฯ ยังเพิ่มประเด็นความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการรกัษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผูป้ฏบิตังิาน เพือ่ลดหรอืจำากดัความเส่ียงทีเ่ก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัติามกฎหมายเพือ่การคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
ของลูกค้าแล้ว

ยอดล้กหน่�คังเหล่อตั้ามประเภทของผลิตั้ภัณฑ์์สินเชื่่�อ

   

สินเชือ่ทะเบยีนรถ 80,030 66.35 62,498 68.07 50,985 71.84

สินเชือ่มีโฉนดท่ีดนิเป็นหลกัประกนั 13,253 10.99 9,389 10.23 5,277 7.44

สินเชือ่ส่วนบคุคลแบบไม่มหีลกัประกนั 15,720 13.03 9,794 10.67 6,928 9.76

สินเชือ่นาโนไฟแนนซ์ 5,974 4.95 5,921 6.45 7,417 10.45

สินเชือ่เช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์หม่ 5,636 4.67 4,210 4.59 361 0.51

รวมล้กหน่�คังค้ัาง 120,613 100.00 91,812 100.00 70,968 100.00

หมายเหตุุ: ลูกหนีี�ค่งค่้างค่ำานีวณจากมูลหนีี�ตุามสัิญญาและด้อกเบี�ยค่้างรบั

ประเภทผลิตภัณฑ์์สินเช่ื้อ
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ล้านบาท    ร้อยละล้านบาท     ร้อยละล้านบาท   ร้อยละ

(2) การตั้ลาดและการแข่งขัน

การตั้ลาดและการแข่งขันในอุตั้สาหกรรมสินเชื่่�อทะเบี่ยนจำานำา
ทะเบ่ียนรถและสินเชื่่�อส่วนบุีคัคัล

สภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ/สินเช่ือ
ส่วนบุคคล และขนาดของตลาดปี 2565
 สืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคไวรสั Covid-19 ที่
ส่งผลกระทบไม่เพยีงแตร่ะบบเศรษฐกจิทัว่โลกเทา่นัน้ แตย่งัส่งผล 
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงระบบ Supply 
Chain ทัง้หมดอย่างมีนัยสำาคัญ ทำาให้เกิดการชะลอตัวด้านการ
ส่งออก และด้านการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง อนัเกดิ
จากการปิดประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการชะลอการ
เดินทางของนักท่องเท่ียวและนักธุรกิจทั่วโลก ซึ่งหลายสถาบัน
คาดการณ์ว่าการบรโิภคของภาคเอกชนจะมีแนวโน้มชะลอตัวลง
ตามปัจจยัพืน้ฐานรายไดท้ีล่ดลง และสัดส่วนหนีค้รวัเรอืนจะสูงขึน้ 

ทัง้นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึได้ขอความรว่มมือจากสถาบัน
การเงนิ และผู้ประกอบการทีมิ่ใช่สถาบนัการเงนิในการออกมาตรการ 
ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รบัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่
ผนัผวนระยะท่ี 1 โดยผู้ประกอบการสามารถขอเงนิกู้ Soft Loan 
จากธนาคารออมสิน ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยตำา เพื่อนำามาชดเชย
สภาพคล่องจากมาตรการช่วยเหลือ และสามารถใช้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี เรือ่ง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสำาหรบักิจการที่
ใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่่งผล 
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 
สำาหรบัมาตรการช่วยเหลอืลกูหนีร้ายยอ่ยในระยะท่ี 2 นัน้ เป็นการ
ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเป็นการเฉพาะ
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 ณ ส้ินเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2565 สำาหรบัผูป้ระกอบธุรกจิ
ทีม่ใิชส่ถาบันการเงนิ รายงานยอดสินเช่ือคงคา้ง สินเช่ือส่วนบคุคล
ภายใต้การกำากับ (ไม่รวมที่มีทะเบียน รถเป็นประกัน) รวมทัง้ส้ิน 
315,744 ล้านบาท เทียบกับยอดสินเชื่อคงค้างประเภทเดียวกัน
ของบรษัิทฯ จำานวน 15,720 ล้านบาท หรอืคิดเป็น รอ้ยละ 4.98 
ของสัดส่วนการตลาด ยอดสินเช่ือคงคา้ง สินเช่ือส่วน บคุคลภายใต้
การกำากับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน รวมทั้งส้ิน 
209,704 ล้านบาท เทียบกับยอดสินเชื่อคงค้างประเภทเดียวกัน
ของบรษัิทฯ จำานวน 80,030 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.16 
ของสัดส่วนการตลาด สินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกำากับ มีมูลค่ารวม 33,486 ล้านบาท เทียบกับยอด
สินเชือ่คงค้างประเภทเดยีวกนัของบรษัิทฯ จำานวน 5,973 ล้านบาท 
หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 17.84 ของสัดส่วนการตลาด

* แหลง่ที�มาข้องข้อ้มูล : ธนีาค่ารแหง่ประเทศไทย  

 อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2565 น้ี สืบเน่ืองจากการที่
กระทรวงการคลังได้กำาหนดให้ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็น
ประกนั เป็นธุรกจิทีต่อ้งดำาเนนิการภายใตใ้บอนญุาตประกอบธุรกจิ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง กิจการที่ต้องขออนุญาต
ตาม ข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรือ่ง สินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ) (ฉบับที่ 3) และมีผลบังคับใช้ตัง้แต่
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เป็นตน้มา ส่งผลใหม้ผีูป้ระกอบการ
ใหบ้รกิารสินเชือ่ทัง้รายเกา่ และรายใหม ่ แสดงความสนใจในการ
เข้าสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ 
ได้รวมตัวกันในนามสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ทะเบียนรถเพื่อรว่มปรกึษาหารอืแนวทางในการดำาเนินธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรว่มกันทุกภาคฝ่าย

สภาพการแข่งขันภายในอุตั้สาหกรรมในปีท่�ผ่านมา
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ภายใต้ใบอนุญาตสินเช่ือรายย่อยระดับจงัหวัดภายใต้การกำากับ 
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถรายเล็กที่อยู่ใน
รปูบรษัิท ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนของ
ประชาชนทัว่ไป (Financial Inclusion) ก่อให้เกิดความชัดเจน
และโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับ จึงทำาให้มี 
ผูป้ระกอบการเดมิทัง้ผู้ประกอบการทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ และมใิช่
สถาบนัการเงนิ และผู้ประกอบการรายใหม ่รวมทัง้ผูป้ระกอบการ
ให้บรกิารสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ บรษัิทประกันภัย และ
ผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านการส่ือสาร และธุรกิจขายสินค้า
อุปโภค บรโิภคอืน่ ๆ หันมาให้ความสนใจที่จะเข้าสู่การแข่งขัน ใน
อุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อรายย่อยมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2565 นี้ ผู้ประกอบการได้เริม่มีการ
พัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังต่อไปนี้

 1. การแข่งขันด้วยการนำาเสนอผลิตั้ภณัฑ์์สินเชื่่�อท่�แตั้กต่ั้าง 
 เนือ่งจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรงขึน้ ผู้ประกอบการใหบ้รกิาร
สินเชือ่รายย่อยจงึพยายามสรา้งความแตกต่างด้วยการนำาเสนอ
ผลติภณัฑ์สิ์นเช่ือใหม ่หรอืผลติภณัฑ์สิ์นเช่ือเดมิท่ีแตล่ะผู้ประกอบการ
มีความชำานาญเป็นพิเศษ เพื่อรักษาฐานลูกค้าและครอบครอง
กลุ่มลูกค้าใหม่ อาทิ การขยับขยายจากผลิตภัณฑ์์สินเช่ือจำานำา
ทะเบยีนรถไปยงัสินเชือ่สำาหรบัธุรกจิขนาดเล็ก สินเชือ่จำานำาโฉนด
ที่ดิน สินเชื่อแบบกลุ่มหรือการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่
พนักงานเอกชนท่ีรบัเงินเดือนผ่านธนาคารของตนเอง เป็นต้น 
อีกทั้ง บรษัิทฯ มีการนำาเสนอผลิตภัณฑ์์สินเชื่อดังกล่าวผ่านทาง
โฆษณา ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีความเป็นธรรมต่อลูกค้าเพื่อ
เป็นช่องทางในการส่ือสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์์สินเชื่อประเภท
ตา่งๆ ซึง่บรษัิทฯ ไดด้ำาเนนิการในการใหข้อ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบั
ผลติภณัฑ์ ์และการใหบ้รกิารของธุรกจิไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (รวมทั้งแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ คุ้มครองผู้บริโภคฯ”) โดยในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บรโิภค เป็นต้น

 2. การแข่งขันด้วยเทคัโนโลย่ 
 ผู้ประกอบการรายใหม่ ทัง้ทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ และ มิใช่
สถาบนัการเงนิ ซ่ึงไมม่ศัีกยภาพเพยีงพอในการขยายจำานวนสาขา 
หรอืมกีลุม่ลกูคา้เป้าหมายทีแ่ตกตา่ง อาจเนน้การเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้
ด้วยการใช้เทคโนโลยี และข้อมูล (Data Analytics) เป็น
กลยุทธ์หลกัในการแขง่ขนั อาท ิการปลอ่ยสินเชือ่ผา่นแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์ หรอืการควบรวมกับธุรกิจที่ให้บรกิารด้านเทคโนโลยี
และการส่ือสาร เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ก็มิได้เพิกเฉยต่อการแข่งขันด้วย
เทคโนโลยี หากแต่ได้เริ่มดำาเนินการในการนำาเทคโนโลยีมาใช้

เพือ่ปรบัปรุงประสบการณ์การใช้บรกิารของกลุม่ลกูคา้ (Customer 

Experience Management) เพือ่ใหไ้ดร้บัความสะดวก และความ

โปรง่ใสในการให้บรกิารมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำาเสนอแอพพลิเคชัน

บนโทรศัพท์มือถือ “เมืองไทย แคปปิตอล 4.0” ให้ลูกค้าสามารถ

ดาวน์โหลดไปใช้งานในการเช็คยอดคงค้าง และบรกิารอืน่ๆ ได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำาลังอยู่ในระหว่างการดำาเนินการเพื่อ

พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันดังกล่าวให้สร้างมูลค่ายิ่งขึ้น เพื่อ

รองรบัการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรม

 ทั้งน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกหลักเกณฑ์์การ

ประกอบธุรกจิสินเชือ่ส่วนบคุคลดจิทิลั (Digital Personal Loan) 

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เพ่ือส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าถึง

บรกิารทางการเงนิในระบบไดง้า่ยขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ทีไ่มม่รีายได้

ประจำา กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีทรพัย์สิน

ท่ีสามารถใช้เป็นหลักประกัน ให้สามารถใช้ข้อมูลทางเลือก 

(alternative data) อาท ิขอ้มูลการชำาระคา่นำา ค่าไฟ คา่โทรศัพท์ 

รายได้หรอืพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ ในการประเมินความ

สามารถหรอืความเตม็ใจในการชำาระหนี ้ ซึง่จะส่งผลใหก้ารแขง่ขนั

ในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลเริม่มีผู้ประกอบการ และการแข่งขันที่

รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตามบรษัิทฯ มองเห็นโอกาสที่จะได้นำาข้อมูล

มาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

ของบรษัิทฯ และขยายช่องทางการขอสินเชื่อได้

 3. การแข่งขันด้วยราคัาและการให้บีรกิาร 

 ณ ปัจจุบัน การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังมิได้เข้าสู่

การแข่งขันด้านราคา แม้ว่าในระหว่างปี 2565 ที่ผ่านมาอาจมี 

ผู้ประกอบการบางรายมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อให้

สอดคล้องกับกฎเกณฑ์์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปรบัลด

อตัราเพดานดอกเบีย้ของสินเช่ือส่วนบคุคลลงทัง้ระบบ โดยสินเชือ่

ส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน ปัจจุบันมีอตัราเพดานดอกเบี้ยที่

ร้อยละ 25 ต่อปี และสินเช่ือส่วนบุคคลแบบมีทะเบียนรถเป็น

หลักประกัน มีอตัราเพดานดอกเบี้ยที่รอ้ยละ 24 ต่อปี และแม้ว่า

จะมีธนาคารของทางภาครัฐแสดงความสนใจที่จะขยายธุรกิจ

ลงมาสู่ธุรกิจสินเชื่อจำานำาทะเบียนด้วยอตัราดอกเบี้ยตำากว่าอตัรา

ดอกเบี้ยเฉลี่ยของตลาดก็ตาม บริษัทฯ มองว่าลูกค้ายังมิให้

ความสนใจกับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับวงเงินสินเช่ือ หรือการให้

บริการ ดังนั้นลักษณะการแข่งขันในอุตสาหกรรมในช่วงปีนี้ 

ยังคงจะเป็นการแข่งขันด้านการให้บริการเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อ 

การแข่งขันเริ่มเข้าสู่การแข่งขันด้านราคา บริษัทฯ เล็งเห็นว่า

ผู้ประกอบการรายใหญมี่ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัเนือ่งจาก

มีต้นทุนที่ตำากว่า มีฐานลูกค้าใหญ่กว่าและอาจมีการจัดการ

ความเส่ียงภายในทีมี่ประสิทธิภาพมากกว่าในการรกัษาคุณภาพหนี ้

จงึทำาใหส้ามารถลดอตัราดอกเบีย้ลงเพือ่แขง่ขนัได ้ อยา่งไรกต็าม 

ปัจจุบันบรษัิทฯ ได้เรยีกเก็บอตัราดอกเบี้ยที่ตำากว่าค่าเฉลี่ยของ

อุตสาหกรรมอยู่แล้ว

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ เป็นไปเพ่ือสอดคล้องกับ

สโลแกน “บรกิารใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รูใ้จ” ซึ่งประกอบด้วย 

กลยุทธ์ดังต่อไปนี้

 1. การให้บีรกิารท่�สะดวกและรวดเรว็ 

 กลยทุธ์การแขง่ขนัทีส่ำาคัญของสินเช่ือรายยอ่ย คอืความ

รวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ

ใชเ้งนิของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็และทนัเวลา บรษัิทฯ จงึมขีัน้ตอน

การอนมุตัสิินเช่ือทีก่ระชบั ทำาใหล้กูคา้สามารถทราบผลการอนมุตัิ 

และรบัเงนิได้ภายใน 20 นาที โดยที่บรษัิทฯ ยังคงให้ความสำาคัญ

กับขัน้ตอนการอนุมัติสินเชื่อที่รดักุม

 2. การบีรกิารล้กค้ัาด้วยคัวามใส่ใจและเป็นมิตั้ร

 คุณภาพของการให้บริการถือเป็นหัวใจสำาคัญในการ

ดำาเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ดังนัน้ บรษัิทฯ จงึมุ่งเน้นและให้ความ

สำาคัญกับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยพนักงานของบริษัทฯ 

ทุกคนจะไดร้บัการฝึกอบรมดา้นการใหบ้รกิารอยา่งสมำาเสมอ ทำาให้

พนักงานสามารถให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนน้อม

และเป็นมติรกบัลกูคา้ดังสโลแกนของบรษัิทฯ วา่ “บรกิารใกล้ชดิ 

ดุจญาติมิตรท่ีรูใ้จ” จากเหตุผลดังกล่าว ทำาให้ลูกค้ากลับมาใช้

บรกิารกับบรษัิทฯ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงแนะนำาบุคคลอื่นๆ ให้

มาใช้บรกิารกับบรษัิทฯ อกีด้วย นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังเน้นการ

ปลูกฝังค่านิยม 5 ประการ แก่พนักงาน ได้แก่ ซ่ือสัตย์สุจริต 

ทุม่เทเพือ่งาน ทัศนคตดีิ สามัคครีวมใจ และระเบยีบวนิยัเครง่ครดั 

อีกทั้ง บรษัิทฯ ยังใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยของการให้

บรกิารลกูคา้อยา่งเครง่ครดั โดยไดจ้ดัใหม้ช่ีองทางในการประเมนิ

ความพึงพอใจของลูกค้า และการรอ้งเรยีนของลูกค้า เพื่อนำามา

ปรบัปรุงแนวทางในการทำางาน ใหเ้กดิประสิทธิภาพและสรา้งความ

พึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น   

 3. การตั้ิดตั้ามหน่�ท่�ม่ประสิทธิภาพและเคัารพตั้่อสิทธิ

มนุษัยชื่นของล้กค้ัา 

 ดว้ยประสบการณ์การดำาเนนิธุรกจิการใหสิ้นเชือ่ทะเบยีนรถ

และสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้บริหารของบริษัทฯ ทำาให้เข้าใจ

พฤตกิรรมและลกัษณะนสัิยของลูกคา้เป็นอยา่งดี สามารถกำาหนด

กระบวนการอนุมตัสิินเชือ่ วงเงนิสินเชือ่ รวมถึงกระบวนการติดตาม

ทวงหนี้ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะของลูกค้าโดย 

บรษัิทฯ กำาหนดนโยบายการบรหิารลกูหนีท้ีเ่รยีกวา่ “MTC Model” 

ซ่ึงเป็นการบรหิารหนีร้อบด้านทัง้ คณุภาพลูกหนี ้ความสามารถใน

การเกบ็หนี ้และความสามารถในการบรหิารหนี ้โดย MTC Model 

ถือเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ทำาให้บริษัทฯ สามารถควบคุมลูกหนี้

ให้อยู่ในเกณฑ์์ที่บรษัิทฯ กำาหนดได้

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 4. การม่ชื่่องทางการให้บีรกิารคัรอบีคัลุมพ่�นท่�ส่วนใหญ่
ของประเทศ 
 บริษัทฯ มีสาขาให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมพื้นที่
ส่วนใหญ่ของประเทศ ไดแ้ก ่ภาคเหนอื ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสาขา ทั้งส้ิน 6,668 สาขา ลูกค้า
สามารถตดิตอ่ขอใชบ้รกิารและชำาระคา่งวดไดท้ีท่กุสาขาของบรษัิทฯ 
ทำาให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการมาใช้บรกิารของบรษัิทฯ และ
ส่งผลทำาใหบ้รษัิทฯ สามารถขยายฐานลกูคา้เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

 5. การพัฒนาและการปรบัีตั้ัวส่้ดิจทิัล
  แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
  ตั้งแต่ปี 2560 บรษัิทฯ ได้เริม่พัฒนาและปรบัตัวสู่ 
ดิจทิัลอย่างสมบูรณ์แบบเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษัิทฯ 
ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “เมืองไทย แคปปิตอล 4.0” บน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์ (Android) 
เพ่ืออำานวยความสะดวกและความโปรง่ใสในการใหบ้รกิารแกล่กูคา้
ในการแจง้เตอืนวนัครบกำาหนดชำาระยอดทีค่รบกำาหนดชำาระ และ
ยอดสินเชื่อคงค้าง

  บรกิารใหม่สู่ Cashless Society 
  บริษัทฯ ได้เริ่มการให้บริการชำาระบิลข้ามธนาคาร 
(Cross Bank Bill Payment) เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ 
ลูกคา้ในการชำาระเงนิกูไ้ดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ผา่นแอปพลิเคชัน
ออนไลน์แบงกิ้ง K-Plus ของธนาคารกสิกรไทยโดยไม่มีค่า
ธรรมเนียม

  การตลาดดิจทิัล และกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย 
  นอกจากการผลักดันการทำาการตลาดผ่านส่ือดิจิทัล 
และกลยุทธ์โซเชยีลมเีดยีเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่และความนา่เชือ่ถอื
ใหกั้บแบรนดแ์ลว้ บรษัิทฯ ยังใชส่ื้อโซเชยีลมีเดยีในการสรา้งความ
ผูกพันกับกลุ่มลูกค้าของบรษัิทฯ อกีด้วย ทัง้นี้ ที่ผ่านมา บรษัิทฯ 
พบว่าชอ่งทางการส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ ไมเ่พยีงแตช่ว่ยเรือ่งการ
ส่ือสารเพื่อการขายเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางการส่ือสารที่ทรง
ประสิทธิภาพที่สำาคัญระหว่างบรษัิทฯ กับกลุ่มลูกค้าของบรษัิทฯ 
ในแง่อื่นๆ อาทิ การแจ้งเบาะแสทุจริต การรับเรื่องร้องเรียน 
การรบัคำาเสนอแนะและข้อติชม บรษัิทฯ จงึได้กำาหนดแนวทาง
และเป้าหมายการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง รวมถึง
เว็บไซต์ของบรษัิทฯ เฟซบุ�ก และอื่นๆ ในการทำาหน้าท่ีส่งสาร 
และรบัสารให้เกิดผลลัพธ์และประโยชน์สูงสุด

  การพัฒนา AI Chatbot 
  ตัง้แต่ปี 2562 บรษัิทฯ ได้เริม่พัฒนา AI Chatbot 
เพือ่ช่วยพัฒนาและปรบัปรุงการส่ือสารกับกลุม่ลูกค้าผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพ และรวดเรว็มากยิ่งขึ้น โดย AI 
Chatbot ของบรษัิทฯ จะสามารถตอบคำาถามของลูกคา้เบือ้งตน้
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์์สินเชื่อ ขั้นตอนในการดำาเนินการขอสินเชื่อ 
ที่ตั้งสาขาของบรษัิทฯ ได้ เป็นต้น ทัง้นี้บรษัิทฯ เชื่อว่าเครือ่งมือ 
AI Chatbot เป็นเครือ่งมอืการส่ือสารทีส่ำาคัญทีส่ามารถเชือ่มตอ่
และการสนบัสนนุการมีส่วนรว่มของลูกคา้ เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถ
รักษาการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงแม้อยู่ช่วงเวลา
นอกทำาการของบรษัิทฯ ก็ตาม
 หนึ่งในเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจของบรษัิทที่สำาคัญ คือ 
บรษัิทฯ จะต้องมีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอนัดับ 1 ในแต่ละ
พืน้ทีท่ีบ่รษัิทฯ เปิดดำาเนนิการอยูแ่ลว้ และฐานลกูคา้จะตอ้งเพิม่ขึน้
ทุกปี โดยจำานวนยอดสินเชื่อคงค้าง 120,613 ล้านบาท เติบโต 
จากปี 2564 รอ้ยละ 31.37

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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(3)  การจดัหาผลิตั้ภัณฑ์์ และการบีรกิาร

แหล่งท่�มาและใชื่ไ้ปของเงนิทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แหล่งเงนิทุนที่สำาคัญของบรษัิทฯ คือเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ  คิดเป็นรอ้ยละ 24.73 และการกู้ยืมโดย
การออกตราสารหนี้ (หุ้นกู้และตั�วแลกเงนิ) คิดเป็นรอ้ยละ 51.19 โดยมีแหล่งเงนิทุนจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 24.08 สำาหรบัการใช้ไป
ของเงนิทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายย่อยและเป็นทรพัย์สินอืน่ ๆ 

ตั้ราสารหน่�ท่�ออกและเงนิก้้ย่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ยอดคงค้างตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยืมเฉพาะในประเทศ มีดังนี้
 
นโยบายการปล่อยสินเชื่อ

ปี 2565
(ล้านบาท)

ปี 2564
(ล้านบาท)หน่วย : ล้านบาท ครบกำาหนด

อตัราดอกเบี�ย
(ร้อยละ)

หุ้นกู้ – เงนิบาท 2.35-4.30 2566-2570 59,725 47,028

ตั�วแลกเงนิ – เงนิบาท 1.75-1.90 2566 2,125 1,215

เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 1.98-4.25 2565-2571 29,876 19,071

รวม 91,726 67,314

นโยบีายการปล่อยสินเชื่่�อ และการบีรหิารคัวามเส่�ยงจากการให้สินเชื่่�อ
เป้าหมายในการดำาเนินงานของบรษัิทฯ คือการเป็นผู้ให้บรกิารสินเชื่อรายย่อยขนาดเล็ก (ไมโครไฟแนนซ์) ที่ช่วยให้ประชาชนที่เข้าถึง
แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินลำาบากสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้นด้วยต้นทุนทางการเงินท่ีเป็นธรรมและโปรง่ใส 
เพื่อเป็น “ผู้ให้บรกิารสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีรบัผิดชอบ” อันหมายถึงการสรา้งผลิตภัณฑ์์สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่สามารถตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาการเข้าถึงบรกิารทางการเงนิ (Financial Inclusion) ของประเทศด้วยความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 ดังนัน้ นโยบายในการปล่อยสินเช่ือของบรษัิทฯ คอืการดำาเนนิงานโดยยึดมัน่ตอ่นโยบายสิทธิมนษุยชน ซึง่รวมถึงผลติภณัฑ์สิ์นเชือ่ 
ขัน้ตอนในการอนุมัติสินเชื่อ และการให้บรกิาร ต้องเป็นไปอย่างทัว่ถึง และเท่าเทียม และไม่มีการกีดกัน หรอืแบ่งแยกลูกค้าด้วยความ
แตกต่างทางกายภาพ, ทางเพศ, เชื้อชาติ, ศาสนา, สถานะทางสังคม หรอื ทัศนคติทางด้านการเมือง มาใช้เป็นเครือ่งมือในการลดความ
เหลื่อมลำาทางการเงนิของประชาชนไทย ด้วยการเป็นแหล่งเงนิกู้ทางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงนิกู้ได้งา่ย
และสะดวกยิง่ขึน้
 บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ อันหมายถึงการปล่อยสินเชื่อขนาดเล็กให้แก่ลูกค้ารายย่อยเท่านั้น และใช้การ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยการคำานึงถึงผลกระทบด้านสังคมด้วยวิธีการประเมินมูลค่าหลักประกัน (Asset-Based Assessment 
Approach) เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์์สินเชื่อที่สำาคัญคือ สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ ทัง้รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ และรถเพื่อการเกษตร 
ท่ีจดทะเบยีนกบักรมขนส่งทางบก โดยกำาหนดอตัราดอกเบีย้ และอตัราส่วนการใหสิ้นเชือ่เทยีบกบัมลูคา่หลกัประกนั (Loan to Value : LTV) 
ให้สอดคล้องกับภาพรวมความเส่ียงการผิดนัดชำาระของแต่ละผลิตภัณฑ์์ย่อย 
 ทั้งนี้ บรษัิทฯ ได้กำาหนดและทบทวนตารางยอดจดัเพื่อลดความเส่ียงการผิดชำาระหนี้ที่เกิดจากการปล่อยสินเชื่อวงเงนิสูงเกิน
ความเหมาะสม โดยรวบรวมขอ้มลูมลูคา่ตลาดของยานพาหนะจากศูนย์ประมลูของบรษัิทฯ (In-house Auction Center) จำานวน 6 ศูนย์
ท่ีกระจายอยูทั่ว่ประเทศ และกำาหนด LTV จากส่วนกลาง เพือ่กำาหนดใหว้งเงนิในการปล่อยสินเชือ่เป็นมาตรฐานเดยีวกันทีมี่อตัราเหมาะสม
กับความเส่ียงที่บรษัิทฯยอมรบัได้
 นอกจากนั้น บรษัิทฯ ยังได้กำาหนดหลักเกณฑ์์การกำากับลูกหนี้รายใหญ่เป็นการภายใน (Internal Single Lending Limit) 
เพื่อลดความเส่ียงด้านการชำาระหนี้ที่เกิดจากการกระจุกตัวของสินเช่ือ หรอืการให้วงเงินสินเช่ือเกินความสามารถและความตั้งใจใน 
การชำาระหนีข้องลกูคา้ โดยวงเงนิสินเชือ่ตอ่ลกูคา้กำาหนดไวไ้มเ่กนิ 550,000 บาท ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึไมม่กีารพึง่พงิลกูคา้รายใดรายหน่ึง 
ที่มีสัดส่วนเกินรอ้ยละ 30 ของรายได้รวมหรอืสินเชื่อคงค้างรวม

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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ปี 2563

นโยบีายการบัีญชื่ท่่�สำาคััญและวิธ่การตั้ั�งสำารอง
นโยบีายการตัั้ดจำาหน่ายหน่�ส้ญ : บรษัิทฯ มีนโยบายตัดจำาหน่ายลูกหน้ีออกจากบัญชีเม่ือกลุ่มบรษัิทฯ ได้ติดตามทวงถามให้ชำาระหนี้ 
ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถามอย่างชัดแจง้และไม่ได้รบัชำาระหนี้

นโยบีายในการตั้ั�งสำารอง : ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงนิ (TFRS 9) โดยเมื่อลูกค้าผิดนัด
ชำาระหนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ จะดำาเนินการติดตามหน้ีและดำาเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จะดำาเนนิการบงัคบัจำาหน่าย
หลักประกัน และสามารถตัง้เรือ่งฟ้องลูกหนี้ได้ภายใน 2 เดือนหากมีส่วนต่างระหว่างราคาขายกับยอดลูกหนี้คงค้าง แต่ที่ผ่านมาบรษัิทฯ 
ลดความเส่ียงจากความเสียหายโดยบรษัิทฯ มีนโยบายให้สินเชื่อไม่เกิน 50% ของมูลค่าหลักประกัน

(4) ทรพัย์สินท่�ใชื่ใ้นการประกอบีธุรกิจ

ใบีอนุญาตั้ในการประกอบีธุรกิจสินเชื่่�อ
เนื่องจากบรษัิทฯ เป็นบรษัิทที่มิใช่สถาบันการเงนิ (Non-Bank) ประกอบธุรกิจให้บรกิารสินเชื่อด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้
การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

ใบีอนุญาตั้ประกอบีธุรกิจสินเชื่่�อส่วนบุีคัคัลภายใตั้้การกำากับี 
อนญุาตใหป้ระกอบธุรกจิสินเช่ือส่วนบคุคลแบบไมม่หีลกัประกนั โดยปัจจุบนัมกีารกำาหนดอตัราดอกเบีย้ไม่เกนิรอ้ยละ 25 ตอ่ปี และสินเชือ่
จำานำาทะเบียนรถ โดยปัจจุบันมีการกำาหนดอตัราดอกเบี้ยไม่เกินรอ้ยละ 24 ต่อปี

ใบีอนุญาตั้ประกอบีธุรกิจสินเชื่่�อรายย่อยเพ่�อการประกอบีอาชื่พ่ภายใตั้้การกำากับี
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพแบบไม่มีหลักประกัน โดยมีการกำากับวงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท และอตัราดอกเบี้ยไม่เกินรอ้ยละ 33 ต่อปี
 ทัง้นีคู้แ่ขง่ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ ่ จงึเป็นผู้ประกอบการสินเชือ่ทะเบยีนรถทีม่ใีบอนญุาตในการประกอบธุรกจิสินเชือ่ส่วนบุคคล
ภายใต้การกำากับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
หรอืใบอนุญาตประกอบธุรกจิสินเชือ่รายยอ่ยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารกำากับ (Pico Finance) จากกระทรวงการคลงั ซ่ึงใบอนญุาตดังกลา่ว
นับเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรม (Barrier to entry) ที่สำาคัญประเภทหนึ่ง โดยผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าสู่การแข่งขัน
ในอุตสาหกรรม หรอืผู้ประกอบการที่ได้รบัใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อแล้วนัน้จะต้องมีความสามารถในการรกัษาและดำารงไว้
ซึ่งมาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์์กำากับ

ทรพัย์สินถาวรหลักท่�ใชื่ใ้นการประกอบีธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บรษัิทฯ มีทรพัย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีทัง้ส้ิน 1,112.06 ล้านบาท 
โดยมอีาคารสำานกังานใหญ ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 332/1 ถนนจรญัสนทิวงศ์ แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และมีสาขาทีท่ำาการของบรษัิทฯ 
เพียง 7 สาขา ที่บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ สาขาที่ทำาการของบรษัิทฯ เกือบทัง้หมดเป็นอาคารเช่าทัง้ส้ิน

1.ที่ดิน 7 แปลง บรษัิทเป็นเจา้ของ 257.47 ไม่มีภาระผูกพัน

2.อาคารสำานักงาน บรษัิทเป็นเจา้ของ 351.12 ไม่มีภาระผูกพัน

3.ส่วนปรบัปรุงอาคาร บรษัิทเป็นเจา้ของ 503.47 ไม่มีภาระผูกพัน

รายการทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ� มูลค่าสุทธิตามบัญชี้ (ล้านบาท) ภาระผูกพัน

การลงทุนในบีรษัิัทย่อยท่�บีรษัิัทฯ ถ่อหุ้นรอ้ยละ 99.99
บรษัิทฯ ไดล้งทุนในบรษัิทยอ่ยในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 จำานวน 3 บรษัิท คอื บรษัิท เมอืงไทย ลสิซิง่ จำากดั มทีนุจดทะเบยีน 1,000 ลา้นบาท 
ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ปัจจุบันบรษัิทฯ ดำาเนินการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ใหม่ผ่านบรษัิทย่อยดังกล่าว และบรษัิท 
เมืองไทยลิสซิ่ง อนิชัวรนัส์ โบรกเกอร ์ จำากัด มีทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว 2 ล้านบาท ซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้าขายประกัน โดย
บรษัิทฯ ดำาเนนิการขายประกนัวนิาศภยัผา่นบรษัิทยอ่ยดงักลา่ว และบรษัิท เมืองไทย เพย ์เลเทอร ์จำากัด มทีนุจดทะเบยีน 1,000 ลา้นบาท 
ชำาระแล้ว 550 ล้านบาท ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำาระอุปกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทัว่ไป
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1. บรษัิท เมืองไทย 
ลิสซิ่ง อนิชัวรนัส์ 
โบรกเกอร ์จำากัด

กรุงเทพฯ นายหน้า 
ประกันภัย

2 2 20,000 19,998 99.99 หุ้นสามัญ

2. บรษัิท เมืองไทย  
ลิสซิ่ง จำากัด

กรุงเทพฯ เช่าซื้อ 1,000 1,000 10,000,000 9,999,997 99.99 หุ้นสามัญ

3. บรษัิท เมืองไทย 
เพย์ เลเทอร ์ 
จำากัด

กรุงเทพฯ สินเชื่อ 
ผ่อนชำาระ

1,000 550 10,000,000 9,999,996 99.99 หุ้นสามัญ

1.3.2 บุีคัคัลท่�อาจม่คัวามขัดแย้งถ่อหุ้นในบีรษัิัทย่อยหรอ่บีรษัิัทรว่มเกินกว่ารอ้ยละ 10
 -ไม่มี-

1.3.3 คัวามสัมพันธ์กับีกลุ่มธุรกิจของผ้้ถ่อหุ้นใหญ่
-ไม่มี-

(5)  งานท่�ยังไม่ส่งมอบี
 -ไม่มี-

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น 

1.3.1 โคัรงสรา้งการถ่อหุ้นของกลุ่มบีรษัิัท
การลงทุนของบรษัิทในบรษัิทย่อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บรษัิทฯ มีการลงทุนในบรษัิทย่อย โดยถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึ้น
ไปของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว โดยบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ของบรษัิทย่อย
โดยตรง จำานวน 3 บรษัิท คือ บรษัิท เมืองไทยลิสซิ่ง อนิชัวรนัส์ โบรกเกอร ์ มีลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัย และ
บรษัิท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำากัด ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ใหม่ และบรษัิท เมืองไทย เพย์ เลเทอร ์จำากัด  ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ผ่อนชำาระอุปกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทัว่ไป ทำาให้โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบรษัิทฯ เป็นดังนี้

บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิื้ง จำากัด
(ทุนช้ำาระแล้ว 1,000 ล้านบาท)

บริษัท เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำากัด
(ทุนช้ำาระแล้ว 550 ล้านบาท)

 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาช้น)
(ทุนช้ำาระแล้ว 2,120 ล้านบาท)

 บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิื้ง อนิชั้วรันส์ โบรกเกอร์
(ทุนช้ำาระแล้ว 2 ล้านบาท)

ลำาดับ ช่ื้อบริษัท สถานที่ตั�ง
ลักษณะ

การประกอบ
ธุรกิจ

ทุน
ช้ำาระแล้ว
(ล้านบาท)

จำานวนหุ้น
ที่ถือ

ช้นิด
ของหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

จำานวนหุ้น
ทั�งหมดที่

ออกจำาหน่าย 
แล้ว

ทุน
จดทะเบียน 
(ล้านบาท)

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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1.3.4 ผ้้ถ่อหุ้น

(1) รายชื่่�อผ้้ถ่อหุ้นใหญ่  

กลุ่มผ้้ถ่อหุ้น ท่�ถ่อหุ้นส้งสุด 10 รายแรก
แหล่งที�มาข้องข้้อมูล บรษัิัทศูนีย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จำากัด้ ณ วันีที� 9 พฤศจกิายนี 2565 

ลำาดับ ช่ื้อผู้ถือหุ้น
จำานวนหุ้น

ณ วนัที่ 31/12/65
สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

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 บรษัิท ไทยเอน็วีดีอาร ์จำากัด 155,518,839 7.33 155,518,839

4 SOUTH EAST ASIA UK 
(TYPE C) NOMINEES LIMITED

32,348,906 1.52 32,348,906

5 STATE STREET EUROPE LIMITED 20,909,910 0.98 20,909,910

6 บรษัิท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 19,964,000 0.94 19,964,000

7 บรษัิทหลักทรพัย์ อนิโนเวสท์ เอก็ซ์ E-SN L 11,997,400 0.56 11,997,400

8 THE BANK OF NEW YORK MELLON 10,487,049 0.49 10,487,049

9 กองทุน บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 9,551,200 0.45 9,551,200

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

8,208,779 0.38 8,208,779

ลำาดับ ช่ื้อผู้ถือหุ้น
จำานวนหุ้น

ณ วนัที่  9/11/65
สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

สิทธิในการออกเสียง
 (สิทธิ)

กลุ่มผ้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ ท่�โดยพฤตั้ิการณ์ม่อทิธิพลตั้่อการกำาหนดนโยบีายการจดัการ หรอ่การดำาเนินงานของบีรษัิัทอย่างม่นัยสำาคััญ   

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. นายปรทิัศน์  เพชรอำาไพ 3,650,000 0.172 3,650,000

5. นายศึกษิต  เพชรอำาไพ 902,100 0.043 902,100

รวม 1,435,588,600 67.72 1,435,588,600

 ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษัิท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นสำาหรบัปีล่าสุด 
ได้จากเว็บไซต์ของบรษัิท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในแต่ละปีได้จากหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน/ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

(2) บีริษััทม่การประกอบีธุรกิจ โดยการถ่อหุ้นในบีริษััทอ่�น (Holding company)
-ไม่มี-

(3) ข้อตั้กลงระหวา่งกนัในกลุ่มผ้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)
-ไม่มี-
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 1.4 จำานวนทุนจดทะเบียน และทุนช้ำาระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบ่ียน
บรษัิทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,120,000,000 บาท เรยีกชำาระแล้ว 
2,120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  2,120,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
  
1.4.2 หลักทรพัย์อ่�นท่�มิใชื่หุ้่นสามัญ
-ไม่มี-

1.4.3 การออกและเสนอขายหุ้นหรอ่หลักทรพัยแ์ปลงสภาพให้แก่
กองทนุรวมเพ่�อผ้้ลงทนุ  ซึ�งเป็นคันตั้า่งดา้ว (Thai Trust Fund)
- ไม่มี –

การออกตั้ราสารแสดงสิทธิในผลตั้อบีแทนท่�เกิดจากหลักทรพัย์
อา้งองิ (NVDR)
ณ  9  พฤศจกิายน 2565 หุ้นสามัญของบรษัิทฯ มีการออกเป็น 
NVDR จำานวน 155,518,839 หุน้ และเนือ่งจากการออกหลกัทรพัย์ 
NVDR ไม่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบจำานวนหุ้นที่ เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th/nvdr 
 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงจากการมีหุ้นสามัญ
เป็น NVDR คือหุ้นที่ถูกนำามาออกเป็น NVDR นัน้ จะไม่สามารถ
ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิ
ออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ ซึง่หากหุน้ของบรษัิทฯ 
มกีารออกเป็น NVDR จำานวนมากจะทำาใหหุ้น้ทีมี่สิทธิออกเสียงของ 
บรษัิทฯ ลดลง และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุน้รายอืน่เพิม่ขึน้

พันธะผ้กพันของบีรษัิัทเก่�ยวกับีการออกหุ้นในอนาคัตั้
- ไม่มี –

1.5 การออกหลักทรัพย์อืน่

1.5.1 กรณ่บีรษัิัทม่หลักทรพัย์แปลงสภาพ
-ไม่มี-

1.5.2 กรณ่บีรษัิัทม่หลักทรพัย์ท่�เป็นตั้ราสารหน่�
เนื่องจากธุรกิจของบรษัิทฯ คือการให้บรกิารสินเชื่อ แหล่งที่มา
ของเงนิทุนจงึนับเป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่สำาคัญ
ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบรษัิทฯ การจดัหาแหล่ง
เงินทุนและการบรหิารสัดส่วนเงินทุนของบรษัิทฯ ต้องกระทำา
ด้วยความระมัดระวัง เพื่อควบคุมมิให้บรษัิทฯ มีภาระค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนทางการเงนิทีสู่งเกินไป ขณะเดยีวกับรกัษาเสถยีรภาพของ
สภาพคลอ่งของบรษัิทฯ ใหเ้หมาะสมอกีดว้ย แหล่งทีม่าของเงนิทุน
ที่สำาคัญของบรษัิทฯ คือส่วนของผู้ถือหุ้น และหนี้สิน ซึ่งประกอบ
ด้วยเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
บรษัิทฯ มียอดสินเชื่อที่ได้รบัอนุมัติจากธนาคารพาณิชย์คงค้าง
จำานวนทัง้ส้ิน 29,991 ล้านบาท และการออกเสนอขายหุ้นกู้ต่อ
สถาบันการเงินและนักลงทุนรายใหญ่ อย่างไรก็ดี ในปี 2565 
ทีผ่่านมา บรษัิทฯ ไดท้ำาการออกเสนอขายหุน้กู้ตอ่ประชาชนทัว่ไป 
(PO : Public Offering) จำานวน 4 ครัง้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 
เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม เพื่อขยายฐาน
เงินทุนของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต นอกจากนั้นในปี 2565 แม้
ประเทศไทยจะตกอยู่ในสภาวะเหตุการณ์โรคระบาด ซึ่งก่อให้เกิด
ความผนัผวนในสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ รวมถึงตลาดเงนิและ
ตลาดทุน อย่างไรก็ดีบรษัิทฯ ได้พิสูจน์ถึงศักยภาพในการดำาเนิน
ธุรกิจท่ีแข็งแกรง่ จึงได้รบัการคงอันดับเครดิตเรตติ้งสำาหรบั
การออกตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน โดยบรษัิท 
ทรสิเรตติง้ จำากดั เป็น BBB+ และมีแนวโนม้ Stable ส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อเสถียรภาพทางการเงนิของบรษัิทฯ ทัง้ในแงข่องการ
ระดมทนุของบรษัิทฯ ผ่านตลาดตราสารหนีเ้พือ่รกัษาสภาพคลอ่ง 
ทั้งต่อต้นทุนการเสนอขายหุ้นกู้ และขนาดของตลาดที่รองรับ
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้มีระยะเวลาชำาระคืนเงินกู้ระหว่าง 
18-48 เดอืน อยา่งไรกต็ามบรษัิทฯ มคีวามเหน็วา่สัดส่วนระยะเวลา
เงนิกู้ยืมเฉลี่ยดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการบรหิารความเส่ียง
ด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
รายละเอียดของทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ และข้อมูลเกี่ยวกับ
ตราสารหนีข้องบรษัิทฯ ทีเ่สนอขายสามารถแจกแจงไดดั้งตอ่ไปนี้

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 ข้อม้ลเก่�ยวกับีตั้ราสารหน่�ของบีรษัิัทฯ ท่�เสนอขาย
ในปี 2565 บรษัิทฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูต่้อประชาชนทัว่ไป 4 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชใ้นการดำาเนนิธุรกจิเป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกิจการ 
และเพื่อชำาระคืนเงนิกู้ หรอืหนี้จากการออกตราสารหนี้
 มูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำาหนดไถ่ถอนรวมทัง้ส้ิน 59,900.10 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ทัง้หมดเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน

1
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที ่4/2562  
ชดุที ่3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

11/7/2562 11/7/2566 1,756.70 4.00
เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป(ผู้ลงทุนทัว่ไป
และ/หรอืผู้ลงทุนสถาบัน)

2
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 6/2562 ครบ
กำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

22/7/2562 14/7/2566 500.00 3.70
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

3
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากดั (มหาชน) ครัง้ที ่10/2562  
ชดุที ่2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

14/11/2562 14/2/2566 1,500.00 3.40
เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป(ผู้ลงทุนทัว่ไป
และ/หรอืผู้ลงทุนสถาบัน)

4
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากดั (มหาชน) ครัง้ที ่10/2562  
ชดุที ่3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

14/11/2562 14/11/2566 500.00 3.45
เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป(ผู้ลงทุนทัว่ไป
และ/หรอืผู้ลงทุนสถาบัน)

5
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 10/2562  
ชดุท่ี 4 ครบกำาหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566

25/11/2562 25/2/2566 1,000.00 3.40
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

6
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2563  
ชดุที ่2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

13/3/2563 13/6/2566 900.00 3.15
เสนอขายให้แก่นักลงทุน
สถาบันและ/หรอืผู้ลงทุน
รายใหญ่

7
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2563  
ชดุที ่3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

13/3/2563 13/3/2567 900.00 3.25
เสนอขายให้แก่นักลงทุน
สถาบันและ/หรอืผู้ลงทุน
รายใหญ่

8
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที ่2/2563  
ชดุที ่2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

12/6/2563 14/11/2566 1,319.20 3.65
เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป(ผู้ลงทุนทัว่ไป
และ/หรอืผู้ลงทุนสถาบัน)

9
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที ่3/2563  
ชดุที ่2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

26/11/2563 14/11/2566 2,836.60 3.40
เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป(ผู้ลงทุนทัว่ไป
และ/หรอืผู้ลงทุนสถาบัน)

10
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564  
ชุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2566

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

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

ลำาดับ ช่ื้อหุ้นกู้ วนัออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขาย
วนัครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อตัรา
ดอกเบี�ย

(%)

จำานวนเงิน 
(ล้านบาท)

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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11
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2564  
ชดุที ่2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

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

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

12
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2564  
ชดุที ่1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

25/3/2564 24/3/2566 500.00 2.70
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

13
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2564  
ชดุที ่2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

25/3/2564 28/3/2567 500.00 3.20
เสนอขายให้แก่นักลงทุน
สถาบันและ/หรอืผู้ลงทุน
รายใหญ่

14
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2564  
ชดุที ่1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2566

27/5/2564 30/5/2566 1,100.00 2.50
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

15
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2564  
ชดุที ่2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

27/5/2564 28/5/2567 1,600.00 2.90
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

16
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2564  
ชดุที ่3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2568

27/5/2564 27/5/2568 800.00 3.20
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

17
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2564  
ชดุที ่4 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2569

27/5/2564 26/5/2569 500.00 3.65
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

18
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ 4/2564  
ชุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2566

16/8/2564 15/8/2566 2,000.00 2.45
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

19
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ 4/2564  
ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

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

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

20
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ 4/2564  
ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2568

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

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

21
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากดั (มหาชน) ครัง้ที ่4/2564  
ชดุที ่4 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2569

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

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

ลำาดับ ช่ื้อหุ้นกู้ วนัออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขาย
วนัครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อตัรา
ดอกเบี�ย

(%)

จำานวนเงิน 
(ล้านบาท)
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22
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2564  
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2566

25/10/2564 17/10/2566 2,000.00 2.35
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

23
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที ่6/2564  
ชดุที ่1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

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

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

24
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที ่6/2564  
ชดุที ่2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2568

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

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

25
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที ่6/2564  
ชดุที ่3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2569

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

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

26
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565  
ชุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

26/1/2564 26/1/2567 2,500.00 2.38
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

27
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565  
ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2568

26/1/2565 26/1/2568 500.00 2.79
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

28
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2565  
ชุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2568

23/2/2565 24/2/2568 1,609.00 3.13

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

29
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2565  
ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2569

23/2/2565 23/2/2569 1,391.00 3.45

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

30
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2565  
ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2570

23/2/2565 23/2/2570 1,000.00 3.70

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

31
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2565  
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

7/4/2565 7/4/2567 2,500.00 2.40
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

32
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2565  
ชุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2568

8/6/2565 8/6/2568 2,200.00 3.45
เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทนุทัว่ไป 
และ/หรอืผู้ลงทุนสถาบัน)

ลำาดับ ช่ื้อหุ้นกู้ วนัออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขาย
วนัครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อตัรา
ดอกเบี�ย

(%)

จำานวนเงิน 
(ล้านบาท)

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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33
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2565  
ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2569

8/6/2565 8/6/2569 1,831.10 3.75

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

34
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2565 ชุดที่ 3 
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2570

8/6/2565 8/6/2570 933.20 3.90

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

35
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2565 ชุดที่ 1 
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

24/6/2565 17/6/2567 960.00 3.00
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

36
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2565 ชุดที่ 2 
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2570

6/7/2565 6/7/2570 500.00 3.90
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

37
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 6/2565 ครบ
กำาหนดไถ่ถอนปี 2567

11/8/2565 8/8/2567 1,376.00 3.25
เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน

38
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 7/2565 ชุดที่ 1 
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

24/8/2565 24/8/2567 2,728.20 3.50

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

39
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 7/2565 ชุดที่ 2 
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2568

24/8/2565 24/8/2568 2,124.50 3.80

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

40
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 8/2565 ชุดที่ 1 
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

27/10/2565 27/10/2567 2,367.00 3.65

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

41
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 8/2565 ชุดที่ 2 
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2569

27/10/2565 27/4/2569 1,634.60 4.00

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป (ผู้ลงทุน
ทัว่ไปและ/หรอืผู้ลงทุน
สถาบัน)

42
หุ้นกู้ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จำากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 9/2565  
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

29/11/2565 28/10/2567 1,033.00 3.60

เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน 

รวมม้ลค่ัาสุทธิ 59,900.10

มูลค่่าข้องตุั�วเงนิีที�ยังไม่ค่รบกำาหนีด้ไถ่ถอนีรวมทั�งสิิ�นี 2,130 ล้านีบาท ทั�งนีี�ตุั�วเงนิีมีระยะเวลาค่รบกำาหนีด้ไม่เกินี 270 วันี และ ไม่มีหลักประกันี

ลำาดับ ช่ื้อหุ้นกู้ วนัออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขาย
วนัครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อตัรา
ดอกเบี�ย

(%)

จำานวนเงิน 
(ล้านบาท)

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)

31



1.6 นโยบายการจา่ยเงินปันผล

การจา่ยเงนิปันผลเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ที ่35 ซึง่กำาหนดหา้มมใิหบ้รษัิทฯ จา่ยเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิกำาไร 
และกรณีที่บรษัิทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จา่ยเงนิปันผล การจา่ยเงนิปันผลให้แบ่งตามจำานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการ
จา่ยเงนิปันผลต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่คณะกรรมการอาจจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อ
เห็นว่าบรษัิทฯ มีผลกำาไรสมควรพอที่จะทำาได้ และเมื่อจา่ยเงนิปันผลแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบในการประชุมคราวต่อไป
 โดยบรษัิทฯ มีนโยบายการจา่ยเงนิปันผลในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 50 ของกำาไรสุทธิจากงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ และ
บรษัิทย่อยในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) 
อยา่งไรกต็ามการจา่ยเงนิปันผลอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัแผนการขยายธุรกจิ สภาพคลอ่ง ความจำาเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวียน
เพื่อบรหิารกิจการ และการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต 
 ซึง่นโยบายการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วไดเ้ปิดเผยอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ ในส่วนของ “ข้อมลูผู้ถอืหุน้” เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส
และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียของบรษัิทฯ โดยเฉพาะต่อผู้ถือหุ้นรายบุคคล และสถาบันการเงนิที่ลงทุนในหุ้นสามัญของบรษัิทฯ ในการ
ตัดสินใจลงทุน

ประวัตั้ิการจา่ยเงนิปันผลของบีรษัิัทฯ

2565

เงนิปันผลประจำาปี 2565 19 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 0.37 784.40

2564

เงนิปันผลประจำาปี 2564 20 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.37 784.40

2563

เงนิปันผลระหว่างกาลปี 2563 8 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.30 636.00

2562

เงนิปันผลประจำาปี 2562 18 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 0.26 551.20

วนัที่อนุมัติ
กำาหนดจา่ย
เงินปันผล

อตัราเงินปันผลต่อ
หุ้น(บาท)

จำานวนเงิน
(ล้านบาท)

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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2. การบริหารจดัการความเส่ียง

แผนการบรหิารจััดการความเส่ี่�ยงเป็็นเคร่�องม่อบรหิารองค์กร 
ที่่�มค่วามสี่ำาคญัและนำามาใช้้อยา่งแพรห่ลาย ในการบรหิารจัดัการ
สี่ถานการณ์ท่์ี่�มค่วามไม่แนน่อน อนัส่ี่งผลต่่อการดำาเนนิงาน อก่ที่ั�ง
ยังเป็็นแนวที่างในการจัดัการความเส่ี่�ยงเพ่�อให้ผลกระที่บที่่�อาจั 
เกิดข้ึ้�นต่่อองค์กรลดลงจันอย่่ในระดับที่่�ยอมรบัได้ นอกจัากน่�ยัง
ถ่อเป็็นโอกาสี่ในการสี่ร้างสี่รรค์ม่ลค่าเพิ�มให้องค์กรด้วยการ
พัฒนากระบวนการที่ำางานให้ม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพและป็ระสิี่ที่ธิิผลเพิ�ม
มากข้ึ้�นอก่ดว้ย
  บรษัิัที่ เมอ่งไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากดั (มหาช้น) ม่ความ
ม่่งมั�นที่่�จัะก้าวไป็ส่่ี่องค์กรระดับโลก โดยการกำาหนดย่ที่ธิศาสี่ต่ร์
การบริหารความเส่ี่�ยงที่่�สี่อดคล้องกับแนวที่างและหลักป็ฏิิบัต่ิ
สี่ากล มค่วามครอบคลม่ที่ั�งกล่ม่ธ่ิรกจิัที่างการเงนิใหเ้ต่บิโต่ สี่รา้ง
ผลต่อบแที่นอย่างมั�นคงในระยะยาว และได้จัดัที่ำาแนวที่างในการ
พัฒนาระบบการบรหิารความเส่ี่�ยงขึ้ององค์กร ซ้ึ่�งม่วัต่ถ่ป็ระสี่งค์
ในการให้ผ่้บรหิาร พนักงาน รวมไป็ถ้งผ่้ม่ส่ี่วนเก่�ยวขึ้้องในองค์กร
ต่ระหนักถ้งความสี่ำาคัญขึ้องการบรหิารความเส่ี่�ยง ม่ความเขึ้้าใจั
ต่รงกันเป็็นการสี่รา้งความรบัผิดช้อบอย่างที่ั�วถ้งและเป็็นไป็ใน
ที่ศิที่างเดย่วกนัที่ั�วที่ั�งองคก์ร

วััฒนธรรมการบรหิารควัามเส่ี่�ยงขององค์กร
 1. ผ่้บริหารและพนักงานที่่กที่่านม่ความรับผิดช้อบใน
การบรหิารความเส่ี่�ยงทัี่�วทัี่�งองก์กร โดยม่การจัดัการอย่างเป็็น
ระบบ ที่่�ต่่อเน่�องและม่มาต่รฐานเด่ยวกัน
 2. ผ่้บริหารและพนักงานที่่กที่่าน ต่้องนำาการบริหาร
ความเส่ี่�ยงไป็ป็ฏิิบัต่ิใช้้เป็็นส่ี่วนหน้�งขึ้องการดำาเนินงานต่ามป็กต่ิ 
ที่ั�งด้านกระบวนการวางแผนเช้ิงกลย่ที่ธ์ิ การตั่ดสิี่นใจั และงาน
ป็ระจัำาวันโดยนำาเที่คโนโลย่สี่ารสี่นเที่ศมาป็ระย่กต่์ใช้้เพ่�อให้เกิด
ป็ระโยช้น์ส่ี่งส่ี่ด
 3. ผ่บ้รหิารและพนกังานที่ก่ที่า่น ต่อ้งรายงานความเส่ี่�ยง
ที่่�ป็ระเมินและจัดัลำาดับความสี่ำาคัญ พรอ้มทัี่�งระบ่วิธ่ิการจัดัการ
ความเส่ี่�ยงและผ่้รบัผิดช้อบ (เจัา้ขึ้องความเส่ี่�ยง) โดยรายงานน่�
ต่้องนำาเสี่นอผ่้บังคับบัญช้าต่ามลำาดับขึ้ั�น
 4. การบ่งช้่�และจััดการความเส่ี่�ยงที่่�ม่ผลกระที่บต่่อการ
บรรล่วัต่ถ่ป็ระสี่งค์ขึ้องบริษััที่ฯ จัะต่้องได้รับการจััดการอย่าง
เป็็นระบบ เพ่�อให้ความเส่ี่�ยงอย่่ในระดับที่่�บรษัิัที่ฯ ยอมรบัได้และ
เป็็นการป้็องกันไม่ให้เกิดความส่ี่ญเส่ี่ยที่่�ไม่ได้คาดหวังต่่อธ่ิรกิจั 
ต่ลอดจันใช้้โอกาสี่ท่ี่�ม่อย่่ให้เป็็นป็ระโยช้น์ ทัี่�งน่�เพ่�อให้เกิดการ
สี่มด่ลขึ้องการเต่ิบโต่ที่างธ่ิรกิจั ความเส่ี่�ยง และผลต่อบแที่น
ขึ้องบรษัิัที่ฯ
 5. ผ่บ้รหิารและพนกังานจัะต้่องมก่ารติ่ดต่าม ป็ระเมนิผล
การบริหารความเส่ี่�ยง โดยม่การที่บที่วนและม่ส่ี่วนร่วมในการ
ป็รับป็ร่งและพัฒนาระบบบริหารความเส่ี่�ยงให้ม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ
และป็ระสิี่ที่ธิิผลอย่างต่่อเน่�อง

 6. หน่วยงานเจั้าขึ้องความเส่ี่�ยงจัะต้่องรายงานความ
เส่ี่�ยงแก่คณ์ะกรรมการและคณ์ะกรรมการบรหิาร โดยสี่อดคล้อง
กบัระดบัความเส่ี่�ยงเป็็นระยะๆ ผ่านที่างช้่องที่างที่่�ได้กำาหนดไว้ใน 
ค่่ม่อบรหิารความเส่ี่�ยง

2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง

การดำาเนนิธ่ิรกิจัในปั็จัจ่ับนัที่่�ต่อ้งเผชิ้ญกับสี่ภาวะแวดล้อมที่่�เต่ม็ไป็
ด้วยความไม่แน่นอน ที่ั�งการเป็ล่�ยนแป็ลงที่างด้านเที่คโนโลย่ 
โรคระบาด การแขึ้่งขึ้ันที่่�เพิ�มส่ี่งข้ึ้�น พฤต่ิกรรมขึ้องผ่้บริโภคที่่�
เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ กฎหมายและข้ึ้อบงัคับจัากหน่วยงานต่า่งๆ ที่ำาให้
บรษัิัที่ฯ ต่อ้งมก่ารจัดัการบรหิารความเส่ี่�ยง เพ่�อสี่รา้งความมั�นคง
และพัฒนาอย่างยั�งย่นขึ้ององค์กร ภายใต่้หลักการกำากับด่แลที่่�ด่
จัะที่ำาให้องค์กรม่แผนป้็องกันควบค่มที่่�ม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ ลดโอกาสี่
เกดิความเส่ี่ยหายและเพิ�มความเช้่�อมั�นในการบรรลเ่ป้็าหมาย

นโยบายการต่่อต่้านการทุุจรติ่ และรายงานข้อรอ้งเรย่น
เพ่�อเป็็นการป็ฏิิบัต่ิต่ามนโยบายต่่อต่้านการที่่จัรติ่ต่ามแนวที่าง
ป็ฏิิบัต่ิขึ้องโครงการแนวร่วมป็ฏิิบัต่ิขึ้องภาคเอกช้นไที่ยใน
การต่อ่ต่า้นการที่จ่ัรติ่ (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption: CAC) บริษััที่ฯ 
ได้กำาหนดและเปิ็ดเผยนโยบายต่่อต่้านการที่่จัริต่ (Anti- 
Corruption Policy) และนโยบายการรบัเร่�องรอ้งเรย่น (Whistle- 
blower Policy) ไวใ้นเวบ็ไซึ่ต่ข์ึ้องบรษัิัที่ฯ ที่ั�งน่�นโยบายการรบัเร่�อง
ร้องเร่ยนดังกล่าว ได้กำาหนดแนวที่างในการรับเร่�องร้องเร่ยน 
รวมถ้งแนวป็ฏิิบตั่ใินการป็กป้็องผ้่รอ้งเรย่นอก่ดว้ย ที่ั�งน่� บรษัิัที่ฯ 
ได้ส่ี่�อสี่ารและเปิ็ดเผยช้่องที่างการรบัเร่�องรอ้งเรย่นไว้ในเว็บไซึ่ต่์
ขึ้องบรษัิัที่ฯ ดังน่�

ลิงก์ :  https://www.muangthaicap.com/contact-us/
ช่อ่งทุางในการรอ้งเรย่นและการแจง้เบาะแสี่ : ผ่้แจัง้เร่�องรอ้ง
เรย่นสี่ามารถแจัง้เร่�องรอ้งเรย่น หรอ่เบาะแสี่โดยระบใ่หช้้ดัเจันวา่เป็็น
เอกสี่ารลบั ผา่นช่้องที่างดงัต่อ่ไป็น่� 
ต่ิดต่่อ  :  ป็ระธิานกรรมการต่รวจัสี่อบ
ทุ่�อย่่  :  บรษัิัที่ เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากัด (มหาช้น)  
  332/1 ถนนจัรญัสี่นิที่วงศ์ แขึ้วงบางพลัด 
  เขึ้ต่บางพลัด กร่งเที่พฯ 10700
โทุร :  02 483 8888
อเ่มล  : whistleblower@muangthaicap.com

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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 โดยในปี็ พ.ศ. 2565 ไม่พบว่าม่การแจัง้เร่�องรอ้งเรย่นผ่านช้่องที่างในการรอ้งเรย่น และผ่านที่างส่ี่�อสัี่งคมออนไลน์ขึ้องบรษัิัที่ฯ

รายงานและการแจง้เบาะแส ขัั้�นตอนการดำาเนินการ
จำานวน 
(กรณีี)

มูลค่าความเสียหาย 
(บาท)

ที่่จัรติ่ฉ้อโกง/ต่ิดสิี่นบน - - -

ความขึ้ัดแย้งที่างผลป็ระโยช้น์ - - -

สิี่ที่ธิิมน่ษัยช้น/ความป็ลอดภัยในการป็ฏิิบัต่ิงาน - - -

ความป็ลอดภัยระบบเที่คโนโลย่สี่ารสี่นเที่ศขึ้้อม่ลส่ี่วนบ่คคล  
และการหลอกลวงที่างอเิล็กที่รอนิกส์ี่ (Phishing Scam) 

- - -

รายงานที่างการเงนิไม่ถ่กต่้อง/ระบบการควบค่มภายใน 
ที่่�บกพรอ่ง/การจัดัที่ำาเอกสี่ารที่างการเงนิที่่�เป็็นเที่็จั

- - -

การกระที่ำาความผิดอ่�น ๆ อาที่ิ การฝ่าฝืนกฎระเบ่ยบและ 
ขึ้้อบังคับขึ้องบรษัิัที่ฯ การละเมิดการป็ฏิิบัต่ิหน้าที่่�

- - -

ผลการต่ิดต่ามการแจง้เบาะแสี่ และกระบวันการจดัการข้อรอ้งเรย่นในรอบปีี 2565 
บรษัิัที่ฯ ได้ดำาเนินการต่รวจัสี่อบและแก้ไขึ้ป็รบัป็ร่งขึ้้อรอ้งเรย่นที่างส่ี่�อสัี่งคมออนไลน์ที่ั�งหมด นอกจัากน่�ยังม่การอบรมให้ความร่แ้ก่
พนักงานขึ้องบรษัิัที่ฯ ที่ั�งหมด ที่ั�งพนักงานที่ดลองงาน พนักงานป็ระจัำา และพนักงานสัี่ญญาจัา้งต่ามสัี่ญญา เพ่�อให้พนักงานต่ระหนัก
และให้ความสี่ำาคัญถ้งการบรกิารท่ี่�เป็็นเลิศ ซ้ึ่�งเป็็นแนวที่างในการป็ฏิิบัต่ิที่่�จัะช้่วยสี่รา้งความสัี่มพันธ์ิที่่�ด่ต่่อล่กค้า หรอ่หน่วยงานอ่�นๆ 
ภายนอก และสี่ามารถลดข้ึ้อรอ้งเรย่นต่า่ง ๆ ที่่�อาจัเกดิข้ึ้�น และสี่รา้งความเส่ี่ยหายหรอ่สี่รา้งผลกระที่บที่างลบต่อ่บรษัิัที่ฯ ได ้ซ้ึ่�งหนว่ยงาน
ที่่�รบัผิดช้อบจัำาเป็็นต่้องรายงานขึ้้อรอ้งเรย่น หรอ่ความค่บหน้าขึ้องการต่ิดต่ามขึ้้อรอ้งเรย่นต่่อผ่้ที่่�ม่ส่ี่วนเก่�ยวขึ้้องเป็็นป็ระจัำาที่่กเด่อน
 ในกรณ์่ที่่�ม่เร่�องรอ้งเรย่น ที่างเลขึ้าน่การบรษัิัที่จัะรายงานต่่อท่ี่�ป็ระช่้มคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ได้ที่ราบ พรอ้มทัี่�งรายงานความ
ค่บหน้าในการดำาเนินการเก่�ยวกับขึ้้อรอ้งเรย่น ทัี่�งขึ้้อรอ้งเรย่นที่่�อย่่ในกระบวนการขึ้องการสี่อบสี่วน หรอ่ขึ้้อรอ้งเรย่นที่่�ได้รบัการแก้ไขึ้
เรย่บรอ้ยแล้ว โดยอย่างน้อยในแต่่ละไต่รมาสี่คณ์ะกรรมการบรษัิัที่ต่้องได้รบัขึ้้อม่ลภาพรวมขึ้องขึ้้อรอ้งเรย่นต่่างๆ พรอ้มป็ระเภที่ขึ้อง
ขึ้้อรอ้งเรย่นที่่�ม่การรายงานในปี็นั�นๆ และในการป็ระช้่มคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ครั�งแรกภายในปี็ คณ์ะกรรมการบรษัิัที่ต่้องได้รบัรายงาน
ภาพรวมขึ้้อรอ้งเรย่นที่่�ม่การรายงานสี่ำาหรบัปี็ก่อนหน้าด้วย

นโยบายการบรจิาค และเงนิสี่นับสี่นุนแก่พรรคการเมือง สี่มาคมการค้า หรอืสี่มาคมทุ่�ได้รบัการยกเวั้นภาษ่ีอื�นใด
 1. การสี่นับสี่นุนพรรคการเมือง
 อ้างอิงจัากแนวที่างป็ฏิิบัต่ิต่ามนโยบายต่่อต่้านการที่่จัริต่คอร์รัป็ชั้นในค่่ม่อแนวที่างป็ฏิิบัต่ิต่ามนโยบายต่่อต่้านการที่่จัริต่
คอรร์ปั็ช้นัขึ้องบรษัิัที่ฯ ขึ้อ้ 3 วา่ดว้ยการระมดัระวงัในการใหค้วามช้ว่ยเหลอ่ที่างการเมอ่ง โดยบรษัิัที่ฯ มน่โยบายเป็็นกลางที่างการเมอ่ง 
และจัะไมใ่หก้ารสี่นบัสี่น่น ไมเ่ขึ้า้ไป็ม่ส่ี่วนรว่ม หรอ่การกระที่ำาอนัเป็็นการฝักใฝ่พรรคการเมอ่งที่ั�งที่างต่รงและที่างออ้ม ซ้ึ่�งรวมถ้งการนำา
เงินท่ี่นหร่อใช้้ที่รัพยากรขึ้องบริษััที่ฯ ในกิจักรรมที่่�เก่�ยวขึ้้องที่างการเม่อง ดังนั�น บริษััที่ฯ จั้งไม่ม่ค่าใช้้จั่ายในการสี่นับสี่น่นแก่
พรรคการเมอ่งใด

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 2. การสี่นับสี่นุนสี่มาคมการค้าผ้่ปีระกอบธุรกิจสิี่นเช่ื�อทุะเบ่ยนรถ
 อยา่งไรกต็่าม บรษัิัที่ฯ มส่่ี่วนรว่มในการพฒันาการกำากับด่แลใหบ้รกิารแกล่ก่คา้อยา่งเป็็นธิรรมและโป็รง่ใสี่ดว้ยการรว่มกับสี่มาคม
การค้าผ่้ป็ระกอบธ่ิรกิจัสิี่นเช้่�อที่ะเบ่ยนรถ ได้รว่มหารอ่ รบัฟััง และแลกเป็ล่�ยนความคิดเห็นในป็ระเด็นต่่างๆ กับธินาคารแห่งป็ระเที่ศไที่ย
ให้สี่ามารถกำาหนดกฎระเบ่ยบหรอ่แนวที่างป็ฏิิบัต่ิในการกำากับด่แลธ่ิรกิจัภายใต่้สี่ถาบันการเงนิและผ่้ป็ระกอบธ่ิรกิจัที่่�มิใช้่สี่ถาบันการเงนิ 
ใหเ้ป็็นไป็ในทิี่ศที่างเดย่วกนั โดยในปี็ 2565 มาต่รการท่ี่�ไดม้ก่ารหารอ่รว่มกนั อาที่ ิมาต่รการช้ว่ยเหลอ่ลก่หน่�ที่่�ไดร้บัผลกระที่บจัากความ
ผนัผวนที่างเศรษัฐกจิั และการแพรร่ะบาดขึ้องโรคต่ดิเช่้�อไวรสัี่โคโรนา่ (Covid-19) การลดเพดานอตั่ราดอกเบ่�ยขึ้องสิี่นเช้่�อส่ี่วนบค่คลภายใต่้
การกำากบั และสิี่นเช้่�อรายย่อยเพ่�อการป็ระกอบอาช้พ่ภายใต่ก้ารกำากับ รวมถ้งการป็รบัป็ร่งโครงสี่รา้งค่าธิรรมเนย่มการต่ดิต่ามภาษ่ั และ
ดอกเบ่�ยผดินดัช้ำาระเป็็นต่น้   
 
 3. การสี่นับสี่นุนสี่มาคมผ้่ปีระกอบธุรกิจสิี่นเช่ื�อส่ี่วันบุคคล
 บรษัิัที่ฯ ได้เขึ้้ารว่มเป็็นสี่มาช้ิกสี่มาคมผ่้ป็ระกอบธ่ิรกิจัสิี่นเช้่�อส่ี่วนบ่คคล โดยได้รว่มหารอ่ รบัฟััง และแลกเป็ล่�ยนความคิดเห็นใน
ป็ระเด็นต่่างๆ กับสี่มาช้ิกสี่มาคมอย่างต่่อเน่�อง 
                    
นโยบายการจดัการด้านภาษ่ี
บรษัิัที่ฯ เปิ็ดเผยนโยบายการจัดัการด้านภาษ่ัในเว็บไซึ่ต่์ขึ้องบรษัิัที่ฯ เพ่�อแสี่ดงถ้งหลักการและมาต่รฐานการจัดัการด้านภาษ่ัขึ้องบรษัิัที่ฯ 
รวมถ้งการเปิ็ดเผยอย่างโป็รง่ใสี่ และรดักม่ในการจัดัการภาษ่ั ในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ เป็็นสี่มาชิ้กในดชั้น ่FTSE Thailand USD Net Tax 
Index จัาก FTSE Russell ซ้ึ่�งคำานวณ์จัากม่ลค่าภาษ่ัที่่�บรษัิัที่ฯ ช้ำาระ

รวมรายได้ (ล้านบาที่) 20,068 16,019 14,733 12,688

กำาไรก่อนหักภาษ่ั (ล้านบาที่) 6,360 6,201 6,516 5,293

ภาษ่ัจัา่ย 1,267 1,256 1,303 1,056

อตั่ราภาษ่ัที่่�แที่้จัรงิ (รอ้ยละ) 19.92% 20.27% 19.99% 19.95%

อตั่ราภาษ่ัที่่�ช้ำาระเป็็นเงนิสี่ด  
(รอ้ยละ)

19.92% 20.27% 19.99% 19.95%

ปีี 2563ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2562

นโยบายการรกัษีาข้อม่ล และควัามมั�นคงปีลอดภัยสี่ารสี่นเทุศ (IT Security)
บริษััที่ฯ ต่ระหนักถ้งความเส่ี่�ยงด้านการรักษัาขึ้้อม่ล และความมั�นคงป็ลอดภัยสี่ารสี่นเที่ศ ซ้ึ่�งอาจัส่ี่งผลกระที่บอย่างม่นัยสี่ำาคัญต่่อ
ผลการดำาเนินงานขึ้องบรษัิัที่ฯ ในกรณ์่ที่่�ม่การรั�วไหลขึ้องขึ้้อม่ลส่ี่วนบ่คคล หรอ่ความเส่ี่ยหายในระบบความป็ลอดภัยสี่ารสี่นเที่ศ ดังนั�น 
บรษัิัที่ฯ จั้งได้กำาหนดนโยบายและมาต่รการในการด่แลและป้็องกันความเส่ี่�ยงดังกล่าว เปิ็ดเผยในเว็บไซึ่ต่์ขึ้องบรษัิัที่ฯ ในส่ี่วนขึ้อง 
“นักลงที่่นสัี่มพันธ์ิ” หัวขึ้้อ “นโยบายการกัษัาขึ้้อม่ลและความมั�นคงป็ลอดภัย” ที่ั�งน่� บรษัิัที่ฯ ได้กำาหนดคณ์ะกรรมการค่้มครองขึ้้อม่ล
ส่ี่วนบค่คลขึ้องบรษัิัที่ฯ และเจัา้หนา้ที่่�ค่ม้ครองขึ้อ้มล่ส่ี่วนบค่คล ขึ้ั�นต่อนป็ฏิิบตั่เิม่�อมก่ารละเมิดขึ้อ้มล่ส่ี่วนบค่คลภายในบรษัิัที่ ช่้องที่างการ
แจั้งเบาะแสี่รอ้งเรย่นสี่ำาหรบัผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยหากม่เหต่่อันน่าสี่งสัี่ย หรอ่เกิดความเส่ี่ยหายผ่านช้่องที่างการส่ี่�อสี่ารภายในบรษัิัที่ฯ และ
ช้่องที่าง whistleblower ขึ้องบรษัิัที่ฯ รวมถ้งบที่กำาหนดโที่ษั (Penal Penalties) กรณ์่ท่ี่�ม่การละเมิดขึ้้อม่ลส่ี่วนบ่คคล ทัี่�งความ
รบัผิดที่างแพ่ง (Civil Liabilities) และความรบัผิดที่างอาญา (Criminal Liabilities) ที่ั�งน่� ในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ ได้จัดัให้พนักงานใน
ฝ่ายความป็ลอดภัยสี่ารสี่นเที่ศ เขึ้้ารบัการอบรมกับสี่ถาบัน ITC Training Center Co.,Ltd. และผ่้เช่้�ยวช้าญด้าน SERVER ขึ้องระบบ
ที่่�ม่ความจัำาเป็็นต่่างๆ ภายในบรษัิัที่ รวมที่ั�งหลักส่ี่ต่รการด่แลระบบเคร่�อง server ระบบ network และ Firewall เพ่�อเพิ�มความ
ป็ลอดภัยให้กับบรษัิัที่ฯ มากข้ึ้�น
 บรษัิัที่ฯ ได้จัดัให้ม่การติ่ดต่ามผลการป็ฏิิบัติ่งาน และรายงานผลการป็ฏิิบัต่ิงานด้านการรกัษัาขึ้้อม่ลและความมั�นคงป็ลอดภัย
สี่ารสี่นเที่ศให้แก่ผ่้บรหิาร คณ์ะกรรมการบรหิารความเส่ี่�ยง และคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ได้รบัที่ราบในที่่�ป็ระช่้มคณ์ะกรรมการบรหิารความ
เส่ี่�ยง และคณ์ะกรรมการบรษัิัที่เป็็นป็ระจัำาที่่กไต่รมาสี่ 

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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 โดยในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ ไม่ได้รบัการรอ้งเรย่นเร่�องความป็ลอดภัยขึ้องขึ้้อม่ลส่ี่วนบ่คคล อย่างไรก็ต่ามม่การแจัง้เบาะแสี่เก่�ยวกับ 
Phishing Scam ซ้ึ่�งมิไดส้ี่รา้งความเส่ี่ยหายหรอ่ส่ี่งผลกระที่บต่อ่ผลการดำาเนนิงานขึ้องบรษัิัที่ฯ แต่อ่ย่างใด ที่ั�งน่�บรษัิัที่ ฯ ไดป้็ฏิบิตั่ติ่าม
ขึ้ั�นต่อนการป้็องกนัความเส่ี่�ยงโดยการแจัง้เต่อ่นผ่ม้ส่่ี่วนไดส่้ี่วนเส่ี่ยไป็ยงัหนา้เวบ็ไซึ่ต่ข์ึ้องบรษัิัที่ฯ และแจัง้ความไป็ยงักองบงัคบัการป็ราบป็ราม 
การกระที่ำาความผิดเก่�ยวกับอาช้ญากรรมที่างเที่คโนโลย่ (บก.ป็อที่.) แล้ว
 นอกจัากนั�น บรษัิัที่ฯ ไดจ้ัดัใหผ้่ต้่รวจัสี่อบภายนอกไดป้็ฏิิบตั่งิานต่รวจัสี่อบระบบสี่ารสี่นเที่ศปี็ละครั�ง และรายงานต่อ่คณ์ะกรรมการ
ต่รวจัสี่อบ และผ่้บรหิาร

คณีะกรรมการบริษััท

ผู้มีส่วนได้เสีย และ วฒันธรรมการจดัการความเส่ียง

Data Governance

คณีะกรรมการบริหารความเส่ียง

Accountability Transparency Security Collaboration

คณีะกรรมการบริหาร คณีะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่่ายจดัการความเส่ียงด้านไซเบอร์ และความปีลอดภััยสารสนเทศ และฝ่่ายกำากับ

คณีะกรรมการค้้มครองส่วนบ้คคล

โครงสี่รา้งการกำากับด่แลข้อม่ลส่ี่วันบุคคลและควัามปีลอดภัยสี่ารสี่นเทุศ

นโยบายการจดัซื้ื�อจดัจา้ง
บริษััที่ฯ ได้เปิ็ดเผยนโยบายการจััดซึ่่�อจััดจั้างในเว็บไซึ่ต่์ขึ้อง 
บรษัิัที่ฯ ในส่ี่วนขึ้อง “นักลงที่่นสัี่มพันธ์ิ” หัวขึ้้อ “นโยบายเพ่�อการ
กำากับกิจัการที่่�ด่” ทัี่�งน่�บริษััที่ฯ ได้กำาหนดนโยบายการจััดซ่ึ่�อ
จัดัจัา้งเพ่�อการกำากบัใหก้ารจัดัซึ่่�อจัดัจัา้งขึ้องบรษัิัที่ฯ เป็็นไป็อยา่ง
ม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ โป็ร่งใสี่ ป็ราศจัากการท่ี่จัริต่คอร์รัป็ช้ัน และ
คำาน้งถ้งผลกระที่บด้านเศรษัฐกิจั สัี่งคม และสิี่�งแวดล้อม (ESG)
 การจััดซึ่่�อสิี่นค้าและบริการเป็็นกระบวนการสี่ำาคัญที่่�
เอ่�อให้ธ่ิรกิจัขึ้องบรษัิัที่ฯ ดำารงอย่่ได้ จั้งกำาหนดให้กระบวนการ
จัดัซึ่่�อจัดัจัา้งเป็็นไป็ต่ามระเบ่ยบวิธ่ิป็ฏิิบัติ่ โดยดำาเนินการอย่าง
เป็็นธิรรม สี่มเหต่่สี่มผล โป็รง่ใสี่ สี่ามารถต่รวจัสี่อบได้ว่าไม่ม่
ความขึ้ัดแย้งที่างผลป็ระโยช้น์ และม่การป็ฏิิบัต่ิต่่อค่่ค้าอย่าง
เสี่มอภาคด้วยการแขึ้่งขึ้ันท่ี่�เป็็นธิรรม เพ่�อให้เกิดการดำาเนินการ
ที่่�ให้ป็ระโยช้น์ส่ี่งส่ี่ดแก่บรษัิัที่ฯ
 โดยในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ ได้ป็รบัป็ร่งการจัดัซึ่่�ออ่ป็กรณ์์ 
เคร่�องใช้้ภายในสี่ำานักงานต่ามนโยบายการจัดัซึ่่�อจัดัจัา้งส่ี่เขึ้่ยว 
(Green Procurement) ซ้ึ่�งสี่นับสี่น่นการจัดัซึ่่�อผลิต่ภัณ์ฑ์์ท่ี่�
เป็็นมิต่รต่่อสิี่�งแวดล้อมท่ี่�ได้รับการรับรองอ่ต่สี่าหกรรมส่ี่เขึ้่ยว 

จัากกระที่รวงอ่ต่สี่าหกรรมและผ่านเกณ์ฑ์์ขึ้้อกำาหนดสิี่นค้าและ
บรกิารที่่�เป็็นมิต่รกบัสิี่�งแวดลอ้ม ขึ้องกรมควบค่มมลพิษักระที่รวง
ที่รพัยากรธิรรมช้าต่แิละสิี่�งแวดลอ้ม อาทิี่ กระดาษัช้ำาระ เคร่�องใช้้
ไฟัฟ้ัาแบบป็ระหยัดไฟั 5 ดาว ถ่งผ้าเพ่�อการจัดัที่ำาถ่งยังช้่พ และ
ใช้้ต่ลับหม้กส่ี่ที่่�ไม่ม่สี่ารเอม่นที่่�เป็็นพิษัในส่ี่วนผสี่มขึ้องผงหม้ก 
เป็็นต่้น 

แนวัทุางปีฏิิบัต่ิ
 1. ต้่องระบ่วัต่ถ่ป็ระสี่งค์ขึ้องการจััดซ่ึ่�อจััดจั้างอย่าง
ช้ัดเจัน และนำาเสี่นอผ่้ม่อำานาจัอน่มัต่ิต่ามขึ้ั�นต่อนขึ้องบรษัิัที่ฯ 
 2. ม่การเป็ร่ยบเที่่ยบราคาจัากผ่้ขึ้ายหร่อผ่้ให้บริการ
อย่างโป็ร่งใสี่และเป็็นธิรรมต่่อท่ี่กฝ่าย ห้ามเร่ยกหร่อรับผล
ป็ระโยช้น์ที่างการเงนิ หรอ่ผลป็ระโยช้น์ในรป่็แบบอ่�นจัากผ่้ขึ้าย
หรอ่ผ้่ใหบ้รกิารเพ่�อที่่�จัะรบัสิี่นค้า หรอ่บรกิารที่่�ไมต่่รงต่ามเง่�อนไขึ้
ขึ้้อต่กลงต่ามค่ณ์ลักษัณ์ะไม่ต่รงต่ามใบสัี่�งซ่ึ่�อหรอ่ค่ณ์ภาพไม่ได้
มาต่รฐาน และกรณ์ท่ี่่�พบเหต่่การณ์ด์งักลา่วใหพ้นกังานแจัง้ผ่ช้้ว่ย
ผ่้จัดัการฝ่ายจัดัซึ่่�อที่ราบที่ันที่่เพ่�อหาที่างแก้ไขึ้รว่มกัน

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 3. บรษัิัที่ฯ ได้ป็ฏิิบัต่ิต่่อค่่ค้าและเจั้าหน่�อย่างเป็็นธิรรม 
เสี่มอภาคไม่เอารดัเอาเป็รย่บ โดยป็ฏิิบัต่ิต่ามเง่�อนไขึ้ที่างการค้า 
และ/หรอ่ขึ้้อต่กลงต่ามสัี่ญญาที่่�ที่ำารว่มกันอย่างเครง่ครดั เพ่�อ
พฒันาความสัี่มพนัธ์ิที่างธ่ิรกจิัท่ี่�กอ่ใหเ้กิดป็ระโยช้น์ขึ้องทัี่�งสี่องฝ่าย  
และบรษัิัที่ฯ กำาหนดให้ม่นโยบายที่่�จัะให้การป็ฏิิบัต่ิต่่อค่่ค้าอย่าง
เสี่มอภาค และเป็็นธิรรม โดยคำาน้งถ้งป็ระโยช้น์ส่ี่งส่ี่ดขึ้องบรษัิัที่ฯ 
และต่ั�งอย่่บนพ่�นฐานท่ี่�เป็็นธิรรมต่่อทัี่�งสี่องฝ่าย หล่กเล่�ยง
สี่ถานการณ์์ท่ี่�ที่ำาให้เกิดความขึ้ัดแย้งที่างผลป็ระโยช้น์  รวมที่ั�ง 
ป็ฏิิบัต่ิต่ามพันธิะสัี่ญญา ให้ขึ้้อม่ลที่่�เป็็นจัริง รายงานขึ้้อม่ลที่่�
ถ่กต่้อง ป็ฏิิบัต่ิต่ามเง่�อนไขึ้ต่่างๆ ที่่�ต่กลงกันไว้กับค่่ค้าอย่าง
เครง่ครดั ในกรณ่์ท่ี่�ไมส่ี่ามารถป็ฏิิบตั่ติ่ามเง่�อนไขึ้ขึ้อ้ใดได ้ต่อ้งรบ่
แจัง้ล่วงหน้า เพ่�อรว่มกันพิจัารณ์าหาแนวที่างแก้ไขึ้ เกณ์ฑ์์การ
คัดเลอ่กเขึ้้าเป็็นค่่ค้า ครอบคล่ม 6 ด้าน ดังน่� 
  ความสี่ามารถที่างเที่คนิค 
  สี่ถานภาพที่างการเงนิ 
  ความเช้่�ยวช้าญและป็ระสี่บการณ์์ 
  ป็ระวัต่ิที่่�เก่�ยวขึ้้องกับการรอ้งเรย่น 
  ความขึ้ัดแย้งที่างผลป็ระโยช้น์ / รายการเก่�ยวโยง 
  นโยบายต่่อต้่านท่ี่จัริต่คอร์รัป็ช้ัน และนโยบายด้าน 
  ค่ณ์ภาพ

 4. บรษัิัที่ฯ มน่โยบาย ระเบย่บและขึ้อ้ป็ฏิบิตั่ ิในการจัดัซ่ึ่�อ
จััดจั้าง โดยคำาน้งถ้งป็ระเด็นด้านสัี่งคมและสิี่�งแวดล้อมเป็็นองค์
ป็ระกอบในการพิจัารณ์า  โดยม่แนวที่างในการคัดเล่อกค่่ค้า ดังน่�
 4.1) ค่ค่า้รายสี่ำาคญัขึ้องบรษัิัที่ฯ มก่ารป็ระเมนิความเส่ี่�ยง 
โดยใช้ห้ลกัเกณ์ฑ์์พจิัารณ์าจัากจัำานวนเงนิที่่�ซึ่่�อมากที่่�ส่ี่ด 10 อนัดบั
ป็ระจัำาปี็ นำามาใช้้ป็ระเมินความเส่ี่�ยงจัากค่่ค้า ทัี่�ง 3 ด้าน ค่อ 
ดา้นเศรษัฐกจิั ดา้นสัี่งคม และดา้นสิี่�งแวดล้อม ซ้ึ่�งผลการป็ระเมนิ
ที่ั�ง 3 ด้านนั�น ค่่ค้าที่่�จัะผ่านเกณ์ฑ์์ป็ระเมินได้นั�น ระดับความเส่ี่�ยง
จัะต่้องอย่่ในเกณ์ฑ์์ ที่่�ไม่เส่ี่�ยงส่ี่ง 
 4.2) สี่ำาหรบัค่ค่า้ที่่�มก่ารซ่ึ่�อสิี่นคา้และบรกิารเป็็นครั�งแรก 
บริษััที่ฯ ม่เกณ์ฑ์์การคัดเล่อกค่่ค้ารายใหม่ (New Approved 
Vender) ซ้ึ่�งการป็ระเมินดังกล่าว จัะครอบคล่มไป็ถ้งป็ระเด็น 
สัี่งคม และสิี่�งแวดล้อมด้วย  
 5. บรษัิัที่ฯ มน่โยบายที่่�จัะป็ฏิบิตั่ติ่ามเง่�อนไขึ้ สัี่ญญา และ 
ขึ้อ้ผก่พันที่่�ต่กลงกนัไวก้บัเจัา้หน่�อยา่งเครง่ครดั ไมว่า่จัะเป็็นเร่�อง
วตั่ถป่็ระสี่งค์การใช้เ้งนิ การช้ำาระคน่ การด่แลคณ่์ภาพหลกัที่รพัย์
คำาป็ระกัน และเร่�องอ่�นใดที่่�ได้ให้ขึ้้อต่กลงไว้กับเจัา้หน่� ในกรณ์่ที่่�
ไม่สี่ามารถป็ฏิิบัต่ิต่ามเง่�อนไขึ้ขึ้้อใดขึ้้อหน้�งได้ บรษัิัที่ฯ จัะรบ่แจัง้
ให้เจัา้หน่�ที่ราบโดยเรว็ เพ่�อรว่มกันพิจัารณ์าหาแนวที่างแก้ไขึ้โดย
ใช้้หลักความสี่มเหต่่สี่มผล โดยบริษััที่ฯ ม่่งมั�นในการรักษัา
สัี่มพนัธิภาพที่่�ยั�งย่นกับเจัา้หน่�และให้ความเช่้�อถ่อซ้ึ่�งกันและกัน 
โดยกำาหนดแนวที่างในการบรหิารเงนิที่่น เพ่�อสี่รา้งความมั�นคงที่่�
แขึ้็งแกร่ง และป้็องกันมิให้บริษััที่ฯ อย่่ในฐานะที่่�ยากลำาบาก
ต่่อการช้ำาระหน่�ค่นแก่เจั้าหน่�และให้ความสี่ำาคัญต่่อการบรหิาร

สี่ภาพคล่องที่างการเงิน โดยการวางแผนช้ำาระหน่�ให้แก่เจั้าหน่�
อย่างช้ัดเจันและต่รงต่ามเวลาที่่�กำาหนด
 6. บรษัิัที่ฯ มแ่ผนงานท่ี่�ช้ว่ยพฒันาการดำาเนนิธ่ิรกจิัอย่าง
ยั�งย่นขึ้องค่่ค้า โดยบรษัิัที่ฯ จัะแจัง้แผนงานจัำานวนที่่�จัะเปิ็ดสี่าขึ้า 
ภายในปี็นโยบายขึ้องบรษัิัที่ฯ ให้กับค่่ค้าให้ได้ที่ราบล่วงหน้า โดย
แผนดังกล่าวไดอ้า้งองิมาจัากแผนนโยบายการเปิ็ดสี่าขึ้าจัากฝ่าย
กิจัการสี่าขึ้าป็ระจัำาปี็นโยบาย การแจั้งแผนงานดังกล่าวนั�นจัะ
ช้่วยส่ี่งเสี่รมิให้ธ่ิรกิจัขึ้องค่่ค้าสี่ามารถที่ราบจัำานวนที่่�จัะจัำาหน่าย
สิี่นค้าหร่อบริการได้ในปี็น่� อ่กที่ั�งค่่ค้าจัะได้นำาขึ้้อม่ลแผนงาน 
ที่่�ได้ไป็วางแผนการผลิต่ และวางแผนการจัดัส่ี่ง เพ่�อช้่วยป้็องกัน
ปั็ญหาส่ี่งสิี่นค้าไม่ที่ันหร่อสิี่นค้าขึ้าดสี่ต่๊อคไม่เพ่ยงพอต่่อการ
จัดัส่ี่งได้อก่ดว้ย

นโยบายการส่ี่งเสี่รมิศักยภาพและควัามสี่ามารถในการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างยั�งยืนรว่ัมกับค่่ค้า
โดยในปี็ 2565 บริษััที่ฯ ได้กำาหนดนโยบายการส่ี่งเสี่ริมและ
สี่นับสี่น่นให้ค่่ค้าม่การนำาจัรรยาบรรณ์ธ่ิรกิจัสี่ำาหรบัค่่ค้าไป็ป็ฏิิบัต่ิ 
เพ่�อเป็็นแรงขึ้ับเคล่�อนในการสี่ร้างสี่ภาพแวดล้อมขึ้องการ
ป็ระกอบธ่ิรกิจัที่่�ม่จัรยิธิรรม รวมถ้งผลักดันค่่ค้าขึ้องบรษัิัที่ฯ ให้
ต่ระหนักถ้งความสี่ำาคัญขึ้องการป็ฏิิบัต่ิต่ามจัรยิธิรรมที่างธ่ิรกิจั   
ซ้ึ่�งจัรยิธิรรมสี่ำาหรบัค่่ค้า ป็ระกอบไป็ด้วย 4 ป็ระการ ดังน่�

 1. จรยิธรรมทุางธุรกิจ
 แนวัปีฏิิบัต่ิ
  ดำาเนนิธ่ิรกิจัต่ามกฎหมายด้วยความโป็รง่ใสี่ ต่รวจัสี่อบได้
  ป็ฏิิบัต่ิต่่อผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยอย่างเป็็นธิรรม
  รกัษัาขึ้้อม่ลส่ี่วนบ่คคลขึ้องผ่้ม่ส่ี่วนเก่�ยวขึ้้อง
  ป็ฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายด้านที่รพัย์สิี่นที่างปั็ญญา
  มก่ารเปิ็ดเผยขึ้อ้มล่ กรณ์ท่ี่่�อาจัเป็็นการขึ้ดัแยง้กันที่าง 
  ผลป็ระโยช้น์
  สี่นับสี่น่นให้ค่่ค้าจัดัซึ่่�ออย่างรบัผิดช้อบ
  มก่ารต่รวจัสี่อบเม่�อพบข้ึ้อผดิพลาดที่่�เก่�ยวข้ึ้องกับค่ค่า้ 
  ภายหลังจัากการส่ี่งมอบงานแล้ว

 2. สิี่ทุธิมนุษียช่นและแรงงาน
    แนวัปีฏิิบัต่ิ
  เคารพในความแต่กต่่างและป็ฏิิบัต่ิต่่อแรงงานอย่าง 
  เที่่าเที่่ยม ไม่เล่อกป็ฏิิบัต่ิ
  ไม่รบัผลป็ระโยช้น์จัากการบังคับใช้้แรงงานและกดข่ึ้� 
  แรงงานในที่่กรป่็แบบ
  ไม่ใช้้แรงงานเด็กที่่� ม่อาย่ไม่ถ้งเกณ์ฑ์์ท่ี่�กฎหมาย 
  กำาหนด หากม่ต่้องม่การค่้มครองอย่างเหมาะสี่ม
  ม่ค่าจั้างและค่าต่อบแที่นต่่อพนักงานและแรงงานที่่� 
  เหมาะสี่มและเป็็นธิรรม มสิ่ี่ที่ธิิป็ระโยช้นท์ี่่�พ้งไดร้บัต่าม 
  ที่่�กฎหมายกำาหนด
  ไม่จัา้งแรงงานผิดกฎหมาย
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 3.  อาช่ว่ัอนามัยและควัามปีลอดภัย
      แนวัปีฏิิบัต่ิ
  ป็ฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายและมาต่รฐานด้านอาช้่วอนามัย 
  และความป็ลอดภัย
  จัดัให้ม่สี่ภาพแวดล้อมการที่ำางาน อ่ป็กรณ์์ที่่�ป็ลอดภัย  
  ถ่กต่้องต่ามหลักอาช้่วอนามัยและความป็ลอดภัย
  ไม่ละเลยต่่อการกระที่ำาในสี่ถานที่่�ที่ำางานที่่�อาจัก่อให้ 
  เกิดอนัต่รายต่่อพนักงาน
  ม่แนวที่างการป้็องกัน แก้ไขึ้ และเย่ยวยาในป็ระเด็น 
  ความเส่ี่�ยงด้านอาช้่วอนามัยและความป็ลอดภัย

 4. การจดัการด้านช่มุช่นและสิี่�งแวัดล้อม
      แนวัปีฏิิบัต่ิ
  การดำาเนินธ่ิรกิจัที่่�ป็ฏิิบัต่ิต่ามข้ึ้อบังคับและกฎหมาย 
  สิี่�งแวดล้อมในระดับป็ระเที่ศและที่้องถิ�น
  พิจัารณ์าถ้งผลกระที่บต่่อช่้มช้นและสิี่�งแวดล้อมจัาก 
  การดำาเนินธ่ิรกิจัหรอ่ม่ผลต่่อธ่ิรกิจั
  บรษัิัที่ฯ สี่นับสี่น่นให้ค่่ค้าใช้้ผลิต่ภัณ์ฑ์์ บรกิาร หรอ่ 
  กระบวนการที่่�เป็็นมิต่รต่่อสัี่งคมและสิี่�งแวดล้อม
  บรษัิัที่ฯ สี่นับสี่น่นให้ค่่ค้าได้รบัการรบัรองมาต่รฐาน 
  ด้านความยั�งย่นที่่�ม่ความเก่�ยวขึ้้องกับกระบวนการ 
  ที่างธ่ิรกิจัขึ้องค่่ค้า  
 
 โดยในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ ไดก้ำาหนดแผนงานในการส่ี่งเสี่รมิ
และผลักดันค่่ค้าขึ้องบรษัิัที่ฯ เพ่�อเป็็นแนวที่างในการดำาเนินงาน 
ในปี็ 2566 อาที่ิเช้่น ม่การผลักดันและส่ี่งเสี่รมิค่่ค้า ให้ม่การใช้้
วัสี่ด่อ่ป็กรณ์์ที่่�เป็็นมิต่รต่่อสิี่�งแวดล้อม 

นโยบายการจดัการควัามเส่ี่�ยงเพื�อการสี่รา้งจรยิธรรมธุรกิจ
บรษัิัที่ฯ ไดร้บัการรบัรอง (Certified) เป็็นสี่มาชิ้กแนวรว่มป็ฏิิบตั่ิ
ขึ้องภาคเอกช้นไที่ยในการต่่อต่้านการที่่จัรติ่ (CAC) อย่างเป็็น
ที่างการ อันเป็็นหน้�งในแนวที่างการดำาเนินธ่ิรกิจัท่ี่�สี่อดคล้อง
ต่ามหลักการกำากับด่แลกิจัการที่่�ด่ โดยได้ ต่ระหนักถ้งการที่่จัริต่
คอรร์ปั็ช้ัน ซ้ึ่�งเป็็นอ่ป็สี่รรคในการพัฒนาสัี่งคม และเศรษัฐกิจั
ขึ้องป็ระเที่ศ คณ์ะกรรมการบรษัิัที่จัง้ไดป้็ระกาศใช้น้โยบายดงักลา่ว
ให้แก่ กรรมการ ผ่้บรหิาร และพนักงานที่่กคนต้่องป็ฏิิบัต่ิต่าม
นโยบายโดยที่ั�วกัน โดยส่ี่�อสี่ารไป็ยังพนักงานที่่กคนผ่านวารสี่าร
ภายในขึ้องบรษัิัที่ฯ พรอ้มที่ั�งระบ่รายละเอย่ดไว้ในค่่ม่อการกำากับ
ด่แลกิจัการที่่�ด่ รวมถ้งการบรรจ่ัหัวขึ้้อดังกล่าวลงในการอบรม
พนักงานใหม่ เพ่�อให้ต่ระหนักถ้งการต่่อต่้านการที่่จัรติ่คอรร์ปั็ช้ัน 
โดยบรษัิัที่ฯ ห้ามกรรมการ ผ่้บรหิาร และพนักงานขึ้องบรษัิัที่ฯ
เรย่กรอ้ง ดำาเนินการ หรอ่ยอมรบั การคอรร์ปั็ช้ันในที่่กรป่็แบบ
ที่ั�งที่างต่รงหรอ่ที่างอ้อม ที่ั�งที่่�เป็็นต่ัวเงินหรอ่ไม่เป็็นต่ัวเงินแก่
หน่วยงานขึ้องรฐั หน่วยงานเอกช้น หรอ่ค่่ค้า ที่่�บรษัิัที่ฯ ได้ดำาเนิน
ธ่ิรกิจัหรอ่ต่ิดต่่อด้วย เพ่�อป็ระโยช้น์ต่่อองค์กร ต่นเอง ครอบครวั 
เพ่�อนและคนร่้จัักหร่อเพ่�อป็ระโยช้น์ขึ้องธ่ิรกิจั โดยครอบคล่ม 

ถ้งที่่กธ่ิรกิจัและที่่กหน่วยงานที่่�เก่�ยวขึ้้องขึ้องบรษัิัที่ฯ และให้ม่ 
การสี่อบที่านการป็ฏิิบัต่ิต่ามนโยบายและมาต่รการต่่อต่้านการ
ที่จ่ัรติ่คอรร์ปั็ชั้นน่�อยา่งสี่มำาเสี่มอ ต่ลอดจันที่บที่วนแนวที่างป็ฏิบัิต่ิ
และขึ้อ้กำาหนดในการดำาเนนิการเพ่�อใหส้ี่อดคลอ้งกบัการเป็ล่�ยนแป็ลง 
ขึ้องธ่ิรกิจั ระเบ่ยบขึ้้อบังคับและขึ้้อกำาหนดขึ้องกฎหมาย ที่ั�งน่� 
หากม่การฝ่าฝืนกระที่ำาการใดๆ อันเป็็นการสี่นับสี่น่นช้่วยเหล่อ 
หรอ่ใหค้วามรว่มมอ่กับการที่จ่ัรติ่คอรร์ปั็ชั้นจัะไดร้บัการพิจัารณ์า
โที่ษัต่ามระเบ่ยบขึ้องบรษัิัที่ฯ 
 
แนวัปีฏิิบัต่ิ
 1. นโยบายการต่่อต่า้นการที่จ่ัรติ่คอรร์ปั็ช้นัน่� ครอบคลม่
ไป็ถ้งกระบวนการบรหิารงานบ่คคล ต่ั�งแต่่การสี่รรหาคัดเล่อก
บ่คลากรเขึ้้าที่ำางาน การป็ระเมินผลการป็ฏิิบัต่ิงานและการเล่�อน
ต่ำาแหน่ง โดยกำาหนดให้ผ่้บังคับบัญช้าที่่กระดับส่ี่�อสี่ารที่ำาความ
เขึ้้าใจักับพนักงานเพ่�อใช้้ในกิจักรรมที่างธ่ิรกิจัท่ี่�อย่่ในความรับ
ผิดช้อบและควบค่มด่แลให้ม่การป็ฏิิบัต่ิอย่างม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ  
 2. กรรมการ ผ่บ้รหิาร และพนกังาน ต่อ้งหลก่เล่�ยงการให้
หรอ่รบัสิี่�งขึ้อง หรอ่ป็ระโยช้นอ์่�นใดจัากค่่ค้า หรอ่ผ้่มส่่ี่วนเก่�ยวข้ึ้อง
กับธ่ิรกิจัขึ้องบรษัิัที่ฯ ยกเว้นแต่่เพ่�อป็ระโยช้น์ในการดำาเนินธ่ิรกิจั
ต่ามป็กต่ิ หรอ่เที่ศกาลหรอ่ป็ระเพณ์่นิยม
 3. บรษัิัที่ฯ จัดัให้ม่การบรหิารความเส่ี่�ยงด้านการที่่จัรติ่
คอรร์ปั็ช้ัน โดยม่การป็ระเมินความเส่ี่�ยง จัดัลำาดับความสี่ำาคัญ 
และกำาหนดมาต่รการท่ี่�เหมาะสี่ม รวมทัี่�งต่ิดต่ามผลการดำาเนิน
การในเร่�องดังกล่าวอย่างต่่อเน่�อง
 4. ไมท่ี่ำาธ่ิรกรรมโดยไมช่้อบธิรรมซึ่้�งเก่�ยวขึ้อ้งกบัเจัา้หนา้ที่่� 
ภาครฐั บ่คคลอ่�นหรอ่หน่วยงานอ่�น โดยที่างต่รงหรอ่ที่างออ้ม  
 5. ห้ามรับหร่อให้สิี่นบนในการดำาเนินธ่ิรกิจัที่่กช้นิด 
การดำาเนินงานขึ้องบริษััที่ฯ การติ่ดต่่องานกับภาครัฐจัะต่้อง
เป็็นไป็อย่างโป็รง่ใสี่ ซึ่่�อสัี่ต่ย์ส่ี่จัรติ่ และต่้องดำาเนินการให้เป็็นไป็
ต่ามที่่�กฎหมายกำาหนดโดยเครง่ครดั
 6. ไมพ้่งกระที่ำาการใหแ้ละรบัขึ้องขึ้วญัซ้ึ่�งม่มล่คา่เกินกว่า
ป็กติ่ที่่�วิญญู่ช้นพ้งใหร้ะหว่างผ่บั้งคับบัญช้าและผ่ใ้ต่บ้งัคับบัญช้า
ไม่ว่าโอกาสี่ใด ๆ ก็ต่าม 
 7. พนกังานท่ี่�กระที่ำาการที่จ่ัรติ่จัะม่การถ่กลงโที่ษัที่ก่กรณ์ ่
โดยไม่พิจัารณ์าว่าจัำานวนเงนิท่ี่�กระที่ำาการท่ี่จัรติ่มากน้อยเพ่ยงใด 
และไม่ว่าพนักงานท่ี่�กระที่ำาการท่ี่จัรติ่จัะม่ต่ำาแหน่งหน้าที่่�ใดจัะม่
การพิจัารณ์า และลงโที่ษัโดยเที่่าเที่่ยมกัน โที่ษั ค่อ ไล่ออก 
 8. บรษัิัที่ฯ ไดป้็ลก่ฝังและยำาใหพ้นกังานที่ก่คนในองคก์ร
ต่้องม่ความต่ระหนัก ต่้องป็ฏิิบัต่ิหน้าท่ี่�ด้วยความซึ่่�อสัี่ต่ย์ส่ี่จัรติ่ 
ไม่แสี่วงหาผลป็ระโยช้น์จัากต่ำาแหน่งหน้าที่่�ขึ้องต่นเอง หรอ่เอ่�อ
ป็ระโยช้น์ใดๆ ให้กับคนอ่�นรวมถ้งได้ให้พนักงานได้รับที่ราบ
บที่ลงโที่ษั อก่ที่ั�งผลกระที่บความเด่อดรอ้นและความเส่ี่ยหายที่่�
จัะได้รบัจัากการกระที่ำาการที่่จัรติ่ 
 9. พนกังานที่ก่คนมห่น้าที่่�ช้ว่ยกันสี่อดส่ี่องดแ่ล หากพบว่า
ม่เหต่่การณ์์ที่่จัรติ่เกิดข้ึ้�นภายในหน่วยงานให้รายงานต่่อบรษัิัที่ฯ
ที่นัที่ ่ โดยรายงานผา่นผ่บ้งัคบับญัช้าหรอ่ผ่านช้อ่งที่างอ่�นที่่�บรษัิัที่ฯ 
กำาหนด หรอ่ฝ่ายต่รวจัสี่อบภายใน 
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 10. กรรมการและผ่บ้รหิารที่ก่ระดบัขึ้องบรษัิัที่ฯ จัะต่อ้งม่
ความความซึ่่�อสัี่ต่ย ์ และเป็็นแบบอย่างที่่�ดใ่นการป็ฏิบิตั่ติ่ามนโยบาย
และมาต่รการต่่อต่้านการคอรร์ปั็ช้ัน โดยกำาหนดให้ฝ่ายกิจัการ
สี่าขึ้า ผ้่จัดัการส่ี่วนงานที่รพัยากรบ่คคลรบัผดิช้อบในการเผยแพร่
ความร่ ้ สี่รา้งความเขึ้้าใจัและส่ี่งเสี่รมิให้พนักงานที่่กระดับย้ดถ่อ
นโยบายต่่อต้่านการคอร์รัป็ช้ันอย่างจัริงจัังต่่อเน่�องและเสี่ริม
สี่ร้างให้เป็็นส่ี่วนหน้�งขึ้องวัฒนธิรรมองค์กรที่่�พนักงานที่่กคน
ต่้องย้ดถ่อ และป็ฏิิบัต่ิอย่างเครง่ครดั
 11. เพ่�อความช้ัดเจันในการดำาเนินการในเร่�องที่่�ม่ความ
เส่ี่�ยงส่ี่งกับการเกิดคอร์รัป็ช้ัน กรรมการบริษััที่ ผ้่บริหาร และ
พนักงานบรษัิัที่ เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากัด (มหาช้น) ท่ี่กระดับ
ต่้องป็ฏิิบัต่ิด้วยความระมัดระวังในเร่�องดังต่่อไป็น่�
  การเล่�ยงรบัรอง ขึ้องกำานัล และค่าใช้้จัา่ย การให้หร่อ 
  รบัขึ้องกำานัล ให้เป็็นไป็ต่ามที่่�กำาหนดในจัรรยาบรรณ์ 
  ธ่ิรกิจั 
  เงินบริจัาคเพ่�อการก่ศลหร่อเงินสี่นับสี่น่น การให้ 
  หรอ่รบัเงนิบรจิัาค หรอ่เงนิสี่นบัสี่นน่ต่อ้งเป็็นไป็อยา่ง 
  โป็ร่งใสี่และถ่กต้่องต่ามกฎหมาย โดยต่้องมั�นใจัว่า 
  เงินบริจัาคหร่อเงินสี่นับสี่น่น ไม่ได้ถ่กนำาไป็ใช้้เพ่�อ 
  เป็็นขึ้้ออา้งในการต่ิดสิี่นบน 
  การช้่วยเหล่อที่างการเม่องบริษััที่ฯ ม่นโยบายไม่ 
  ช่้วยเหลอ่สี่นบัสี่นน่พรรคการเมอ่ง กล่่มการเมอ่ง หรอ่ 
  นักการเม่องไม่ว่าที่างต่รงหรอ่ที่างออ้ม 
  การบรจิัาคเพ่�อการก่ศลการสี่าธิารณ์ป็ระโยช้น์ และ 
  เงนิสี่นบัสี่นน่ โดยบรษัิัที่ฯ กำาหนดใหท้ี่ำาการบรจิัาคเพ่�อ 
  การกศ่ล การสี่าธิารณ์ป็ระโยช้น์ และเงนิสี่นบัสี่นน่  ดังน่� 
   
  1. เป็็นไป็อย่างโป็รง่ใสี่ ถ่กต้่องต่ามกฎหมาย และไม่ 
   ขึ้ัดต่่อศ่ลธิรรม รวมทัี่�งไม่เป็็นการกระที่ำาการใดๆ  
   ที่่�จัะม่ผลเส่ี่ยหายต่่อสัี่งคมส่ี่วนรวม 
  2. การใหห้รอ่รบัเงนิบรจิัาคเพ่�อการกศ่ล การสี่าธิารณ์ 
   ป็ระโยช้น์ หรอ่เงนิสี่นับสี่น่นนั�น ไม่ได้ถ่กนำาไป็ใช้้ 
   เพ่�อเป็็นขึ้้ออา้งในการต่ิดสิี่นบน
  3. ให้ป็ฏิิบัต่ิต่ามขึ้ั�นต่อนการสี่อบที่านและอน่มัต่ิการ 
   บรจิัาคเพ่�อการก่ศล การสี่าธิารณ์ป็ระโยช้น์ หรอ่ 
   เงนิสี่นับสี่น่นต่ามระเบ่ยบขึ้องบรษัิัที่ฯ
  4. ในกรณ์่ที่่�ม่ ข้ึ้อสี่งสัี่ยที่่�อาจัส่ี่งผลกระที่บที่าง 
   กฎหมายให้ขึ้อคำาป็ร้กษัาจัากฝ่ายกฎหมายอย่าง 
   เป็็นลายลักษัณ์์อักษัร หรอ่ในเร่�องที่่�ม่ความสี่ำาคัญ 
   ป็ระการอ่�นให้เป็็นด่ลยพินิจัขึ้องฝ่ายจัดัการ 

  ควัามสัี่มพันธ์ทุางธุรกิจและการจัดซื้ื�อจัดจ้างกับ 
  ภาครฐั หา้มใหห้รอ่รบัสิี่นบนในการดำาเนนิธ่ิรกจิัที่ก่ช้นิด  
  การดำาเนินงานขึ้องบริษััที่ฯ รวมถ้งการต่ิดต่่องาน 
  กับภาครฐัจัะต่้องเป็็นไป็อย่างโป็รง่ใสี่ ซึ่่�อสัี่ต่ย์ และ 
  ต่้องดำาเนินการให้เป็็นไป็ต่ามกฎหมายที่่�เก่�ยวขึ้้อง

นโยบายด้านสิี่ทุธิมนุษียช่น 
สิี่ที่ธิิมนษ่ัยช้นเป็็นสิี่ที่ธิิขึ้ั�นพ่�นฐานขึ้องที่ก่คน รวมถ้งผ่ม้ส่่ี่วนไดเ้ส่ี่ย
ต่ลอดห่วงโซึ่่ค่ณ์ค่าขึ้องกิจัการ บรษัิัที่ฯ จัดัให้ม่การกำากับด่แลไม่
ให้ม่การละเมิดสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นในที่่กขึ้ั�นต่อนขึ้องการดำาเนินงาน 
โดยกำาหนดเป็็นนโยบายให้พนักงานและผ้่บริหารป็ฏิิบัต่ิอย่าง
เครง่ครดั บนพ่�นฐานขึ้องหลกัการช้่�แนะดา้นสิี่ที่ธิิมนษ่ัยช้นกบัธ่ิรกจิั 
(United Nation Framework and Guiding Principles on 
Business and Human Right) หรอ่ UNGP 
 1. ป็ฏิิบัต่ิต่่อที่่กฝ่ายด้วยความเที่่าเที่่ยมกัน
 2. ไม่ละเมิดสิี่ที่ธิิเสี่รภ่าพขึ้องผ่้ม่ส่ี่วนเก่�ยวขึ้้อง
 3. ระมัดระวังการดำาเนินธ่ิรกิจัเพ่�อป้็องกันความเส่ี่�ยงท่ี่� 
  จัะเกิดการละเมิดสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้น
 4. ไม่ใช้้และไม่สี่นับสี่น่นค่้ค่าที่่�ใช้้แรงงานผิดกฎหมาย 
  ที่่กป็ระเภที่
 5. จัดัให้ม่การส่ี่�อสี่าร เผยแพรน่โยบายแก่ผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ย 
  ที่่กฝ่าย
 6. สี่อดส่ี่องด่แลเร่�องการเคารพสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นในที่่ก 
  ขึ้ั�นต่อนขึ้องการป็ฏิิบัต่ิงาน
 7. ม่่งสี่รา้งวัฒนธิรรมองค์กรท่ี่�ย้ดมั�นต่่อการเคารพสิี่ที่ธิิ 
  มน่ษัยช้น
 8. จัดัใหม้ก่ระบวนการป็ระเมนิและระบ่ป็ระเดน็ความเส่ี่�ยง 
  ด้านการละเมิดสิี่ที่ธิิและผลกระที่บที่่�อาจัเกิดข้ึ้�น
 9. กำาหนดให้ม่บที่ลงโที่ษัสี่ำาหรับผ่้กระที่ำาความผิดจัาก 
  การละเมิดสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นขึ้ั�นส่ี่งส่ี่ด ค่อ เลิกจัา้ง
 10. จัดัใหม้ก่ารเยย่วยาผ่ท้ี่่�ไดร้บัผลกระที่บการละเมดิสิี่ที่ธิิ 
     มน่ษัยช้นอย่างเหมาะสี่ม
 
การระบุปีระเด็นควัามเส่ี่�ยง
ป็ระเด็นที่่�เก่�ยวขึ้้องกับสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นเป็็นป็ระเด็นที่่�ค่อนขึ้้างอ่อน
ไหวและเช้่�อมโยงกับป็ระเด็นอ่�น ๆ  ที่่�อาจัม่ผลกระที่บต่่อเน่�องจัาก
การที่ำาธ่ิรกิจัได้ จัง้นับเป็็นความเส่ี่�ยงสี่ำาคัญที่่�จัะอย่่กับการดำาเนิน
ธ่ิรกิจัต่ลอดเวลา บรษัิัที่ฯ จัง้ม่การระบ่ความเส่ี่�ยงในป็ระเด็นดัง
กล่าวในการบรหิารจัดัการความเส่ี่�ยงขึ้ององค์กร เพ่�อสี่รา้งความ
เช้่�อมั�นให้แก่ผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่่กภาคส่ี่วน

ปีล่กฝัังให้เป็ีนสี่วันหน่�งของวััฒนธรรมองค์กร
เพ่�อให้หลักสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นถ่กสี่ร้างให้กลายเป็็นส่ี่วนหน้�งขึ้อง
วัฒนธิรรมภายในองค์กร ต่ลอดจันช้่วยพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ภายในองค์กร ในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ จัดัให้ม่การอบรมให้ความร่้
ด้านหลักสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นให้แก่พนักงานและผ่้บรหิาร อก่ที่ั�งได้เพิ�ม
หัวขึ้อ้หลักสิี่ที่ธิิมนษ่ัยช้นเข้ึ้าไป็ในหลักส่ี่ต่รการอบรมพนักงานใหม่ 
นอกจัากน่�ยงัไดป้็ระกาศผา่นวารสี่ารบรษัิัที่ฯ ใหเ้กดิเป็็นวฒันธิรรม
ขึ้ององค์กร

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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มาต่รการเย่ยวัยา
ในปี็ 2565 ที่่�ผ่านบรษัิัที่ฯ ไม่ม่เหต่่การณ์์การเล่อกป็ฏิิบัต่ิ อก่ที่ั�ง 
บรษัิัที่ฯ ไม่ได้รบัเร่�องรอ้งเรย่นเก่�ยวกับการละเมิดสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้น 
อันเน่�องมาจัากการดำาเนินธ่ิรกิจัขึ้องบรษัิัที่ฯ ที่ั�งจัากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกองค์กร ต่ลอดจันบรษัิัที่ฯ ไม่ม่กรณ์่พิพาที่
ที่างกฎหมายทัี่�งในเร่�องแรงงาน การบงัคบัใช้้แรงงานหรอ่แรงงาน
ที่าสี่การใช้้แรงงานเด็ก สิี่ที่ธิิขึ้องผ่้บรโิภค และการดำาเนินธ่ิรกิจั
การคา้แต่ป่็ระการใด อยา่งไรกต็่ามบรษัิัที่ฯ ต่ระหนกัถ้งผลกระที่บ
จัากการดำาเนินงานขึ้ององค์กร บริษััที่ฯ จั้งให้ความสี่ำาคัญกับ
กระบวนการเย่ยวยาผลกระที่บ โดยจัดัใหม้ช่้อ่งที่างในการรบัเร่�อง
รอ้งเรย่นและกำาหนดให้ม่การเย่ยวยาผ้่ที่่�ได้รบัผลกระที่บอย่าง
เหมาะสี่มที่ั�งในรป่็แบบต่ัวเงนิ เช้่น การจัา่ยเงนิช้ดเช้ยค่าเส่ี่ยหาย 
และไม่ใช้่ต่ัวเงิน เช้่น การเปิ็ดโอกาสี่รับฟัังความเห็น การให้
คำาป็ร้กษัาแก่ผ่้เส่ี่ยหายผ่านช้่องที่างต่่าง ๆ

การต่ิดต่าม 
บรษัิัที่ฯ กำาหนดให้เป็็นหน้าที่่�และความรบัผิดช้อบขึ้องกรรมการ 
ผ่้บรหิาร และพนักงานท่ี่กคนที่่�จัะต้่องรบัที่ราบ และป็ฏิิบัต่ิต่าม
นโยบายในเร่�องการต่่อต้่านการที่่จัริต่อย่างเคร่งครัด อ่กที่ั�ง
ผ่้บริหารจัะต่้องด่แลรับผิดช้อบ และถ่อเป็็นเร่�องสี่ำาคัญในการ
ส่ี่งเสี่ริมให้พนักงานภายใต่้การบังคับบัญช้าม่ความร่ค้วามเขึ้้าใจั 
และป็ฏิิบัต่ิต่ามค่่ม่อการกำากับด่แลกิจัการที่่�ด่และจัรรยาบรรณ์
ธ่ิรกิจัอย่างเคร่งครัด และบริษััที่ฯ จัะไม่ดำาเนินการใดๆ ที่่�ผิด
กฎหมายหรอ่ขึ้ัดต่่อหลักการกำากับด่แลกิจัการที่่�ด่ หากกรรมการ 
ผ่้บรหิาร หร่อ พนักงาน กระที่ำาผิดจัะต้่องได้รับโที่ษัที่างวินัย
และหากมก่ารกระที่ำาที่่�เช่้�อไดว้า่เป็็นการกระที่ำาผิดกฎหมายบรษัิัที่ฯ 
จัะส่ี่งเร่�องใหก้บัเจัา้หนา้ที่่�ต่ำารวจัดำาเนนิการต่ามกฎหมายต่อ่ไป็ และ
มอบหมายให้ฝ่ายต่รวจัสี่อบภายใน เป็็นผ่้ป็ระเมินความเส่ี่�ยงต่่อ
การเกิดการที่่จัรติ่คอรร์ปั็ช้ันที่ั�วที่ั�งองค์กรเป็็นป็ระจัำาที่่กปี็

การพัฒนาผลิต่ภัณฑ์์และบรกิารโดยคำาน่งถ่งควัามเส่ี่�ยง
แนวที่างการป็ฏิิบัติ่ขึ้องบรษัิัที่ฯ ในการพัฒนาผลิต่ภัณ์ฑ์์สิี่นเช้่�อ
ไมโครไฟัแนนซึ่แ์ละบรกิารใหม่ๆ  นั�น มปั่็จัจัยัที่่�ต้่องคำาน้งเพ่�อจัำากดั
ความเส่ี่�ยงต่่างๆ โดยเฉพาะความเส่ี่�ยงดา้นเครดติ่ และความเส่ี่�ยง
ด้านป็ฏิิบัต่ิการ อาที่ิ
  อัต่ราดอกเบ่�ยที่่�เหมาะสี่ม กำาหนดอัต่ราดอกเบ่�ยขึ้อง 
  แต่่ละผลิต่ภัณ์ฑ์์ให้ม่ความเหมาะสี่มต่่อความเส่ี่�ยง 
  ด้านเครดิต่ขึ้องลก่คา้ และไม่เกนิจัากที่่�กฎหมายกำาหนด
  อัต่ราส่ี่วนการใหสิ้ี่นเช่้�อโดยเท่ี่ยบกับม่ลค่าหลักป็ระกัน  
  (Loan-to-Value : LTV) ที่่�เหมาะสี่มการกำาหนด  
  LTV โดยองิจัากราคาต่ลาดจัากศ่นยป์็ระมล่ขึ้องบรษัิัที่ฯ  
  ซ้ึ่�งที่ำาให้บรษัิัที่ฯ มั�นใจัว่า LTV ขึ้องบรษัิัที่ฯ เหมาะสี่ม  
  และอย่่ในระดับที่่�เหมาะสี่มกับความเส่ี่�ยงด้านเครดิต่ 

  วงเงนิที่่�เหมาะสี่ม กำาหนดวงเงนิไม่เกิน 550,000 บาที่ 
  ต่่อบ่คคล ซ้ึ่�งเป็็นการลดความเส่ี่�ยงขึ้องการกระจ่ักต่ัว   
  ซ้ึ่�งขึ้นาดสิี่นเช่้�อเฉล่�ยต่่อสัี่ญญา ในปี็ 2565 เที่่ากับ  
  22,000 บาที่ ส่ี่งข้ึ้�นจัากขึ้นาดสิี่นเช้่�อเฉล่�ยสัี่ญญาปี็ที่่�แล้ว 
  เพ่ยงรอ้ยละ 4.7
  อตั่ราคา่งวดที่่�เหมาะสี่ม ดว้ยอตั่ราดอกเบ่�ยที่่�ไมส่่ี่งป็ระกอบ 
  กับวงเงนิที่่�เหมาะสี่ม และระยะเวลาขึ้องสัี่ญญาที่่�ย่ดหย่น่  
  ส่ี่งผลใหอ้ตั่ราค่างวดขึ้องลก่ค้าเหมาะสี่มกับความสี่ามารถ 
  ในการช้ำาระขึ้องลก่คา้ จัง้ที่ำาใหค้วามเส่ี่�ยงดา้นเครดติ่ไมส่่ี่ง
  ขึ้ั�นต่อนการคดัเลอ่กและอนมั่ต่สิิี่นเช้่�อที่่�เหมาะสี่ม กำาหนด 
  ให้ม่ขึ้ั�นต่อน Know-Your-Customer (KYC และ 
  การพิส่ี่จัน์หลักป็ระกันและเอกสี่าร (Authentication   
  Process)
  ขึ้ั�นต่อนการต่ิดต่ามที่วงหน่�ที่่�เหมาะสี่ม กำาหนดให้ม่ 
  ขึ้ั�นต่อนการต่ิดต่ามที่่�เหมาะสี่ม และเป็็นไป็ต่ามกฎหมาย 
  กำาหนด

การกำาหนดการปีระเมนิผลงานของพนักงานโดยคำาน่งถ่งควัามเส่ี่�ยง
การป็ระเมินผลงานขึ้องพนกังานแบง่ออกเป็็น 3 หวัขึ้อ้หลกั ดงัต่อ่ไป็น่�
 1. ผลงานการเก็บสิี่นเช่้�อ (Asset Quality) โดยอิงจัาก 
MTC Model
 2. ผลงานการป็ล่อยสิี่นเช้่�อ โดยองิจัากจัำานวนล่กค้าใหม่
 3. ผลงานการรกัษัาฐานล่กค้า
 ซ้ึ่�งหัวขึ้้อที่่�สี่ำาคัญและส่ี่งผลกระที่บต่่อผลงานขึ้องพนักงาน
มากที่่�ส่ี่ดค่อหวัขึ้อ้แรก ซ้ึ่�งเก่�ยวขึ้อ้งโดยต่รงกบัค่ณ์ภาพสิี่นเช่้�อ และ
ความเส่ี่�ยงด้านเครดิต่ขึ้องพอรต์่สิี่นเช้่�อ
 นอกจัากนั�น บรษัิัที่ฯ ยังได้ที่ำาป็ระเมินความเส่ี่�ยงด้านการ
ที่จ่ัรติ่คอรร์ปั็ช้นัโดยพจิัารณ์าต่ามขึ้ั�นต่อนการป็ฏิบิตั่งิานซ้ึ่�งลกัษัณ์ะ
ที่่�อาจัก่อให้เกิดการที่่จัรติ่ได้ อาที่ิ 
  การที่่จัรติ่ในการจัดัซึ่่�อ / จัดัจัา้ง
  การที่จ่ัรติ่ในการจัดัหาผ่ร้บัเหมา / หน่วยงานจัากภายนอก
  การที่่จัรติ่ในการอน่มัต่ิสิี่นเช้่�อ
  การที่่จัรติ่ในการต่ิดต่ามสิี่นเช้่�อ
  การที่่จัรติ่ในการเก็บรกัษัาเงนิสี่ดในสี่าขึ้า
  การที่่จัรติ่ในการเบิกจัา่ยค่าใช้้จัา่ย
  การที่่จัรติ่ในการป็ระม่ลที่รพัย์สิี่น
  การเอ่�อป็ระโยช้น์ระหว่างบรษัิัที่ฯ กับเจัา้หน้าที่่�ขึ้องรฐั / 
หน่วยงานรฐั / หน่วยงานเอกช้น
 หากพบพนักงานกระที่ำาการที่จ่ัรติ่ บรษัิัที่ฯ มน่โยบายลงโที่ษั
ต่ามระเบ่ยบการลงโที่ษัจันถ้งที่่�ส่ี่ด
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2.2  กลย้ทธ์และกรอบการดำาเนินงาน

 1. จัดัที่ำาแบบฟัอรม์รายงานความเส่ี่�ยงใหส้ี่อดรบักบักระบวนการบรหิารจัดัการที่่�ครอบคลม่ มก่ารระบป่็ระเดน็จัดัต่ั�งคณ์ะที่ำางาน 

และการป็ระเมิน นำาไป็ส่่ี่การวางแผนรบัม่อกับความเส่ี่�ยง รวมถ้งต่ิดต่ามและรายงานผลเพ่�อพัฒนาแผนให้ม่ป็ระสิี่ที่ธิิผลอย่างต่่อเน่�อง

 2. จัดัใหม้ก่ารป็ระช้ม่เช้งิป็ฏิบิตั่กิารเพ่�อใหท้ี่ก่ภาคส่ี่วนมส่่ี่วนรว่มในการกำาหนดป็ระเดน็ความเส่ี่�ยง เสี่นอแนวที่างป้็องกนั รวมไป็ถ้ง

การจัดัต่ั�งคณ์ะที่ำางานให้เหมาะสี่มกับการดำาเนินการ

 3. ลงม่อป็ฏิิบัต่ิจัดัการความเส่ี่�ยงด้วยการจัำาลองสี่ถานการณ์์จัรงิ ในความถ่�ที่่�เหมาะสี่ม เพ่�อเต่รย่มความพรอ้มในการรบัม่อกับ 

ความเส่ี่�ยงที่่�จัะเกิดข้ึ้�นได้อย่างม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพและที่ันที่่วงที่่

 4. สี่อบที่านการบรหิารความเส่ี่�ยงให้เป็็นไป็ต่ามวิสัี่ยที่ัศน์ และเป้็าหมายขึ้ององค์กร

 5. ต่ิดต่ามและป็ระเมินผลการดำาเนินการด้านความเส่ี่�ยง ให้เป็็นไป็ต่ามแผนการจัดัการความเส่ี่�ยง

 6. จัดัให้ม่การรายงานผลการดำาเนินการด้านความเส่ี่�ยงในที่่กระดับและที่่กฝ่ายอย่างน้อยปี็ละ 2 ครั�ง

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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บรษัิัที่ฯ มก่ารจัดัการโครงสี่รา้งการบรหิารจัดัการความเส่ี่�ยงใหเ้ป็็นที่่�ยอมรบัในระดบัสี่ากล มก่ารกำาหนดบที่บาที่หน้าที่่�ขึ้องคณ์ะกรรมการ
บรหิารความเส่ี่�ยงต่ลอดจันคณ์ะกรรมการต่่างๆ ที่่�มค่วามเก่�ยวขึ้อ้งในดา้นขึ้องการบรหิารจัดัการความเส่ี่�ยงที่่�เป็็นอสิี่ระไวอ้ยา่งช้ดัเจัน ปั็จัจ่ับัน
ม่การรายงานต่่อคณ์ะกรรมการบรหิารความเส่ี่�ยงแบบควบค่่ (Dual Reporting) เป็็นป็ระจัำา อย่างน้อยไต่รมาสี่ละ 1 ครั�ง นอกจัากน่�
บริษััที่ฯ ยังจััดให้ม่ฝ่ายต่รวจัสี่อบภายใน ซ้ึ่�งป็ฏิิบัต่ิหน้าที่่�ด้วยความอิสี่ระรายงานต่่อคณ์ะกรรมการต่รวจัสี่อบ ป็ระกอบไป็ด้วย
คณ์ะกรรมการอิสี่ระ 3 ท่ี่านและผ้่บรหิาร นอกจัากน่�ยังได้จัดัต่ั�งฝ่ายกำากับและด่แลกิจัการ (Compliance) เพ่�อให้ม่การบรหิารจัดัการ
ความเส่ี่�ยงที่่�มค่วามรดักม่มากยิ�งข้ึ้�น ใช้้แนวคิดในการบรหิารความเส่ี่�ยงที่่�สี่ามารถกำากับด่แลบรษัิัที่ฯ ให้สี่ำาเรจ็ัล่ล่วงต่ามแผนกลย่ที่ธ์ิที่่�
ต่้องการ บที่บาที่หน้าที่่�ขึ้องคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ จัง้ต่้องมองในภาพรวมขึ้องการกำากับด่แลกิจัการที่่�ด่ การบรหิารความเส่ี่�ยง และการ
ป็ฏิิบัต่ิต่ามกฎเกณ์ฑ์์ให้เป็็นเร่�องเด่ยวกัน (Governance, Risk and Compliance, GRC) เพ่�อก่อให้เกิดการขึ้ับเคล่�อนองค์กรด้าน 
ความยั�งย่นอย่างม่ค่ณ์ค่า และส่ี่งเสี่รมิป็ระสิี่ที่ธิิภาพในการดำาเนินงานและการป็ฏิิบัต่ิการ 
 ในปั็จัจ่ับันการเช้่�อมโยงแนวความคิดขึ้องการบรหิารจัดัการความเส่ี่�ยงควบค่่ไป็กับความยั�งย่นขึ้ององค์กร จัง้เป็็นแนวคิดที่่�ที่ำาให้
ธ่ิรกิจัสี่ามารถดำาเนินงานอย่างรอบด้านและม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ ซ้ึ่�งเป็็นการสี่รา้งความเช่้�อมั�นให้ผ้่ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่่กภาคส่ี่วน ต่ลอดจันนำาไป็ส่่ี่
การพัฒนาองค์กรที่่�ม่ความยั�งย่นและบรรล่เป้็าหมายขึ้องการดำาเนินธ่ิรกิจัอย่างแที่้จัรงิ
 โดยรายละเอย่ด บที่บาที่หนา้ที่่�ขึ้องคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ หรอ่ผ้่ที่่�มค่วามเก่�ยวขึ้อ้งสี่ามารถศ้กษัาเพิ�มเต่มิไดท้ี่่� “รายงานความยั�งยน่ 
ป็ระจัำาปี็ 2565” ซ้ึ่�งจัะสี่ามารถดาวน์โหลดไดท้ี่่�หนา้เวบ็ไซึ่ต่ ์: https://investor.muangthaicap.com/th/report/sustainability-report

คณีะกรรมการ

คณีะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภัายใน

คณีะทำางาน ชุ้ดที่ 1

คณีะกรรมการบริหารความเส่ียง

เลขั้าคณีะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณีะทำางาน ชุ้ดที่ 2

คณีะกรรมการบรรษััทภัิบาลและ
ความย่ันยืน

ฝ่่ายความย่ันยืน

คณีะทำางาน ชุ้ดที่ 3

2.3  โครงสร้างการบริหารจดัการความเส่ียง

ฝ่่ายการคลังฝ่่ายบ้คคล ฝ่่ายธ้รการฝ่่ายการเงิน ฝ่่าย Compliance

ฝ่่ายหนี�สิน ฝ่่ายเลขั้า ฯฝ่่ายไอที 
โปีรแกรมเมอร์ ฝ่่ายการตลาด ฝ่่ายกิจการสาขั้า

ฝ่่ายตรวจสอบฝ่่ายบัญชีุ ฝ่่ายอาคารและ 
ความย่ังยืน
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2.4 ปัีจจยัและปีระเภัทขั้องความเส่ียง

2.4.1  ปัีจจยัควัามเส่ี่�ยง
 ปั็จัจััยภายใน เช่้น ด้านเที่คโนโลย่ ด้านการดำาเนินงาน 
ด้านวัฒนธิรรมองค์กร ด้านจัรยิธิรรมขึ้องบ่คลากร ด้านสี่ภาพ
แวดลอ้มในการที่ำางาน
 ปั็จัจััยภายนอก เช่้น ด้านสี่ภาวะการแขึ้่งขึ้ัน ค่่ค้า 
ด้านนโยบาย / ระเบ่ยบ / ข้ึ้อบังคับขึ้ององค์กร ด้านส่ี่ขึ้ภาพ 
ด้านช้่มช้น ด้านสิี่�งแวดล้อม สี่ภาวะเศรษัฐกิจัและการเม่อง 

2.4.2  ปีระเภทุควัามเส่ี่�ยง
 ควัามเส่ี่�ยงด้านกลยุทุธ์ (Strategic Risk) หมายถ้ง 
ความเส่ี่�ยงท่ี่�เกดิจัากการกำาหนดนโยบาย และการวางแผนกลยท่ี่ธ์ิ 
รวมถ้งการนำาไป็ป็ฏิิบัติ่ท่ี่�ไม่เหมาะสี่มหรอ่ไม่สี่อดคล้องกับปั็จัจัยั
ต่่างๆ ที่ั�งที่่�เป็็นปั็จัจััยภายในและภายนอกบริษััที่ฯ ซ้ึ่�งอาจัส่ี่ง
ผลกระที่บต่อ่ที่ศิที่างการพัฒนา และการบรรลผ่ลเป้็าป็ระสี่งคแ์ละ
หรอ่เป้็าหมายขึ้องบรษัิัที่ฯ
 ควัามเส่ี่�ยงด้านการปีฏิิบัต่ิงาน (Operational Risk) 
หมายถ้ง ความเส่ี่�ยงท่ี่�เกิดข้ึ้�นในกระบวนการที่ำางานต่ามป็กต่ิ 
ที่่กขึ้ั�นต่อนโดยครอบคล่มถ้งปั็จัจััยท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับกระบวนการ
เที่คโนโลยส่ี่ารสี่นเที่ศ วสัี่ดอ่่ป็กรณ์ ์บค่ลากรที่่�ป็ฏิิบัติ่งานว่ามร่ะบบ
ควบค่มต่รวจัสี่อบด่เพ่ยงใด ซ้ึ่�งถ้าไม่ด่พอ บรษัิัที่ฯ ต่้องหาวิธ่ิการ
ในการจัดัการไม่ใหค้วามเส่ี่�ยงนั�นเกดิข้ึ้�น มิฉะนั�นอาจัจัะส่ี่งผลกระที่บ
ต่่อความสี่ำาเรจ็ัขึ้องการดำาเนินงานต่ามแผนป็ฏิิบัติ่การหรอ่แผน
กลย่ที่ธ์ิขึ้องบรษัิัที่ฯ รวมถ้งการที่่จัรติ่คอรร์ปั็ช้ันอนัเกิดจัากการ
ป็ฏิิบัต่ิหรอ่ละเว้นการป็ฏิิบัต่ิหน้าที่่� หรอ่การใช้้อำานาจัในต่ำาแหน่ง
หน้าที่่�โดยมิช้อบในที่่กร่ป็แบบ การฉ้อโกง การปิ็ดบัง อำาพราง
หลักฐาน เพ่�อให้ได้มาซ้ึ่�งป็ระโยช้น์อันมิควรได้ หรอ่การยักยอก
ที่รพัย์ซ้ึ่�งส่ี่งผลต่่อป็ระสิี่ที่ธิิภาพขึ้องกระบวนการที่ำางาน
 ควัามเส่ี่�ยงด้านสุี่ขภาพ (Healthy Risk) หมายถ้ง 
ความเส่ี่�ยงที่่�เกิดจัากสี่ารเคม่ ขึ้ั�นต่อนการที่ำางาน และสิี่�งแวดล้อม
ที่่�ส่ี่งผลกระที่บต่่อส่ี่ขึ้ภาพขึ้องบ่คลากรภายในองค์กร รวมถ้ง
ความเส่ี่�ยงท่ี่�กระที่บต่อ่ส่ี่ขึ้ภาพขึ้องป็ระช้าช้นที่่�อย่ใ่นสี่ภาพแวดลอ้ม
ขึ้องธ่ิรกิจั
 ควัามเส่ี่�ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบ่ยบ/ข้อบังคับ 
(Policy and Compliance Risk) หมายถ้ง ความเส่ี่�ยงที่่�เกิด
จัากการไม่สี่ามารถป็ฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบหร่อขึ้้อบังคับที่่�
เก่�ยวขึ้้องได้ หรอ่กฎระเบ่ยบที่่�ม่อย่่ไม่เหมาะสี่ม หรอ่เป็็นอ่ป็สี่รรค
ต่่อการป็ฏิิบัต่ิงาน หรอ่ไม่สี่ามารถป็ฏิิบัต่ิได้ที่ันต่ามเวลาที่่�กำาหนด
และอาจัม่ผลต่่อการลงโที่ษัต่ามกฎหมายที่่�เก่�ยวขึ้้อง ต่ลอดจัน
การต่ดิต่ามผลการป็ฏิบิตั่ติ่ามกฎระเบย่บหรอ่ขึ้อ้บงัคบัที่่�เก่�ยวขึ้อ้ง
 ควัามเส่ี่�ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถ้ง 
ความเส่ี่�ยงที่่�เกดิจัากความไมพ่รอ้มในเร่�องการเงนิ งบป็ระมาณ์และ
การควบคม่รายจัา่ยต่่างๆ ที่่�เกนิความจัำาเป็็นหรอ่ไมม่ป่็ระสิี่ที่ธิิภาพ 
รวมถ้งการต่กแต่ง่บัญช่้ โดยการละเวน้ในการใหข้ึ้อ้มล่ หรอ่เจัต่นา
ให้ขึ้้อม่ลเที่็จัในการรายงานสี่ถานะการเงนิขึ้องบรษัิัที่ฯ

 ควัามเส่ี่�ยงด้านสิี่�งแวัดล้อม (Environmental Risk) 
หมายถ้ง ความเส่ี่�ยงหร่อความเส่ี่ยหายที่่�เกิดจัากสิี่�งแวดล้อม 
ที่่� ส่ี่งผลกระที่บต่่อการเป็ล่�ยนแป็ลงขึ้ององค์กร เช้่น การ
เป็ล่�ยนแป็ลงสี่ภาพภ่มิอากาศที่่�ม่ผลต่่อการออกแบบผลิต่ภัณ์ฑ์์
หรอ่การดำาเนินงาน
 ควัามเส่ี่�ยงด้านช่มุช่น (Community Risk) หมายถ้ง 
ความเส่ี่�ยงหรอ่ความเส่ี่ยหายอันเน่�องมาจัากการดำาเนินงานขึ้อง
องค์กรที่่�ที่ำาให้เกิดผลกระที่บต่่อช้่มช้นโดยรอบที่ั�งที่างต่รงและ
อ้อม เช่้น สี่ถานที่่�ก่อสี่รา้งที่่�องค์กรดำาเนินการส่ี่งผลกระที่บต่่อ
ช้่มช้นโดยรอบ
 ควัามเส่ี่�ยงด้านภาพลักษีณ์และช่ื�อเส่ี่ยง (Image and 
Reputation Risk) หมายถ้ง ความเส่ี่�ยงหรอ่ความเส่ี่ยหายที่่�ส่ี่ง
ผลต่่อช้่�อเส่ี่ยงไม่ว่าจัะเป็็นผลจัากการดำาเนินงานที่ั�งที่างต่รงและ
ที่างออ้ม ส่ี่งผลต่่อภาพพจัน์และความน่าเช้่�อถ่อขึ้ององค์กร

2.5 กระบวนการบริหารความเส่ียง

โดยในการบรหิารจัดัการความเส่ี่�ยงบรษัิัที่ฯ กำาหนดใหม้ก่ระบวนการ
ในการบรหิารจัดัการความเส่ี่�ยง ที่ั�งหมด 6 กระบวนการ ดังน่�
 1. การระบ่และวิเคราะห์ความเส่ี่�ยง
 2. การป็ระเมินความเส่ี่�ยง
 3. การต่อบสี่นองความเส่ี่�ยง
 4. กิจักรรมควบค่มความเส่ี่�ยง
 5. ขึ้้อม่ลการส่ี่�อสี่าร
 6. การป็ระเมินและต่ิดต่ามผล

 กระบวนการในการบริหารความเส่ี่�ยงเริ�มจัากการระบ่
ป็ระเดน็ความเส่ี่�ยงที่่�อาจัเกดิข้ึ้�น จัากนั�นที่ำาการป็ระเมนิความเส่ี่�ยง
โดยพิจัารณ์าจัากระดับผลกระที่บและความถ่� ถัดไป็ค่อการ
ต่อบสี่นองความเส่ี่�ยง โดยที่างเล่อกในการต่อบสี่นองความเส่ี่�ยง
ม่อย่่ 4 ที่างเล่อกได้แก่ ยอมรบั ถ่ายโอน ลด และหล่กเล่�ยง 
จัากนั�นค่อการกำาหนดกิจักรรมควบค่มเพ่�อลดความเส่ี่�ยงให้อย่่
ในระดับที่่�ยอมรับได้ ส่ี่�อสี่ารให้บ่คคลากรภายในองค์กรเขึ้้าใจั 
และนำาไป็ป็รบัใช้้ในกระบวนการดำาเนินงาน และส่ี่ดที่้ายค่อการ
ต่ิดต่ามและป็ระเมินผลเพ่�อควบค่มการบริหารความเส่ี่�ยงให้ม่
ป็ระสิี่ที่ธิิภาพต่ลอดจันสี่ามารถนำามาพัฒนาป็รับป็ร่งแผนการ
บรกิารความเส่ี่�ยงให้เหมาะสี่มและม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพยิ�งข้ึ้�น

2.5.1 การระบุและวัิเคราะห์ควัามเส่ี่�ยง (Event Identification 
and Analysis)
องค์กรจัะต่อ้งกำาหนดวตั่ถป่็ระสี่งค์ขึ้ององค์กรที่่�ช้ดัเจัน เพ่�อเป็็น 
กรอบในการระบ่และวิเคราะห์ความเส่ี่�ยงให้ม่ความสี่อดคล้องกับ
เป้็าหมายเช้ิงกลย่ที่ธ์ิและความเส่ี่�ยงที่่�องค์กรรบัได้ การระบ่และ
วเิคราะหค์วามเส่ี่�ยงมค่วามสี่ำาคัญมาก เป็็นขึ้ั�นต่อนในการที่ำาความ 
เขึ้้าใจักับสี่าเหต่่ขึ้องการเกิดความเส่ี่�ยง ระบ่ถ้งเหต่่การณ์์หรอ่
กิจักรรมขึ้องกระบวนการป็ฏิิบัต่ิงาน ท่ี่�อาจัเกิดความผิดพลาด 

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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ความเส่ี่ยหายและการไมบ่รรลว่ตั่ถป่็ระสี่งค/์เป้็าหมายขึ้ององคก์ร 
โดยวิธ่ิการระบ่ความเส่ี่�ยงขึ้ององค์กรม่กระบวนการดังน่�

 1. การปีระช่มุเช่งิปีฏิิบัต่ิการ (Workshop)
 เป็็นวิธ่ิที่่�ใช้้โดยที่ั�วไป็ในการระบ่ความเส่ี่�ยง การป็ระช้่ม
เช้ิงป็ฏิิบัต่ิการควรดำาเนินการโดยผ้่ป็ระสี่านงานที่่�ม่ความ
เช้่�ยวช้าญเพ่�อให้แน่ใจัว่าสี่ามารถบรรล่วัต่ถ่ป็ระสี่งค์ภายใต่้
กระบวนการและเวลาท่ี่�กำาหนด สิี่�งที่่�ต้่องระมัดระวังค่อการ
คัดเล่อกผ่้เขึ้้ารว่มการป็ระช้่มเช้ิงป็ฏิิบัต่ิการ ซ้ึ่�งจัะต่้องเป็็นผ้่ท่ี่�
เก่�ยวขึ้้องกับวัต่ถ่ป็ระสี่งค์ที่่�ม่การหารอ่โดยผ่้เข้ึ้ารว่มแต่่ละท่ี่าน
จัะต่อ้งเป็็นผ่ท้ี่่�มค่วามร่ท้ี่่�เป็็นป็ระเด็นในการป็ระช้่มเชิ้งป็ฏิิบัต่ิการ
และสี่ามารถม่ส่ี่วนรว่มในการหารอ่ดังกล่าว

 2. การสัี่มภาษีณ์หรอืการสี่ำารวัจควัามคิดเห็นของผ้่บรหิาร 
(Risk Self-Assessment)
 การสัี่มภาษัณ์์และแบบสี่อบถามเป็็นเที่คนิคที่่� เป็็น
ป็ระโยช้นส์ี่ำาหรบัการรวบรวมขึ้อ้มล่ความเส่ี่�ยง ข้ึ้อมล่ที่่�ถก่รวบรวม
จัากการสัี่มภาษัณ์์หรอ่สี่ำารวจัความคิดเห็น สี่ามารถใช้้เป็็นจ่ัดเริ�ม
ต่น้ที่่�สี่ำาคญัสี่ำาหรบัการหารอ่ในที่่�ป็ระช้่มเช้ิงป็ฏิิบัต่ิการความเส่ี่�ยง
 
 3. การเปีรย่บเทุ่ยบกับบรษัิีทุอื�นๆ (Benchmarking) 
 การวิจัยัและการเป็รย่บเที่ย่บกบับรษัิัที่อ่�นภายในป็ระเที่ศ
และต่่างป็ระเที่ศ อาจัสี่ามารถใช้้ในการระบ่ความเส่ี่�ยงโดยต่รงที่่�
กระที่บต่่อบรษัิัที่ฯ ได้ เช้่น การศ้กษัาเที่คนิคจัากการวิจัยัรวมถ้ง
การศ้กษัาวารสี่ารที่่�เก่�ยวขึ้้อง การเขึ้้ารว่มการสัี่มมนาที่่�เก่�ยวขึ้้อง
กับธ่ิรกิจั การสี่อบถามบริษััที่ที่่�เก่�ยวขึ้้องในป็ระเที่ศไที่ยและ
ต่่างป็ระเที่ศ การค้นหาขึ้้อม่ลที่างอินเต่อร์เน็ต่ การสี่อบถาม
ความคิดเห็น การหารอ่อย่างเป็็นที่างการและไม่เป็็นที่างการกับ
ต่ัวแที่นจัากบรษัิัที่อ่�น ๆ

 4. การหารอืกบัพนกังานหรอืการวัเิคราะห์ภายในบรษัิีทุฯ 
(Brainstorming)
 การหารอ่กบัพนักงานถ้งความเส่ี่�ยงที่่�อาจัเกิดข้ึ้�นในแต่ล่ะ
หน่วยงาน หรอ่การจัดัที่ำาการวิเคราะห์ความเส่ี่�ยงภายในบรษัิัที่ฯ 
ที่ำาให้เกิดแหล่งขึ้องขึ้้อม่ลโดยต่รงที่่�สี่ามารถนำามาใช้้ป็ระโยช้น์ใน
การระบค่วามเส่ี่�ยงขึ้องบรษัิัที่ฯ ได้ 

 5. เหตุ่การณ์ช่่�นำาหรือต่ัวัช่่�วััดควัามเส่ี่�ยง (Key Risk 
Indicator : KRI)
 เหต่่การณ์์ช้่�นำาหรอ่ต่ัวช้่�วัดความเส่ี่�ยง สี่ามารถระบ่ปั็จัจัยั
ที่่�ก่อให้เกิดความเส่ี่�ยงได้โดยการต่ิดต่ามขึ้้อม่ลที่่�เก่�ยวขึ้้องกับ
เหต่่การณ์์หน้�ง และที่ำาให้ผ่้บรหิารสี่ามารถระบ่เง่�อนไขึ้ปั็จัจ่ับันที่่�
สี่ามารถกอ่ใหเ้กดิเหต่่การณ์ใ์นอนาคต่ข้ึ้�นได ้ผ้่บรหิารควรพจิัารณ์า
ด้วยว่าม่ต่ัวช้่�วัดขึ้องความเส่ี่�ยงท่ี่�สี่ำาคัญแต่่ละตั่วหรอ่ไม่ ในกรณ์่ 
ท่ี่�ไมไ่ดก้ำาหนดตั่วช่้�วดัความเส่ี่�ยง ผ่บ้รหิารควรพจิัารณ์าเก็บขึ้อ้มล่ที่่�
จัำาเป็็นสี่ำาหรบัต่ัวช้่�วัดความเส่ี่�ยงเพ่�อให้สี่ามารถนำาต่ัวช่้�วัดความ
เส่ี่�ยงไป็ใช้ไ้ดอ้ยา่งป็ระสี่บความสี่ำาเรจ็ั

 6. รายงานเหต่กุารณ์ส่ี่ญเส่ี่ย เช่น่ Loss Report รายงาน
อุบัต่ิเหตุ่ รายงานของเส่ี่ย Plant Incident Report และ
รายงานอื�น ๆ ทุ่�เก่�ยวัข้อง
 การศ้กษัาขึ้้อม่ลในอด่ต่เก่�ยวกับรายได้ ความส่ี่ญเส่ี่ย 
เหต่่การณ์์ หร่อขึ้้อม่ลอ่�นๆ เก่�ยวกับความเส่ี่�ยงที่ำาให้บริษััที่ฯ 
สี่ามารถบง่ช้่�ความเส่ี่�ยงอย่างมป่็ระสิี่ที่ธิิผลไดโ้ดยใช้ก้ารวิเคราะห์
เช้งิป็รมิาณ์ขึ้องขึ้้อม่ลเหล่านั�นหรอ่วิเคราะห์ความแต่กต่่างเม่�อ
เป็รย่บเที่่ยบกับผลลัพธ์ิที่่�คาดหวัง หรอ่งบป็ระมาณ์ เพ่�อให้เกิด
ความเขึ้า้ใจัถ้งสี่าเหต่ห่รอ่ผลกระที่บขึ้องเหต่ก่ารณ์ ์ อยา่งไรกต็่าม 
บริษััที่ฯ ไม่ควรล่มพิจัารณ์าที่ั�งผลด่และผลเส่ี่ยที่่�อาจัเกิดข้ึ้�น
เน่�องจัากความไม่เขึ้้าใจัต่่อผลกำาไรที่่�เกิดข้ึ้�นอาจัม่ความเส่ี่�ยงมาก
เช้่นเด่ยวกับความเขึ้้าใจัที่่�ม่ผลต่่อการขึ้าดที่่นที่่�เกิดข้ึ้�น

 7. การวัิ เคราะห์แผนภาพขั�นต่อนการปีฏิิบัต่ิงาน  
(Action Plan Analysis)
 การที่ำาความเขึ้า้ใจัการดำาเนนิงานปั็จัจ่ับนั หรอ่กระบวนการ 
ต่ามแนวป็ฏิิบัต่ิที่่�เป็็นเลิศ สี่ามารถช้ว่ยบง่ช่้�ถ้งปั็จัจัยัความเส่ี่�ยงได้ 
การที่ำาความเข้ึ้าใจักระบวนการหลักให้ป็ระโยช้น์อย่างมากต่่อ
การบรหิารความเส่ี่�ยงขึ้องบรษัิัที่ฯ แผนภาพขึ้ั�นต่อนการป็ฏิบิตั่งิาน
อาจัจัะที่ำาไดใ้นรป่็แบบขึ้องแผนภาพกระบวนการ (Process Map) 
หรอ่แบบคำาอธิิบาย หรอ่ที่ั�งสี่องอย่างรวมกัน
 โดยในการระบ่และวิเคราะห์ความเส่ี่�ยงหน่วยงานที่่� 
รบัผิดช้อบ ม่ความจัำาเป็็นที่่�จัะต่้องระบ่ความเส่ี่�ยงให้อย่่ในกรอบ
ป็ระเภที่ความเส่ี่�ยงท่ี่�บรษัิัที่ฯ ได้กำาหนดไว้ ซ้ึ่�งในการระบ่ความ
เส่ี่�ยงหรอ่ความไมแ่นน่อนที่่�อาจัจัะเกดิข้ึ้�น จัะต่อ้งพจิัารณ์าจัากที่ั�ง
ปั็จัจัยัภายในและปั็จัจัยัภายนอก เพ่�อใหก้ารระบค่วามเส่ี่�ยงมค่วาม
ช้ดัเจัน และครอบคลม่ในการป็ฏิิบตั่งิานในที่ก่ๆ ดา้น ขึ้องบรษัิัที่ฯ 
ต่ามป็ระเภที่ความเส่ี่�ยงขึ้องบรษัิัที่ ที่่�ไดก้ำาหนดไวท้ี่ั�งหมด 9 ป็ระการ 

2.5.2  การปีระเมนิควัามเส่ี่�ยง (Risk Assessment)
ค่อ การป็ระเมนิโอกาสี่และผลกระที่บขึ้องเหต่ก่ารณ์์ที่่�อาจัเกดิข้ึ้�น
ต่่อวัต่ถ่ป็ระสี่งค์ขึ้ณ์ะที่่�การเกิด เหต่่การณ์์ใดเหต่่การณ์์หน้�งอาจั
ส่ี่งผลกระที่บในระดับต่า่งๆ เหต่ก่ารณ์ท์ี่่�เกิดข้ึ้�นอยา่งต่อ่เน่�องอาจั 
ม่ผลกระที่บในระดับส่ี่งต่่อวัต่ถ่ป็ระสี่งค์ การป็ระเมินความเส่ี่�ยง
ป็ระกอบด้วย 2 มิต่ิ ดังน่� 
 1. โอกาสี่ที่่�อาจัเกดิข้ึ้�น (Likelihood) เหต่ก่ารณ์ม์โ่อกาสี่ 
  เกิดข้ึ้�นมากน้อยเพ่ยงใด 
 2. ผลกระที่บ (Impact) หากม่เหต่่การณ์์เกิดข้ึ้�นองค์กร 
  จัะได้รบัผลกระที่บมากน้อยเพ่ยงใด 
  การป็ระเมินความเส่ี่�ยงสี่ามารถที่ำาได้ที่ั�งการป็ระเมิน
เช้ิงค่ณ์ภาพและเช้ิงป็รมิาณ์ พิจัารณ์าที่ั�งเหต่่การณ์์ที่่�เกิดข้ึ้�นจัาก
ภายนอกและภายในองค์กร โดยม่กรอบแนวคิดและที่ฤษัฎ่การ
บรกิารความเส่ี่�ยงต่ามกรอบแนวคิดขึ้อง The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission- 
Enterprise risk management (COSO-ERM) ซ้ึ่�งเป็็น 
มาต่รฐานการบรหิารความเส่ี่�ยงในระดับสี่ากล และเป็็นหน้�งใน
แนวที่างที่่�นิยมนำามาใช้้ในการบรหิารจัดัการความเส่ี่�ยง เน่�องจัาก
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ใช้้งานได้งา่ยและไม่ซึ่ับซึ่้อน นอกจัากน่�การป็ระเมินความเส่ี่�ยงควรดำาเนินการที่ั�งก่อนจัดัการความเส่ี่�ยง (Inherent Risk) และหลังจัาก
ที่่�ม่การจัดัการความเส่ี่�ยงแล้ว (Residual Risk) ปั็จัจัยัที่่�ควรใช้้ในการพิจัารณ์าการจัดัการความเส่ี่�ยง เช้่น 
  การป็ฏิิบัต่ิงานขึ้องผ่้บรหิารและพนักงาน 
  กระบวนการป็ฏิิบัต่ิงาน 
  กิจักรรมการควบค่มภายใน 
  โครงสี่รา้งองค์กร 
  กระบวนการรายงาน / วิธ่ิการต่ิดต่่อส่ี่�อสี่าร 
  ที่ัศนคต่ิและแนวที่างขึ้องผ่้บรหิารเก่�ยวกับความเส่ี่�ยง 
  พฤต่ิกรรมขึ้ององค์กรที่่�คาดว่าจัะม่และที่่�ม่อย่่ในปั็จัจ่ับัน 
  การวัดผลการป็ฏิิบัต่ิงานและการต่ิดต่ามผล 
  สัี่ญญาและพันธิมิต่รในปั็จัจ่ับัน 

 1. โอกาสี่เกิด (Likelihood) โดยที่ั�วไป็ การหาขึ้้อม่ลมาที่ำาการสี่นับสี่น่นการป็ระมาณ์การที่่�ถ่กต่้องเป็็นไป็ได้ยาก การป็ระเมิน
โอกาสี่ที่่�จัะเกิดเช้ิงค่ณ์ภาพ (Qualitative Assessment) ต่้องอาศัยการวิเคราะห์ที่่�ม่หลักการและต่้องระมัดระวัง ในกรณ์่ที่่�สี่ามารถหา
ขึ้้อม่ลที่่�เก่�ยวกับเหต่่การณ์์ความล้มเหลวหรอ่ความถ่�ที่่�เกิดข้ึ้�นในอด่ต่สี่ามารถบ่งช้่�ถ้งความเป็็นไป็ได้ขึ้องเหต่่การณ์์ในอนาคต่ได้ อก่ที่ั�งยัง
สี่ามารถใช้เ้พ่�อการป็ระมาณ์การที่างคณ์ติ่ศาสี่ต่รท์ี่่�แมน่ยำามากข้ึ้�น แต่ใ่นบางกรณ์ค่วามถ่�ที่่�เกิดข้ึ้�นในอดต่่อาจัไมไ่ดเ้ป็็นต่วัช้่�นำาถ้งความเป็็นไป็ได้
ในอนาคต่ ในกรณ์่ดังกล่าวผ่้ป็ระเมินจัำาเป็็นต่้องใช้้วิจัารณ์ญาณ์ในการเล่อกใช้้สี่ถิต่ิหรอ่ความเป็็นไป็ได้ในอนาคต่เพ่�อเป็็นขึ้้อม่ลป็ระกอบ
การป็ระเมิน ในการป็ระเมินโอกาสี่เกิดรายละเอย่ดความเส่ี่�ยงที่่�ไม่ช้ัดเจัน อาจัก่อให้เกิดความผิดพลาดในการป็ระเมิน ดังนั�น ผ่้ป็ระเมิน
จัง้ควรพิจัารณ์าและป็รบัป็ร่งรายละเอย่ดขึ้องความเส่ี่�ยงให้ช้ัดเจัน ซ้ึ่�งจัะม่การพิจัารณ์าหาระดับขึ้องโอกาสี่ที่่�จัะเกิด ดังน่�

1 น้อยมาก ม่โอกาสี่เกิดที่่ก 6-12 เด่อน

2 น้อย ม่โอกาสี่เกิดที่่ก 3-6 เด่อน

3 ป็านกลาง ม่โอกาสี่เกิดที่่ก 1-3 เด่อน

4 มาก ม่โอกาสี่เกิดที่่ก 2 สัี่ป็ดาห์

5 ส่ี่งมาก ม่โอกาสี่เกิดที่่กสัี่ป็ดาห์

ระดับ โอกาส ความถี่ี่

 2. ผลกระที่บ (Impact) การป็ระเมนิความเส่ี่�ยงควรพจิัารณ์าถ้งผลกระที่บทัี่�งที่างด้านการเงนิ ตั่วอยา่งเช่้น ผลกระที่บต่อ่รายได้ 
และผลกระที่บที่่�ไม่ใช้่ที่างการเงิน ต่ัวอย่างเช่้น กฎระเบ่ยบและขึ้้อบังคับ ความพ้งพอใจัขึ้องล่กค้า ช่้�อเส่ี่ยงและบ่คลากร เป็็นต่้น 
การป็ระเมนิมล่คา่ขึ้องผลกระที่บที่างการเงนิที่่�เกดิจัากความเส่ี่�ยงหน้�งเป็็นเร่�องยากและซัึ่บซ้ึ่อน ดังนั�น ในการป็ระเมนิความเส่ี่�ยงเบ่�องต่น้ 
การพิจัารณ์าผลกระที่บที่่�เกิดจัากความเส่ี่�ยงในเช้ิงค่ณ์ภาพ เพ่�อเป็็นการป็ระเมินระดับความสี่ำาคัญ ความเส่ี่�ยงท่ี่�ม่ผลกระที่บไม่มาก
และม่โอกาสี่เกิดน้อยไม่จัำาเป็็นต่้องได้รบัความสี่นใจัมากในขึ้ณ์ะที่่�ความเส่ี่�ยงที่่�ม่ผลกระที่บมากและม่โอกาสี่เกิดส่ี่งจัำาเป็็นต่้องได้รบัการ
พิจัารณ์าจัากผ่้บรหิารระดับส่ี่งอย่างที่ันที่่วงที่่ ดังที่่�แสี่ดงในต่ารางต่่อไป็น่�

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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1 ต่ำามาก เกิดปั็ญหาเล็กน้อย ไม่กระที่บต่่อกระบวนการดำาเนินงาน

2 ต่ำา เกิดปั็ญหากระที่บต่่อกระบวนการดำาเนินงาน แต่่สี่ามารถแก้ไขึ้ได้ภายใน 1 ช้ั�วโมง

3 ป็านกลาง เกิดปั็ญหากระที่บต่่อกระบวนการดำาเนินงาน แต่่สี่ามารถแก้ไขึ้ได้ภายในคร้�งวัน

4 ส่ี่ง เกิดปั็ญหากระที่บต่่อกระบวนการดำาเนินงาน แต่่สี่ามารถแก้ไขึ้ได้ภายใน  1 วัน

5 ส่ี่งมาก เกิดปั็ญหากระที่บต่่อกระบวนการดำาเนินงานอย่างมากที่ำาให้ช้ะงกัเกินกว่า 1 วัน

 ที่ั�งน่�การกำาหนดนัยสี่ำาคัญขึ้องความเส่ี่�ยงขึ้องบรษัิัที่ฯ  ควรได้รบัการพิจัารณ์าจัากผ่้บรหิารระดับส่ี่งและผ่านความเห็นช้อบจัาก
คณ์ะกรรมการบรหิารความเส่ี่�ยง การกำาหนดนัยสี่ำาคัญความเส่ี่�ยงขึ้องบรษัิัที่ฯ  สี่ามารถแสี่ดงได้จัากต่ารางด้านล่างน่� โดยแกน X 
แสี่ดงถ้งโอกาสี่ขึ้องความเส่ี่�ยงที่่�อาจัเกิดข้ึ้�น และแกน Y แสี่ดงถ้งผลกระที่บที่่�อาจัเกิดข้ึ้�น ลำาดับความสี่ำาคัญขึ้องความเส่ี่�ยงได้ถ่กกำาหนด
ต่ั�งแต่่ระดับ 1-5 ความเส่ี่�ยงที่่�ได้จัากการป็ระเมินขึ้้างต่้น หากม่ค่าต่ำา หมายถ้ง ความเส่ี่�ยงอย่่ในระดับต่ำามาก และหากม่ค่าส่ี่งข้ึ้�น 
ความเส่ี่�ยงจัะม่ระดับส่ี่งข้ึ้�น โดยความหมายขึ้องแต่่ละระดับความเส่ี่�ยงแสี่ดงดังต่ารางพิจัารณ์าระดับความเส่ี่�ยงขึ้ององค์กร

ระดับ ผลกระทบ รายละเอยีด

 
 
 
 

ผลกระที่บ

ส่ี่งมาก 5 5 10 15 20 25

มาก 4 4 8 12 16 20

ป็านกลาง 3 3 6 9 12 15

น้อย 2 2 4 6 8 10

น้อยมาก 1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

โอกาสี่ที่่�จัะเกิด

Risk Assessment ความเป็ีนไปีได้ที่จะเกิดความเส่ียงกับองค์กร

 การจัดัลำาดับความเส่ี่�ยง (Degree of Risk) ระดับความเส่ี่�ยง เกิดจัากความสัี่มพันธ์ิระหว่างระดับความร่นแรงกับระดับโอกาสี่
ท่ี่�จัะเกดิ ซ้ึ่�งมร่ะดบัขึ้องความเส่ี่�ยงอย่่ที่่� 4 ระดบั โดยแต่่ละระดบัจัะมค่วามหมาย ขึ้องความเส่ี่�ยงและการป็ฏิบิตั่เิพ่�อใช้ใ้นการบรหิารความเส่ี่�ยง
ต่อ่ไป็ ดังที่่�แสี่ดงในต่ารางต่่อไป็น่�

 

0 - 4 ต่ำา ไม่ต่้องควบค่มความเส่ี่�ยง ไม่ต่้องม่การจัดัการเพิ�มเต่ิม

5 - 9 ป็านกลาง ม่การควบค่มเพ่�อป้็องกันไม่ให้ความเส่ี่�ยงเคล่�อนย้ายไป็ยังระดับส่ี่ง

10 - 15 ส่ี่ง จัำาเป็็นต่้องม่การจัดัการความเส่ี่�ยงเพ่�อให้อย่่ในระดับที่่�ยอมรบัได้ต่่อไป็

16 - 25 ส่ี่งมาก จัำาเป็็นต่้องม่การจัดัการความเส่ี่�ยงเพ่�อให้อย่่ในระดับที่่�ยอมรบัได้อย่างเรง่ด่วน

ระดับ ผลกระทบ รายละเอยีด

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 จัากต่ารางขึ้า้งต่น้ แสี่ดงใหเ้หน็ถ้งขึ้อบเขึ้ต่ขึ้องความเส่ี่�ยง
ที่่�ม่นัยสี่ำาคัญ ค่อ ระดับความเส่ี่�ยงท่ี่�ม่ค่าตั่�งแต่่ 16 ข้ึ้�นไป็ เม่�อ
ที่ราบถ้งระดับความเส่ี่�ยงแลว้ จัง้ควรนำาความเส่ี่�ยงที่่�มร่ะดับส่ี่งมาก 
ก่อให้เกิดความเส่ี่ยหายมาก ม่โอกาสี่ในการเกิดส่ี่งมาจัดัการเป็็น
อนัดับแรก และความเส่ี่�ยงที่่�ม่ระดับไม่ร่นแรงม่โอกาสี่เกิดได้น้อย 
จััดเป็็นความเส่ี่�ยงที่่�ไม่ต่้องดำาเนินการแก้ไขึ้ใดๆ ในกรณ์่ที่่�ม่
ที่รพัยากรและเวลาท่ี่�จัำากดั การจัดัลำาดบัความเส่ี่�ยงจัะที่ำาใหส้ี่ามารถ
วางแผนและจัดัสี่รรที่รพัยากรต่่างๆ ได้อย่างม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ 

2.5.3 การต่อบสี่นองควัามเส่ี่�ยง (Risk Response)
 1. การวัางแผนรบัมือกับควัามเส่ี่�ยง (Risk Reduction)
 ความเส่ี่�ยงที่่�ไดร้บัอาจัลดลงไดด้ว้ยวธ่ิิการหาที่างป้็องกัน 
เพ่�อมใิหม้ค่วามเส่ี่ยหายเกดิข้ึ้�น การลดความเส่ี่�ยงน่�มว่ตั่ถป่็ระสี่งค์
เพ่�อที่่�จัะลดจัำานวนครั�งขึ้องความเส่ี่ยหายลงหรอ่ลดความร่นแรง
ขึ้องเหต่ก่ารณ์์ที่่�อาจัเกดิข้ึ้�นในอนาคต่ ซ้ึ่�งเรย่กวา่แนวที่างป้็องกนั 
(Mitigation Plan) การวเิคราะหอ์าจัอาศัยขึ้อ้มล่ในอด่ต่ ปั็จัจ่ับัน 
ซ้ึ่�งรวมถ้งขึ้้อม่ลการคาดการณ์์ในอนาคต่ สี่ำาหรับป็ระกอบการ
ต่ัดสิี่นใจั
 โดยบรษัิัที่ฯ ไดก้ำาหนดแนวที่างในการรบัมอ่กบัความเส่ี่�ยง 
ดว้ยวธ่ิิการลดความเส่ี่�ยง เพ่�อป้็องกนัมิใหเ้กดิผลกระที่บต่่อบรษัิัที่ฯ 
ในด้านต่่าง ๆ โดยม่วิธ่ิในการดำาเนินงาน ดังน่� 
  บริษััที่ฯ ม่การกำาหนดนโยบายกำาหนดการจั่าย 
  ผลต่อบแที่นให้แก่พนักงานโดยม่ดัช้น่วัด KPI เป็็น 
  ป็ระสิี่ที่ธิิผลจัากการต่ิดต่ามหน่� ซ้ึ่�งเป็็นแรงผลักดัน 
  และจ่ังใจัสี่ำาคญัในการผลักดนักระบวนการติ่ดต่ามหน่� 
  ให้ม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ
  บรษัิัที่ฯ ม่การกำาหนดนโยบายกำาหนด Single Lending  
  Limit ต่่อล่กค้า
  บรษัิัที่ฯ ม่การกำาหนดนโยบายกำาหนดให้สัี่ดส่ี่วน LTV  
  เฉล่�ยป็ระมานรอ้ยละ 50 ซ้ึ่�งเป็็นอตั่ราส่ี่วนที่่�เหมาะสี่ม  
  ไม่ส่ี่งเกินไป็ จันอาจัก่อให้เกิดความเส่ี่�ยงในการละที่ิ�ง 
  ที่รพัย์สิี่นส่ี่งข้ึ้�น นำามาซ้ึ่�ง NPL ที่่�ส่ี่งข้ึ้�น
  บริษััที่ฯ ม่การกำาหนดนโยบาย กำาหนดให้พิจัารณ์า 
  ป็ระวัต่ิการช้ำาระเพ่�อป็ระเมินความสี่ามารถในการ 
  ช้ำาระหน่�ขึ้องลก่คา้ สี่ำาหรบัสิี่นเช่้�อที่่�ไม่มห่ลกัป็ระกนั ซ้ึ่�ง
  ต่้องเป็็นล่กค้าเดิมที่่�ม่ป็ระวัต่ิช้ำาระกับบรษัิัที่ฯ เที่่านั�น 

 2. การโอนควัามเส่ี่�ยง (Risk Transfer)
 เป็็นวิธ่ิการจััดการความเส่ี่�ยงอ่กร่ป็แบบหน้�งที่่�ธ่ิรกิจั 
จัะต่้องวิเคราะห์และต่ัดสิี่นใจัที่่�จัะเล่อกโอนความเส่ี่�ยงออกไป็ใน
รป่็แบบใด ที่ั�งน่�ข้ึ้�นอย่่กับความเหมาะสี่มขึ้องธ่ิรกิจันั�นๆ เช้่น การ
โอนความเส่ี่�ยงไป็ให้บรษัิัที่ป็ระกันภัยต่ามร่ป็แบบและเง่�อนไขึ้ที่่�
ธ่ิรกิจัต่้องการ
 โดยบรษัิัที่ฯ ไดก้ำาหนดแนวที่างในการรบัมอ่กบัความเส่ี่�ยง 
ดว้ยวธ่ิิการลดความเส่ี่�ยง เพ่�อป้็องกนัมิใหเ้กดิผลกระที่บต่่อบรษัิัที่ฯ 
ในด้านต่่าง ๆ โดยม่วิธ่ิในการดำาเนินงาน ดังน่�

  ม่่ ง เน้นการป็ล่อยสิี่นเช้่�อขึ้นาดเล็กให้แก่ล่กค้า 
  จัำานวนมากเพ่�อกระจัายความเส่ี่�ยงด้านการกระจ่ักต่ัว 
  ขึ้องหน่�เส่ี่ย
  การม่ผลิต่ภัณ์ฑ์์สิี่นเช้่�อไมโครไฟัแนนซึ่์หลากหลายใน 
  สัี่ดส่ี่วนที่่�เหมาะสี่ม โดยมิได้ม่่งเน้นไป็ยังสิี่นเช้่�อที่่�ไม่ม่ 
  หลักป็ระกัน แม้จัะม่อตั่ราดอกเบ่�ยส่ี่ง แต่่ม่ความเส่ี่�ยง 
  ในการผิดนัดช้ำาระหน่�ส่ี่งเช้่นกัน

 3. การหล่กเล่�ยงควัามเส่ี่�ยง (Risk Avoidance)
 การหล่กเล่�ยงความเส่ี่�ยงอาจักระที่ำาได้โดยวิธ่ิการง่ายๆ 
โดยที่่�ธ่ิรกิจัไม่พยายามเข้ึ้าไป็ย่่งเก่�ยวกับกิจักรรมที่่�ก่อให้เกิด
ความเส่ี่�ยง แต่่วิธ่ิการหล่กเล่�ยงความเส่ี่�ยงน่�น่าจัะเป็็นวิธ่ิส่ี่ดที่้าย
หลังจัากที่่�ได้พิจัารณ์าแล้วเห็นว่าไม่อาจัใช้้วิธ่ิการอ่�นเขึ้้ามาแก้ไขึ้
ไดเ้ที่า่นั�น การต่ดัสิี่นใจัในวธ่ิิการน่�ธ่ิรกจิัต่อ้งเป็รย่บเที่ย่บขึ้อ้ด่และ
ขึ้้อเส่ี่ยก่อนการต่ัดสิี่นใจั
 โดยบรษัิัที่ฯ ไดก้ำาหนดแนวที่างในการรบัมอ่กบัความเส่ี่�ยง 
ดว้ยวธ่ิิการลดความเส่ี่�ยงเพ่�อป้็องกนัมใิหเ้กิดผลกระที่บต่อ่บรษัิัที่ฯ 
ในด้านต่่างๆ โดยม่วิธ่ิในการดำาเนินงาน ดังน่�
  การม่่งเน้นผลิต่ภัณ์ฑ์์สิี่นเช่้�อที่่�บริษััที่ฯ ม่ความถนัด 
  เที่า่นั�น 

 4. การรับควัามเส่ี่�ยงไวั้เอง (Risk Causes and 
Mitigation Plan)
 ค่อการที่่�ผ่้บรหิารขึ้ององค์กรนั�นๆ ยินยอมที่่�จัะรบัภาระ
ความเส่ี่�ยงหรอ่ความเส่ี่ยหายที่่�เกิดข้ึ้�นไว้เอง เน่�องจัากเล็งเห็นว่า
โอกาสี่หรอ่ความน่าจัะเป็็นที่่�จัะเกิดความเส่ี่ยหายอย่่ในวิสัี่ยที่่�การ
ที่ำาธ่ิรกิจันั�นยอมรบัได้
 โดยบรษัิัที่ฯ ไดก้ำาหนดแนวที่างในการรบัมอ่กบัความเส่ี่�ยง 
ดว้ยวธ่ิิการลดความเส่ี่�ยง เพ่�อป้็องกนัมใิหเ้กดิผลกระที่บต่อ่บรษัิัที่ฯ 
ในด้านต่่างๆ โดยม่วิธ่ิในการดำาเนินงาน ดังน่�
  บรษัิัที่ฯ ไมม่น่โยบายขึ้ายป็ระกันรถหายใหแ้กล่ก่คา้ใน 
  ลักษัณ์ะ bundle กับการป็ล่อยสิี่นเช่้�อ เน่�องจัาก 
  บริษััที่ฯ เล็งเห็นว่าอัต่ราหน่�เส่ี่ยขึ้องบริษััที่ฯ อย่่ใน 
  ระดบัต่ำามาก และกรณ์ไ่ม่สี่ามารถต่ดิต่ามรถไดส่้ี่วนมาก 
  เกิดจัากกรณ์่การที่่จัริต่ขึ้องล่กค้า ซ้ึ่�งม่โอกาสี่ที่่�จัะ 
  เกดิต่ำา และก่อใหเ้กดิความเส่ี่ยหายในระดับต่ำา บรษัิัที่ฯ  
  จั้งต่ัดสิี่นใจัที่่�จัะยอมรับความส่ี่ญเส่ี่ยหร่อการผิดไป็ 
  จัากเป้็าหมายจัากผลกระที่บจัากความเส่ี่�ยงดังกล่าว 
  เพ่�อผลป็ระโยช้น์ขึ้องล่กค้าส่ี่วนใหญ่ ซ้ึ่�งไม่ม่เจัต่นา 
  กระที่ำาการที่่จัรติ่

2.5.4  กิจกรรมการควับคุมควัามเส่ี่�ยง (Control Activities)
การควบค่ม หมายถ้ง นโยบาย แนวที่าง หรอ่ขึ้ั�นต่อนป็ฏิิบตั่ติ่า่งๆ 
ซ้ึ่�งกระที่ำาเพ่�อลดความเส่ี่�ยงและที่ำาให้การดำาเนินงานขึ้ององค์กร
บรรล่วัต่ถ่ป็ระสี่งค์ต่ามเป้็าหมาย เน่�องจัากแต่่ละองค์กรม่การ
กำาหนดวัต่ถ่ป็ระสี่งค์และเที่คนิคการนำาไป็ป็ฏิิบัต่ิเป็็นเฉพาะขึ้อง
องค์กร ดังนั�นกิจักรรมการควบค่มจั้งม่ความแต่กต่่างกัน  
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การควบค่มเป็็นการสี่ะที่้อนถ้งสี่ภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ลักษัณ์ะธ่ิรกิจั โครงสี่รา้ง และวัฒนธิรรมขึ้ององค์กร และหาก
การป็ฏิบัิต่งิานมก่ารใช้้ระบบเที่คโนโลย่สี่ารสี่นเที่ศ จัำาเป็็นที่่�จัะต่อ้ง 
ม่การพิจัารณ์าถ้งการควบค่มที่ั�วไป็ในระบบเที่คโนโลย่สี่ารสี่นเที่ศ 
และการควบคม่สี่ำาหรบัแต่่ละระบบงานดว้ย การป็ฏิบิติั่งานที่ก่ดา้น
นั�นต่้องจัดัให้ม่กิจักรรมการควบค่มที่่�เหมาะสี่มเพ่ยงพอกับระดับ
ความเส่ี่�ยงต่่อความผิดพลาดหร่อความเส่ี่ยหายท่ี่�อาจัเกิดข้ึ้�น 
ที่ั�งน่� การควบค่มแบ่งเป็็น 4 ป็ระเภที่ ได้แก่
 1. การควบค่มเพ่�อการป้็องกัน (Preventive Control)  
  เป็็นวิธ่ิการควบค่มที่่�กำาหนดข้ึ้�นเพ่�อป้็องกันไม่ให้เกิด 
  หรอ่ลดความเส่ี่�ยงและขึ้้อผิดพลาดต่ั�งแต่่แรก เช้่น  
  การแบ่งแยกหน้าที่่� การต่ิดอ่ป็กรณ์์เพ่�อป้็องกันเหต่่  
  เป็็นต่้น
 2. การควบค่มเพ่�อให้ต่รวจัพบ (Detective Control)  
  เป็็นวธ่ิิการควบคม่ท่ี่�กำาหนดข้ึ้�นเพ่�อคน้พบขึ้อ้ผดิพลาด 
  ที่่�เกิดข้ึ้�นแล้ว
 3. การควบค่มโดยการช้่�แนะ (Directive Control) เป็็น 
  วิธ่ิการควบคม่ท่ี่�ส่ี่งเสี่รมิหรอ่กระต้่่นใหเ้กิดความสี่ำาเรจ็ั 
  ต่ามวัต่ถ่ป็ระสี่งค์
 4. การควบคม่เพ่�อการแกไ้ขึ้ (Corrective Control) เป็็น 
  วิธ่ิการควบค่มที่่�กำาหนดข้ึ้�นเพ่�อแก้ไขึ้ขึ้้อผิดพลาดท่ี่� 
  เกิดข้ึ้�นให้ถ่กต้่อง หร่อหาวิธ่ิการแก้ไขึ้เพ่�อไม่ให้เกิด 
  ขึ้้อผิดพลาดซึ่ำาอก่ในอนาคต่

2.5.5 ขอ้ม่ลและการสืี่�อสี่าร (Information and Communi-
cation)
องค์กรจัะต้่องม่ระบบสี่ารสี่นเที่ศและการติ่ดต่่อส่ี่�อสี่ารท่ี่�ม่
ป็ระสิี่ที่ธิิภาพเพราะเป็็นพ่�นฐานสี่ำาคัญที่่�จัะนำาไป็พิจัารณ์าดำาเนิน
การบรหิารความเส่ี่�ยงต่่อไป็ต่ามกรอบและขึ้ั�นต่อนการป็ฏิิบัต่ิที่่�
องค์กรกำาหนด
 ระบบสี่ารสี่นเที่ศและการส่ี่�อสี่ารเป็็นส่ี่วนสี่ำาคัญที่่�จัะช้่วย
ให้การบรหิารความเส่ี่�ยงภายในองค์กรม่การดำาเนินการได้สี่ำาเรจ็ั 
เน่�องจัากสี่ารสี่นเที่ศและการส่ี่�อสี่ารจัะเป็็นเคร่�องม่อท่ี่�ผ้่บรหิาร
สี่ามารถใช้้ในการถ่ายที่อดนโยบายการกำากับด่แลและต่ิดต่าม
ผลสี่ำาเรจ็ัขึ้องการดำาเนนิงาน การมร่ะบบสี่ารสี่นเที่ศที่่�ดน่ั�นควรจัดั
ให้ม่ระบบสี่ารสี่นเที่ศที่่�ป็ระกอบด้วย
 1. ม่การควบคม่สิี่ที่ธิิ�ขึ้องผ่ใ้ช้ง้าน โดยแบง่ออกเป็็นลำาดับ 
  ขึ้ั�นต่อนต่ามความรบัผิดช้อบและป็ระเภที่ขึ้องงาน
 2. ม่ระบบสี่ำารองขึ้้อม่ลเพ่�อป้็องกันปั็ญหาระบบล่มหรอ่ 
  เกิดเหต่่ส่ี่ดวิสัี่ยที่่�ส่ี่งผลต่่อขึ้้อม่ลสี่ำาคัญขึ้ององค์กร
 3. ม่ระบบงานที่่�สี่ามารถเช้่�อมโยงระหว่างฝ่ายแต่่ละฝ่าย  
  สี่ามารถบริหารจััดการการใช้้ขึ้้อม่ลร่วมกันอย่างม่ 
  ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ
 4. ม่หน่วยงานสี่ำารองที่่�ม่อ่ป็กรณ์์และระบบที่่�สี่ามารถ 
  ให้หน่วยงานสี่ำาคัญเข้ึ้าป็ฏิิบัติ่งานได้ทัี่นที่่ หากเกิด 
  เหต่่การณ์์ฉ่กเฉิน เช้่น ไฟัไหม้ ต้่กถล่ม เป็็นต่้น

 5. ม่ระบบจััดการสิี่นที่รัพย์ท่ี่�สี่ามารถต่อบสี่นองความ
ต่้องการขึ้องผ้่ใช้้งานท่ี่�ไม่ย่่งยากซัึ่บซ้ึ่อน เพ่�อให้สี่ะดวกต่่อการ
ป็ฏิิบัต่ิงาน

2.5.6 การปีระเมินและต่ิดต่ามผล (Monitoring and Review)
คณ์ะกรรมการบรหิารความเส่ี่�ยงจััดให้ม่การป็ระช่้มติ่ดต่ามผล
การบรหิารจัดัการความเส่ี่�ยงขึ้ององค์กร เป็็นป็ระจัำาที่่กคร้�งปี็ 
โดยผ่ร้ว่มป็ระช้ม่ป็ระกอบไป็ดว้ยคณ์ะกรรมการบรรษััที่ภบิาลและ
ความยั�งย่น เลขึ้าน่การ คณ์ะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยง เพ่�อ
ป็ระเมินแนวที่างในการแก้ไขึ้ป็รับป็ร่งนโยบายและแนวที่างใน
การบรหิารจัดัการความเส่ี่�ยงใหม้ค่วามสี่อดคลอ้งกับสี่ภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกขึ้องบริษััที่ฯ ซ้ึ่�งในการต่ิดต่ามผลในระดับ
คณ์ะกรรมการบรษัิัที่เป็็นการต่ิดต่ามผลขึ้องป็ระเด็นความเส่ี่�ยง
ท่ี่�ส่ี่งผลกระที่บต่่อบรษัิัที่ฯ อย่างร่นแรงและเป็็นความเส่ี่�ยงที่่�ไม่ 
สี่ามารถยอมรับได้เน่�องจัากอาจัที่ำาให้เกิดผลกระที่บต่่อผล
ป็ระกอบการหรอ่ที่ิศที่างในการ ดำาเนินงานขึ้องบรษัิัที่ฯ
 โดยในปี็ 2565 คณ์ะกรรมการบรหิารความเส่ี่�ยงได้ม่
การป็ระช้ม่ต่ดิต่ามผล และหารอ่ป็ระเดน็เร่�องความเส่ี่�ยงเป็็นจัำานวน 
2 ครั�ง ซ้ึ่�งคณ์ะกรรมการบรหิารความเส่ี่�ยงไดม้ก่ารป็ระช่้มต่ดิต่าม
ผลอย่างต่่อเน่�อง และได้เล็งเห็นว่าบรษัิัที่ฯ ได้ม่การแก้ไขึ้ปั็ญหา
ความเส่ี่�ยงท่ี่�สี่ำาคัญในดา้นต่า่งๆ จันลดระดับลงไป็ส่่ี่เกณ์ฑ์ท์ี่่�ธ่ิรกจิั
ยอมรบัได้

2.6  การส่ือสารและปีลูกฝั่งวฒันธรรมความเส่ียง 
ในองค์กร 

ระบบเที่คโนโลย่สี่ารสี่นเที่ศถ่อเป็็นหน้�งในเคร่�องม่อสี่ำาคัญและ
ที่รงพลังท่ี่�ส่ี่ดท่ี่�ที่ำาให้การส่ี่�อสี่ารเร่�องความเส่ี่�ยงทัี่�งต่่อภายในและ
ภายนอกองคก์รป็ระสี่บความสี่ำาเรจ็ัอยา่งสี่มบร่ณ์ ์ถก่ต่อ้ง ที่นัที่ว่งที่่ 
และเพ่ยงพอ สี่ำาหรบัคณ์ะกรรมการบรษัิัที่และผ้่บรหิารได้ใช้้ใน
การต่ดัสิี่นใจั และเพ่�อใหพ้นกังานต่ระหนกัและป็ฏิบิตั่ติ่ามไดบ้รษัิัที่ฯ 
จัง้ใหค้วามสี่ำาคัญต่อ่ระบบเที่คโนโลยส่ี่ารสี่นเที่ศและความป็ลอดภยั
เป็็นอยา่งยิ�ง โดยไดก้ำาหนดนโยบายการรกัษัาขึ้อ้มล่และความมั�นคง
ป็ลอดภยัสี่ารสี่นเที่ศแลว้ บรษัิัที่ฯ ไดล้งที่น่ในการต่ดิต่ั�งระบบ SAP 
และระบบป็ฏิบิตั่กิารอ่�นๆ เพ่�อใช้ใ้นการจัดัการขึ้อ้มล่ภายในองคก์ร
นอกจัากนั�น บรษัิัที่ฯ ยงัใหผ้่้ต่รวจัสี่อบระบบสี่ารสี่นเที่ศระดบัโลก
เป็็นผ่้ป็ฏิิบัต่ิการต่รวจัสี่อบระบบสี่ารสี่นเที่ศและความป็ลอดภัย
ขึ้องบรษัิัที่ฯ เป็็นป็ระจัำาที่ก่ปี็และรายงานต่อ่คณ์ะกรรมการต่รวจัสี่อบ 
และคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ อก่ด้วย
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2.7  รายงานความเส่ียง

2.7.1 แผนผังควัามเส่ี่�ยง (Risk Map) ปีระจำาปีี 2565 สี่ามารถแจกแจงได้ดังน่�

ป็ระเด็นความเส่ี่�ยง
1.ความเส่ี่�ยงจัากจัำานวนและค่ณ์ภาพบ่คลากร
2.ความเส่ี่�ยงจัากการที่่จัรติ่คอรร์ปั็ช้ัน
3.ความเส่ี่�ยงที่่�เกิดจัากการพัฒนาเที่คโนโลย่ โป็รแกรมล่กหน่�ออนไลน์ และโป็รแกรมระบบงาน
4.ความเส่ี่�ยงจัากหลักป็ระกันสิี่นที่รพัย์ล่กค้า
5.ความเส่ี่�ยงจัากการแขึ้่งขึ้ันและค่่ค้ารายใหม่
6.ความเส่ี่�ยงจัากค่าใช้้จัา่ยในการดำาเนินงานและค่าใช้้จัา่ยเก่�ยวกับพนักงาน
7.ความเส่ี่�ยงด้านกฎระเบ่ยบ กฎหมาย ขึ้้อบังคับ
8.ความเส่ี่�ยงจัากการป็รบัข้ึ้�นขึ้องอตั่ราดอกเบ่�ยในป็ระเที่ศ
9.ความเส่ี่�ยงจัากภัยพิบัต่ิธิรรมช้าต่ิ
10.ความเส่ี่�ยงจัากภัยค่กคามที่างไซึ่เบอรก์ารโจัรกรรมขึ้้อม่ล
11.ความเส่ี่�ยงจัากโรคระบาด
12.ความเส่ี่�ยงจัากการจัดัหาเงนิที่่นไม่เพ่ยงพอ
13.ความเส่ี่�ยงจ่ัดค่้มที่่นล่าช้้า
14.ความเส่ี่�ยงจัากการเพิ�มยอดขึ้ายสิี่นเช้่�อที่ะเบ่ยนรถ
15.ความเส่ี่�ยงจัากการถ่กโจัรกรรม
16.ความเส่ี่�ยงเร่�องภาษ่ัคารบ์อน

1
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2.7.2 ต่ารางควัามเส่ี่�ยงและผลการดำาเนินงานการบรหิารจดัการควัามเส่ี่�ยง ในปีี 2565

1. ความเส่ี่�ยงจัาก   
   จัำานวนและ 
   ค่ณ์ภาพขึ้อง 
   บ่คลากร

ขึ้าดบ่คลากรที่่�ม่
ความสี่ามารถ

3 4 พัฒนา
กระบวนการ
สี่รรหา
บ่คลากร

อตั่ราส่ี่วนขึ้อง
พนักงานลาออก
รวมกับจัำานวน
พนักงานที่่�
ต่้องการเที่่ยบกับ
พนักงานเขึ้้าใหม่

อตั่ราส่ี่วน
ไม่เกินกว่า 1 

0.79

2. ความเส่ี่�ยง 
   จัากการที่่จัรติ่ 
   คอรร์ปั็ช้ัน

ความเช้่�อมั�นที่่�ม่
ต่่อบรษัิัที่ฯ

4 2 จัดัอบรม
พัฒนา
ค่ณ์ธิรรม
จัรยิธิรรม

จัำานวนครั�ง
การเกิดที่่จัรติ่
คอรร์ปั็ช้ัน

0 0

3. ความเส่ี่�ยง 
   ที่่�เกิดจัากการ 
   พัฒนาเที่คโนโลย่  
   โป็รแกรมล่กหน่� 
   ออนไลน ์โป็รแกรม 
   ระบบงาน

ความล่าช้้าใน
การดำาเนินงาน 
เขึ้้าถ้งยาก

2 1 จัดัหาบ่คลากร
ที่่�ม่ความ
เช้่�ยวช้าญมา 
อบรมเพิ�ม
ศักยภาพ
พนักงาน

ผลป็ระเมิน 
ความพ้งพอใจั
ขึ้องผ่้ใช้้งาน

80% 91.25%

4. ความเส่ี่�ยงจัาก 
   การแขึ้่งขึ้ันและ 
   ค่่แขึ้่งรายใหม่

ผลป็ระกอบการ
ไม่เป็็นไป็ต่าม
เป้็าหมาย

3 3 ป็รบัป็ร่ง
ผลิต่ภัณ์ฑ์์และ
กลย่ที่ธ์ิในการ
ดำาเนินธ่ิรกิจั
อย่่เสี่มอ

ความพ้งพอใจั
ขึ้องล่กค้า,  
ยอดสิี่นเช้่�อ 
คงค้าง

ไม่ต่ำากว่า 
80% 

เต่ิบโต่ไม่ต่ำา
กว่า 10%

83.59%, 
เต่ิบโต่ 

31.37%

5. ความเส่ี่�ยงจัาก 
   ค่าใช้้จัา่ยในการ 
   ดำาเนินงานและ 
   ค่าใช้้จัา่ยเก่�ยวกับ 
   พนักงาน

เพิ�มรายจัา่ยให้
กับบรษัิัที่ฯ

3 2 กำาหนดเพดาน
ค่าใช้้จัา่ย

อตั่ราส่ี่วนค่าใช้้
จัา่ยในการ 
ดำาเนินงาน ต่่อ 
ความสี่ามารถใน
การสี่รา้งรายได้

เพิ�มข้ึ้�นไม่เกิน 
5%

ลดลง 
7%

6. ความเส่ี่�ยงด้าน 
   กฎระเบ่ยบ  
   รวมถ้งกฎหมาย 
   และขึ้้อบังคับจัาก 
   หน่วยงาน 
   ภายนอก

ความเช้่�อมั�นต่่อ
นักลงที่่น

4 1 ที่บที่วนและ
ต่ิดต่าม
ขึ้้อกฎหมาย
อยา่งสี่มำาเสี่มอ

จัำานวนครั�งในการ
เกิดขึ้้อพิพาที่

0 ครั�ง 0 ครั�ง

7. ความเส่ี่�ยงจัาก 
   การป็รบัข้ึ้�นอตั่รา 
   ดอกเบ่�ยภายใน 
   ป็ระเที่ศ

ต่้นที่่นส่ี่งข้ึ้�น 2 1 จัดัหาแหล่ง
เงนิที่่น 
สี่ำารองอ่�นๆ 

อตั่ราส่ี่วน
ดอกเบ่�ยใหม่
ต่่ออตั่ราส่ี่วน
ดอกเบ่�ยเดิม

เพิ�มข้ึ้�นไม่เกิน 
5%

ลดลง 
3%

ปีระเด็นความเส่ียง
การปีระเมินความเส่ียง

ผลกระทบ

ตัวชีุ�วดั เป้ีาหมาย ผล
ระดับ

ผลกระทบ
ระดับ
โอกาส

แผนจดัการ
ความเส่ียง

ตัวชีุ�วดัความเส่ียง

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)

51



ปีระเด็นความเส่ียง
KRI

8. ความเส่ี่�ยงจัาก 
   ภัยพิบัต่ิ 
   ธิรรมช้าต่ิ

อาจัที่ำาให้การ
ดำาเนินงานหย่ด
ช้ะงกั

1 1 จัดัเต่รย่ม 
คณ์ะที่ำางาน
สี่ำาหรบัรบัม่อ
กับผลกระที่บ

จัำานวนครั�งที่่�ได้
รบัผลกระที่บ

2 ครั�ง 1 ครั�ง

9. ความเส่ี่�ยง 
     จัากภัยค่กคาม 
     ที่างไซึ่เบอร ์การ 
     โจัรกรรมขึ้้อม่ล

ส่ี่ญเส่ี่ยความ 
เช้่�อมั�นจัากล่กค้า
และนักลงที่่น

4 1 จัดัหาบ่คลากร
ที่่�เช้่�ยวช้าญ, 
เพิ�มช้่องที่าง
แจัง้เบาะแสี่

การถ่กโจัมต่่ 0 ครั�ง 0 ครั�ง

10. ความเส่ี่�ยงจัาก 
    โรคระบาด

ที่ำาให้การ 
ดำาเนินงาน
หย่ดช้ะงกั

1 5 ต่ิดต่าม
ขึ้่าวสี่ารอย่าง
สี่มำาเสี่มอ และ
จัดัที่ำาแผน
รบัม่อ

จัำานวนครั�งที่่�ได้
รบัผลกระที่บ

0 ครั�ง 0 ครั�ง

11. ความเส่ี่�ยงจัาก 
     การจัดัหาเงนิท่ี่น 
     ไม่เพ่ยงพอ 
     และการขึ้าด 
     สี่ภาพคล่อง

ที่ำาให้การ 
ดำาเนินงานล่าช้้า 
เกิดขึ้้อจัำากัดใน
การพัฒนาธ่ิรกิจั

3 3 การขึ้ายห่้นก่้ ป็รมิาณ์เงนิที่่น
ต่่อปี็ ต่่อป็รมิาณ์
หน่�ที่ั�งหมด

ไม่น้อยกว่า 1 1.18

12. ความเส่ี่�ยงขึ้อง 
     ความล่าช้้าขึ้อง 
     จ่ัดค่้มที่่นในบาง 
     สี่าขึ้า ที่่�เกิดจัาก 
     การขึ้ยายสี่าขึ้า

ผลป็ระกอบการ
ไม่เป็็นไป็ต่าม 
เป้็าหมาย

3 2 ที่บที่วนและ
ป็รบัแผนธ่ิรกิจั
ให้เหมาะสี่ม 
กับแต่่ละพ่�นที่่�

การที่บที่วน
แผนการ 
ดำาเนินงาน 

อย่างน้อย
ปี็ละ 1 ครั�ง

1 ครั�ง

13. ความเส่ี่�ยง 
     จัากการเพิ�ม 
     ยอดขึ้ายใน 
     สิี่นเช้่�อ 
     ที่ะเบ่ยนรถ

อตั่รา NPL  
ส่ี่งข้ึ้�น

4 4 ขึ้ายหน่�เส่ี่ย 
ให้บรษัิัที่อ่�น

ยอดหน่�เส่ี่ยจัาก
การขึ้ายสิี่นเช้่�อ

ไม่เกิน 3% 2.91%

14. ความเส่ี่�ยง 
     จัากการถ่ก 
     โจัรกรรม

ความเส่ี่ยหาย
ในที่รพัย์สิี่นขึ้อง
องค์กร

1 1 ลดการเก็บ
เงนิสี่ดในสี่าขึ้า

จัำานวนครั�งที่่� 
เกิดเหต่่

0 ครั�ง 1 ครั�ง

15. ความเส่ี่�ยงจัาก 
     ภาษ่ัคารบ์อน

ต่้นที่่นในการ
ดำาเนินงานเพิ�ม
ส่ี่งข้ึ้�น

1 1 สี่รา้งความ
ต่ระหนักร่ใ้ห้
แก่บ่คลากร

ค่าป็ระสิี่ที่ธิิผลใน
การดำาเนินงาน

เพิ�มข้ึ้�น
อย่างน้อย 
รอ้ยละ 10

เพิ�มข้ึ้�น 
รอ้ยละ 
2.76

การปีระเมินความเส่ียง
ผลกระทบ

ตัวชีุ�วดั เป้ีาหมาย ผล
ระดับ

ผลกระทบ
ระดับ
โอกาส

แผนจดัการ
ความเส่ียงปีระเด็นความเส่ียง

ตัวชีุ�วดัความเส่ียง

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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2.8 ปัีจจยัความเส่ียงต่อการดำาเนินธ้รกิจขั้องบริษััทฯ

ในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ ได้วิเคราะห์ถ้งความเส่ี่�ยงท่ี่�อาจัส่ี่งผลกระที่บต่่อธ่ิรกิจั ซ้ึ่�งบรษัิัที่ฯ ได้กำาหนดปั็จัจัยัความเส่ี่�ยงในด้านต่่างๆ ดั งน่�

 1. ควัามเส่ี่�ยงอุบัต่ิใหม่ (Emerging Risk)
 1.1  การบรหิารควัามเส่ี่�ยงจากภาษ่ีคารบ์อน
 ปั็จัจ่ับันกรมสี่รรพสี่ามิต่ได้เริ�มศ้กษัาเร่�องการจัดัเก็บภาษ่ัการป็ล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจัก หรอ่ภาษ่ัคารบ์อน (Carbon Tax) โดย
ป็ระเที่ศไที่ยกเ็ป็็นอก่หน้�งป็ระเที่ศที่่�ไม่สี่ามารถหลก่เล่�ยงไดห้ากมภ่าษ่ัป็ระเภที่น่�ข้ึ้�น เน่�องจัากในปี็ 2565 หลายป็ระเที่ศในโลกเริ�มจัดัเกบ็ภาษ่ั 
ดังกล่าวแล้ว ด้วยเหต่่น่�อาจัส่ี่งผลให้ต่้นที่่นและค่าใช้้จัา่ยในการดำาเนินงานขึ้องบรษัิัที่ฯ เพิ�มส่ี่งข้ึ้�น บรษัิัที่ฯ จัง้จัดัให้ม่การป็ระช้าสัี่มพันธ์ิ
เพ่�อสี่รา้งความต่ระหนักร่ใ้นเร่�องความสี่ำาคัญขึ้องการใช้้ที่รพัยากรให้กับบ่คลากรท่ี่กที่่านผ่านช้่องที่าง เช้่น วารสี่ารและเว็บไซึ่ต่์ขึ้อง 
บรษัิัที่ฯ นอกจัากน่�ยังได้ม่การเก็บรวบรวมขึ้้อม่ลการใช้้ที่รพัยากรในการดำาเนินงานเป็็นป็ระจัำาที่่กเด่อนเพ่�อวิเคราะห์พฤต่ิกรรมการใช้้
และนำามาใช้้เพ่�อป็รบัป็ร่งมาต่รการให้ม่ความเหมาะสี่มต่่อไป็ในอนาคต่

 2. ควัามเส่ี่�ยงหลักขององค์กร (Key Risk) 
 2.1  การบรหิารควัามเส่ี่�ยงจากจำานวันและคุณภาพของบุคลากร
 ปั็จัจ่ับันกล่่มธ่ิรกิจัไมโครไฟัแนนซึ่์ม่การแขึ้่งขึ้ันที่่�ส่ี่งข้ึ้�น การสี่รรหาบ่คลากรเพ่�อป็ระจัำาการในสี่าขึ้าขึ้องบรษัิัที่ฯ รวมไป็ถ้งการ
พัฒนาบค่ลากรใหส้ี่ามารถป็ฏิบิตั่งิานไดค้วามเป้็าหมายอย่างมป่็ระสิี่ที่ธิิภาพจัง้เป็็นเร่�องที่า้ที่ายอยา่งยิ�ง อก่ที่ั�งยงัมก่ารขึ้ยายต่วัขึ้องสี่าขึ้าที่่� 
รวดเรว็ ต่ลอดจันปั็ญหาการลาออกในช้่วงอาย่งานไม่เกิน 6 เด่อน หรอ่ไม่ผ่านที่ดลองงานเป็็นจัำานวนมาก ส่ี่งผลโดยต่รงต่่อความ
สี่ามารถในการเต่บิโต่และการแข่ึ้งขึ้นัขึ้องบรษัิัที่ฯ ดงันั�นการสี่รรหาบ่คลากรที่่�มค่่ณ์ภาพและจัำานวนเพย่งพอจัง้เป็็นสิี่�งสี่ำาคัญ โดยบรษัิัที่ฯ 
ได้จัดัให้ม่การป็ระเมินความพ้งพอใจัและความผ่กพัน รวมไป็ถ้งการอบรมพัฒนาศักยภาพขึ้องพนักงานเพ่�อสี่รา้งโอกาสี่และแรงจ่ังใจัใน
การที่ำางาน ต่ลอดจันช้่วยเพิ�มผลป็ระโยช้น์ขึ้องบรษัิัที่ฯ ในระยะยาว และเต่รย่มความพรอ้มให้พนักงานม่ความก้าวหน้าและความมั�นคงใน
อาช้่พขึ้องต่นเองผ่านโครงการดังกล่าว
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 2.2 การบรหิารควัามเส่ี่�ยงทุ่�เกดิจากการพฒันาเทุคโนโลย่
โปีรแกรมล่กหน่�ออนไลน์ และโปีรแกรมระบบงาน
 ในปั็จัจ่ับันม่การจัดัต่ั�งขึ้องบรษัิัที่ฯ ที่่�ป็ระกอบธ่ิรกิจัการ
ให้บรกิารสิี่นเช้่�อเพิ�มเป็็นจัำานวนมาก ที่ำาให้ล่กค้าม่ตั่วเล่อกขึ้อง
บรกิารการใหสิ้ี่นเช้่�อที่่�หลากหลาย ส่ี่วนแบง่ที่างการต่ลาดที่่�ลดลง
ที่ำาให้บรษัิัที่ฯ ม่ความที่้าที่ายเพิ�มมากข้ึ้�นในการแขึ้่งขึ้ันที่างด้าน
ธ่ิรกจิั การพฒันาการป็ฏิิบตั่งิานจัง้เป็็นหน้�งในกลยท่ี่ธ์ิที่่�สี่ำาคญัต่อ่
การรกัษัาฐานล่กค้าเก่าและช้ักจ่ังล่กค้าใหม่เพ่�อเขึ้้ามาใช้้บรกิาร 
การต่้องพัฒนาเที่คโนโลย่ให้สี่ามารถป็ฏิิบัต่ิงานได้อย่างรวดเรว็ 
ม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพอย่่เสี่มอ อาจัที่ำาให้เกิดความหละหลวมในด้านการ
ต่รวจัสี่อบและอปั็เดต่ขึ้อ้มล่ รวมไป็ถ้งปั็ญหาความผดิพลาดที่่�อาจั
เกิดข้ึ้�นภายหลังการป็รบัป็ร่งระบบในแต่่ละครั�งได้ บรษัิัที่ฯ จัง้ม่
การดำาเนินการจััดอบรมให้แก่เจั้าหน้าท่ี่�ท่ี่�เก่�ยวขึ้้องเพ่�อเพิ�มพ่น
ความร่ใ้นดา้นการป็รบัป็ร่งและพัฒนาโป็รแกรม นอกจัากน่�ยงัจัดั
ใหม้ก่ารป็ระเมนิความพ้งพอใจัในการใช้้งานโป็รแกรมและติ่ดต่าม
ผลอย่างสี่มำาเสี่มอ รวมถ้งการจััดหาบ่คลากรเฉพาะด้านจัาก
ภายนอกท่ี่�ม่ความเช้่�ยวช้าญเพิ�มเต่ิม เพ่�อให้การดำาเนินงานขึ้อง 
บริษััที่ฯ เป็็นไป็อย่างม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพสี่ามารถต่อบสี่นองความ
ต่้องการขึ้องล่กค้าที่ั�งรายเก่าและรายใหม่ได้ ซ้ึ่�งใน ปี็ 2565 
บรษัิัที่ฯ ได้ดำาเนินการสี่อบถามความพ้งพอใจัที่่�ม่ต่่อการใช้้งาน
โป็รแกรมเป็็นป็ระจัำาในที่่กเด่อน พบว่าม่จัำานวนเฉล่�ยที่่� 4.52 โดย
ถอ่เป็็นคา่ท่ี่�สี่ามารถรบัได ้และมก่ารป็รบัป็ร่งพัฒนาระบบอย่างนอ้ย 
2 ครั�งต่อ่เด่อน รวมถ้งม่การจัดัหาบค่คลภายนอกที่่�ม่ความเช้่�ยวช้าญ 
เฉพาะเขึ้า้มารว่มดำาเนนิการป็รบัป็ร่งโป็รแกรมขึ้องบรษัิัที่ฯ เพ่�อให้
ลก่ค้าสี่ามารถเข้ึ้าถ้งการให้บรกิารผ่านช่้องที่างออนไลน์ได้อย่าง
สี่ะดวกยิ�งข้ึ้�น

 2.3 การบรหิารควัามเส่ี่�ยงจากการเพิ�มยอดขายในสิี่นเช่ื�อ
ทุะเบ่ยนรถทุุกปีระเภทุ
 ในปั็จัจ่ับันธ่ิรกิจัสิี่นเช้่�อที่ะเบ่ยนรถม่การแข่ึ้งขึ้ันที่างการ
ต่ลาดที่่�ส่ี่งข้ึ้�นจัากทัี่�งค่่แขึ้่งขึ้ันรายเก่าที่่�เป็็นกล่่มสี่ถาบันการเงนิ
ที่่�ม่ความได้เป็รย่บจัากการจััดหาแหล่งเงินที่่น รวมที่ั�งค่่แขึ้่งขึ้ัน
รายใหม่ที่่�เล็งเห็นถ้งช่้องว่างที่างการต่ลาดที่่�ม่ความสี่ามารถใน
การเขึ้า้แขึ้ง่ขึ้นัได ้เพ่�อใหส้ี่ามารถต่อบสี่นองต่อ่ความต่อ้งการขึ้อง
ล่กคา้และความสี่ามารถที่างการแขึ้ง่ขึ้นัที่่�ส่ี่งข้ึ้�น บรษัิัที่ฯ มน่โยบาย
ในการเพิ�มจัำานวนล่กหน่�สิี่นเช่้�อที่ะเบ่ยนรถให้มากข้ึ้�น ที่ำาให้ต่้อง
กำาหนดวงเงินสิี่นเช้่�อดังกล่าวให้ใกล้เค่ยงกับวงเงินท่ี่�ค่่แขึ้่งขึ้ัน
อน่มัต่ิได้ รวมไป็ถ้งหลักเกณ์ฑ์์ในการอน่มัติ่สิี่นเช่้�อท่ี่�ไม่ซึ่ับซึ่้อน
และหลักป็ระกันที่่�ไม่ใช่้ที่รพัย์สิี่นส่ี่งผลให้ม่โอกาสี่ในการที่่�จัะไม่
สี่ามารถต่ิดต่ามย้ดหลักป็ระกันค่นได้ ต่ลอดจันอตั่ราส่ี่วนขึ้องหน่�
ที่่�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ส่ี่งข้ึ้�น (Non-Performing Loan : NPL) 
เพ่�อลดความเส่ี่�ยงดังกล่าว บรษัิัที่ฯ ม่การต่รวจัสี่อบขึ้้อม่ลล่กค้า
อย่างเขึ้้มงวดเพ่�อลดโอกาสี่ในการเกิดหน่�ท่ี่�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non-Performing Loan : NPL) 
 โดยในปี็ 2565 บริษััที่ฯ ได้ดำาเนินการในการจััดให้ม่

พนกังานอยา่งนอ้ยสี่าขึ้าละ 1 คน ที่ำาหนา้ที่่�ในการต่รวจัสี่อบเอกสี่าร
ขึ้อ้มล่ขึ้องลก่ค้าอก่ครั�งเพ่�อสี่รา้งความมั�นใจัในการคัดกรองลก่ค้า 
อ่กที่ั�งดำาเนินการขึ้ายหน่�ดังกล่าวให้กับบริษััที่บริหารสิี่นที่รัพย์
ด้อยค่ณ์ภาพ หรอ่บรษัิัที่รบัซึ่่�อหน่�เส่ี่ยเพ่�อเป็็นการถ่ายโอนความ
เส่ี่�ยงในการจัดัการหน่�ที่่�ไม่สี่ามารถเรย่กเก็บได้

 2.4  การบรหิารควัามเส่ี่�ยงจากการจดัหาเงนิทุนุไม่เพย่งพอ 
 ปั็จัจ่ับันบรษัิัที่ฯ ไดม้ก่ารขึ้ยายตั่วที่างธ่ิรกจิัอยา่งต่อ่เน่�อง 
ส่ี่งผลให้เงนิที่่นไม่เพ่ยงพอต่่อการดำาเนินธ่ิรกิจั องค์กรจัง้ม่ความ
จัำาเป็็นต้่องจัดัหาเงนิท่ี่นเพิ�มข้ึ้�นในอนาคต่เพ่�อให้การดำาเนินธ่ิรกิจั
เป็็นไป็ต่ามเป้็าหมายที่่�ได้กำาหนดไว้ ในปี็ 2565 น่� บรษัิัที่ฯ ได้ 
ลดความเส่ี่�ยงด้วยการขึ้ายห่้นก้่ป็ระเภที่ไม่ด้อยสิี่ที่ธิิ และไม่ม่ 
หลักป็ระกันให้แก่ป็ระช้าช้น (Public Offering) ส่ี่�ครั�ง โดยใน
รอบแรก บรษัิัที่ฯ เสี่นอขึ้ายใหแ้กป่็ระช้าช้น จัำานวน 4,000 ลา้นบาที่ 
ในเด่อนก่มภาพันธ์ิ 2565 ครั�งที่่� 2 จัำานวน 4,964.30 ล้านบาที่ 
ในเด่อนมิถ่นายน 2565 ครั�งที่่�สี่าม จัำานวน 4,852.70 ล้านบาที่ 
ในเด่อนสิี่งหาคม ครั�งที่่� 4 จัำานวน 4,001.60 ล้านบาที่ ในเด่อน
ต่่ลาคม รวมทัี่�งช่้วยเพิ�มช้่องที่างในการเขึ้้าถ้งแหล่งเงินที่่น
ขึ้นาดใหญ่ที่่�บริษััที่ฯ สี่ามารถควบค่มความเส่ี่�ยงได้ในอนาคต่ 
ม่การบรหิารจัดัการต่ั�วแลกเงนิที่่�ออกโดยบรษัิัที่ฯ มว่งเงนิคงเหล่อ
จัากสี่ถาบันการเงนิสี่ำารองเพ่ยงพอ นอกจัากน่�บรษัิัที่ฯ ยังม่การ
บรหิารใหม้อ่ตั่ราส่ี่วนหน่�สิี่นระยะยาวมากกวา่ระยะสัี่�นเพ่�อป้็องกนั
การขึ้าดสี่ภาพคล่อง และม่เงินท่ี่นเพ่ยงพอต่่ออัต่ราการเต่ิบโต่
ขึ้องบรษัิัที่ฯ

 3. ควัามเส่ี่�ยงด้านควัามยั�งยืน (ESG Risk)
 3.1 การบริหารควัามเส่ี่�ยงด้านกฎระเบ่ยบ รวัมถ่ง
กฎหมายและข้อบังคับจากหน่วัยงานภายนอก
 บริษััที่ฯ ป็ระกอบธ่ิรกิจัหลักค่อการให้บริการสิี่นเช้่�อ
ที่ะเบ่ยนรถซ้ึ่�งอย่่ภายใต่้การกำากับด่แลขึ้องหน่วยงานกำากับ อาที่ิ
เช้่น ธินาคารแห่งป็ระเที่ศไที่ย (ธิป็ที่.) สี่ำานักงานคณ์ะกรรมการ
กำากับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์ (กลต่.) และสี่ำานักงาน
คณ์ะกรรมการการกำากบัและส่ี่งเสี่รมิการป็ระกอบธ่ิรกิจัป็ระกนัภยั 
(คป็ภ.) บรษัิัที่ฯ จัง้จัำาเป็็นต่้องป็ฏิิบัต่ิต่ามกฎระเบ่ยบ ขึ้้อบังคับ
ขึ้องหน่วยงานต่่างๆ เช้่น การกำาหนดอตั่ราดอกเบ่�ย การค่้มครอง
ขึ้อ้มล่ส่ี่วนบค่คล รวมถ้งการรายงานขึ้อ้มล่องค์กรต่อ่ธินาคารแห่ง
ป็ระเที่ศไที่ย เป็็นต่้น ขึ้้อบังคับเหล่าน่�ม่โอกาสี่เป็ล่�ยนแป็ลง
ต่ลอดเวลา หากไม่ป็ฏิิบัต่ิต่ามหรอ่ป็ฏิิบัต่ิต่ามไม่ครบถ้วนอาจัส่ี่ง
ผลกระที่บต่่อช้่�อเส่ี่ยงขึ้องบริษััที่ฯ อาจัม่โที่ษัป็รับหร่ออาจัถ่ก 
เพิกถอนใบอน่ญาต่ได้ บริษััที่ฯ จั้งม่การที่บที่วนและต่ิดต่าม
ขึ้้อกฎหมายภายนอกอย่างต่่อเน่�องเพ่�อนำามาป็รบัให้สี่อดคล้อง
กับการดำาเนินงานภายในองค์กร ม่การจัดัอบรมรวมถ้งที่ำาแบบ
ป็ระเมินที่ดสี่อบความร่้ความเข้ึ้าใจัให้ที่ราบถ้งกฎระเบ่ยบและ
ขึ้้อบังคับใช้้ภายในองค์กรปี็ละ 1 ครั�ง โดยต่ลอดการดำาเนินงาน
ในปี็ 2565 พบว่าบรษัิัที่ฯ ไมม่ข่ึ้อ้พพิาที่ที่างกฎหมายแต่ป่็ระการใด
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 3.2  การบรหิารควัามเส่ี่�ยงจากภัยพิบัต่ิ
 ภัยพิบัต่ิที่่�เกิดข้ึ้�นในปั็จัจ่ับันน่�นับว่าม่ความร่นแรงมากข้ึ้�น
อย่างต่่อเน่�อง ไม่ว่าจัะเป็็นภัยพิบัต่ิที่่�เกิดจัากมน่ษัย์เป็็นผ้่ก่อข้ึ้�น
โดยต่ั�งใจัหรอ่เกดิข้ึ้�นจัากภัยธิรรมช้าต่ทิี่่�ไม่อาจัคาดเดาได ้ ภยัพบิัต่ิ
ดังกล่าวอาจัส่ี่งผลกระที่บท่ี่�ร่นแรงต่่อบริษััที่ฯ ที่ำาให้เกิดความ
ส่ี่ญเส่ี่ยเป็็นวงกว้างที่ั�งต่่อบ่คคล ที่รัพย์สิี่น เศรษัฐกิจั และ
สิี่�งแวดล้อม โดยในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ จัดัให้ม่การส่ี่�อสี่ารถ้งเร่�อง
การอน่รักษ์ัสิี่�งแวดล้อม และผลกระที่บที่่� เกิดข้ึ้�นจัากการ
เป็ล่�ยนแป็ลงสี่ภาพภ่มิอากาศ (Climate Change) เพ่�อเป็็น 
การสี่รา้งความต่ระหนกัร่ใ้หก้บัพนกังานดว้ยการเผยแพรผ่า่นที่าง
ช้่องที่างต่่าง ๆ เช้่น เว็บไช้ต์่ขึ้องบรษัิัที่ฯ บอรด์ป็ระช้าสัี่มพันธ์ิ 
วารสี่ารป็ระจัำาเด่อน เป็็นต่้น

 3.3 การบรหิารควัามเส่ี่�ยงจากภัยคุกคามทุางไซื้เบอร ์
และการโจรกรรมข้อม่ล
 ในปั็จัจ่ับันเที่คโนโลย่ม่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่าง
ต่่อเน่�อง ที่ำาให้ภัยค่กคามที่างไซึ่เบอร์ เป็็นการค่กคามที่่�สี่ร้าง 
ผลกระที่บในที่่กภาคส่ี่วน ที่ั�งด้านเศรษัฐกิจั อ่ต่สี่าหกรรมการเงนิ 
สี่ถาบันการเงนิและผ้่ใช้้บรกิารที่างด้านการเงนิต่่าง ๆ อาจัมาใน
รป่็แบบที่่�แป็ลกใหมแ่ละต่รวจัจับัไดย้ากยิ�งข้ึ้�น ถ้งแม้วา่การป็ฏิิบัต่ิ
การหลักขึ้องบริษััที่ฯ ยังเน้นการใช้้หลักป็ระกันท่ี่�เป็็นร่ป็ธิรรม
และการที่ำาธ่ิรกรรมในรป่็แบบขึ้องเงนิสี่ดเป็็นส่ี่วนมาก อย่างไร
ก็ต่าม ระบบการจัดัเก็บขึ้้อม่ลขึ้องล่กค้า และการจัดัการบรหิาร
ต่่าง ๆ ขึ้องบรษัิัที่ฯ อย่่ในรป่็แบบดิจัทิี่ัล ส่ี่งผลให้บรษัิัที่ฯ ม่การ
รวบรวมข้ึ้อม่ลนำามาพัฒนาระบบการป้็องกันให้ม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ
มากข้ึ้�น รวมถ้งมก่ารจัดัอบรมบค่ลากรในภาคส่ี่วนที่่�เก่�ยวขึ้อ้งเพ่�อ
พฒันาความสี่ามารถใหก้า้วที่นัเที่คโนโลย่อยา่งต่อ่เน่�องอยา่งนอ้ย
ไต่รมาสี่ละ 1 ครั�ง ต่ลอดจันจััดเพิ�มช้่องที่างการแจั้งเบาะแสี่  
ช้่องที่างการส่ี่�อสี่ารกับล่กค้า นอกจัากน่�ยังม่การสี่ร้างความ
ต่ระหนักร่ใ้ห้แก่พนักงานท่ี่กท่ี่านในเร่�องขึ้องวิธ่ิการหรอ่รป่็แบบ
ขึ้องภัยค่กคามที่างไซึ่เบอรใ์หม่ๆ ผ่านที่างวารสี่าร และเว็บไซึ่ต่์
ขึ้องบรษัิัที่ฯ อย่างสี่มำาเสี่มอ

 3.4 การบรหิารควัามเส่ี่�ยงจากโรคระบาด
 ความเส่ี่�ยงจัากโรคระบาด ยังคงจัดัเป็็นความเส่ี่�ยงสี่ำาคัญ
ที่่�บรษัิัที่ฯ และองค์กรต่่าง ๆ  ที่ั�วโลกยังคงต่้องต่ิดต่ามและเต่รย่ม
ความพรอ้มรบัมอ่อย่างต่อ่เน่�อง เน่�องจัากสี่ถาณ์การณ์ก์ารระบาด
ม่โอกาสี่ที่่�จัะเกิดข้ึ้�นอ่ก อาจัม่แนวโน้มท่ี่�จัะที่ว่ความร่นแรง และ
ส่ี่งผลกระที่บในวงกว้างต่่อสัี่งคมและเศรษัฐกิจั รวมถ้งการ
ดำาเนินงานขึ้องบริษััที่ฯ ที่ั�งที่างต่รงและที่างอ้อม จั้งต่้องม่
กระบวนการในการรบัม่อกับความเส่ี่�ยงเหล่าน่� บรษัิัที่ฯ จัดัให้ม่
การที่ำาแผนการต่ิดต่ามสี่ถานการณ์์โรคระบาดที่่�อาจัเกิดข้ึ้�นใหม่
อยา่งต่อ่เน่�อง เพ่�อเต่รย่มความพรอ้มใหส้ี่ามารถกำาหนดมาต่รการ
รบัม่อผลกระที่บได้อย่างรวดเรว็ และลดขึ้อบเขึ้ต่ความเส่ี่ยหายที่่�
อาจัเกิดข้ึ้�นในวงกว้าง นอกจัากน่�ยังม่แผนการในการพัฒนา
แอพลิเคช้ันเม่องไที่ยแคป็ปิ็ต่อล 4.0 และช้่องที่างการช้ำาระแบบ
ออนไลน์ผ่านแอพลิเคช้ันธินาคาร

 4. ควัามเส่ี่�ยงทุั�วัไปี (General Risk)
 4.1  การบรหิารควัามเส่ี่�ยงจากการทุุจรติ่คอรร์ปัีช่นัและ
การฉ้้อโกง
 บรษัิัที่ฯ ต่ระหนกัถ้งความเป็็นไป็ไดใ้นการที่จ่ัรติ่คอรร์ปั็ช้นั
ขึ้องพนักงาน เน่�องจัากการให้บรกิารสิี่นเช้่�อขึ้องบรษัิัที่ฯ เป็็นการ
ให้บรกิารสิี่นเช้่�อแก่ล่กค้ารายย่อยที่่�ม่วงเงนิเฉล่�ยต่่อสัี่ญญาที่่�ต่ำา 
ป็ระกอบกับนโยบายการบรหิารแบบกระจัายอำานาจั (decen-
tralization) ไป็ยงัสี่าขึ้าที่ั�วป็ระเที่ศ เพ่�อใหบ้รษัิัที่ฯ ดำาเนนิธ่ิรกิจัได้
อย่างม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ โป็รง่ใสี่ สี่ามารถต่รวจัสี่อบได้ บรษัิัที่ฯ จัง้
วางมาต่รการป้็องกันความเส่ี่ยหายที่่�อาจัเกิดข้ึ้�นจัากการที่่จัรติ่
ขึ้องพนักงานอยา่งเขึ้ม้งวด โดยมก่ารที่บที่วนสี่าเหต่แ่ละอตั่ราการ
ที่จ่ัรติ่คอรร์ปั็ชั้นขึ้องพนักงานอยา่งต่อ่เน่�อง ด้วยการกำาหนดระบบ
การควบค่มภายใน หรอ่การนำาระบบป็ฏิิบัต่ิการ SAP มาใช้้ เพ่�อ
เพิ�มป็ระสิี่ที่ธิิภาพในการป็ฏิิบัต่ิงานและลดความเส่ี่�ยงด้านการ
ที่่จัริต่คอร์รัป็ช้ัน นอกจัากน่�บริษััที่ฯ ได้ม่การจััดอบรมพัฒนา
ค่ณ์ธิรรมจัริยธิรรมให้แก่พนักงาน รวมไป็ถ้งเพิ�มช่้องที่างการ
รอ้งเรย่นการที่่จัรติ่ (whistleblower) เพ่�อให้พนักงานและผ่้ม่
ส่ี่วนไดเ้ส่ี่ยอ่�นๆ ขึ้องบรษัิัที่ฯ ไดเ้ขึ้า้ถ้งและสี่ามารถรายงานเหต่ไ่ด้
ง่ายยิ�งข้ึ้�น ที่ั�งน่�หากพบว่าพนักงานม่การที่่จัริต่คอร์รัป็ช้ันจัริง 
บรษัิัที่ฯ จัะดำาเนินการให้พนักงานดังกล่าวรบัผิดช้อบต่่อความ
เส่ี่ยหายที่่�เกิดข้ึ้�นพรอ้มที่ั�งลงโที่ษัต่ามระเบ่ยบส่ี่งส่ี่ดขึ้องบรษัิัที่ฯ 
และให้ดำาเนินคด่ต่่อพนักงานที่่�ที่ำาการที่่จัรติ่อย่างถ้งที่่�ส่ี่ด 
 โดยในปี็ที่่�ผ่านมา ไม่พบการที่่จัรติ่คอรร์ปั็ช้ัน แต่่อย่างใด 
รวมถ้งดำาเนินการที่บที่วนจััดที่ำานโยบายต่่อต้่านการที่่จัริต่
คอรร์ปั็ช้ันเพ่�อเผยแพรแ่ละเน้นยำาผ่านที่างช้่องที่างต่่างๆ ภายใน
องค์กร เช้่น วารสี่าร การส่ี่�อสี่ารผ่าน Intranet ภายใน หรอ่การ
กล่าวโอวาที่ในโอกาสี่ต่่างๆ อย่่เสี่มอ ที่ั�งน่�บรษัิัที่ฯ ได้ต่ระหนักถ้ง
ขึ้้อเส่ี่ยการคอร์รัป็ช้ันอันเป็็นอ่ป็สี่รรคในการพัฒนาสัี่งคมและ
เศรษัฐกิจัขึ้องป็ระเที่ศ โดยบริษััที่ฯ ได้รับการรับรองเขึ้้าเป็็น
สี่มาช้กิแนวรว่มป็ฏิบัิต่ขิึ้องภาคเอกช้นไที่ยในการต่อ่ต่า้นการที่จ่ัรติ่ 
(CAC) อย่างเป็็นที่างการ อันเป็็นหน้�งในแนวที่างการดำาเนิน
ธ่ิรกิจัที่่�สี่อดคล้องต่ามหลักบรรษััที่ภิบาลและการกำากับด่แล
กิจัการที่่�ด่อก่ด้วย

 4.2 การบริหารควัามเส่ี่�ยงจากการแข่งขันและค่่แข่ง
รายใหม่
 ที่ก่วันน่�ไดม้ธ่่ิรกิจัสิี่นเช้่�อรายย่อยเกิดข้ึ้�นมากมายส่ี่งผลให้
เกิดการแข่ึ้งขัึ้นในอ่ต่สี่าหกรรมที่่�ร่นแรงที่ั�งในด้านเที่คโนโลย ่
การขึ้ยายสี่าขึ้า การขึ้ยายผลิต่ภณั์ฑ์สิ์ี่นเช่้�อไมโครไฟัแนนซ์ึ่ รวมไป็ถ้ง
การแขึ้่งขึ้ันด้านราคาในอนาคต่ บรษัิัที่ฯ จัง้ม่การเต่รย่มต่ัวรบัม่อ 
ที่บที่วนและป็รบัเป็ล่�ยนกลย่ที่ธ์ิ แผนการป็ฏิิบัต่ิงานอย่่เสี่มอ โดย
ม่การอบรมป็รับป็ร่งการบริการให้พนักงานแต่่ละสี่าขึ้าม่ความ
ช้ำานาญในการป็ฏิิบัต่ิงานมากยิ�งข้ึ้�นเพ่�อให้พร้อมสี่ำาหรับการ
แขึ้่งขึ้ันขึ้องอ่ต่สี่าหกรรมในอนาคต่ได้อย่างเขึ้้มแขึ้็ง ป็ฏิิบัต่ิต่าม
กฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้ึ้องกับการให้บรกิารอย่างเป็็นธิรรมแก่ล่กค้า
อย่างเครง่ครดั (Market Conduct) เพ่�อลดความขึ้ัดแย้งและ
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การใหบ้รกิารลก่คา้ที่่�ไมเ่ที่า่เที่ย่มกนั ลก่คา้เดมิกลบัมาใช้้บรกิารอก่ 
ต่ลอดจันบอกต่อ่ไป็ยงัลก่ค้าใหม ่(Snowball Effect) นอกจัากน่�
ยงัมแ่ผนการเพิ�มสี่าขึ้า โดยเรง่ขึ้ยายพ่�นที่่�เพ่�ออำานวยความสี่ะดวก
แก่ล่กค้าให้สี่ามารถเขึ้้ามาใช้้บรกิารได้อย่างงา่ยดายมากข้ึ้�น และ
ม่การสี่อบถามความพ้งพอใจัขึ้องป็ระช้าช้นที่่�ม่ต่่อบริการขึ้อง
ที่างบรษัิัที่ฯ เพ่�อนำามาป็รบัป็ร่งกลย่ที่ธ์ิการดำาเนินงานและการ
สี่รา้งสี่รรค์ผลิต่ภัณ์ฑ์์ใหม่ในอนาคต่

 4.3 การบรหิารควัามเส่ี่�ยงจากค่าใช่จ้า่ยในการดำาเนนิงาน
และค่าใช่จ้า่ยเก่�ยวักับพนักงาน
 ในปั็จัจ่ับนัสิี่�งสี่าธิารณ์ป่็โภคต่า่งๆ ไดม้ก่ารขึ้ยับราคาส่ี่งข้ึ้�น
และม่ความผันผวนอย่่ต่ลอดต่ามสี่ภาวะเศรษัฐกิจั การควบค่ม
จัดัสี่รรงบป็ระมาณ์เพ่�อใช้้จัา่ยในแต่่ละพ่�นท่ี่�จัง้เป็็นเร่�องท่ี่�จัำาเป็็น 
เพราะหากจัดัสี่รรงบป็ระมาณ์ได้ไม่เหมาะสี่มและไม่ม่การควบค่ม
ที่่�เขึ้้มงวด อาจัที่ำาให้ต่้นที่่นในการดำาเนินงานเพิ�มมากข้ึ้�นหรอ่อาจั
ไม่สี่ามารถรักษัามาต่รฐานการให้บริการจันส่ี่งผลเส่ี่ยต่่อการ
ดำาเนินธ่ิรกิจัได้ บรษัิัที่ฯ จัง้ม่การป็รบัแผนการดำาเนินงาน เพ่�อให้
มค่า่ใช้จ้ัา่ยในการใช้พ้ลงังานและที่รพัยากรในอาคารสี่ำานกังานใหญ่
และอาคารสี่าขึ้าลดลง โดยในปี็ 2565 อาคารสี่ำานักงานใหญ่ได้ม่
การรณ์รงค์ให้พนักงานลดการใช้้พลังงาน ปิ็ดไฟัที่่กครั�งเม่�อ
เลิกใช้้งาน รวมถ้งต่รวจับำาร่งระบบป็รบัอากาศอย่่เสี่มอเพ่�อลด
การใช้พ้ลงังาน นอกจัากน่�ยงัมม่าต่รการป็รบัลดเพดานคา่นำาและ
ค่าไฟัขึ้องสี่าขึ้า เพ่�อสี่รา้งความต่ระหนักร่ใ้นการใช้้พลังงาน และ
ยังม่การป็รับเป็ล่�ยนอ่ป็กรณ์์ช้่ดส่ี่ขึ้ภัณ์ฑ์์ที่่�สี่ามารถลดป็ริมาณ์
การใช้้นำาได้ ต่ลอดจันม่การสี่นับสี่น่นให้ลดป็รมิาณ์การใช้้นำามันที่่�
ด้วยการใช้้ไฟัล์อิเล็กที่รอนิกส์ี่เพ่�อลดค่าใช้้จัา่ยด้านการเดินที่าง
ไป็ส่ี่งเอกสี่ารและยังม่ป็ระโยช้น์ในการลดการใช้้กระดาษัอก่ด้วย
 4.4 การบริหารควัามเส่ี่�ยงจากการปีรับข่�นของอัต่รา
ดอกเบ่�ยภายในปีระเทุศ
 บรษัิัที่ฯ มร่ายไดห้ลกัจัากดอกเบ่�ยรบัจัากการป็ลอ่ยสิี่นเช้่�อ 
โดยเป็็นลักษัณ์ะการคิดดอกเบ่�ยในอตั่ราคงที่่�ในขึ้ณ์ะที่่�ต้่นที่่นการ
ก่้ย่มขึ้องบรษัิัที่ฯ อตั่ราดอกเบ่�ยข้ึ้�นอย่่กับความผันผวนขึ้องต่ลาด 
ณ์ ขึ้ณ์ะที่่�ก่้ย่มหากม่ความผันผวนมากจัะส่ี่งผลให้อัต่ราดอกเบ่�ย
เงินก่้ย่มป็รับส่ี่งข้ึ้�น ในขึ้ณ์ะที่่�บริษััที่ฯ ยังไม่ม่การป็รับอัต่รา
ดอกเบ่�ยรบั มผ่ลกระที่บที่ำาใหอ้ตั่ราส่ี่วนต่า่งระหวา่งอตั่ราดอกเบ่�ย
รบัและดอกเบ่�ยจัา่ยลดลง ในปั็จัจ่ับันบรษัิัที่ฯ ม่การคิดดอกเบ่�ย
ในอัต่ราต่ำากว่าระดับที่่�ธินาคารแห่งป็ระเที่ศไที่ยกำาหนดไว้มาก 
หากในอนาคต่ม่ต่น้ที่น่ที่างการเงนิหรอ่ภาระอ่�นๆ เพิ�มข้ึ้�น บรษัิัที่ฯ 
จั้งสี่ามารถป็รบัเพดานการคิดดอกเบ่�ยข้ึ้�นต่ามต้่นที่่นได้ อ่กทัี่�ง
บริษััที่ฯ ยังม่แหล่งเงินท่ี่นจัากภาคส่ี่วนต่่างๆ เพิ�มข้ึ้�นเพ่�อลด 
ความเส่ี่�ยงจัากการป็รับข้ึ้�นขึ้องอัต่ราดอกเบ่�ยภายในป็ระเที่ศ 
ได้แก่ องค์การความรว่มม่อระหว่างป็ระเที่ศขึ้องญ่�ป็่่ น (JICA) 
และธินาคาร ซึ่่มิโต่โม มิต่ซึ่่ย แบงกิ�ง คอรป์็อเรช้ั�น (SMBC)

 4.5 การบรหิารควัามเส่ี่�ยงจากควัามล่าช่า้ของจุดคุ้มทุุน
ในบางสี่าขา ทุ่�เกิดจากการขยายสี่าขา
 จัากการที่่�บรษัิัที่ฯ ม่การเต่ิบโต่ขึ้องธ่ิรกิจัด้วยการขึ้ยาย
สี่าขึ้า ให้บรรล่ต่ามเป้็าหมายและต่ามพันธิกิจัขึ้องธ่ิรกิจัขึ้้อที่่� 1 
ที่่�ว่าด้วย “บรษัิัที่ฯ จัะต่้องขึ้ยายพ่�นที่่�การให้บรกิารให้ครอบคล่ม
ที่ั�วป็ระเที่ศ โดยการเปิ็ดดำาเนินการที่ั�งสี่าขึ้าใหญ่ และสี่าขึ้าย่อย 
รวมที่ั�งเปิ็ดศ่นย์บรกิารให้ครอบคล่มที่่กพ่�นที่่�และที่่กภ่มิภาคขึ้อง
ป็ระเที่ศ” ในการวเิคราะหจ่์ัดค้่มที่น่ขึ้องสี่าขึ้ายอ่ย หรอ่ศ่นยบ์รกิาร
ขึ้องธ่ิรกิจั ต่้องคำาน้งสี่ภาวการณ์์แขึ้่งขึ้ันที่างธ่ิรกิจัที่่�เกิดข้ึ้�น ซ้ึ่�ง
ในปั็จัจ่ับันธ่ิรกิจัไมโครไฟัแนนซึ่์ม่การแขึ้่งขึ้ันที่างการต่ลาดที่่�
ค่อนขึ้้างส่ี่ง ส่ี่งผลให้การลงที่่นในบางสี่าขึ้าต่้องใช้้ระยะเวลานาน
กว่าจัะถ้งจ่ัดค่้มที่่น โดยสี่าเหต่่อาจัเกิดจัากการม่ผลขึ้าดที่่นขึ้อง
สี่าขึ้า หรอ่เกิดจัากต่น้ที่น่ในการดำาเนนิงานขึ้องบางสี่าขึ้าที่่�ส่ี่งเกนิไป็ 
เพ่�อให้ธ่ิรกิจัสี่ามารถบรรล่จ่ัดค้่มที่่นต่ามที่่�ต่ั�งไว้ครอบคล่มไป็
ที่ั�งด้านค่ณ์ภาพขึ้ององค์กรและด้านป็ริมาณ์ในการคำานวณ์
คา่ใช้จ้ัา่ยที่างดา้นต่น้ที่น่ขึ้ององคก์ร รวมไป็ถ้งใหพ้นกังานต่ระหนกั
และม่แนวที่างในการ ให้บรกิารแก่ล่กค้าด้วยความเต่็มใจั บรษัิัที่ฯ 
จัง้ม่การพิจัารณ์า และที่บที่วนแผนในการดำาเนินงาน หรอ่แผน
กลย่ที่ธ์ิในแต่่ละสี่าขึ้า อย่างน้อยปี็ละ 1 ครั�ง เพ่�อลดโอกาสี่ในการ
ไมส่ี่ามารถบรรล่จ่ัดค้่มที่น่ต่ามที่่�ไดก้ำาหนดไวไ้ด ้ต่ลอดจันป็รบัป็ร่ง
แผนในการดำาเนนิงานในลำาดบัต่อ่ไป็ รวมถ้งในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ ได ้
เน้นยำาในเร่�องขึ้องการดำาเนินงานขึ้องแต่่ละสี่าขึ้าให้เป็็นไป็ต่าม
เป้็าหมายท่ี่�ได้กำาหนดไว้ อ่กทัี่�งได้จััดให้ม่การอบรมหลักส่ี่ต่รใน
การวิเคราะห์จ่ัดค่้มที่่นให้แก่พนักงานที่่�ม่ความเก่�ยวขึ้้องเป็็น
จัำานวน 1 ครั�งเพ่�อลดระยะเวลาค่้มที่่นให้เป็็นไป็ต่ามเป้็าหมาย
ที่่�ได้กำาหนด

 4.6 การบรหิารควัามเส่ี่�ยงจากการถ่กโจรกรรม

 ในปั็จัจ่ับัน บรษัิัที่ฯ มก่ารดำาเนนิธ่ิรกจิัเป็็นไป็ต่ามพันธิกจิั

ที่่�ต่ั�งไวด้ว้ยการขึ้ยายสี่าขึ้าใหค้รอบคลม่ที่ั�วที่ั�งป็ระเที่ศ แต่เ่น่�องด้วย

ความสี่ามารถในการควบค่มขึ้องบรษัิัที่ฯ ม่อย่่อย่างจัำากัดที่ำาให้

ไม่สี่ามารถควบค่มพฤต่ิกรรมการกระที่ำาขึ้องแต่่ละบ่คคลได้ 

บริษััที่ฯ จั้งจััดให้ม่การส่ี่�อสี่ารในด้านค่ณ์ธิรรม จัริยธิรรม ให้

บ่คคลภายนอกได้รบัที่ราบอย่่เสี่มอเพ่�อป็ล่กฝังจัติ่สี่ำาน้กที่่�ด่ให้กับ

ช้่มช้นใกล้เค่ยง โดยนำาเสี่นอในร่ป็แบบขึ้องส่ี่�อ เช่้น แผ่นพับ 

โป็สี่เต่อร ์ นอกจัากน่�ยังม่มาต่รการการป้็องกันจัากการโจัรกรรม

ขึ้องสี่ำานักงานด้วยการกำาช้ับสี่าขึ้าให้ลดการเก็บเงนิสี่ดที่่�อาจัเป็็น

แรงจ่ังใจัขึ้องการโจัรกรรม ต่ลอดจันจััดให้ม่การต่ิดต่ั�งกล้อง

วงจัรปิ็ดที่ั�งในสี่าขึ้าใหญ่ สี่าขึ้าย่อย และศ่นย์บรกิาร ในปี็ 2565 

เพิ�มข้ึ้�นอก่เป็็นจัำานวน 3,000 ตั่ว โดยพจิัารณ์าจัากความน่าจัะเป็็น

ในการเกิดเหต่่โจัรกรรมขึ้องสี่ำานักงานแต่่พ่�นที่่� เพ่�อลดโอกาสี่ใน

การเกิดเหต่่และความเส่ี่ยหายต่่อบรษัิัที่ฯ 

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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2.9 ความเส่ียงต่อการลงท้นขั้องผู้ถี่ือหลักทรัพย์

1. ควัามเส่ี่�ยงของผ้่ถือหุ้น
ความเส่ี่�ยงจัากการพ้�งพิงกล่่มผ่้ถ่อห่้นเดิมและม่ผ่้ถ่อห่้นรายใหญ่
ถ่อห่้นมากกว่ารอ้ยละ 50 ขึ้องที่่นจัดที่ะเบ่ยน
 เน่�องจัากบริษััที่ฯ ม่ผ้่ถ่อห่้นรายใหญ่ ค่อ ต่ระก่ล 
เพ็ช้รอำาไพ ซ้ึ่�งถ่อห่้นในบรษัิัที่จัำานวน 1,430,056,400 ห่้น หรอ่
คิดเป็็นร้อยละ 67.45 ขึ้องที่่นช้ำาระแล้วขึ้องบริษััที่ฯ ที่ำาให้
สี่ามารถที่่�จัะควบคม่การลงมต่ผิ่ถ้อ่ห่น้เกอ่บที่ั�งหมดในเร่�องสี่ำาคญั
ต่่างๆ ได้ เช้่น การแต่่งต่ั�งกรรมการ หรอ่การขึ้อมต่ิในเร่�องอ่�นที่่�
ต่้องใช้้เส่ี่ยงส่ี่วนใหญ่ขึ้องที่่�ป็ระช้่มผ่้ถ่อห่้น ดังนั�นผ้่ถ่อห่้น
รายอ่�นๆ อาจัไม่สี่ามารถถ่วงด่ลกับผ่้ถ่อห่้นรายใหญ่ได้ (ขึ้้อม่ล
รายช้่�อผ่้ถ่อห่้นจัาก บรษัิัที่ ศ่นย์รบัฝากหลักที่รพัย์ (ป็ระเที่ศไที่ย) 
จัำากัด (TSD) ณ์ วันที่่� 31 ธัินวาคม 2565) อย่างไรก็ต่าม บรษัิัที่ฯ 
ได้แต่่งต่ั�งกรรมการที่่�เป็็นกรรมการอิสี่ระจัำานวน 4 ท่ี่าน จัาก
ที่ั�งหมด 7 ที่่าน ซ้ึ่�งม่ป็ระธิานคณ์ะกรรมการบรษัิัที่เป็็นกรรมการ
อิสี่ระ และคณ์ะกรรมการต่รวจัสี่อบเป็็นกรรมการอิสี่ระทัี่�งหมด 
รวม 3 ท่ี่าน เพ่�อพิจัารณ์าเพ่�อให้รายการท่ี่�อาจัก่อให้เกิดความ
ขึ้ัดแย้งที่างผลป็ระโยช้น์เป็็นไป็ต่ามกฎหมายและขึ้้อกำาหนดขึ้อง
ต่ลาดหลักที่รพัย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย และสี่ำานักงานคณ์ะกรรมการ
กำากับหลักที่รพัย์และต่ลาดหลักที่รพัย์ (ก.ล.ต่.) ที่ั�งน่� เพ่�อให้
มั�นใจัว่ารายการดังกล่าวสี่มเหต่่สี่มผล และเป็็นป็ระโยช้น์ส่ี่งส่ี่ด
ต่่อบรษัิัที่ฯ อก่ที่ั�งยังที่ำาให้การบรหิารขึ้องบรษัิัที่ฯ ม่ความโป็รง่ใสี่
และต่รวจัสี่อบได้

2) ควัามเส่ี่�ยงทุั�วัไปีของต่ราสี่ารหน่�
  ควัามเส่ี่�ยงด้านเครดิต่ (Credit Risk)
 ผ่้ถ่อห่้นก่้ม่ความเส่ี่�ยงท่ี่�อาจัจัะไม่ได้รับช้ำาระดอกเบ่�ย
หรอ่เงนิต่น้ ในกรณ์ท่ี่่�ธ่ิรกจิัและผลการดำาเนนิงานขึ้องผ้่ออกห่น้ก้่
ไม่เป็็นไป็ต่ามที่่�คาดหมาย หร่อที่รัพย์สิี่นขึ้องผ่้ออกห่้นก่้ม่ไม่
เพ่ยงพอต่่อการช้ำาระหน่� ดังนั�นก่อนการต่ัดสิี่นใจัลงที่่นผ่้ลงที่่น
ควรพิจัารณ์าฐานะการเงนิและความสี่ามารถในการช้ำาระหน่�ขึ้อง
ผ่้ออกห่้นก่้ จัากขึ้้อม่ลท่ี่�ระบ่ไว้ในแบบแสี่ดงรายการขึ้้อม่ลการ
เสี่นอขึ้ายต่ราสี่ารหน่�และร่างหนังส่ี่อช้่�ช้วนในการป็ระเมิน
ความเส่ี่�ยงด้านเครดิต่ขึ้องห่้นก่้ ผ่้ลงที่่นสี่ามารถด่การจัดัอนัดับ
ความน่าเช้่�อถ่อขึ้องผ่้ออกห่้นก่้ที่่�จััดที่ำาโดยสี่ถาบันจััดอันดับ
ความน่าเช้่�อถ่อป็ระกอบการต่ัดสิี่นใจัลงท่ี่นได้ถ้าการจััดอันดับ
ความน่าเช่้�อถ่อขึ้องผ่้ออกห่้นก่้ต่ำาแสี่ดงว่าความเส่ี่�ยงด้านเครดิต่
ขึ้องผ่้ออกห่้นก่้ส่ี่ง ผลต่อบแที่นที่่�ผ่้ลงที่่นได้รบัควรจัะส่ี่งด้วยเพ่�อ
ช้ดเช้ยความเส่ี่�ยงที่่�ส่ี่งขึ้องห่้นก่้ดังกล่าว  อย่างไรก็ต่ามการจััด
อนัดับความนา่เช้่�อถอ่มไิดเ้ป็็นการใหค้ำาแนะนำาซึ่่�อขึ้าย หรอ่ถอ่ครอง
ห่น้ก่ท้ี่่�เสี่นอขึ้ายแต่อ่ยา่งใดและการจัดัอนัดบัความนา่เช้่�อถอ่อาจัม่
การยกเลกิหรอ่เป็ล่�ยนแป็ลงไดต้่ลอดอาย่ขึ้องห่น้ก่้

 ก่อนการลงที่น่ผ่ล้งที่น่ควรศ้กษัาขึ้อ้มล่ผลการดำาเนนิงาน
ขึ้องผ่้ออกห่้นก่้นอกจัากพิจัารณ์าอันดับความน่าเช่้�อถ่อขึ้อง 
ผ่้ออกห่้นก้่ ผ่้ลงที่่นควรต่ิดต่ามข้ึ้อม่ลขึ้่าวสี่ารขึ้องผ่้ออกห่้นก่ ้
รวมถ้งการป็รับป็ร่งเป็ล่�ยนแป็ลงการจััดอันดับความน่าเช้่�อถ่อ 
ได้จัากเว็บไซึ่ต่์ขึ้องสี่ำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลักที่รพัย์และ
ต่ลาดหลักที่รัพย์ (ก.ล.ต่.) สี่ถาบันจััดอันดับความน่าเช้่�อถ่อ 
สี่มาคมต่ลาดต่ราสี่ารหน่�ไที่ย ผ่้จัดัการการจัดัจัำาหน่ายห่้นก่้ หรอ่ 
นักวเิคราะหข์ึ้องผ่จ้ัดัการการจัดัจัำาหนา่ยห่น้ก่ไ้มไ่ดม้บ่ที่วเิคราะห์
บนห่น้ก้่ดังกลา่ว

  ควัามเส่ี่�ยงด้านราคา (Price Risk)
 ราคาต่ลาดขึ้องห่้นก่้นั�น อาจัม่การเป็ล่�ยนแป็ลงข้ึ้�นอย่่กับ
ปั็จัจััยหลายป็ระการ ยกต่ัวอย่างเช้่น ระดับอัต่ราดอกเบ่�ยใน
ต่ลาดเงนิ นโยบายขึ้องธินาคารแหง่ป็ระเที่ศไที่ย สี่ภาวะเศรษัฐกิจั
โดยรวม อัต่ราเงนิเฟ้ัอ อาย่ขึ้องห่้นก่้ หรอ่อ่ป็สี่งค์ส่ี่วนเกินหรอ่
ส่ี่วนขึ้าดขึ้องห่้นก่้ ดังนั�น ผ่้ถ่อห่้นก่้อาจัได้รบัผลกระที่บจัากความ
ผันผวนขึ้องราคาห่้นก้่ ในกรณ์่ท่ี่�ม่การซ่ึ่�อขึ้ายต่ราสี่ารก่อนครบ
กำาหนดไถถ่อน ที่ั�งน่�ห่น้ก่ท้ี่่�มอ่ายค่งเหลอ่ยาวกวา่จัะไดร้บัผลกระที่บ
จัากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า

  ควัามเส่ี่�ยงด้านสี่ภาพคล่อง (Liquidity Risk)
 ผ่ถ้อ่ห่น้ก่อ้าจัไมส่ี่ามารถขึ้ายห่น้ก่ก้อ่นครบกำาหนดไถถ่อน
ห่้นก่้ได้ที่ันที่่ในราคาที่่�ต่นเองต่้องการ เน่�องจัากการซึ่่�อขึ้าย
เป็ล่�ยนม่อขึ้องห่้นก่้ในต่ลาดรองอาจัม่ไม่มาก ที่ั�งน่�ผ่้ออกห้่นก้่จัะ
ไม่สี่ามารถนำาห่้นก่้ไป็จัดที่ะเบ่ยนซึ่่�อขึ้ายในต่ลาดต่ราสี่ารหน่� 
(BEX) หรอ่ต่ลาดรองใดๆ อย่างไรก็ด่ผ่้ถ่อห่้นก่้อาจัซึ่่�อขึ้ายห่้นก่้
ได้ที่่�ธินาคารพาณิ์ช้ย์ บรษัิัที่หลักที่รพัย์ หรอ่นิต่ิบ่คคลอ่�นใด ที่่�ม่
ใบอน่ญาต่ค้าหลักที่รพัย์อนัเป็็นต่ราสี่ารแห่งหน่� หากม่ผ่้เสี่นอซึ่่�อ
หร่อขึ้ายห่้นก่้ผ่านผ่้ม่ใบอน่ญาต่ดังกล่าวขึ้้างต่้น นอกจัากน่�
ผ่ถ้อ่ห่น้จัะไม่สี่ามารถขึ้ายหรอ่โอนห่น้ใหแ้ก่บค่คลใดๆ โดยทัี่�วไป็ได้ 
แต่่จัะถ่กจัำากัดให้ขึ้ายหรอ่โอนห่้นก่้ได้เฉพาะภายในกล่่มผ่้ลงที่่น
สี่ถาบันและผ้่ลงท่ี่นรายใหญ่เที่่านั�น เน่�องจัากผ้่ออกห่้นก่้ได้จัด
ขึ้้อจัำากัดการโอนไว้กับสี่ำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลักที่รพัย์
และต่ลาดหลักที่รัพย์ (ก.ล.ต่.) ให้จัำากัดการโอนห่้นก่้เฉพาะ
ภายในกล่ม่ผ่ล้งท่ี่นสี่ถาบันและผ้่ลงที่น่รายใหญ่ต่ามคำานยิามที่่�ระบ่
ไวใ้นป็ระกาศคณ์ะกรรมการกำากบัหลกัที่รพัยแ์ละต่ลาดหลกัที่รพัย์ 
(ก.ล.ต่.) ท่ี่� กจั.5/2562 เร่�องการกำาหนดบที่นิยามในป็ระกาศ
เก่�ยวกับการออกและเสี่นอขึ้ายต่ราสี่ารหน่�ท่ี่กป็ระเภที่ ฉบับลง
วันที่่� 13 ม่นาคม พ.ศ. 2552 (ต่ามที่่�ม่การแก้ไขึ้เพิ�มเต่ิมหรอ่ใช้้
แที่นที่่�) และต่ามป็ระกาศคณ์ะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และ
ต่ลาดหลักที่รัพย์ (ก.ล.ต่.) ที่่� กจั. 4/2560 เร่�องการกำาหนด
บที่นิยามผ่้ลงที่่นสี่ถาบัน ผ่้ลงที่่นรายใหญ่พิเศษั และผ่้ลงที่่น
รายใหญ่ ฉบับลงวันที่่� 8 ก่มภาพันธ์ิ 2560 เว้นแต่่เป็็นการโอน
ที่างมรดก
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  ควัามเส่ี่�ยงจากควัามสี่ามารถในการช่ำาระคืนหน่�หุ้นก่้
 บรษัิัที่ฯ มก่ารออกห่น้ก่อ้ยา่งต่อ่เน่�องเพ่�อนำาเงนิไป็ใช้้เป็็นเงนิที่น่หมน่เวย่นในการดำาเนนิธ่ิรกจิั รองรบัการขึ้ยายธ่ิรกจิัขึ้องบรษัิัที่ฯ 
และไป็ใช้้เพ่�อช้ำาระค่นห่้นก่้หรอ่ต่ั�วแลกเงินรวมถ้งใช้้เป็็นเงินท่ี่นหม่นเว่ยนขึ้องบรษัิัที่ฯ อย่างไรก็ด่หากบรษัิัที่ฯ ไม่ม่การออกห่้นก้่ใหม่
บรษัิัที่ฯ เช้่�อว่าจัะสี่ามารถจัดัหาเงนิก่้ย่มใหม่เพ่�อช้ำาระค่นหน่�สิี่นเดิมและป็รบัเป็ล่�ยนการช้ำาระค่นเงนิต่้นใหม่ให้เหมาะสี่มกับกระแสี่เงนิสี่ด
ขึ้องบรษัิัที่ฯ ได้เป็็นอย่างด่ โดย ณ์ วันที่่� 31 ธัินวาคม 2565 บรษัิัที่ฯ ม่วงเงินก้่ย่มจัากสี่ถาบันการเงินคงเหล่อท่ี่�สี่ามารถเบิกใช้้ได้   
จัำานวน  2,475 ล้านเยน และ 3,560 ล้านบาที่

  ปีระวััต่ิการผิดนัดช่ำาระหน่�
 บรษัิัที่ฯ ไม่ม่ป็ระวัติ่การผิดนัดช้ำาระหน่� เงนิต่้นหรอ่ดอกเบ่�ยขึ้องต่ราสี่ารหน่�หรอ่ผิดนัดช้ำาระหน่�เงนิก้่ย่มจัากธินาคารพาณิ์ช้ย์ 
บรษัิัที่เงนิที่่น บรษัิัที่เครดิต่ฟัองซึ่ิเอร ์ หรอ่สี่ถาบันการเงนิที่่�ม่กฎหมายเฉพาะจัดัต่ั�งข้ึ้�นและการผิดเง่�อนไขึ้ในการป็ฏิิบัต่ิต่ามขึ้้อกำาหนด 
ส่ี่ที่ธิิ 3 ปี็ ย้อนหลัง

 2.10 ความเส่ียงต่อการลงท้นในหลักทรัพย์ต่างปีระเทศ
 -ไม่ม่-

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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3. การขัั้บเคล่ือนธ้รกิจเพ่ือความย่ังยืน

ต่ลอดระยะเวลากวา่ 30 ปี็ บรษัิัที่ฯ ย้ดมั�นในหลกัป็รชั้ญาเพ่�อใช้้ใน
การดำาเนนิธ่ิรกจิั คอ่ การเป็็นผ้่ใหบ้รกิารสิี่นเช้่�อรายยอ่ยขึ้นาดเลก็ 
(ไมโครไฟัแนนซึ่์) เพ่�อช้่วยให้ป็ระช้าช้นที่่�ม่ขึ้้อจัำากัดในการเขึ้้าถ้ง
สิี่นเช้่�อขึ้องสี่ถาบันการเงนิ และป็ระช้าช้นท่ี่�ยังต้่องพ้�งพาแหล่ง
สิี่นเช้่�อนอกระบบใหม้โ่อกาสี่เขึ้า้ถ้งแหลง่สิี่นเช้่�อไดง้า่ยและสี่ะดวก
ยิ�งข้ึ้�น ด้วยต่้นที่่นที่างการเงนิท่ี่�เหมาะสี่มเป็็นธิรรมและโป็รง่ใสี่ 
จัากหลักป็รชั้ญาดังกล่าว บรษัิัที่ฯ ได้พัฒนามาเป็็นแนวที่างใน
การดำาเนนิธ่ิรกจิับนพ่�นฐานขึ้องหลกัธิรรมาภิบาล การบรหิารจัดัการ
ความเส่ี่�ยงท่ี่�เหมาะสี่ม รวมถ้งย่ที่ธิศาสี่ต่รเ์พ่�อการพัฒนาอย่าง
ยั�งย่นขึ้องบรษัิัที่ฯ เพ่�อเป็็น “ผ่้ให้บรกิารสิี่นเช้่�อไมโครไฟัแนนซึ่์ที่่�
ม่ความรบัผิดช้อบ” อนัหมายถ้งการสี่รา้งผลติ่ภณั์ฑ์สิ์ี่นเช้่�อไมโคร
ไฟัแนนซึ่์ที่่�สี่ามารถต่อบสี่นองต่่อการเข้ึ้าถ้งบรกิารที่างการเงิน 
(Financial Inclusion) ขึ้องป็ระเที่ศซ้ึ่�งสี่อดคล้องกับนโยบาย
ขึ้องธินาคารแห่งป็ระเที่ศไที่ย
 การดำาเนนิธ่ิรกจิัขึ้องบรษัิัที่ฯ ในปั็จัจ่ับนัม่ง่เนน้สี่รา้งการ
เต่ิบโต่ผ่านการขึ้ยายสี่าขึ้าให้ครอบคล่มที่ั�วที่่กพ่�นที่่�ในป็ระเที่ศ 
ที่ั�งน่� บรษัิัที่ฯ ม่ความเช่้�อมั�นว่า การกระจัายการให้บรกิารจัะม่
ส่ี่วนช้่วยให้ป็ระช้าช้นสี่ามารถเขึ้้าถ้งแหล่งสิี่นเช้่�อได้อย่าง
สี่ะดวกสี่บาย อก่ทัี่�งยงัเป็็นการช้ว่ยลดความเหล่�อมลำาที่างการเงนิ 
ซ้ึ่�งเป็็นรากฐานสี่ำาคัญขึ้องระบบเศรษัฐกิจัขึ้องป็ระเที่ศ โดย ณ์ 
วันที่่� 31 ธัินวาคม 2565 บรษัิัที่ฯ ม่สี่าขึ้าจัำานวน 6,668 สี่าขึ้า 
กระจัายอย่่ใน 75 จังัหวัดที่ั�วป็ระเที่ศ
 กล่่มล่กค้าที่่�สี่ำาคัญขึ้องบรษัิัที่ฯ ค่อ ล่กค้ารายย่อยที่ั�งที่่�ม่
รายได้ป็ระจัำาและไม่ป็ระจัำา ซ้ึ่�งบรษัิัที่ฯ ถ่อว่าเป็็นผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่่�
สี่ำาคัญ บรษัิัที่ฯ จัง้ให้ความสี่ำาคัญต่่อการสี่รา้งความสัี่มพันธ์ิที่่�ด่
อยา่งยั�งยน่กบัลก่ค้า โดยย้ดหลกัป็ฏิิบติั่ต่่อการใหบ้รกิารที่่�เป็็นเลศิ
แกล่ก่คา้ (Service Excellence Policy) ดงัสี่โลแกนขึ้องบรษัิัที่ฯ 
ที่่�ว่า “บรกิารใกล้ช้ิด ด่จัญาต่ิมิต่รที่่�ร่ใ้จั” นอกจัากนั�นบรษัิัที่ฯ ยัง
ม่ง่มั�นพฒันาและยกระดบัการใหบ้รกิารอยา่งเป็็นธิรรม (Market 
Conduct) แก่ล่กค้าขึ้องที่ั�งอ่ต่สี่าหกรรมให้เกิดความเป็็นธิรรม
และโป็รง่ใสี่อย่างแที่้จัรงิ ด้วยเหต่่น่� บรษัิัที่ฯ จั้งได้รบัความไว้
วางใจัจัากล่กค้าท่ี่�มาใช้้บรกิารสิี่นเช้่�อขึ้องบรษัิัที่ฯ และเต่ิบโต่ข้ึ้�น
อย่างต่่อเน่�อง

3.1 นโยบายและเป้ีาหมายการจดัการดา้นความย่ังยืน

จัากความม่่งมั�นขึ้องบรษัิัที่ฯ ในการเป็็นผ่้ให้บรกิารสิี่นเช้่�อไมโคร
ไฟัแนนซึ่์ที่่�ช้่วยเหล่อป็ระช้าช้นฐานรากท่ี่�ไม่สี่ามารถเขึ้้าถ้งแหล่ง
สิี่นเช้่�อจัากสี่ถาบันการเงนิให้สี่ามารถเขึ้้าถ้งแหล่งสิี่นเช้่�อได้ด้วย
ต่้นที่่นที่างการเงนิท่ี่�เหมาะสี่มและเป็็นธิรรม โดยม่่งเน้นกลย่ที่ธ์ิ
การขึ้ยายสี่าขึ้าไป็ยังที่ั�วภ่มิภาคขึ้องป็ระเที่ศไที่ย ส่ี่งผลให้พอรต์่
สิี่นเช้่�อขึ้องบริษััที่ฯ เต่ิบโต่กว่า ร้อยละ 1,233 นับจัากวันที่่�
จัดที่ะเบย่นเข้ึ้าต่ลาดหลกัที่รพัยเ์ม่�อปี็ 2557 จัำานวนลก่คา้ เพิ�มข้ึ้�น
จัาก 0.68 ล้านสัี่ญญา เป็็น 3.92 ล้านสัี่ญญา และม่จัำานวน
พนักงานเพิ�มข้ึ้�นจัาก 1,545 คนเป็็น 13,005 คน 

 บรษัิัที่กำาหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั�งย่น โดยป็ระย่กต่์
หลกัการและแนวที่างการดำาเนนิงานต่ามแนวป็ฏิบัิต่สิี่ากลเช่้�อมโยง
กบัอ่ดมการณ์บ์รษัิัที่ฯ และกลยท่ี่ธ์ิขึ้ององคก์รเพ่�อใหเ้กดิเป็็นแนว
ป็ฏิิบัต่ิที่่�สี่อดคล้องกัน  โดยกรอบการพัฒนาอย่างยั�งย่นขึ้อง 
บริษััที่ฯ ป็ระกอบด้วย “ป็ระเด็นการพัฒนาอย่างยั�งย่น” 
(Sustainability Issues) ซ้ึ่�งให้ความสี่ำาคัญเร่�องการกำากับ
ด่แลกิจัการท่ี่�ด่และครอบคล่มทัี่�งด้านบรรษััที่ภิบาล เศรษัฐกิจั 
สัี่งคม และสิี่�งแวดล้อม ม่่งสี่รา้งสี่รรค์ความเจัรญิอย่างยั�งย่นใน
ที่่กภ่มิภาคและที่่กช้่มช้นที่่�เขึ้้าไป็ดำาเนินงาน
 บริษััที่ฯ พิจัารณ์าป็ระเด็นการพัฒนาอย่างยั�งย่นจัาก
แนวโน้มการเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�สี่ำาคญัที่ั�งในระดบัป็ระเที่ศ ภม่ภิาคและ
ระดับโลก ความคิดเห็นจัากผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่่�สี่ำาคัญ ป็ระเด็นการ
พัฒนาอย่างยั�งย่นในอ่ต่สี่าหกรรมเด่ยวกัน รวมที่ั�งความเส่ี่�ยง
ต่่างๆ และโอกาสี่ที่่�อาจัเกิดข้ึ้�น
 ทัี่�งน่�บรษัิัที่ฯ ต่ระหนักด่ว่าในท่ี่กๆ กระบวนการดำาเนิน
ธ่ิรกิจัย่อมส่ี่งผลกระที่บต่่อผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยอย่่เสี่มอ และอาจัม่
แนวโน้มที่่�เพิ�มข้ึ้�นอย่างม่นัยสี่ำาคัญ บรษัิัที่ฯ จัง้ม่่งเน้นการดำาเนิน
ธ่ิรกจิัต่ามแนวที่างการพัฒนาอยา่งยั�งยน่ โดยคำาน้งถ้งผลกระที่บ
ที่ั�งในมิต่ิเศรษัฐกิจั สัี่งคม และสิี่�งแวดล้อมเพ่�อเป็็น “ผ่้ให้บรกิาร
สิี่นเช่้�อไมโครไฟัแนนซึ่์ท่ี่�ย้ดมั�นในความรบัผิดช้อบ” สี่ำาหรบัราย
ละเอ่ยดการดำาเนินงานและผลการดำาเนินงานบรษัิัที่ฯ ได้จัดัที่ำา
รายงานต่ามกรอบขึ้อง Global Reporting Initiative (GRI 
Standards) และแสี่ดงในรายงานการพัฒนาเพ่�อความยั�งย่น 
2565 ซ้ึ่�งบรษัิัที่ฯ ได้ที่ำาการศ้กษัาและเที่่ยบเค่ยงป็ระเด็นสี่ำาคัญ
ด้านความยั�งย่นระดับสี่ากล เช้่น เกณ์ฑ์์ดัช้น่ความยั�งย่น (Dow 
Jones Sustainability Indices: DJSI) และป็ระเดน็ความ
ยั�งย่นต่่างๆ ขึ้องบรษัิัที่ฯ ที่่�ดำาเนินธ่ิรกิจัใกล้เค่ยง ที่ั�งในป็ระเที่ศ
และต่า่งป็ระเที่ศ อ่กที่ั�งป็ระเด็นความยั�งย่น Sustainability 
Accounting Standard Board (SASB) ที่่�กำาหนดไว้สี่ำาหรบั
ธ่ิรกิจันำามาระบ่เป็็นป็ระเด็นความยั�งย่นต่ั�งต่้นขึ้องบรษัิัที่ฯ

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วง
โซ่ค้ณีค่าขั้องบริษััทฯ

3.2.1 ห่วังโซื้คุ่ณค่าของธุรกิจ
ห่วงโซึ่่ค่ณ์ค่า ค่อ ภาพรวมขึ้องกระบวนการในองค์กรที่่�เริ�มต่ั�งแต่่
การจััดหาวัต่ถ่ดิบไป็จันถ้งขึ้ั�นต่อนส่ี่ดที่้ายที่่�ส่ี่งมอบสิี่นค้าให้แก่
ลก่คา้ โดยที่่�แต่ล่ะขึ้ั�นต่อนนั�นสี่ามารถสี่รา้งค่ณ์ค่า (Value) ใหก้ับ
องค์กรและสิี่นค้าอย่างไม่ม่ปั็ญหา อก่ที่ั�งสี่ามารถนำามาวิเคราะห์
ค่่แขึ้่งขึ้องธ่ิรกิจัได้ด้วย โดยการเป็รย่บเท่ี่ยบแต่่ละขึ้ั�นต่อนขึ้อง
ค่่แขึ้่งว่า ค่่แขึ้่งสี่ามารถที่ำาได้ด่กว่าหรอ่ม่ขึ้ั�นต่อนอะไรที่่�น่าสี่นใจั
และสี่ามารถนำามาป็รบัใช้้กับองค์กรขึ้องเราได้บ้าง
 ห่วงโซึ่่ค่ณ์ค่าขึ้องบรษัิัที่ฯ แสี่ดงให้เห็นถ้งกระบวนการ
ป็ล่อยสิี่นเช้่�อเป็็นรป่็แบบหม่นเว่ยน หรอ่ Circular Value  
Chain ซ้ึ่�งป็ระกอบด้วย

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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  กระบวนการป็ล่อยสิี่นเช้่�อ (Loan Origination) 
อนัมน่โยบายดา้นการพฒันาอยา่งยั�งย่นเร่�องการพจิัารณ์าสิี่นเช้่�อ
ด้วยวิธ่ิการป็ระเมินสิี่นเช้่�อแบบอ้างอิงต่ามสี่ภาพที่รัพย์สิี่น 
(Asset-Based Assessment) แที่นการใช้้ขึ้อ้มล่ที่างด้านรายได้ 
หรอ่เครดิต่บ่โร (Credit Bureau) ขึ้องล่กค้า เพ่�อเพิ�มโอกาสี่การ
เขึ้้าถ้งแหล่งสิี่นเช้่�อขึ้องป็ระช้าช้นทัี่�วไป็ท่ี่�ไม่ม่รายได้ป็ระจัำา และ
นโยบายการบรหิารจัดัการความเส่ี่�ยงดา้นเครดติ่ อาที่ ิการกำาหนด
ต่ัวช้่�วัดความสี่ำาเรจ็ัขึ้องผลงาน (KPIs) ขึ้องพนักงานให้เหมาะสี่ม
กับความเส่ี่�ยงด้านเครดิต่
  กระบวนการบรหิารจัดัการลก่คา้ (Customer Manage-
ment) อนัม่นโยบายด้านการพัฒนาป็ระสี่บการณ์์ขึ้องล่กค้าด้วย
การให้บรกิารที่่�เป็็นเลิศ อาที่ิ การพัฒนาระบบการบรหิารความ
สัี่มพันธ์ิล่กค้า (Customer Relationship Management) 
เพ่�อต่อบสี่นองต่่อการใช้้งาน และพฤต่ิกรรมที่่�เป็ล่�ยนแป็ลงขึ้อง
ลก่คา้ต่อ่เที่คโนโลย ่และความพ้งพอใจัต่อ่ผลติ่ภณั์ฑ์สิ์ี่นเช้่�อ นโยบาย
ด้านการรกัษัาขึ้้อม่ลส่ี่วนต่ัวขึ้องล่กค้า และนโยบายการให้ความร่้
ด้านการเงนิแก่ล่กค้าและป็ระช้าช้น

  กระบวนการต่ดิต่ามหน่� (Collection) เป็็นกระบวนการ
ที่่�เป็็นหวัใจัขึ้องการดำาเนนิธ่ิรกจิัขึ้องบรษัิัที่ฯ และมค่วามเก่�ยวข้ึ้อง
กบันโยบายด้านการพัฒนาจัรยิธิรรมขึ้องอ่ต่สี่าหกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งในกระบวนการต่ิดต่ามหน่�
  กระบวนการรักษัาฐานล่กค้าเดิมและด้งด่ดล่กค้า
รายใหม่ (Customer Retention / Attraction) ซ้ึ่�งปั็จัจ่ับัน
บรษัิัที่ฯ ใช้น้โยบายการขึ้ยายการเขึ้า้ถ้งขึ้องลก่คา้ดว้ยการเปิ็ดสี่าขึ้า 
ซ้ึ่�งอาจัม่การป็รบัร่ป็แบบในอนาคต่หากบรบิที่สี่ภาพแวดล้อมม่
การเป็ล่�ยนแป็ลง
 ทัี่�งน่�การจััดการห่วงโซึ่่ค่ณ์ค่าขึ้องบรษัิัที่ฯ จัะย้ดมั�นต่่อ
แนวที่างการกำากับด่แลกิจัการที่่�ด่ ซ้ึ่�งป็ระกอบด้วยการม่บรรษััที่
ภิบาล และการบรหิารจัดัการความเส่ี่�ยงที่่�เพ่ยงพอเหมาะสี่ม และ
ม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ การจัดัการให้ม่การด่แลพนักงานอย่างที่ั�วถ้ง และ
การม่ระบบสี่ารสี่นเที่ศที่่�มั�นคงป็ลอดภัย อันส่ี่งผลให้บริษััที่ฯ 
สี่ามารถส่ี่งเสี่รมิการเขึ้้าถ้งบรกิารที่างการเงนิขึ้องป็ระช้าช้นได้
อย่างยั�งย่น

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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3.2.2 การวัิเคราะห์ผ้่ม่ส่ี่วันได้เส่ี่ยในห่วังโซื้คุ่ณค่าของธุรกิจ
การสี่รา้งความเช้่�อมั�นด้วยการบรหิารจัดัการผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยต่ลอด
ห่วงโซึ่่ค่ณ์ค่า
 1. ผ้่ม่ส่ี่วันได้เส่ี่ย หมายถ่ง บุคคล ช่มุช่น หรอืองค์กรทุ่�
ให้ควัามสี่นใจต่่อผลการดำาเนินการและกิจกรรมขององค์กรและ
แผนงาน ซื้่�งผลการดำาเนนิงานขององค์กรและแผนงานนั�นสี่ามารถ
ส่ี่งผลบวักและผลลบต่่อผ้่ม่ส่ี่วันได้เส่ี่ย โดยแบ่งผ้่ม่ส่ี่วันได้เส่ี่ย
เป็ีน 3 กลุ่ม ได้แก่
 1) ผ่ม้ส่่ี่วนไดส่้ี่วนเส่ี่ยหลกั (Key Stakeholders) ไดแ้ก่  
  ผ่้ม่ส่ี่วนได้ส่ี่วนเส่ี่ยท่ี่�ม่ความสี่ำาคัญ (Importance)  
  หรอ่ม่บที่บาที่อำานาจั (Influence) ที่่�ส่ี่งผลกระที่บต่อ่ 
  ความสี่ำาเรจ็ัขึ้องโครงการ
 2) ผ่ม้ส่่ี่วนไดส่้ี่วนเส่ี่ยขึ้ั�นพ่�นฐาน (Primary Stakeholders)  
  ค่อ บ่คคลหร่อกล่่มผ้่ได้รับผลกระที่บจัากโครงการ 
  โดยต่รง ต่ามที่่�กำาหนดไวใ้นวตั่ถป่็ระสี่งคข์ึ้องโครงการ  
  ไมว่า่จัะเป็็นผลกระที่บที่างบวกหรอ่ลบ เช้น่ ป็ระช้าช้น 
  ในพ่�นที่่�ที่่�ได้รบัผลกระที่บโดยต่รงจัากโครงการมักม ่
  การแบ่งกล่่มผ่้ม่ส่ี่วนได้ส่ี่วนเส่ี่ยโดยต่รงต่ามเพศ  
  ช้นช้ั�นที่างสัี่งคม รายได้ อาช้่พ หรอ่กล่่มผ่้ใช้้บรกิาร
 3) ผ่ม้ส่่ี่วนไดส่้ี่วนเส่ี่ยรอง (Secondary Stakeholders)  
  คอ่ บ่คคล กล่ม่ องคก์ร สี่ถาบนัหนว่ยงานที่่�เก่�ยวขึ้อ้งใน 
  โครงการ ซ้ึ่�งอาจัแบ่งเป็็นเก่�ยวขึ้้องโดยเงนิท่ี่น หรอ่ 
  เก่�ยวขึ้้องโดยเป็็นหน่วยงานผ้่ดำาเนินโครงการ หร่อ
  เก่�ยวขึ้อ้งโดยเป็็นหน่วยงานอ่�นๆ ที่่�มใิช่้เจัา้ขึ้องโครงการ 
  โดยต่รงแต่่ม่อำานาจัหน้าที่่�เก่�ยวขึ้้อง รวมต่ลอดถ้ง 
  รัฐบาลระดับที่้องถิ�นที่่�เป็็นที่่�ต่ั�งขึ้องโครงการ หร่อ 
  เก่�ยวขึ้้องโดยเป็็นผ่้ต่ิดต่ามเร่�องนั�นมาโดยต่ลอด

 2. ขั�นต่อนการดำาเนินการวัิเคราะห์ผ้่ม่ส่ี่วันได้ส่ี่วันเส่ี่ย

 1) การบ่งช้่� ขึ้ั�นต่อนแรกน่� ค่อ การบ่งช้่�ผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่่� 

  เก่�ยวขึ้้องที่่�สี่ำาคัญ โดยสิี่�งที่่�สี่ำาคัญ ค่อ การบ่งช้่�ความ 

  สี่ำาคัญ และการม่อทิี่ธิิพลขึ้องส่ี่วนได้ส่ี่วนเส่ี่ย

 2) การออกแบบและการป็ระเมิน ค่อ การวิเคราะห์ 

  รายละเอ่ยดผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่่�สี่ำาคัญที่่�ม่ส่ี่วนเก่�ยวขึ้้อง 

  ที่ั�งหมด โดยเป็็นพ่�นฐานในการออกแบบการวิเคราะห ์

  ความเส่ี่�ยง

 3) การริเริ�ม การวิเคราะห์ผ้่ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยถ่กใช้้เพ่�อการ 

  วางแผนการม่ส่ี่วนเก่�ยวข้ึ้องขึ้องผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่่� 

  แต่กต่่างกันในการเริ�มต่้นนำากิจักรรมไป็ป็ฏิิบัต่ิ

 4) การนำาไป็ป็ฏิิบัต่ิ การวิเคราะห์ผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยนำามา 

  ป็ระย่กต์่ใช้้เพ่�อการสี่ร้างความมั�นใจัในการม่ส่ี่วน 

  เก่�ยวขึ้อ้ง ผ่ซ้้ึ่�งสี่นับสี่นน่ต่อ่แผนงานและการเฝ้าต่ดิต่าม 

  ผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่่�ต่่อต่้านหรอ่เป็็นอ่ป็สี่รรคต่่อแผนงาน

 5) การป็ระเมนิผล การที่บที่วน การวิเคราะหแ์ละการป็ระเมนิ 

  ผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่่�แต่กต่่างกันในด้านกิจักรรมต่่างๆ

 3. การดำาเนินธุรกิจของบริษัีทุฯ มุ่งให้บริการปีล่อย
สิี่นเช่ื�อแก่ล่กค้าอย่างม่ปีระสิี่ทุธิภาพ จง่ได้กำาหนดผ้่ม่ส่ี่วันได้เส่ี่ย
โดยพจิารณาจากห่วังโซื้คุ่ณค่า ซื้่�งปีระกอบดว้ัย 5 กระบวันการหลัก 
ได้แก่
 1) การบรหิารแหล่งเงนิที่่น (หลัก) ม่นโยบายการสี่รรหา
  แหล่งเงินที่่นดอกเบ่�ยต่ำา (รอง) จัากหลายสี่ถาบัน 
  ที่างการเงนิใหเ้พย่งพอต่อ่การเต่บิโต่ขึ้องธ่ิรกิจั
 2) กระบวนการพิจัารณ์าการป็ล่อยสิี่นเช้่�อ (หลัก) ม่การ 
  พิจัารณ์าสิี่นเช่้�อผ่านวิธ่ิการป็ระเมินสิี่นเช่้�อแบบอา้งองิ 
  ต่ามสี่ภาพที่รพัย์สิี่น (รอง) แที่นการใช้้ขึ้้อม่ลที่างด้าน 
  รายได้หรอ่เครดิต่บ่โรขึ้องล่กค้าเพ่�อเพิ�มโอกาสี่ในการ 
  เขึ้้าถ้งแหล่งเงนิก่้
 3) การจััดการบรหิารล่กค้า (หลัก) ม่นโยบายด้านการ 
  พัฒนาป็ระสี่บการณ์ด้์วยการใหบ้รกิารที่่�เป็็นเลศิ (รอง)  
  การพฒันา Application (รอง) เพ่�อเพิ�มป็ระสิี่ที่ธิิภาพ 
  ในการดำาเนินงาน รวมถ้งนโยบายการรักษัาขึ้้อม่ล 
  ส่ี่วนบ่คคล (รอง) ต่ามขึ้้อกำาหนดที่่�เก่�ยวขึ้้อง
 4) การต่ิดต่ามและจัดัเก็บหน่� (หลัก) ม่นโยบายด้านการ 
  พัฒนาจัรยิธิรรมขึ้องอ่ต่สี่าหกรรม (รอง) รวมถ้งการ 
  จัดัอบรมขึ้ั�นต่อนการติ่ดต่ามและจัดัเก็บหน่�ที่่�ถ่กต่้อง 
  ต่ามขึ้้อกำาหนดขึ้องหน่วยงานที่่�เก่�ยวขึ้้อง การจัดัที่ำา 
  โครงการคลินิกแก้หน่� (รอง) โครงการฟ้ัาส้ี่มขึ้อง  
  BOT (รอง) ให้ล่กค้าม่สี่ภาพคล่องที่างการเงินและ 
  ลดปั็ญหาหน่�เส่ี่ยที่่�เกิดข้ึ้�น
 5) การขึ้ยายพอรต์่สิี่นเช้่�อ (หลกั) โดยมก่ระบวนการรกัษัา 
  ฐานล่กค้าเดิมเพิ�มฐานล่กค้าใหม่จัากการขึ้ยายการ 
  เขึ้้าถ้งขึ้องล่กค้าด้วยการเปิ็ดสี่าขึ้าเพิ�มข้ึ้�นครอบคล่ม 
  ที่ั�วที่่กพ่�นที่่�ที่ั�วป็ระเที่ศ (รอง) รวมถ้งการยกฐานะ 
  สี่าขึ้า (รอง) ให้สี่ามารถรองรบัและบรกิารล่กค้าอย่าง 
  ม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ

 4. ผ้่ม่ส่ี่วันได้เส่ี่ย
 การม่ส่ี่วนรว่มกับผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยอย่างต่่อเน่�องส่ี่งผลให้
บรษัิัที่ฯ ที่ราบถ้งความคาดหวังความต่้องการ ซ้ึ่�งม่ส่ี่วนช้่วยให้
บรษัิัที่ฯ สี่ามารถกำาหนดป็ระเด็นที่่�เก่�ยวขึ้้องกับการดำาเนินธ่ิรกิจั 
ซ้ึ่�งถอ่เป็็นแนวที่างหน้�งส่่ี่การขึ้บัเคล่�อนเร่�องการพฒันาอยา่งยั�งยน่  
เพราะจัะที่ำาให้บริษััที่ฯ ที่ราบถ้งผลกระที่บที่่�บริษััที่ฯ ม่ต่่อ
ผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ย ซ้ึ่�งกระบวนการน่�จัะส่ี่งผลให้บริษััที่ฯ สี่ามารถ
วางแนวที่างในการป้็องกัน แก้ไขึ้ และลดผลกระที่บเช้ิงลบและ
ขึ้ยายผลกระที่บเช้ิงบวกได้อย่างต่่อเน่�องและม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ   
 การระบผ่่ม้ส่่ี่วนไดเ้ส่ี่ยขึ้องบรษัิัที่ฯ นั�นจัะพจิัารณ์าถ้งบค่คล 
กล่่มบ่คคล หรอ่หน่วยงานท่ี่�สี่ามารถสี่รา้งผลกระที่บหรอ่ได้รบั
ผลกระที่บจัากการดำาเนินงานขึ้องบรษัิัที่ฯ 
 โดยบรษัิัที่ฯ ได้แบ่งกล่่มผ่้ม่ส่ี่วนได้ส่ี่วนเส่ี่ยให้ครอบคล่ม
ในที่่กมิต่ิที่ั�งภายนอกและภายใน โดยคำาน้งถ้งการม่ส่ี่วนรว่มและ
ผลกระที่บต่อ่การดำาเนนิงาน รวมไป็ถ้งผลป็ระกอบการขึ้องบรษัิัที่ฯ 
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ทัี่�งน่� เพ่�อป็ระโยช้น์ส่ี่งส่ี่ดกบัที่ก่ฝ่ายจัง้ที่ำาการแบง่กล่ม่ผ่ม้ส่่ี่วนไดส่้ี่วนเส่ี่ย ออกเป็็นที่ั�งหมด 7 กล่่มหลัก ได้แก่ 1) ผ่้ถ่อห่้น/นักลงที่่น/
เจั้าหน่� 2) พนักงาน 3) ค่่ค้าที่างธ่ิรกิจั 4) ล่กค้า 5) ค่่แขึ้่งที่างธ่ิรกิจั  6) หน่วยงานกำากับ 7) ช้่มช้นและสัี่งคม ซ้ึ่�งในแต่่ละกล่่มผ่้ม่
ส่ี่วนได้เส่ี่ยจัะม่วิธ่ิการม่ส่ี่วนรว่มและการสี่รา้งป็ฏิิสัี่มพันธ์ิที่่�แต่กต่่างกัน ซ้ึ่�งสี่ะที่้อนให้เห็นถ้งการสี่รา้งค่ณ์ค่ารว่มกันระหว่างบรษัิัที่ฯ กับ
ผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ย เพ่�อลดความเส่ี่�ยงและสี่รา้งม่ลค่าเพิ�มให้แก่ธ่ิรกิจัอย่างยั�งย่นโดยที่่�บรษัิัที่ฯ จัะดำาเนินการม่ส่ี่วนรว่มกับผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยเป็็น
ป็ระจัำาที่่กปี็ผ่านการป็ระเมินและที่บที่วนความคาดหวังขึ้องผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ย เม่�อที่ราบถ้งความคาดหวงัขึ้องผ่ม้ส่่ี่วนไดเ้ส่ี่ยแลว้ บรษัิัที่ฯ จัง้
จัะที่ำาการระบแ่นวที่างการต่อบสี่นองความคาดหวงัขึ้องผ้่ม่ส่ี่วนไดเ้ส่ี่ยแต่ล่ะกล่ม่ ซ้ึ่�งม่รายละเอย่ดดังน่�

พนักงาน ผ่้บรหิาร และ 
คณ์ะกรรมการ

 การจัดัป็ระช้่ม (ที่่กเด่อน)
 เว็บไซึ่ต่์บรษัิัที่ฯ
 ป็ระกาศ/คำาสัี่�ง
 แบบสี่อบถามความพ้งพอใจั 

   พนักงาน
 ระบบขึ้้อรอ้งเรย่น

 สี่ภาพแวดล้อมในการ 
   ที่ำางานที่่�ด่
 ค่าต่อบแที่นและสี่วัสี่ดิการ 

   ที่่�เหมาะสี่ม
 ความสัี่มพันธ์ิอนัด่ระหว่าง 

  เพ่�อนรว่มงาน
 ม่ความสี่มด่ลระหว่างช้่วิต่  

  การที่ำางานและช้่วิต่ 
  ส่ี่วนบ่คคล

 ด่แลความสี่ะอาดเรย่บรอ้ย 
  ขึ้องสี่ถานที่่�ที่ำางาน
 สี่รา้งวัฒนธิรรมองค์กรที่่� 

   เขึ้้มแขึ้็ง
 ย้ดมั�นในหลักสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้น
 การพัฒนาบ่คลากรภายใน 

   องค์กร

ล่กค้า  MTC Call Center 1455
 Walk-in สี่าขึ้าบรกิารล่กค้า
 Facebook :  

   Muangthai Capital
 Line Official :  

   @Muangthaicapital
 ศ่นย์บรกิารล่กค้าที่าง 

   โที่รศัพที่์ 02-483-8888
 แอป็พลิเคช้ัน  

   “เม่องไที่ย 4.0”
 แบบป็ระเมินความ 

   พ้งพอใจัล่กค้า

 ขึ้ั�นต่อนการอน่มัต่ิสิี่นเช้่�อ 
   ที่่�รวดเรว็
 วงเงนิที่่�ได้รบัอน่มัต่ิเหมาะสี่ม
 ม่ช้่องที่างการช้ำาระเงนิที่่� 

   สี่ะดวก รวดเรว็
 ป็รบัลดอตั่ราดอกเบ่�ย/ 

   ค่าธิรรมเน่ยม
 การรกัษัาขึ้้อม่ลส่ี่วนบ่คคล 

   ขึ้องล่กค้า

 คำาน้งถ้ง ESG ต่ลอด 
   กระบวนการอน่มัต่ิสิี่นเช้่�อ
 ขึ้ยายสี่าขึ้าเพ่�อเพิ�มการเขึ้้าถ้ง 

   การให้บรกิาร
 สี่รา้งป็ระสี่บการณ์์ที่่�ด่แก่ล่กค้า 

   ด้วยบรกิารที่่�เป็็นเลิศ ที่ั�วถ้ง  
   และเที่่าเที่่ยม
 เคารพต่่อความพ้งพอใจั สิี่ที่ธิิ  

   และขึ้้อม่ลส่ี่วนบ่คคลขึ้องล่กค้า

ผ่้ถ่อห่้น/นักลงที่่น/ 
เจัา้หน่�

 การป็ระช้่มผ่้ถ่อห่้น  
  (ปี็ละ 1 ครั�ง)
 ส่ี่�อสี่ารผ่านที่างต่ลาด 

   หลักที่รพัย์ (เป็็นป็ระจัำา)
 การจัดักิจักรรมพบป็ะ 

   นักลงที่่นรว่มกับต่ลาด 
   หลักที่รพัย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย  
   (ต่ลที่.) (3 เด่อน/ครั�ง)

 ผลป็ระกอบการที่่�ด่อย่าง 
   ต่่อเน่�อง
 การกำากับด่แลกิจัการที่่�ด่
 เป็็นองค์กรที่่�ม่ความมั�นคง  

   โป็รง่ใสี่ และเต่ิบโต่ 
   อย่างยั�งย่น

 ที่บที่วนและป็รบักลย่ที่ธ์ิให้ 
   สี่อดรบักับสี่ภาวการณ์์
 ม่การกำากับด่แลกิจัการที่่�ด่
 บรหิารจัดัการความเส่ี่�ยงอย่าง 

   เป็็นรป่็ธิรรมและม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการดำาเนินงาน
ขั้ององค์กร

แนวทางการมีส่วนร่วมและ 
ความถี่ี่/ความต้องการขั้อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความคาดหวงั/ความต้องการ
ผู้มีส่วนได้เสีย
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ค่่ค้าที่างธ่ิรกิจั  อเ่มล (เป็็นป็ระจัำา)
 เขึ้้าเย่�ยมช้ม (เฉพาะค่่ค้า 

   รายใหม่ ปี็ละ 1 ครั�ง)

  ม่ความรว่มม่อในการ 
   ดำาเนินงานต่่างๆ เพ่�อให้ได้ 
   รบัผลป็ระโยช้น์ส่ี่งส่ี่ด
 ความต่่อเน่�องขึ้องการ 

   ดำาเนินการ
 เกณ์ฑ์์การป็ระเมินและ 

   คัดเล่อกที่่�ได้มาต่รฐาน
 ม่ความย่ต่ิธิรรม โป็รง่ใสี่  

   และต่รวจัสี่อบได้

 บรหิารจัดัการห่วงโซึ่่อ่ป็ที่าน 
   โดยคำาน้งถ้งผลกระที่บต่่อ  
   ESG
 กำาหนดระยะเวลาช้ำาระเงนิแก่ 

   ค่่ค้าอย่างเป็็นธิรรม

ค่่แขึ้่งที่างธ่ิรกิจั  ป็ระช้่มสี่มาคมการค้า 
   ผ่้ป็ระกอบสิี่นเช้่�อที่ะเบ่ยนรถ
 ป็ระช้่มช้มรมผ่้ป็ระกอบธ่ิรกิจั 

  สิี่นเช้่�อส่ี่วนบ่คคล

 แขึ้่งขึ้ันอย่างเป็็นธิรรม
 การยกระดับอ่ต่สี่าหกรรม 

   รว่มกัน
 การให้ความรว่มม่อกับ 

   สี่มาคมสิี่นเช้่�อที่ะเบ่ยนรถ/ 
   ส่ี่วนบ่คคลในการป็ฏิิบัต่ิ 
   ต่ามเกณ์ฑ์์ขึ้องหน่วยงาน 
   กำากับ

 ให้ความรว่มม่อกับสี่มาคม 
   การค้าผ่้ป็ระกอบสิี่นเช้่�อ 
   ที่ะเบ่ยนรถ เพ่�อการยกระดับ 
   อ่ต่สี่าหกรรมรว่มกัน

ช้่มช้นและสัี่งคม  การดำาเนินงานด้านสัี่งคม  แสี่ดงความรบัผิดช้อบด้าน 
   ส่ี่ขึ้ภาพและความป็ลอดภัย 
   ขึ้องช้่มช้น
 พิจัารณ์าผลกระที่บต่่อ 

   สัี่งคมและสิี่�งแวดล้อม 
 ป็ฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายอย่าง 

   เครง่ครดั

 สี่รา้ง Engagement  
   ระหว่างบรษัิัที่ฯ กับช้่มช้น  
   ผ่านโครงการ CSR
 ดำาเนินธ่ิรกิจัด้วยความใส่ี่ใจั 

   ต่่อสัี่งคมและสิี่�งแวดล้อม

หน่วยงานกำากับ  อเ่มล (เป็็นป็ระจัำา)
 การป็ระช้่มผ่านสี่มาคม 

   การค้า/ช้มรมผ่้ป็ระกอบ 
   ธ่ิรกิจัสิี่นเช้่�อที่ะเบ่ยนรถ/ 
   ส่ี่วนบ่คคล
 เขึ้้าเย่�ยมช้มบรษัิัที่ฯ

  (2 ปี็/ครั�ง)

 สี่นับสี่น่นนโยบายและ 
   ป็ฏิิบัต่ิต่ามกฎเกณ์ฑ์์ต่่างๆ  
   ที่่�กำาหนดได้อย่างเหมาะสี่ม
 การบรหิารจัดัการที่่�ซึ่่�อสัี่ต่ย์  

   ส่ี่จัรติ่ ม่ความโป็รง่ใสี่ และ 
   ย้ดหลักความถ่กต่้อง
 ป็รบัป็ร่งกระบวนการ 

   ดำาเนินงานให้สี่อดคล้องกับ 
   นโยบายและกฎเกณ์ฑ์ต์่า่งๆ

 ให้ความรว่มม่อกับหน่วยงาน 
   กำากับอย่่เสี่มอ

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการดำาเนินงาน
ขั้ององค์กร

แนวทางการมีส่วนร่วมและ 
ความถี่ี่/ความต้องการขั้อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความคาดหวงั/ความต้องการ
ผู้มีส่วนได้เสีย
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3.3 การจดัการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวัปีฏิิบัต่ิด้านสิี่�งแวัดล้อม 
บรษัิัที่ฯ ม่นโยบายให้การสี่นับสี่น่นกิจักรรมต่่างๆ ท่ี่�เสี่รมิสี่รา้งค่ณ์ภาพ อาช้่วอนามัย และสิี่�งแวดล้อม ครอบคล่มการดำาเนินงาน และ
บรหิารจัดัการพลังงาน นำา สี่ภาพภ่มิอากาศ สี่ภาพแวดล้อม การจัดัการขึ้องเส่ี่ย เพ่�อใหเ้กดิป็ระโยช้นแ์ละมป่็ระสิี่ที่ธิิภาพส่ี่งส่ี่ด อย่างเป็็น
ระบบ โดยนำามาต่รฐาน ISO14001 ซ้ึ่�งเป็็นมาต่รฐาน เก่�ยวกับการจัดัการสิี่�งแวดล้อมมาป็ระย่กต่์ใช้้ต่ลอดจันรกัษัาสี่ภาพแวดลอ้มในการ
ที่ำางานใหม้ค่วามป็ลอดภัยต่่อช่้วติ่และที่รพัยสิ์ี่นขึ้องพนักงานอย่่เสี่มอ
 ในปี็ 2565 คณ์ะกรรมการบรรษััที่ภิบาลและความยั�งย่นจััดให้บรษัิัที่ฯ ม่การที่บที่วน “นโยบายด้านการจััดการสิี่�งแวดล้อม” 
ให้สี่อดคล้องกับบรบิที่ และความที่้าที่ายด้านสิี่�งแวดล้อมในระดับสี่ากล และสี่ะที่้อนการดำาเนินงานขึ้องบรษัิัที่ฯ ในมิต่ิสิี่�งแวดล้อมอย่าง
ครอบคล่มที่ั�งบรษัิัที่ฯ บรษัิัที่ย่อย รวมถ้งพนักงาน ค่่ค้าและพันธิมิต่รที่างธ่ิรกิจั
 บรษัิัที่ เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากัด (มหาช้น) ต่ระหนักด่ว่าการเป็ล่�ยนแป็ลงสี่ภาพภ่มิอากาศเป็็นหน้�งในความที่้าที่ายที่่�สี่ำาคัญ
ที่่�ส่ี่ดขึ้องโลก จัง้ใหค้วามสี่ำาคญัต่อ่การมส่่ี่วนรว่มในการรบัม่อปั็ญหาด้านสิี่�งแวดล้อม ดังนั�น บรษัิัที่ฯ จัง้ม่นโยบายส่ี่งเสี่รมิเพ่�อลดผลกระที่บ
ท่ี่�เกดิข้ึ้�นจัากกระบวนการดำาเนนิงาน ที่ั�งน่� มก่ารกำาหนดเป้็าหมายการใช้้ที่รพัยากรธิรรมช้าต่อิยา่งร่ค่้ณ์ค่าและลดการใช้พ้ลงังานธิรรมช้าต่ิ
ที่่�ม่อย่่อย่างจัำากัด พรอ้มเต่รย่มแผนและมาต่รการต่า่งๆ เพ่�อรว่มในการแกปั้็ญหาความที่า้ที่ายจัากการเป็ล่�ยนแป็ลงขึ้องสี่ภาพภ่มิอากาศ

3.3.2 การจดัลำาดับควัามสี่ำาคัญของปีระเด็นควัามยั�งยืน
บรษัิัที่ฯ คัดกรองป็ระเด็นท่ี่�ถ่กรวบรวมข้ึ้างต้่นผ่านกระบวนการจัากที่่�ป็รก้ษัาที่่�ม่ความน่าเช้่�อถ่อ แล้วจัง้จัดัลำาดับความสี่ำาคัญขึ้องแต่่ละ
ป็ระเด็นสี่ำาคัญ โดยการสี่ำารวจัความคิดเห็นขึ้องคณ์ะกรรมการบรษัิัที่จัากการป็ระช้่ม และขึ้องผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่ั�งภายในและภายนอกธ่ิรกิจั 
โดยการป็ระเมินความสี่ำาคัญในระดับ ส่ี่ง กลาง และต่ำานั�น ม่เกณ์ฑ์์ ค่อ ผลกระที่บต่่อธ่ิรกิจัในด้านเศรษัฐกิจั สัี่งคม และสิี่�งแวดล้อม 

ผลการปีระเมิน และขอบเขต่ปีระเด็นสี่ำาคัญด้านควัามยั�งยืน (Materiality Assessment)

ผ้่ม่ส่ี่วันได้เส่ี่ยให้ควัามสี่นใจส่ี่ง
1. ความเขึ้้าใจัการพัฒนาองค์กรที่่�ยั�งย่นขึ้อง
บ่คลากรในองค์กร
2. การกำากับด่แลกิจัการที่่�ด่
3. การบรหิารความเส่ี่�ยง
4. ความเขึ้้าใจัและต่อบสี่นองความคาดหวัง
ขึ้องผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ย
5. การต่่อต่้านที่่จัรติ่คอรร์ปั็ช้ัน
6. การจัดัการที่รพัยากรบ่คลล
7. ส่ี่งเสี่รมิโครงการเพ่�อสัี่งคม (CSR)
8. มลพิษัอากาศป็ล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจัก
9. พัฒนาผลการดำาเนินงานด้าน ESG ส่่ี่
ระดับสี่ากล
12. จัดัหาแหล่งเงนิที่่น

ผ้่ม่ส่ี่วันได้เส่ี่ยให้ควัามสี่นใจปีานกลาง
10. ความพ้งพอใจัขึ้องพนักงาน
11. ความพ้งพอใจัขึ้องล่กค้า
15. การพัฒนาผลิต่ภัณ์ฑ์์ที่างการเงนิ
16. การเปิ็ดเผยขึ้้อม่ล
17. สิี่ที่ธิิมน่ษัยช้น
18. อาช้่วอนามัย

ผ้่ม่ส่ี่วันได้เส่ี่ยให้ควัามสี่นใจต่่ำา
13. การใช้้ที่รพัยากรอย่างม่ค่ณ์ค่า
14. การฝึกอบรมให้ความร่พ้นักงาน

ผลกระทบที่มีนัยสำาคัญต่อองค์กร ทั�งด้านเศรษัฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม
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 ควัามก้าวัหน้าการดำาเนินงานส้่ี่เป้ีาหมายควัามยั�งยืนปีี 2565
บรษัิัที่ฯ ม่่งมั�นในการดำาเนินงาน เพ่�อให้บรรล่ต่ามเป้็าหมายการพัฒนาเพ่�อความยั�งย่น และกลย่ที่ธ์ิขึ้องบรษัิัที่ฯ ที่่�ได้กำาหนดไว้ โดยสี่ร่ป็
ความค่บหน้าขึ้องการดำาเนินการได้ ดังน่� 

1. ความเขึ้้าใจัการพัฒนาองค์กร 
   อย่างยั�งย่น

บ่คคลากรในองค์กรต่ระหนักถ้งความสี่ำาคัญ
ขึ้องการพัฒนาอย่างยั�งย่น ที่ั�งสิี่�น 100% 
ขึ้องจัำานวนพนักงานที่ั�งหมด

ผลการดำาเนินงาน รอ้ยละ 80

2. การกำากับด่แลกิจัการที่่�ด่ ผลป็ระกอบการเต่ิบโต่ไม่ต่ำากว่า 100%
ขึ้้อรอ้งเรย่นที่่จัรติ่คอรร์ปั็ช้ัน
ไม่ที่ำาผิดต่่อจัรรณ์ยาบรรณ์ธ่ิรกิจั

ผลการดำาเนินงาน รอ้ยละ 100

3. การบรหิารความเส่ี่�ยง ม่การระบ่ป็ระเด็นด้านความยั�งย่นที่่�
ครอบคล่มรอบด้าน เป้็าหมายการ 
ดำาเนินงานรอ้ยละ 100

ผลการดำาเนินงาน รอ้ยละ 80

4. ความเขึ้้าใจัการต่อบสี่นองความ 
    คาดหวังขึ้องผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ย

สี่ามารถต่อบสี่นองความคาดหวังขึ้อง 
ผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยอย่างครอบคล่ม 100%

ผลการดำาเนินงาน รอ้ยละ 100

5. การต่่อต่้านการที่่จัรติ่คอรร์ปั็ช้ัน เหต่่การณ์์ที่่จัรติ่คอรร์ปั็ช้ันเที่่ากับ 0 เหต่่การณ์์ที่่จัรติ่คอรร์ปั็ช้ันเที่่ากับ 0

6. การจัดัการที่รพัยากรบ่คคล อตั่ราการพ้นสี่ภาพขึ้องพนักงานไม่เกิน
รอ้ยละ 20

ผลการดำาเนินงาน รอ้ยละ 16

7. ส่ี่งเสี่รมิโครงการเพ่�อสัี่งคม  
   (CSR)

สี่ามารถสี่รา้งม่ลค่าแก่สัี่งคมและช้่มช้น 
โดยม่ผ่้ได้รบัป็ระโยช้น์ที่ั�งสิี่�นไม่ต่ำากว่า 
10,000 ราย

ผลการดำาเนินงานกว่า 10,000 ราย

8. มลพิษัอากาศป็ล่อยก๊าซึ่ 
    เรอ่นกระจัก

ป็รมิาณ์การป็ล่อยก๊าซึ่คารบ์อนไดออกไซึ่ด์
เที่่ยบเที่่าเที่่ยบยอดสิี่นเช้่�อคงค้าง ลดลง 
รอ้ยละ 10

ผลการดำาเนินงานลดลงรอ้ยละ 10.71

9. พัฒนาผลการดำาเนินงานด้าน 
    ESG ส่่ี่ระดับสี่ากล

ดำาเนินการให้สี่ำาเรจ็ัต่ามเป้็าหมายด้าน ESG 
ไม่ต่ำากว่า รอ้ยละ 60

ผลการดำาเนินงานรอ้ยละ 60

10. ความพ้งพอใจัขึ้องพนักงาน ผลคะแนนความพ้งพอใจัขึ้อง
พนักงาน ไม่ต่ำากว่า 80%

ผลการดำาเนินงานรอ้ยละ 81.98

11. ความพ้งพอใจัขึ้องล่กค้า ผลคะแนนความพ้งพอใจัขึ้องล่กค้า 
ไม่ต่ำากว่า 80%

ผลการดำาเนินงานรอ้ยละ 83.59

12. แหล่งเงนิที่่น บรษัิัที่ไม่ขึ้าดสี่ภาพคล่องในการดำาเนินงาน ไม่ขึ้าดสี่ภาพคล่องในการดำาเนินงาน

13. การใช้้ที่รพัยากรธิรรมช้าต่ิ
     อย่างค่้มค่า

ค่าป็ระสิี่ที่ธิิผลในการดำาเนินงานเพิ�มข้ึ้�น
รอ้ยละ 10

ผลการดำาเนินงานเพิ�มข้ึ้�นรอ้ยละ 2.76

14. การฝึกอบรมให้ความร่พ้นักงาน เป้็าหมายการอบรมพนักงาน 6 ช้ั�วโมง/คน ผลการดำาเนินงาน 11.24 ช้ั�วโมง/คน

ความคืบหน้าขั้องการดำาเนินการ เป้ีาหมายและตัวชีุ�วดั ผลการดำาเนินงาน
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ความคืบหน้าขั้องการดำาเนินการ เป้ีาหมายและตัวชีุ�วดั ผลการดำาเนินงาน

15. การพฒันาผลิต่ภณั์ฑ์ท์ี่างการเงนิ เป้็าหมายรอ้ยละ 100 70%

16. การเปิ็ดเผยขึ้้อม่ล เปิ็ดเผยขึ้้อม่ลต่ามมาต่รฐานสี่ากล 100% เปิ็ดเผยขึ้้อม่ลต่ามมาต่รฐานสี่ากล 100%

17. สิี่ที่ธิิมน่ษัยช้น เหต่่การณ์์ละเมิดสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นเป็็น 0 เหต่่การณ์์ละเมิดสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้น 0

18. อาช้่วอนามัย จัำานวนผ่้บาดเจับ็ในเวลางานเป็็น 0 จัำานวนผ้่บาดเจับ็ในเวลางานจันถ้งขึ้ั�น
หยด่งาน 5 ราย

แนวัทุางการปีฏิิบัต่ิ ต่่อช่มุช่ม สัี่งคม และสิี่�งแวัดล้อม
บรษัิัที่ฯ ไดก้ำาหนดนโยบายธ่ิรกจิัสี่อดคลอ้งกบักฎระเบย่บขึ้อ้บงัคบั
ดา้นสิี่�งแวดลอ้มมาต่รฐานสี่ากล รวมถ้งการเขึ้า้รว่มมาต่รฐานด้าน
ความยั�งยน่โดยสี่มคัรใจั โดยนโยบายน่�หมายความรวมถ้งพนักงาน 
บริษััที่ย่อย ค่่ค้าธ่ิรกิจัและพันธิมิต่รที่างธ่ิรกิจั โดยกำาหนด
แนวที่างป็ฏิิบัต่ิ ด้านสิี่�งแวดล้อม ดังน่�
 1. ป็ฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายสี่ากลและกฎหมายท้ี่องถิ�นด้าน
สิี่�งแวดล้อมอย่างเครง่ครดั และรบัผิดช้อบต่่อผลกระที่บเช้ิงลบ
ด้านสิี่�งแวดล้อมที่่�อาจัเกิดข้ึ้�นจัากการดำาเนินงานขึ้ององค์กร
 2. กำาหนดใหม้ก่ารป็ระเมินผลด้านการจัดัการสิี่�งแวดล้อม
เป็็นดัช้น่ช้่�วัดป็ระเภที่หน้�งขึ้องการป็ระเมินผลงานขึ้องผ่้บรหิาร
และพนักงาน
 3. สี่นับสี่น่นการสี่รา้งความต่ระหนักร่ ้ โดยจัดัฝึกอบรม
ให้ความร่้ด้านสิี่�งแวดล้อมแก่พนักงาน และผ้่ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยเพ่�อ
สี่ร้างความร่้ ความเข้ึ้าใจัถ้งการเป็ล่�ยนแป็ลงสี่ภาพภ่มิอากาศ 
การอน่รักษ์ัที่รพัยากรธิรรมช้าต่ิและความสี่ำาคัญในการป้็องกัน
ผลกระที่บเช้ิงลบ ด้านสิี่�งแวดล้อม
 4. กำาหนดแนวที่างและเป้็าหมายการจััดการพลังงาน 
ที่รัพยากรและสิี่�งแวดล้อมภายในบริษััที่ฯ ให้สี่อดคล้องกับ
มาต่รฐานสี่ากลเพ่�อส่ี่งเสี่ริมเป้็าหมายการพัฒนาท่ี่�ยั�งย่น โดย
ม่่งเน้นในเร่�องการอน่รกัษ์ัสิี่�งแวดล้อมใช้้ที่รพัยากรอย่างค้่มค่า 
ลดการเกดิขึ้องเส่ี่ยที่่�สี่ำาคญัคอ่ การลดการป็ล่อยกา๊ซึ่เรอ่นกระจัก 
อันเป็็นตั่วการสี่ำาคัญที่่�เร่งให้เกิดการเป็ล่�ยนแป็ลงขึ้องสี่ภาพ
ภ่มิอากาศ
 5. สี่นับสี่น่นให้ม่การบริหารจััดการขึ้องเส่ี่ยอย่างม่
ป็ระสิี่ที่ธิิภาพเพ่�อลดผลกระที่บต่อ่สิี่�งแวดล้อม รวมถ้งสี่นบัสี่นน่ให้ 
ม่การนำาวัสี่ด่กลับมาใช้้ใหม่ (Reuse) และ/หรอ่การเล่อกใช้้วัสี่ด่ 
(Recycle) หรอ่ผลติ่ภณั์ฑ์ท์ี่างเลอ่กอยา่งมป่็ระสิี่ที่ธิิภาพและค่ม้คา่
 6. สี่นับสี่น่นการจัดัซึ่่�อผลิต่ภัณ์ฑ์์และบรกิาร และ/หรอ่
ผลิต่ภัณ์ฑ์์ที่่�มาจัากกระบวนการผลิต่ที่่�เป็็นมิต่รต่่อสิี่�งแวดล้อม 
ต่ามเกณ์ฑ์์ขึ้องศ่นย์ป็ฏิิบัติ่การวิเคราะห์มลพิษัและสิี่�งแวดล้อม 
กรมควบคม่มลพษิั กระที่รวงที่รพัยากรธิรรมช้าติ่และสิี่�งแวดลอ้ม

 7. ม่่งส่ี่�อสี่ารและให้ขึ้้อม่ลด้านการใช้้พลังงานและ
ที่รัพยากรอย่างม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพและค่้มค่า โดยเปิ็ดเผยผลการ
ดำาเนินงานด้านสิี่�งแวดล้อมส่่ี่สี่าธิารณ์ะใน One Report ขึ้อง 
บริษััที่ฯ หร่อเปิ็ดเผยในร่ป็แบบอ่�นๆ โดยม่ผ่้บริหารระดับส่ี่ง
ขึ้ององค์กรให้ความเห็นช้อบ
 8. ป็ระสี่านความรว่มม่อกับองค์กรภาครฐั สี่ถาบันการ
ศ้กษัา ช้่มช้น และหน่วยงานอ่�นๆ เพ่�อร่วมกันแก้ไขึ้ปั็ญหาด้าน
การเป็ล่�ยนแป็ลงภ่มิอากาศในระดับป็ระเที่ศ หรอ่ในระดับโลก
 ในปั็จัจ่ับันปั็ญหาสิี่�งแวดล้อมที่ว่ความร่นแรงมากข้ึ้�น 
จัากการขึ้ยายตั่วที่างเศรษัฐกิจัส่ี่งผลให้เกิดความต้่องการใช้้
ที่รพัยากรที่่�เพิ�มมากข้ึ้�น นำามาซ้ึ่�งผลกระที่บที่างสิี่�งแวดล้อม เช้่น 
ปั็ญหาขึ้ยะล้นเม่อง มลภาวะที่างอากาศ การเป็ล่�ยนแป็ลงสี่ภาพ
อากาศอย่างฉับพลัน ซ้ึ่�งก่อให้เกิดปั็ญหาโลกรอ้น ภัยแล้ง และ
อ่ที่กภยั ผลกระที่บที่างสิี่�งแวดลอ้มดงักลา่วที่่�เกดิข้ึ้�นนั�นไมส่ี่ามารถ
รบัม่อและแก้ไขึ้ปั็ญหาได้เพ่ยงลำาพัง แต่่จัำาเป็็นอย่างยิ�งที่่�จัะต่้อง
สี่รา้งความรว่มม่อกันเพ่�อแก้ปั็ญหาอย่างยั�งย่น ซ้ึ่�งกล่่มธ่ิรกิจัฯ 
ได้ต่ระหนักถ้งความสี่ำาคัญและปั็ญหาที่่�เกิดข้ึ้�นจั้งได้ป็รับป็ร่ง
กระบวนการดำาเนินธ่ิรกิจัให้เป็็นมิต่รต่่อสิี่�งแวดล้อมมากยิ�งข้ึ้�น 
รวมถ้งได้ดำาเนินมาต่รการที่่�ม่่งส่่ี่การอน่รกัษ์ัพลังงาน อาที่ิ
  การให้บรกิารล่กค้าผ่านช้่องที่างอิเล็กที่รอนิกส์ี่ เช้่น  
  การแจัง้ขึ้้อม่ลขึ้่าวสี่าร การแจัง้เต่่อนสี่ำาหรบัธ่ิรกรรม 
  ต่่างๆ เพ่�อลดการใช้้กระดาษัในการที่ำาธ่ิรกรรมที่าง 
  การเงนิและลดการใช้เ้ช้่�อเพลงิในการเดนิที่างขึ้องล่กคา้  
  การดำาเนินโครงการลดการใช้้กระดาษัภายในองค์กร  
  ผ่านการป็รบัป็ร่งระบบการป็ระช้ม่จัากการแจักเอกสี่าร 
  เป็็นกระดาษัเป็ล่�ยนเป็็นการส่ี่งข้ึ้อม่ลที่างไฟัล์งานและ 
  ให้ผ่้เขึ้้ารว่มป็ระช้่มเปิ็ดอา่นจัากโน๊ต่บ่๊ค หรอ่แที่็บเล็ต่ 
  ขึ้องผ่้เขึ้้ารว่มป็ระช้่ม
  การเป็ล่�ยนช้่องที่างในการแจัง้ขึ้้อม่ลป็ระเมินผลงาน 
  และการสี่ำารวจัความพ้งพอใจัขึ้องพนกังานผา่นช้อ่งที่าง 
  อเิล็กที่รอนิกส์ี่ 
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  การดำาเนนิโครงการลดขึ้องเส่ี่ยและมลพษิั อาทิี่ การงด 
  แจักนำาด่�มบรรจ่ัขึ้วดพลาสี่ต่ิกในห้องป็ระช้่ม เพ่�อลด  
  ป็รมิาณ์ขึ้ยะพลาสี่ต่ิก การเล่อกใช้้กระดาษัที่่�เป็็นมิต่ร 
  ต่อ่สิี่�งแวดลอ้ม การเลอ่กใช้้ผงหม้กป็ระเภที่ที่่�ไม่ที่ำาลาย 
  สิี่�งแวดล้อม และการใช้้ส่ี่ที่าอาคารท่ี่�ป็ราศจัากป็รอที่ 
  และต่ะกั�ว เป็็นต่้น 
  โครงการลดการใช้พ้ลงังาน อาที่ ิ การเป็ล่�ยนหลอดไฟั 
  แสี่งสี่ว่างเป็็นหลอด LED และการป็รับป็ร่งอาคาร 
  สี่ำานักงานใหญ่ให้เป็็นอาคารเขึ้่ยว ซ้ึ่�งเป็็นมิต่รต่่อ 
  สิี่�งแวดล้อมต่ามมาต่รฐาน LEED ขึ้องป็ระเที่ศ 
  สี่หรัฐอเมรกิาภายในปี็ 2565 ซ้ึ่�งจัะส่ี่งผลให้พนักงาน 
  ขึ้องกล่่มธ่ิรกิจัฯ ม่ค่ณ์ภาพช่้วิต่ที่่�ด่ยิ�งข้ึ้�นเม่�อการ 
  ป็รบัป็ร่งอาคารเสี่รจ็ัสี่มบ่รณ์์

การเป็ีนอาคารเข่ยวัต่ามมาต่รฐาน LEED 
บรษัิัที่ฯ ได้ดำาเนินโครงการป็รบัป็ร่งอาคารสี่ำานักงานใหญ่ ซ้ึ่�ง
แล้วเสี่รจ็ัในปี็ 2564 และได้รบัการป็ระเมินมาต่รฐาน LEED หรอ่ 
Leadership in Energy & Environmental Design ระดับ Gold 
ที่่�สี่ะที่้อนถ้งการบรหิารจัดัการใช้้ที่รพัยากรและอาคารได้อย่างม่
ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ การให้ความสี่ำาคัญต่่อสิี่�งแวดล้อมและบ่่คลากรผ่้ใช้้
บรกิาร “Green Building” เป็็นคำาที่่�่ใช้้เรย่กอาคารท่ี่�สี่รา้งข้ึ้�น 
โดยคำาน้งถ้งการอน่รกัษ์ัพลังงาน และสิี่�งแวดล้อม หลายสี่ถาบัน
จัากป็ระเที่ศต่่างๆ จััดที่ำามาต่รฐานอาคารอน่รักษ์ัพลังงานใน
ร่ป็แบบพ่�นที่่�เปิ็ดโล่งเช้ิงนิเวศไม่น้อยกว่า 25% ขึ้องพ่�นที่่�อาคาร 
และม่พ่�นที่่ส่ี่เขึ้่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ขึ้องพ่�นที่่�เปิ็ดโล่ง  
หร่อคำานวณ์ได้ว่าม่พ่�นที่่�ส่ี่เขึ้่ยวอย่างน้อย 10% บนพ่�นอาคาร 
Muangthai Capital Headquarters คำาน้งถ้งระบบเช้งินิเวศน์ 
อยา่งแที่จ้ัรงิ โดยในพ่�นที่่�ส่ี่เขึ้ย่วขึ้องอาคารจัะป็ระกอบด้วยพรรณ์ไม้
ต่่างๆ โดยที่่�แต่่ละช้นิดนั�นม่ความเหมาะกับสี่ภาพพ่�นดิน และใช้้
ระบบการรดนำาด้วย Springer แบบ fix spray ซ้ึ่�งจัะช้่วย
ป็ระหยัดนำาได้มากกว่า 30% โดยเฉล่�ยแล้วใช้้นำา ป็ระมาณ์ 754 
ลิต่รต่่อเด่อนจัง้เหมาะสี่มต่่อการเป็็นอาคารส่ี่เขึ้่ยวอย่างแที่้จัรงิ

การบรหิารจดัการพลังงาน / ไฟฟ้า
ไฟัฟ้ัาเป็็นแหล่งพลังงานที่่�ถ่อเป็็นปั็จัจัยัสี่ำาคัญสี่ำาหรบัการดำาเนิน
ธ่ิรกิจัขึ้ององค์กรจัำาเป็็นต้่องใช้้ไฟัฟ้ัาในเก่อบท่ี่กขึ้ั�นต่อนขึ้อง
กระบวนการป็ฏิิบัต่ิงาน การเต่ิบโต่ขึ้ององค์กร การเพิ�มข้ึ้�นขึ้อง
สี่าขึ้า ที่ำาให้ป็รมิาณ์การใช้้พลังงานไฟัฟ้ัาเพิ�มส่ี่งข้ึ้�น ที่ำาให้ต่้นที่่น
เพิ�มมากข้ึ้�น และเกิดมลพิษัมากข้ึ้�นอก่ด้วย บรษัิัที่ฯ จัง้ได้กำาหนด
มาต่รการในการบรหิารจัดัการพลังงานไฟัฟ้ัาให้ค่้มค่าและเหมาะ
สี่มที่่�ส่ี่ด ดังน่�
 แนวัทุางในการจดัการ
  กำาหนดช่้วงเวลาการใช้้เคร่�องป็รับอากาศ สี่ำาหรับ 
  สี่ำานักงานใหญ่ม่การต่ั�งเวลาเปิ็ด-ปิ็ดเป็็นร่ป็แบบ  
  และม่การมอนิเต่อรเ์พ่�อเปิ็ดใช้้เคร่�องป็รบัอากาศต่าม 
  ความเหมาะสี่ม ด่แลรกัษัาเคร่�องป็รบัอากาศป็ระจัำาปี็

  ม่การกำาหนดเพดานเบิกค่าไฟัฟ้ัาขึ้องสี่าขึ้าที่่�เหมาะสี่ม 
  กับการป็ฏิิบัต่ิงานและป็รมิาณ์การใช้้งาน
  กำาหนดใหม้ก่ารบำาร่งรกัษัาเคร่�องป็รบัอากาศเป็็นป็ระจัำา

 ซ้ึ่�งในปี็ 2565 พบว่า Productivity เพิ�มข้ึ้�นจัากปี็ 2564 
อย่่รอ้ยละ 9.45 ซ้ึ่�งเกินกว่าเป้็าหมายที่่�ต่ั�งไว้

 

การบรหิารจดัการการใช่ก้ระดาษี 
การดำาเนินงานขึ้ององค์กรยังคงใช้้กระดาษัเป็็นหลัก เพ่�อให้
สี่ามารถรองรบักับการขึ้ยายสี่าขึ้า การเต่บิโต่ขึ้องธ่ิรกจิักวา่ 20 % 
แนน่อนว่าป็รมิาณ์การใช้้กระดาษัจัะต่อ้งเพิ�มส่ี่งข้ึ้�น อยา่งไรกต็่าม
องค์กรม่มาต่รการในการลด และควบค่มป็รมิาณ์การใช้้กระดาษั
เพ่�อใหเ้กดิผลกระที่บต่อ่สิี่�งแวดลอ้มที่างออ้มนอ้ยที่่�ส่ี่ด โดยบรษัิัที่ฯ 
ม่มาต่รการ ดังน่�
 แนวัทุางการจดัการ
  สี่ำาหรับสี่ำานักงานใหญ่ม่การรณ์รงค์ให้พนักงานใช้้ 
  กระดาษัให้ครบที่ั�ง 2 หน้า โดยม่การจััดจ่ัดเก็บ 
  กระดาษัหน้าเด่ยวใหท้ี่ก่ฝ่ายไดน้ำาไป็ใช้ ้(Reuse) 
  พฒันาระบบใบเสี่รจ็ัอเิลก็ที่รอนกิส์ี่ (E-Receipt) โดย 
  ย้ดต่ามระเบ่ยบและแนวที่างป็ฏิิบัต่ิงานให้สี่อดคล้อง 
  กับกฎหมาย
  เล่อกใช้้ผลิต่ภัณ์ฑ์์กระดาษัที่่�เป็็นมิต่รกับสิี่�งแวดล้อม

 ในปี็ 2565 พบว่า Productivity เพิ�มข้ึ้�นจัากปี็ 2564  
อย่่รอ้ยละ 2.00 ซ้ึ่�งต่ำากว่าเป้็าหมายที่่�ต่ั�งไว้

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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การปีลดปีล่อยก๊าซื้เรอืนกระจก 
บรษัิัที่ฯ ในฐานะผ่้ให้สิี่นเช้่�อรายย่อยขึ้นาดเล็ก (ไมโครไฟัแนนซึ่์) 
ขึ้องป็ระเที่ศนั�นหล่กเล่�ยงไม่ได้ว่าในกระบวนการดำาเนินงานม่
การใช้้เช้่�อเพลิงต่่างๆ ไม่ว่าจัะเป็็นการใช้้พลังงานไฟัฟ้ัา การใช้้
นำามันจัากรถยนต่์ที่่�ใช้้ในการดำาเนินกิจักรรมขึ้องบรษัิัที่ฯ ซ้ึ่�งเป็็น
สี่าเหต่่หน้�งที่่�ที่ำาให้เกิดการป็ลดป็ล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจัก อาที่ิ 
ฝ่่ นละออง, CO, CO2, SOx, NOx ส่่ี่ช้ั�นบรรยากาศ บรษัิัที่ฯ จัง้ได้
ให้ความสี่ำาคัญต่่อการม่ส่ี่วนร่วมในการลดภาวการณ์์เกิดก๊าซึ่
เรอ่นกระจักที่่�เกิดจัากกระบวนการดำาเนินงาน อาที่ิ การลดการ
ใช้้พลังงาน การลดการใช้้เช้่�อเพลิงจัากรถยนต่์ต่่างๆ เป็็นต่้น
 เป้ีาหมายในการดำาเนินงานและผลการดำาเนินงาน
ในปีี 2565 
 ระยะทุ่� 1 ลดป็รมิาณ์การป็ลอ่ยคารบ์อนไดออกไซึ่ดปี์็ละ 5% 
(พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2570) ป็ระกาศนโยบายรเิริ�มแนวป็ฏิบิตั่กิำาหนด
เป้็าหมายระยะสัี่�น สี่ำาหรบัการบรหิารจัดัการที่รพัยากรเพ่�อการ
ลดการป็ลอ่ยกา๊ซึ่คารบ์อนไดออกไซึ่ด ์ โดยไดม้ก่ารช้่�แจังนโยบาย
และการป็รบัป็ร่ง
 ระยะทุ่� 2 ลดป็รมิาณ์การป็ล่อยคารบ์อนไดออกไซึ่ด์จัาก
ปี็ฐาน 80% (พ.ศ. 2570-พ.ศ. 2575) พัฒนาป็ระสิี่ที่ธิิภาพการ
ลดการป็ล่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์และก๊าซึ่เร่อนกระจัก 
ได้แก่ CH4 และ N2O ด้วยการนำาเที่คโนโลย่และพลังงานสี่ะอาด 
ได้แก่ โซึ่ล่ารเ์ซึ่ลล์, การหม่นเว่ยนนำา และ zero waste project 
มาป็ระย่กต่์ใช้้ในการดำาเนินธ่ิรกิจั โดยเป้็าหมายในระยะน่�ค่อการ
ป็ล่อยก๊าซึ่คารบ์อนไดออกไซึ่ด์ลดลง 90%
 ระยะทุ่� 3 ป็รมิาณ์การป็ลอ่ยคารบ์อนไดออกไซึ่ด ์ส่ี่ที่ธิิ = 0 
(พ.ศ. 2575-พ.ศ. 2585) “กำาจัดักา๊ซึ่เรอ่นกระจักในชั้�นบรรยากาศ” 
เม่�อป็ระสิี่ที่ธิิภาพขึ้องบรษัิัที่ฯ ในการลดการป็ลอ่ยกา๊ซึ่เรอ่นกระจัก
อย่ใ่นระดบัท่ี่�ยอมรบัไดแ้ลว้ องคก์รมแ่ผนการกำาหนดกจิักรรมหรอ่
โครงการที่่�จัะสี่ามารถกำาจัดักา๊ซึ่เรอ่นกระจักที่่�อย่ใ่นช้ั�นบรรยากาศ 
ไดแ้ก ่กจิักรรมป็ลก่ป่็า และกจิักรรมเพ่�อลดกา๊ซึ่คารบ์อนไดออกไซึ่ด์
ในช้ั�นบรรยากาศ เพ่�อบรรล่เป้็าหมายการเป็็น Carbon Net 
Zero Company

การบรหิารจดัการทุรพัยากรนำา
นำาถ่อเป็็นที่รัพยากรหน้�งที่่�เป็็นปั็จัจััยพ่�นฐานที่่�สี่ำาคัญต่่อการ
ดำารงช้่วิต่ และการดำาเนินธ่ิรกิจั ในปั็จัจ่ับันเกิดปั็ญหาเร่�องขึ้อง
อ่ที่ก่ภัย และบางพ่�นที่่�เกิดภยัแลง้ ซ้ึ่�งส่ี่งผลกระที่บต่อ่ความสี่ามารถ
ในการพัฒนาเศรษัฐกิจั และพัฒนาค่ณ์ภาพช้่วิต่ขึ้องคนในสัี่งคม 
อ่กที่ั�งการเพิ�มข้ึ้�นขึ้องจัำานวนป็ระช้ากรส่ี่งผลให้ป็ริมาณ์ความ
ต่้องการใช้ ้นำาเพิ�มส่ี่งข้ึ้�น ซ้ึ่�งส่ี่งผลที่ำาใหป้็ระเที่ศไที่ยป็ระสี่บปั็ญหา
วิกฤต่ิด้านที่รพัยากรนำาอย่างต่่อเน่�อง บรษัิัที่ฯ จัง้ได้ ต่ระหนักถ้ง
ความสี่ำาคัญขึ้องการอน่รักษ์ัที่รัพยากรนำาผ่านการรณ์รงค์
อน่รกัษ์ัการใช้้นำา และส่ี่�อสี่ารป็ระช้าสัี่มพันธ์ิในบ่คลากรท่ี่กคน
รว่มกันอน่รกัษ์ัที่รพัยากรนำา และม่มาต่รการ ดังน่� 
 แนวัทุางในการจดัการ
  ต่รวจัสี่อบอ่ป็กรณ์์ในการใช้้นำาอย่างสี่มำาเสี่มอ หาก 
  ต่รวจัสี่อบพบใหร้บ่ดำาเนนิการจัดัซ่ึ่อมใหแ้ล้วเสี่รจ็ัโดยเรว็
  ป็ลก่ฝังและรณ์รงค์ใหค้วามร่แ้กพ่นักงานในการอนร่กัษ์ั 
  สิี่�งแวดล้อม ร่จ้ักัใช้้ที่รพัยากรให้เกิดป็ระโยช้น์ส่ี่งส่ี่ด
  ป็ล่กฝังและรณ์รงค์ให้ความร่้แก่พนังงานในเร่�อง 
  การอน่รักษ์ัสิี่�งแวดล้อมเพ่�อให้การใช้้ที่รัพยากรเกิด 
  ป็ระโยช้น์ส่ี่งส่ี่ด

 ในปี็ 2565 พบว่า Productivity เพิ�มข้ึ้�นจัากปี็ 2564 
อย่่รอ้ยละ 35.00 ซ้ึ่�งเกินกว่าเป้็าหมายที่่�ต่ั�งไว้

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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การบรหิารจดัการการใช่น้ำามัน
ปั็จัจ่ับนัการดำาเนนิงานภายในบรษัิัที่ฯ ยงัคงใช้้พลงังานจัากนำามนัอย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้ ป็ระกอบกับฐานล่กค้าที่่�ม่การขึ้ยายต่ัวเป็็นป็ระจัำา
ที่ก่ปี็ จัำานวนสิี่นเช่้�อที่่�เพิ�มข้ึ้�นที่ำาใหป้็รมิาณ์การใช้น้ำามันเพิ�มส่ี่งข้ึ้�นอยา่งต่อ่เน่�อง ถ้งอยา่งนั�นเรายงัคงคำาน้งถ้งผลกระที่บจัากกา๊ซึ่เรอ่นกระจัก 
อนัเป็็นสี่าเหต่่ขึ้องสี่ภาวะโลกรอ้นและการเป็ล่�ยนแป็ลงขึ้องสี่ภาพภ่มิอากาศจัง้ได้ม่การกำาหนดมาต่รการในการจัดัการนำามัน ดังน่�
 แนวัทุางการจดัการ
  พนักงานสี่าขึ้าจัะถ่กต่ั�งเพดานเบิกค่านำามันต่ามความเหมาะสี่มขึ้องการป็ฏิิบัต่ิงาน
  ผลักดันนโยบายการใช้้รถยนต่์พลังงานไฟัฟ้ัา (Electric Vehicle, EV) ในการป็ฏิิบัต่ิงาน

 ในปี็ 2565 พบว่า Productivity เพิ�มข้ึ้�นจัากปี็ 2564 อย่่รอ้ยละ 57.13 ซ้ึ่�งเกินกว่าเป้็าหมายที่่�ต่ั�งไว้

การบรหิารจดัการนำาทุิ�งและของเส่ี่ย
นำาเส่ี่ยที่่�เกิดจัากการดำาเนินงาน (สี่ำานักงานใหญ่) ส่ี่วนมากเป็็นนำาที่่�มาจัากห้องนำา ช้ักโครก อา่งล้างม่อ โดยเราม่วิธ่ิการจัดัการนำาเส่ี่ยโดย
กระบวนการบำาบัดนำาเส่ี่ยแบบช้่วภาพผสี่ม (Combined Biological Treatment System) ซ้ึ่�งเป็็นระบบบำาบัดนำาเส่ี่ยที่่�ม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ
มากกว่าระบบต่ะกอนเรง่ที่ั�วไป็ ที่ำาให้แน่ใจัได้ว่าค่ณ์ภาพขึ้องนำาที่่�ผ่านการบำาบัดต่รงต่ามเกณ์ฑ์์ที่่�กฎหมายกำาหนด ก่อนป็ล่อยลงส่่ี่แหล่ง
นำาสี่าธิารณ์ะ โดยนำาเส่ี่ยที่่�ผ่านการบำาบัดบางส่ี่วนจัะถ่กเก็บไว้สี่ำารองสี่ำาหรบั ใช้้ในการรดนำาต่้นไม้และสี่ำารองไว้เป็็นนำาสี่ำาหรบัดับเพลิง
 ขึ้ยะ มก่ารแยกป็ระเภที่ขึ้ยะต่ามส่ี่ถงัเป็็นขึ้ยะที่ั�วไป็ ขึ้ยะต่ดิเช้่�อ ขึ้ยะอนัต่ราย ขึ้ยะอเิลก็ที่รอนกิส์ี่ (ต่ลบัหม้ก, เคร่�องถา่ยเอกสี่ารช้ำาร่ด) 
และขึ้ยะที่่�สี่ามารถนำาไป็ Recycle ได้ โดยสี่ำานักงานเขึ้ต่จัะเป็็นผ่้ที่่�รบัผิดช้อบนำาขึ้ยะไป็จัดัการอย่างถ่กวิธ่ิ ม่การกำาหนดมาต่รการที่ิ�งขึ้ยะ
ในที่่กช้ั�นที่ำางานรวมที่ั�ง กำาหนดบที่ลงโที่ษัอย่างช้ัดเจันเป็็นลายลักษัณ์์อกัษัรสี่ำาหรบัผ่้ที่่�ไม่ป็ฏิิบัต่ิต่าม เพ่�อเสี่รมิสี่รา้งและป็ล่กฝังจัติ่สี่ำาน้ก
ความรบัผิดช้อบต่่อการจัดัการขึ้ยะให้แก่บ่คลากร ที่ั�งน่�กำาลังอย่่ในช้่วงพัฒนาระบบการเก็บขึ้้อม่ล ต่ิดต่าม และกำาจััดขึ้ยะอย่างถ่กวิธ่ิ
ให้สี่ามารถนำาขึ้ยะบางป็ระเภที่มาเพิ�มม่ลค่าได้ (Value Added) 
 โดยบรษัิัที่ฯ มเ่ป้็าหมายในการดำาเนนิการดา้นการบรหิารจัดัการนำาที่ิ�งและขึ้องเส่ี่ยภายในปี็ 2566 ซ้ึ่�งมแ่นวที่างในการดำาเนนิการ
เริ�มจัากการที่ดลองดำาเนินงานในสี่ำานักงานใหญ่ 
 โดยผลการดำาเนินงานในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ ไม่ม่การป็ล่อยนำาที่ิ�งที่่�เกินกว่ามาต่รฐานและกฎหมายกำาหนด นอกจัากน่� บรษัิัที่ฯ ไม่ม่
การการจัา่ยเงนิค่าป็รบัหรอ่ถ่กลงโที่ษัด้านสิี่�งแวดล้อมใดๆ

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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3.3.2  ผลการดำาเนินงานด้านสิี่�งแวัดล้อม

หมายเหตุุ : วิิธีีการประเมินปรมิาณการปล่่อยก๊าซเรอืนกระจกจากทรพัยากรที�บรษัิัทฯ ใช้้เป็นหล่ัก ได้้แก่ การใช้้นำามันสำำาหรบัพาหนะที�บรษัิัทฯ เป็นเจา้ของ การใช้้
ไฟฟ้า การใช้้นำาประปา การใช้้กระด้าษั แล่ะการปล่่อยมีเทนจากระบบ septic tank ของทั�งสำำานักงานใหญ่่ แล่ะสำำานักงานสำาขา รอ้ยล่ะ 100

การบรหิารจดัการคารบ์อนฟุต่พริ�นทุ์
ปั็ญหาด้านการเป็ล่�ยนแป็ลงสี่ภาพภม่อิากาศที่่�เกิดข้ึ้�นในปั็จัจ่ับนัมส่ี่าเหต่ห่ลกัอนัเกดิจัากการดำาเนนิกจิักรรมขึ้องที่ก่ภาคส่ี่วน ไมว่า่จัะเป็็นการ
ใช้้พลังงานเช้่�อเพลิง การต่ัดไม้ที่ำาลายป่็า การใช้้พลังงานต่่างๆ เป็็นต่้น ซ้ึ่�งเป็็นสี่าเหต่่หน้�งขึ้องการเกิดการเป็ล่�ยนแป็ลงสี่ภาพภ่มิอากาศ 
ไมว่า่จัะเป็็นภยัแลง้ อ่ที่กภยั ระดบัขึ้องนำาที่ะเลที่่�เพิ�มส่ี่งข้ึ้�น ฯลฯ ซ้ึ่�งส่ี่งผลกระที่บอยา่งมากต่อ่การดำาเนนิช้ว่ติ่และการดำาเนนิธ่ิรกิจัในปั็จัจ่ับนั
 บรษัิัที่ฯ ในฐานะผ่้ให้สิี่นเช้่�อรายย่อยขึ้นาดเล็ก (ไมโครไฟัแนนซึ่์) ขึ้องป็ระเที่ศนั�นหล่กเล่�ยงไม่ได้ว่าในกระบวนการดำาเนินงานม่
การใช้้เช้่�อเพลิงต่่างๆ ไม่ว่าจัะเป็็นการใช้้พลังงานไฟัฟ้ัา การใช้้นำามันจัากรถยนต่์ที่่�ใช้้ในการดำาเนินกิจักรรมขึ้องบรษัิัที่ฯ ซ้ึ่�งเป็็นสี่าเหต่่
หน้�งที่่�ที่ำาให้เกิดการป็ลดป็ล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจัก อาที่ิ ฝ่่ นละออง, CO, CO2, SOx, NOx ส่่ี่ช้ั�นบรรยากาศ บรษัิัที่ฯ จัง้ได้ให้ความสี่ำาคัญต่่อ
การมส่่ี่วนรว่มในการลดภาวะการเกดิกา๊ซึ่เรอ่นกระจักที่่�เกดิจัากกระบวนการดำาเนนิงาน อาทิี่ การลดการใช้พ้ลงังาน การลดการใช้้เช้่�อเพลงิ
จัากรถยนต่์ต่่างๆ เป็็นต่้น
 ในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ ได้ดำาเนินการจัดัที่ำาคารบ์อนฟั่ต่พริ�นที่์ขึ้ององค์กร โดยที่ำาการวัดการป็ล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจัก ใน 3 ขึ้อบเขึ้ต่ 
(Scope) ซ้ึ่�งสี่ามารถศ้กษัารายละเอย่ดเพิ�มเต่ิมได้ในรายงานความยั�งย่น ป็ระจัำาปี็ 2565

สร้ปีผลการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

ผลการดำาเนินงานปีระเภัท

วััสี่ดุ

ป็รมิาณ์การใช้้กระดาษั (กิโลกรมั) 759,112.21

พลังงาน

ป็รมิาณ์การใช้้นำามันเบนซึ่ิน (ลิต่ร) 1,706,700.60

ป็รมิาณ์การใช้้นำามันด่เซึ่ล (ลิต่ร) 1,209,062.40

ป็รมิาณ์การใช้้ไฟัฟ้ัา (กิโลวัต่ต่์-ช้ั�วโมง) 42,058,868.18

ความเขึ้้มขึ้้นขึ้องป็รมิาณ์การใช้้พลังงาน 2.07

การปีล่อยก๊าซื้เรอืนกระจก

ขึ้อบเขึ้ต่ที่่� 1 (Scope 1) (กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซึ่ด์เที่่ยบเที่่า) 8,241.07

ขึ้อบเขึ้ต่ที่่� 2 (Scope 2) (กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซึ่ด์เที่่ยบเที่่า) 21,025.23

ขึ้อบเขึ้ต่ที่่� 3 (Scope 3) (กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซึ่ด์เที่่ยบเที่่า) 1,069.29

ความเขึ้้มขึ้้นขึ้องป็รมิาณ์การป็ล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจัก (FTE) 0.25

นำา

ป็รมิาณ์การใช้้นำา (เมกะลิต่ร) 871.77

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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นำามันด่เซึ่ล 1,101,785.53 3,019,222.90 1,209,062.40 3,313,556.42

นำามันเบนซึ่ิน/แก๊สี่โซึ่ฮอล์ 91,95 1,520,558.27 3,452,123.45 1,706,700.60 3,821,985.31

ม่เที่น 4,530.76 113.27 39,483.18 1,105,529.04

รวัมปีรมิาณการใช้่พลังงานทุั�งหมด 
(ลิต่ร)

2,622,343.8 6,471,346.35 2,915,763.00 7,135,541.73

 ขอบเขต่ทุ่� 2 (Scope 2) การป็ล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจักที่างออ้มขึ้ององค์กร (Indirect GHG Emissions) คำานวณ์จัากป็รมิาณ์
การใช้้พลังงานไฟัฟ้ัามาใช้้ในบรษัิัที่ฯ ปี็ 2565

ปีระเภัท
ปีริมาณีการใชุ้เชืุ�อเพลิง (ลิตร)

2564 kgCO2e 2565 kgCO2e

การใช้้ไฟัฟ้ัา 36,101,510.71 18,047,145.20 42,058,868.18 21,025,228.20

ปีระเภัท
ปีริมาณีการใชุ้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวตัต์/ช่ัุวโมง)

2564 kgCO2e 2565 kgCO2e

การใช้้นำามันเบนซึ่ิน (ลิต่ร) 1,706,700.60 3,821,985.31

การใช้้นำามันด่เซึ่ล (ลิต่ร) 1,209,062.40 3,313,556.42

การใช้้พลังงานไฟัฟ้ัา (กิโลวัต่ต่์/ช้ั�วโมง) 42,058,868.18 21,025,228.20

ป็ล่อยก๊าซึ่ CH4 จัากบ่อเกรอะ (กิโลกรมั) 39,483.18 1,105,529.04

การใช้้กระดาษั (กิโลกรมั) 759,112.21 506,859.22

การใช้้นำาป็ระป็า (เมกะลิต่ร) 871.77 471,629.05

รวัมปีรมิาณการปีลดปีล่อยก๊าซื้  
(กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซื้ด์เทุ่ยบเทุ่า)

                                                     30,244,787.24

 ขอบเขต่ทุ่� 1 (Scope 1) การป็ล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจักที่างต่รงขึ้ององค์กร (Direct GHG Emissions) คำานวณ์จัากการเผาไหม้
เช้่�อเพลิงที่่�เกิดจัากพาหนะขึ้ององค์กร (ที่่�องค์กรเป็็นเจัา้ขึ้อง) และที่่�บรษัิัที่ฯ จัา่ยให้กับพนักงาน ซ้ึ่�งใช้้รถจักัรยานยนต่์ส่ี่วนต่ัวเพ่�อใช้้ใน
กิจัการขึ้องบรษัิัที่ฯ โดยคำานวณ์จัากป็รมิาณ์การใช้้นำามันเบนซึ่ิน และนำามันด่เซึ่ลที่่�ใช้้จัรงิ รวมถ้งป็รมิาณ์คารบ์อนไดออกไซึ่ด์เที่่ยบเที่่าที่่�
เกิดจัาก ก๊าซึ่ม่เที่น จัากระบบบำาบัดนำาเส่ี่ย ในปี็ 2565

ปีริมาณีการปีลดปีล่อยก๊าซ (kgCO2e)ปีริมาณีการใชุ้ (หน่วย)ปีระเภัทเชืุ�อเพลิง (ขั้อบเขั้ตการดำาเนินงาน)
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นำาป็ระป็า 869.96 871.77

ปีระเภัท
ปีริมาณีการใชุ้นำา (เมกะลิตร)

2564 2565

กระดาษั A4 317,250.10 211,827.89 518,239.32 346,028.39

กระดาษั F14 123,917.17 82,739.49 240,126.19 160,332.26

กระดาษั A3 486.98 325.16 565.76 377.76

กระดาษั A5 3,769.78 2,517.08 180.94 120.81

อ่�น ๆ   193,413.86 129,141.86 - -

รวัมปีรมิาณการใช่ก้ระดาษีทุั�งหมด 
(กิโลกรมั)

638,837.89 426,551.48 759,112.21 506,859.22

ปีระเภัท
ปีริมาณีการใชุ้กระดาษั (กิโลกรัม)

2564 kgCO2e 2565 kgCO2e

 ขึ้อบเขึ้ต่ท่ี่� 3 (Scope 3) การป็ล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจักที่่�เกิดจัากการกิจักรรมต่่างๆ (Other Indirect GHG Emission) คำานวณ์
จัากป็รมิาณ์การใช้้กระดาษัและป็รมิาณ์การใช้้นำาป็ระป็าที่่�เกิดข้ึ้�นจัรงิ (ขึ้้อม่ลครอบคล่มที่ั�งสี่ำานักงานใหญ่และสี่ำานักงานสี่าขึ้าที่ั�วป็ระเที่ศ
คิดเป็็นรอ้ยละ 100) ซ้ึ่�งสี่ามารถแจักแจังมาต่รการและผลการดำาเนินงานต่ามขึ้อบเขึ้ต่ที่่� 3 ดังน่�

3.4 การจดัการด้านความย่ังยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวัปีฏิิบัต่ิด้านสิี่ทุธิมนุษียช่น
บรษัิัที่ฯ ต่ระหนักถ้งความสี่ำาคัญในการเคารพสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นเป็็นอย่างมาก โดยบ่คลากรและค่่ค้าที่่กคนจัะต่้องป็ฏิิบัต่ิต่่อที่่กคนต่ามหลัก
สิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นอย่างเที่่าเที่่ยมกันป็ราศจัากการเล่อกป็ฏิิบัต่ิ และไม่กระที่ำาการใดๆ ที่่�ถ่อเป็็นการละเมิดสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้น
 บรษัิัที่ฯ ต่ระหนกัและใหค้วามสี่ำาคญักบัสิี่ที่ธิิมนษ่ัยช้นอนัเป็็นสิี่ที่ธิิขึ้ั�นพ่�นฐานขึ้องมน่ษัย ์ และเลง็เหน็ว่าหลักการสิี่ที่ธิิมนษ่ัยช้น
จัะเป็็นรากฐานสี่ำาคัญขึ้องการอย่่รว่มกันได้อย่างเสี่มอภาค โดยป็ราศจัากความแต่กต่่างใดๆ เช้่น เช่้�อช้าต่ิ ศาสี่นา เพศ ภาษัา 
วัฒนธิรรม หรอ่สี่ถานะอ่�นใด 
 บรษัิัที่ฯ ม่ความม่ง่มั�นท่ี่�จัะดำาเนนิธ่ิรกจิัใหใ้นสี่อดคลอ้งกับกฎหมายภายในป็ระเที่ศในดา้นการค่ม้ครองสิี่ที่ธิิมนษ่ัยช้นเพ่�อใหม้ั�นใจั
ได้ว่าบรษัิัที่ฯ จัะดำาเนินธ่ิรกิจัโดยไม่ละเมิดสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นในที่่กกิจักรรมที่างธ่ิรกิจั (Direct Activity) จัง้เห็นสี่มควรให้กำาหนดนโยบาย
และแนวป็ฏิิบัต่ิด้านสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นข้ึ้�น ซ้ึ่�งหมายรวมถ้งผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่่กฝ่าย ในห่วงโซึ่่ค่ณ์ค่าขึ้องบรษัิัที่ฯ โดยม่แนวที่างป็ฏิิบัต่ิดังต่่อไป็น่�
 1. บรษัิัที่ฯ ให้ความสี่ำาคัญและเคารพสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นด้วยการป็ฏิิบัต่ิต่่อบ่คคล หรอ่กล่่มบ่คคลใดๆ ซ้ึ่�งหมายรวมถ้งผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ย
ที่่กฝ่ายขึ้องบรษัิัที่ฯ ด้วยความเสี่มอภาคและเที่่าเที่่ยมกัน โดยไม่แบ่งแยกความแต่กต่่างที่างกาย จัติ่ใจั เช้่�อช้าต่ิ ศาสี่นา เพศ ภาษัา อาย่ 
ส่ี่ผิว การศ้กษัา สี่ถานะที่างสัี่งคม วัฒนธิรรม ขึ้นบธิรรมเน่ยม ที่ัศนคต่ิที่างการเม่อง หรอ่เร่�องอ่�นใด

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)

73



 2. บรษัิัที่ฯ จัะไมก่ระที่ำาการใดที่่�เป็็นการละเมิดสิี่ที่ธิิเสี่รภ่าพ
ขึ้องบค่คลหรอ่กล่ม่บค่คลใดๆ ทัี่�งที่างต่รงและที่างออ้ม อนัได้แก่ 
การลว่งละเมดิที่างกาย วาจัา การข่ึ้มเหง การขึ้ม่ขึ้่ค่ก่คาม การที่ำาให้
เกิดความอับอาย การล่วงละเมิดที่างเพศ การเหย่ยดหยาม 
เป็็นต่้น
 3. บรษัิัที่ฯ จัะระมัดระวังในการป็ฏิิบัต่ิหน้าที่่�เพ่�อป้็องกัน
ความเส่ี่�ยงที่่�จัะเกดิการละเมดิสิี่ที่ธิิมนษ่ัยช้นในที่ก่กิจักรรมที่างธ่ิรกจิั
 4. บรษัิัที่ฯ จัะไม่ใช้้และไม่สี่นับสี่น่นให้ค่่ค้าขึ้องบริษััที่ฯ 
ม่การใช้แ้รงงานผดิกฎหมายที่ก่ป็ระเภที่ หมายรวมถ้งแรงงานเดก็ 
และแรงงานผิดกฎหมายอ่�นๆ
 5. บรษัิัที่ฯ จัดัใหม้ก่ารส่ี่�อสี่ารเผยแพรน่โยบายและแนวที่าง
ป็ฏิบัิต่ดิา้นสิี่ที่ธิิมนษ่ัยช้นแก่ผ่ม้ส่่ี่วนไดเ้ส่ี่ยที่ก่ฝ่ายในห่วงโซึ่ค่ณ่์ค่า 
ขึ้องบริษััที่ฯ เพ่�อให้ผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่่กฝ่ายได้ร่วมดำาเนินธ่ิรกิจั
อยา่งมม่นษ่ัยธิรรมดว้ยการเคารพต่อ่สี่ทิี่ธิิมนษ่ัยช้นต่ามนโยบายน่�
ขึ้องบรษัิัที่ฯ
 6. บรษัิัที่ฯ จัดัใหม่้การสี่อดส่ี่องดแ่ลเร่�องการเคารพสิี่ที่ธิิ
มน่ษัยช้นในแต่่ละขึ้ั�นต่อนขึ้องการป็ฏิิบัติ่งานไม่ละเลยเพิกเฉย 
หากม่การกระที่ำาอันเป็็นการละเมิดสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้น พนักงานม่ 
หนา้ที่่�ต่อ้งรายงานใหผ้่้บงัคบับญัช้าหรอ่บค่คลท่ี่�รบัผิดช้อบที่ราบ 

ที่ั�งน่�บริษััที่ฯ จััดให้ม่กระบวนการค่้มครองบ่คคลที่่�แจั้งเร่�อง

รอ้งเรย่นหรอ่ขึ้อ้สี่งสัี่ยเก่�ยวกบัพฤต่กิรรมการละเมดิสิี่ที่ธิิมนษ่ัยช้น 

โดยใช้้มาต่รการค่้มครองผ่้แจั้งเบาะแสี่ หรอ่ผ่้รอ้งเรย่นต่ามที่่�

บรษัิัที่ฯ กำาหนดไว้ในนโยบายการรบัเร่�องรอ้งเรย่น (Whistle-

blower Policy) โดยข้ึ้อร้องเร่ยนดังกล่าวจัะส่ี่งถ้งป็ระธิาน

คณ์ะกรรมการต่รวจัสี่อบโดยต่รง

 7. บริษััที่ฯ ม่่งสี่ร้างวัฒนธิรรมองค์กรที่่�ย้ดมั�นต่่อการ

เคารพสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นที่่�ให้พนักงานถ่อป็ฏิิบัต่ิเป็็นแนวที่างในการ

ที่ำางานเพ่�อให้พนักงานสี่ามารถอย่่รว่มกันภายใต่้สี่ภาพแวดล้อม 

ที่่�ม่ความส่ี่ขึ้และยอมรับซ้ึ่�งกันและกัน นอกจัากนั�นวัฒนธิรรม

ดังกล่าวยังสี่ะที่้อนไป็ยังการป็ฏิิบัต่ิงานด้านการให้บริการด้วย

มาต่รฐานส่ี่งส่ี่ดแก่ผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่่กกล่่มด้วยความเสี่มอภาค

 8. บริษััที่ฯ จััดให้ม่กระบวนการในการป็ระเมิน และ

สี่ามารถระบ่ป็ระเด็นความเส่ี่�ยงด้านการละเมิดสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้น

และผลกระที่บ เพ่�อให้บริษััที่ฯ สี่ามารถวางแผนและกำาหนด

แนวที่างในการแก้ไขึ้และป้็องกันการละเมิดสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นได้

 9. บริษััที่ฯ กำาหนดให้ม่บที่ลงโที่ษัสี่ำาหรับผ้่ที่่�กระที่ำา

ความผิดจัากการละเมิดสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นขึ้ั�นส่ี่งส่ี่ด ค่อ การเลิกจัา้ง
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3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสัี่งคม

บุคลากร MTC

จัำานวนพนักงานที่ั�งหมด (คน) 13,005

จัำานวนพนักงานเขึ้้าใหม่ (คน) 3,599

จัำานวนพนักงานพ้นสี่ภาพ (คน) 1,932

ความพ้งพอใจัขึ้องพนักงาน (รอ้ยละ) 81.98

สิี่ทุธิมนุษียช่น

กรณ์่การละเมิดสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้น (ราย) 0

จัำานวนเหต่่การณ์์การเล่อกป็ฏิิบัต่ิ (เหต่่การณ์์) 0

สัี่งคมและช่มุช่น

จัำานวนเงนิที่่�สี่นับสี่น่นต่่อช้่มช้น (ล้านบาที่) 4.25 

ล่กค้า MTC

จัำานวนสี่าขึ้าที่่�เปิ็ดใหม่ปี็ 2565 (สี่าขึ้า) 869

จัำานวนบัญช้่ผ่้ใช้้งานแอพพลิเคช้ัน (บัญช้่) 385,437

จัำานวนครั�งที่่�ใช้้จัา่ยผ่านแอป็พลิเคช้ัน (ครั�ง) 875,052

จัำานวนเหต่่การณ์์ขึ้้อม่ลรั�วไหล (ครั�ง) 0

ความพ้งพอใจัขึ้องล่กค้า (รอ้ยละ) 83.59

3.4.3 การบรหิารจดัการทุรพัยากรบุคคล
การดำาเนนิธ่ิรกจิัในย่ค 4.0 ต่อ้งเผช้ญิกบัความท้ี่าที่ายจัากสี่ถานการณ์โ์ลกในปั็จัจ่ับนัที่่�มก่ารเป็ล่�ยนแป็ลงอย่างรวดเรว็ ที่ั�งมิต่ทิี่างเศรษัฐกิจั 
สัี่งคม และสิี่�งแวดล้อม และโดยเฉพาะการม่บที่บาที่ขึ้องเที่คโนโลย่ ซ้ึ่�งส่ี่งผลให้รป่็แบบการดำาเนินธ่ิรกิจัเป็ล่�ยนแป็ลงไป็อย่างม่นัยสี่ำาคัญ 
จัง้ส่ี่งเป็็นผลให้เกิดความท้ี่าที่ายในด้านการบรหิารจัดัการที่รพัยากรบ่คคลให้เหมาะสี่มและเพ่ยงพอกับการเต่ิบโต่อย่างรวดเรว็และยั�งย่น 
ที่่ามกลางการแขึ้่งขึ้ันที่่�ที่ว่ความร่นแรงในกล่่มอ่ต่สี่าหกรรม
 บรษัิัที่ฯ จัง้ให้ความสี่ำาคัญกับการสี่รรหาบ่คลากรและด้งด่ดบ่คลากรที่่�ม่ศักยภาพควบค่่ไป็กับการเต่รย่มความพรอ้มและพัฒนา
ศักยภาพบ่คลากรท่ี่�ม่ความหลากหลาย ความเช่้�ยวช้าญที่่�แต่กต่่างกันให้เป็็นบ่คลากรที่่�ม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ อ่กที่ั�งยัง “ซ่ึ่�อสัี่ต่ย์ส่ี่จัรติ่ ที่่่มเที่
เพ่�องาน ที่ัศนคต่ิด่ สี่ามัคค่รวมใจั และรกัษัาระเบ่ยบวินัยเครง่ครดั” ต่ามค่านิยม 5 ป็ระการ ขึ้องบรษัิัที่ฯ ดังนั�น การสี่รรหาบ่คลากร
ที่่�เหมาะสี่ม เพ่ยงพอ และดำาเนินการรกัษัาบ่คลากรเหล่าน่�ให้เต่ิบโต่ไป็พรอ้มกันอย่างต่่อเน่�องจั้งเป็็นสิี่�งท่ี่�ที่้าที่ายและจัำาเป็็นอย่างยิ�ง
สี่ำาหรบับรษัิัที่ฯ
 ปีระเด็นทุ่� 1 :  การจา้งงาน
 บรษัิัที่ฯ ดแ่ลรบัผดิช้อบพนกังานใหส้ี่อดคลอ้งกบัหลกัการกำากบัดแ่ลกิจัการที่่�ดแ่ละจัรรยาบรรณ์ธ่ิรกจิัอยา่งเสี่มอภาคและเป็็นธิรรม
ผา่นการสี่รา้งป็ระสี่บการณ์ท์ี่ำางานที่่�ด่ใหก้บัพนกังานในที่ก่ๆ ช้ว่งการที่ำางานขึ้องพนักงาน โดยใหค้วามสี่ำาคัญต่อ่การพัฒนาศักยภาพขึ้อง
พนักงาน ด้วยการม่่งเน้นการให้ความเที่่าเที่่ยมกัน ไม่จัำากัดหรอ่ก่ดกันในเร่�องขึ้องเพศ เช้่�อช้าต่ิ ศาสี่นา และวัฒนธิรรม โดยในปี็ 2565 
บรษัิัที่ เมอ่งไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากดั (มหาช้น) มพ่นกังานที่ั�งหมด 13,005 คน โดยมช่้ว่งอาย ่ เพศ  ระดบัการศ้กษัา และลกัษัณ์ะงานท่ี่�หลาก
หลายแต่กต่่างกันไป็

สร้ปีผลการดำาเนินงานด้านสังคม

ผลการดำาเนินงานปีระเภัท
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จำานวันพนักงานปีี 2565

ข้ั้อมูลพนักงาน 2565 2564 2563

จัำานวนพนักงานที่ั�งหมด (คน) 13,005 11,460 10,328

สัี่ดส่ี่วนพนักงาน (ช้าย : หญิง) 8.6 : 1    8.36 : 1 8.17 : 1

ข้ั้อมูลพนักงาน

เพศ อาย้ (ปีี)

เชืุ�อชุาติ
ชุาย หญิง <30 30-40 >40 

ผ่้บรหิารระดับส่ี่ง (คน) 6 3 - - 9 ไที่ย

ผ่้บรหิาร (คน) 346 4 - 241 109 ไที่ย

พนักงาน/เจัา้หน้าที่่� (คน) 11,304 1,342 9,516 2,875 255 ไที่ย

* พนักงานส่ำวินใหญ่่ของบรษัิัทฯ ประจำาอย่่ที�สำาขามีหน้าที�แล่ะควิามรบัผิิด้ช้อบหล่ักในการวิิเคราะห์ อนุมัตุิสิำนเช้ื�อแล่ะตุิด้ตุามทวิงถามสิำนเช้ื�อ ซ่�งบรษัิัทฯ ถือวิ่าเป็น
หน้าที�ที�มีควิามเสีำ�ยงในการปฏิิบัตุิงาน บรษัิัทฯ จง่หล่ีกเล่ี�ยงการใช้้พนักงานเพศหญ่ิง

จำานวันพนักงานเข้าใหม่-พ้นสี่ภาพ

2565 2564 2563 2562

จำานวน 
(คน)

ร้อยละ
จำานวน 
(คน)

ร้อยละ
จำานวน 
(คน)

ร้อยละ
จำานวน 
(คน)

ร้อยละ

จำานวันพนักงานเข้าใหม่

3,599 14.7 2,096 18.29 1,627 15.75 3,210 33.48

จำานวันพนักงานพ้นสี่ภาพ

1,932 8.07 1,016 8.87 920 8.91 1,267 13.21

  นโยบายการปีระเมินผลการปีฏิิบัต่ิงาน ผลต่อบแทุน สี่วััสี่ดิการ และควัามปีลอดภัยของพนักงาน

 นโยบายการปีระเมินผลการปีฏิิบัต่ิงาน
 บรษัิัที่ฯ กำาหนดเคร่�องม่อที่่�ใช้้วัดผลการดำาเนินงาน (KPIs) ที่่�เรย่กว่า “MTC Model” ซ้ึ่�งเป็็นมาต่รฐานการป็ระเมินผลงาน
ขึ้องพนกังานอนัม่ง่เนน้การรกัษัาคณ่์ภาพสิี่นเช้่�อเป็็นสี่ำาคญั โดยคา่ต่อบแที่นจัะข้ึ้�นอย่่กับผลการป็ฏิิบตั่งิานซ้ึ่�งป็ระเมนิเป็็นรายบค่คล ที่ำาให้
เกิดความโป็รง่ใสี่ และเป็็นธิรรม สี่อดคล้องกับนโยบายสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้นขึ้องิบรษัิัที่ฯ ว่าด้วยการป็ฏิิบัต่ิต่่อบ่คคลด้วยความเสี่มอภาค เป็็นที่่�
ยอมรบัขึ้องบ่คลากรที่่กระดับ

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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 ปีระเด็นทุ่� 2 :  การจา่ยค่าต่อบแทุนพนักงาน
 บรษัิัที่ฯ ม่นโยบายการจั่ายค่าต่อบแที่นที่่�เป็็นธิรรมและสี่ามารถแขึ้่งขึ้ันได้ในต่ลาด รวมถ้งการสี่รา้งความมั�นคงในสี่ายอาช้่พ 
และม่โอกาสี่ก้าวหน้าในอาช้่พอย่างเป็็นธิรรม ที่ั�งยังจัดัให้ม่สี่วัสี่ดิการด้านต่่างๆ สี่ำาหรบัพนักงานขึ้องบรษัิัที่ฯ ต่ามที่่�กฎหมายกำาหนด เช้่น 
ป็ระกันสัี่งคม และนอกเหน่อจัากที่่�กฎหมายกำาหนด เช้่น ค่ารกัษัาพยาบาล รวมที่ั�งเงนิช้่วยเหล่อป็ระเภที่ต่่างๆ เช้่น ค่าเดินที่าง ค่านำามัน 
เงนิช้่วยเหล่อกรณ์่ บิดา มารดา บ่ต่ร หรอ่พนักงานเส่ี่ยช้่วิต่ เป็็นต่้น นอกจัากน่� 
 ในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ จั่ายค่าต่อบแที่นให้แก่พนักงาน เป็็น จัำานวนทัี่�งสิี่�นป็ระมาณ์ 47.49 ล้านบาที่ และ 42.72 ล้านบาที่ 
สี่ำาหรบัปี็ 2564 และรอบบัญช้่ สิี่�นส่ี่ดวันที่่� 31 ธัินวาคม 2565 ต่ามลำาดับ 

 สิี่ทุธิปีระโยช่น์และสี่วััสี่ดิการ
 นอกจัากน่�เพ่�อรกัษัาบค่ลากรใหค้งอย่ก่บับรษัิัที่ฯ ใหไ้ดน้านที่่�ส่ี่ด บรษัิัที่ฯ ยงัไดก้ำาหนดค่าต่อบแที่นสี่วสัี่ดกิารและสิี่ที่ธิิป็ระโยช้นท์ี่่�
จัดัสี่รรให้แก่พนักงานป็ระจัำา และพนักงานสัี่ญญาจัา้ง โดยม่รายละเอย่ดดังน่�

สวสัดิการเงินชุ่วยเหลือ พนักงาน พนักงานสัญญาจา้ง

ป็ระกันส่ี่ขึ้ภาพ ป็ระกันช้่วิต่ และป็ระกันอ่บัต่ิเหต่่ √

ค่ารกัษัาพยาบาล (ต่นเอง) √

ค่า พ.ร.บ. รถจักัรยานยนต่์และรถยนต่์ราคาพิเศษั √

สิี่ที่ธิิการลาเพ่�อเล่�ยงด่บ่ต่ร √

เงนิช้่วยเหล่อค่าคลอดบ่ต่ร √

เงนิช้่วยเหล่อการสี่มรสี่ √

เงนิช้ดเช้ยต่ามกฎหมายถ้งอาย่เกษ่ัยณ์  
(พนักงานที่่�ม่อาย่งานต่ั�งแต่่ 20 ปี็ ข้ึ้�นไป็)

√

การจัา่ยเงนิสี่มที่บกองที่่นสี่ำารองเล่�ยงช้่พ √ √

ที่่�พักพิเศษัสี่ำาหรบัพนักงาน √

สี่ถานที่่�ออกกำาลังกาย (อาคารสี่ำานักงานใหญ่) √ √

อ่�นๆ (เล่�ยงสัี่งสี่รรค์ปี็ใหม่, แขึ้่งก่ฬาภายในเขึ้ต่, 
ที่่องเที่่�ยวป็ระจัำาปี็, การแขึ้่งขึ้ันวิ�งมาราธิอน, กิจักรรม CSR)

√ √

 ในปี็ 2565 บรษัิัที่จัา่ยเงนิสี่บที่บกองที่น่สี่ำารองเล่�ยงช้พ่ สี่ำาหรบัพนกังานขึ้องกล่ม่บรษัิัที่และบรษัิัที่เป็็นจัำานวนเงนิ 50.08 ลา้นบาที่ 
(2564 : 48.22 ล้านบาที่) 

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 สี่ำาหรับสิี่ที่ธิิป็ระโยช้น์และสี่วัสี่ดิการต่่างๆ บริษััที่ฯ ได้
ส่ี่�อสี่ารข้ึ้อม่ลผ่านช้่องที่างต่่างๆ เช่้น ระบบ MTC University 
อเ่มล หนังส่ี่อเว่ยน และการจัดัที่ำาบอรด์ป็ระช้าสัี่มพันธ์ิ เพ่�อให้
บ่คลากรขึ้องบรษัิัที่ฯ สี่ามารถที่ราบขึ้้อม่ลเก่�ยวกับสิี่ที่ธิิป็ระโยช้น์ 
ต่ลอดจันการขึ้อรบัสิี่ที่ธิิป็ระโยช้น์ต่่างๆ ได้อย่างม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ

 ผลต่อบแทุนระยะยาวั 
 นอกเหน่อจัากเงินเด่อนป็ระจัำาและค่าต่อบแที่นซ้ึ่�ง 
ข้ึ้�นอย่่กับผลการป็ฏิิบัต่ิงานแล้ว พนักงานยังได้รบัผลต่อบแที่น 
จัากการแบ่งส่ี่วนจัากรายได้ขึ้องบรษัิัที่ฯ การแบ่งปั็นผลต่อบแที่น
ป็ระเภที่น่�  ที่ำาใหพ้นกังานร่ส้้ี่กถ้งการมส่่ี่วนรว่มในการเป็็นเจัา้ขึ้อง 
บรษัิัที่ฯ อ่กด้วย ซ้ึ่�งความร่ส้้ี่กม่ส่ี่วนรว่มน่�ส่ี่งผลกระที่บเชิ้งบวก
อย่างช้ัดเจันต่่อการดำาเนินธ่ิรกิจัได้อย่างต่่อเน่�อง ไม่ต่ิดขึ้ัดเน่�อง
มาจัากการลาออกขึ้องพนกังานในต่ำาแหนง่สี่ำาคญั (Key person) 

 สี่วััสี่ดิการอื�น ๆ 
  บริษััที่ฯ จััดให้พนักงานม่สี่วัสี่ดิการด้านการป็ระกัน 
  ส่ี่ขึ้ภาพ ป็ระกันช้่วิต่ และป็ระกันอ่บัต่ิเหต่่ เพ่�ออำานวย 
  ความสี่ะดวกในการรบัการรกัษัาพยาบาล รวมที่ั�งเป็็น 
  การสี่ร้างความมั�นคงให้กับพนักงานและครอบครัว  
  นอกจัากน่� บริษััที่ฯ ยังจััดให้ม่สี่วัสี่ดิการพิเศษัเป็็น 
  ค่ารักษัาพยาบาลป็ระจัำาปี็สี่ำาหรับพนักงานที่่กระดับ 
  อก่ด้วย 
  บริษััที่ฯ อน่ญาต่ให้พนักงานสี่ามารถซึ่่�อ พ.ร.บ.  
  รถจักัรยานยนต่แ์ละรถยนต่ส่์ี่วนบค่คลไดใ้นราคาพเิศษั
  ผลป็ระโยช้น์ในรป่็แบบเงนิช้่วยเหล่อ บรษัิัที่ฯ จัดัให้ม่ 
  ผลป็ระโยช้น์ในร่ป็แบบเงินช้่วยเหล่อในวาระต่่างๆ  
  เช้่น เงินช้่วยเหล่อการสี่มรสี่ เงินช้่วยเหล่อในกรณ์ ่
  พนักงานคลอดบ่ต่ร อ่กที่ั�งบรษัิัที่ฯ และพนักงานได้ 
  จัดัต่ั�งกองท่ี่นรวมนำาใจั เพ่�อช้่วยเหล่อเพ่�อนพนักงาน 
  ในกรณ์่ที่่�คนในครอบครัวหร่อบ่คคลใกล้ชิ้ดเส่ี่ยช้่วิต่  
  เป็็นต่้น 
  ที่่�พักสี่ำาหรบัพนักงาน เพ่�อลดภาระค่าครองช่้พให้แก่ 
  พนักงาน บริษััที่ฯ ได้จััดหาท่ี่�พักให้แก่พนักงาน 
  โดยอน่ญาต่ให้พนักงานเข้ึ้าพักที่่�อาคารสี่าขึ้าได้หาก 
  พนักงานม่ความจัำาเป็็น และพนักงานที่่�ป็ระจัำา ณ์  
  สี่ำานักงานใหญ่จัะได้รับอน่ญาต่ให้พักที่่�หอพักขึ้อง 
  บริษััที่ฯ ซ้ึ่�งตั่�งอย่่ใกล้กับอาคารสี่ำานักงานใหญ่ใน 
  เขึ้ต่บางพลัด กร่งเที่พมหานคร 
  สี่ถานที่่�ออกกำาลังกายภายในอาคารสี่ำานักงานใหญ่  
  บริษััที่ฯ จััดให้ม่สี่ถานออกกำาลังกายภายในอาคาร  
  สี่ำานักงานใหญ่ ซ้ึ่�งป็ระกอบด้วยอ่ป็กรณ์์ฟิัต่เนต่ท่ี่�ได้ 
  มาต่รฐานสี่ากลเป็็นพ่�นที่่�สี่ำาหรบัพนกังานและผ่บ้รหิาร 
  ที่่กระดับ รวมถ้งห้องอาบนำาที่่�สี่ะดวกครบครนั 
  กจิักรรมเช่้�อมความสัี่มพนัธ์ิ เน่�องจัากการที่ำางานเป็็นที่ม่ 
  ถอ่เป็็นหัวใจัสี่ำาคญัขึ้องการป็ฏิบัิต่งิานเพ่�อใหป้็ระสี่บผล 
  สี่ำาเรจ็ัและม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพส่ี่งส่ี่ด รวมถ้งเป็็นวัฒนธิรรม 

  องค์กรหลักขึ้องบริษััที่ฯ จั้งจััดให้ม่กิจักรรมเช้่�อม 
  ความสัี่มพันธ์ิระหว่างพนักงาน ได้แก่ กิจักรรม 
  เล่�ยงสัี่งสี่รรค์ปี็ใหม่ กิจักรรมการแขึ้่งขึ้ันก่ฬาภายใน 
  เขึ้ต่ที่ั�วป็ระเที่ศ กิจักรรมที่่องเที่่�ยวป็ระจัำาปี็ กิจักรรม 
  การแขึ้่งขึ้ันวิ�งมาราธิอนท่ี่�จััดโดยองค์กรภายนอก  
  (ผ่านงบสี่นับสี่น่นขึ้องบรษัิัที่ฯ) รวมถ้งกิจักรรมเพ่�อ 
  สัี่งคม (CSR) ซ้ึ่�งเปิ็ดโอกาสี่ใหพ้นกังานไดร้ว่มกนัสี่รา้ง 
  ป็ระโยช้น์ให้สัี่งคม และช้่มช้นที่่�ต่นเองม่ส่ี่วนรว่มด้วย
  เงนิช้ดเช้ยต่ามกฎหมายถ้งอายเ่กษ่ัยณ์ บรษัิัที่ฯ มก่าร 
  สี่ำารองเงนิช้ดเช้ยต่ามกฎหมายใหแ้กพ่นกังาน สี่ำาหรบั 
  พนักงานที่่�ม่อาย่งานต่ั�งแต่่ 20 ปี็ข้ึ้�นไป็ ซ้ึ่�งม่สิี่ที่ธิิ 
  ได้รับค่าช้ดเช้ยอัต่รา 400 วัน ในวันเกษ่ัยณ์อาย่ 
  เม่�อพนักงานม่อาย่ 60 ปี็บริบ่รณ์์ ต่ามกฎหมาย 
  ค่้มครองแรงงาน  ฉบับที่่� 7  
  กองที่น่สี่ำารองเล่�ยงช่้พสี่ำาหรบัพนกังาน นอกเหนอ่จัาก 
  ค่าต่อบแที่นทัี่�วไป็ บรษัิัที่ฯ ยังจััดต่ั�งกองท่ี่นสี่ำารอง 
  เล่�ยงช่้พข้ึ้�นต่ามพระราช้บัญญัต่ิกองท่ี่นสี่ำารอง  
  เล่�ยงช้่พ พ.ศ. 2530 โดยบริษััที่ฯ และ พนักงาน 
  จัา่ยเงนิสี่มที่บเขึ้า้ที่น่เป็็นรายเดอ่นในอตั่รารอ้ยละ 3-5  
  ขึ้องเงินเด่อน กองที่่นสี่ำารองเล่�ยงช้่พน่�บริหารโดย 
  บริษััที่หลักที่รัพย์จััดการกองที่่นกสิี่กรไที่ยและจัะ 
  จั่ายค่นให้แก่พนักงานเม่�อพนักงานออกจัากงาน 
  ต่ามระเบย่บวา่ดว้ยกองที่น่สี่ำารองเล่�ยงช้พ่ขึ้องบรษัิัที่ฯ  
  นโยบายความป็ลอดภยัและสิี่�งแวดลอ้มในการป็ฏิบิตั่งิาน 
  ขึ้องพนกังาน ปั็จัจ่ับนัมพ่นกังานเขึ้า้รว่มกองที่น่สี่ำารอง 
  เล่�ยงช้่พจัำานวน 7,005 คน คิดเป็็นร้อยละ 53.89  
  ขึ้องพนักงานที่ั�งหมด
  หมวกนิรภัยสี่ำาหรับขึ้ับขึ้่�รถจัักรยานยนต่์ เน่�องด้วย 
  หน้าที่่�และความรบัผดิช้อบขึ้องพนักงานระดับป็ฏิิบัต่กิาร 
  ส่ี่วนมากจัำาเป็็นต่้องใช้้จักัรยานยนต่์เป็็นพาหนะในการ 
  ป็ฏิิบัต่ิหน้าที่่� ดังนั�น บริษััที่ฯ จั้งจััดหาหมวกนิรภัย 
  ใหกั้บพนกังานต่ามนโยบายความป็ลอดภยัขึ้องบรษัิัที่ฯ  
  และกำาหนดให้พนักงานต้่องป็ฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายที่่� 
  บังคับให้ผ้่ขึ้ับขึ้่�จัักรยานยนต่์ต่้องสี่วมใส่ี่หมวกนิรภัย 
  ที่่กครั�ง เพ่�อความป็ลอดภัยขึ้องต่ัวพนักงานเอง ที่ั�งน่�  
  เพ่�อบรรเที่าความร่นแรงจัากอ่บัต่ิเหต่่ท่ี่�อาจัเกิดข้ึ้�น 
  อย่างไม่คาดคิดได้  

 ที่ั�งน่� สี่ามารถด่รายละเอย่ดเพิ�มเต่ิมเก่�ยวกับ “อตั่ราการ
บาดเจับ็จัากการที่ำางาน” ได้ที่่�รายงานความยั�งย่นป็ระจัำาปี็ 2565 
ขึ้องบรษัิัที่ เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากัด (มหาช้น)

 ปีระเด็นทุ่� 3 :  การพัฒนาควัามร่ศั้กยภาพของบุคลากร
 บริษััที่ฯ ม่นโยบายส่ี่งเสี่ริมการพัฒนาบ่คลากร การ
ฝึกอบรมที่่�ม่ป็ระสิี่ที่ธิิผลจัะสี่ามารถช้่วยเพิ�มป็ระสิี่ที่ธิิภาพในการ
ดำาเนินงานขึ้องบ่คลากรป็รับเป็ล่�ยนทัี่ศนะคติ่ต่่อการที่ำางาน 
และยังช้่วยป็รับป็ร่งค่ณ์ภาพการดำาเนินงานได้อย่างสี่มำาเสี่มอ 
ดังนั�น การพัฒนาบ่คลากรขึ้องบรษัิัที่ฯ จั้งถ่อเป็็นหัวใจัสี่ำาคัญ
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ต่่อความอย่่รอดขึ้ององค์กร อ่กที่ั�งยังสี่ามารถสี่รา้งความเต่ิบโต่ให้กับองค์กร ช้่วยเพิ�มพ่นความร่ ้ ความเขึ้้าใจั ที่ัศนคต่ิ และที่ักษัะใน
การที่ำางานต่อ่บ่คลากร ดงันั�นภารกิจัในการพัฒนาความร่ ้ความเขึ้า้ใจั และที่กัษัะใหม้ค่วามเช้่�ยวช้าญในการป็ฏิบิตั่งิาน จัง้เป็็นหนา้ที่่�ที่่�สี่ำาคญั  

  หลักส่ี่ต่รการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 ในการดำาเนินงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบ่คลากร เริ�มต่้นต่ั�งแต่่กระบวนการในการสี่ำารวจัหาความต่้องการ ความจัำาเป็็น
ในการฝึกอบรม และนำามาสี่รา้งและพัฒนาหลักส่ี่ต่รฝึกอบรมให้กับพนักงาน รวมถ้งม่การต่ิดต่ามและป็ระเมินผลการฝึกอบรม ซ้ึ่�ง
กระบวนการดังกล่าว สี่ามารถนำาไป็ใช้้ในการพัฒนาบ่คลากรโดยม่การฝึกอบรมในที่่กต่ำาแหน่งงาน

 1. การฝึกอบรมในเช้งิป็ระสิี่ที่ธิิภาพโดยจัะรวบรวมหลกัส่ี่ต่รท่ี่�ม่ความแต่กต่า่งกนัเพ่�อท่ี่�จัะพฒันาพนกังานในต่ำาแหนง่ท่ี่�แต่กต่า่งกนั 
อาที่ิ การอบรมป็ฐมนิเที่ศน์พนักงานใหม่ การอบรมการให้บรกิารที่่�เป็็นเลิศ เที่คนิคการเจัรจัาเพ่�อต่ิดต่ามหน่�ที่างโที่รศัพที่์และภาคสี่นาม   
เที่คนิคการบรหิารจัดัการ

  โดย ในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ ได้ที่ำาการออกแบบและป็รบัป็ร่งหลักส่ี่ต่รอบรมที่่�เพิ�มป็ระสิี่ที่ธิิภาพในการที่ำางาน ที่ั�งด้านการพัฒนา
ความร่ ้ที่ักษัะ และป็ระสี่บการณ์์ โดยได้จัดัอบรมให้ความร่เ้ก่�ยวกับการเคารพสิี่ที่ธิิมน่ษัยช้น การต่่อต่้านการที่่จัรติ่คอรร์ปั็ช้ัน การอบรม
ความป็ลอดภัยในการที่ำางาน การอบรมด้านสิี่�งแวดล้อมและพลังงานเพ่�อให้ผ้่บรหิารและพนักงานที่่กคนได้ลงนามรบัที่ราบและป็ฏิิบัต่ิ
ต่ามอย่างเครง่ครดั
 2. การฝึกอบรมในเชิ้งป็ระสิี่ที่ธิิผลโดยจัะรวบรวมหลักส่ี่ต่รภาคบังคับเพ่�อที่่�จัะพัฒนาพนักงานให้สี่ามารถป็ฏิิบัต่ิหน้าที่่�ได้อย่าง
ช้ัดเจัน อาที่ิ การอบรมนายหน้าและต่่ออาย่นายหน้าป็ระกันวินาศภัย เป็็นต่้น

หลักส่ี่ต่รการอบรมในปีี 2565

การบรกิารที่่�เป็็นเลิศ 3 12,143 10,399 / 85%

ความร่เ้บ่�องต่้นสี่ำาหรบัพนักงานใหม่ 6.3 3,043 2,775 / 91%

ภาวะผ่้นำา และการบรหิารที่่ม 6 4,033 3,396 / 84%

ความร่ส้ี่ำาหรบัผ่้จัดัการสี่าขึ้า 15 55 55 / 100%

ความป็ลอดภัยช้่วอนามัย/หน่ไฟั 4 3,622 3,356 / 93%

อบรมด้านความเส่ี่�ยง 6 323 323 / 100%

สิี่ที่ธิิมน่ษัยช้น 3 5,298 4,628 / 87%

จัรรยาบรรณ์ธ่ิรกิจั 3 323 323 / 100%

ช่ืุอหลักสูตร
จำานวนช่ัุวโมง

อบรม
จำานวนผู้เข้ั้าอบรม (คน)

(ชุาย : หญิง)
จำานวนผู้ผ่านการปีระเมิน

10,884

2,883

3,721

55

2,884

227

3,944

227

1,259

160

312

0

738

96

1,354

96
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  แพลต่ฟอรม์การแลกเปีล่�ยนเรย่นร่ ้ MTC University
 บรษัิัที่ฯ ส่ี่งเสี่รมิให้พนักงานได้พัฒนาที่ักษัะ และองค์ความร่ท้ี่่�จัำาเป็็นในการป็ฏิิบัต่ิงานเพ่�อให้เกิด ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ และป็ระสิี่ที่ธิิผล
ส่ี่งส่ี่ดผ่านการอบรม และแพลต่ฟัอรม์การแลกเป็ล่�ยนเรย่นร่ห้รอ่ที่่�เรย่กว่า “MTC University” ซ้ึ่�งถ่อเป็็นดิจัทิี่ัลแพลต่ฟัอรม์กลางใน
การป็ระย่กต่์ใช้้จัดัการเร่�องต่่างๆ ภายในองค์กร รวมถ้งการเช้่�อมโยงและแบ่งปั็นองค์ความร่ข้ึ้้อม่ลขึ้องบรษัิัที่ฯ ฐานขึ้้อม่ลต่่างๆ รวมถ้ง
ความร่ใ้นด้านต่่างๆ ที่่�อย่่ในความสี่นใจัขึ้องบ่คลากร ซ้ึ่�งเป็รย่บเสี่ม่อนเป็็นห้องสี่ม่ด (Library) ที่่�บ่คลากรที่่กคนสี่ามารถเขึ้้าถ้งได้ โดย
วตั่ถป่็ระสี่งค์ขึ้อง MTC University คอ่ การสี่รา้งวฒันธิรรมการเรย่นร่แ้ละพฒันาต่อ่ยอดศักยภาพขึ้องบ่คลากรอยา่งต่อ่เน่�องใหเ้ที่า่ที่นั
ต่อ่การแขึ้ง่ขัึ้นขึ้องอ่ต่สี่าหกรรมที่่�เกดิข้ึ้�นในปั็จัจ่ับัน นอกจัากนั�นองคค์วามร่ท้ี่่�ถก่รวบรวมไวใ้นดจิัทิี่ลัแพลต่ฟัอรม์ยงัเป็็นเคร่�องมอ่ที่่�ช้ว่ยส่ี่งต่่อ
องค์ความร่ไ้ป็ยังบ่คลากรใหม่ขึ้องบรษัิัที่ฯ

จำานวันช่ั�วัโมงฝึักอบรมเฉ้ล่�ยของบุคลากรต่่อคนต่่อปีี

จำานวนช่ัุวโมงอบรมเฉล่ีย 2565 2564 2563 2562

จัำานวนพนักงานที่ั�งหมด (คน)   11.24 2.97 3.30 6.30

 ภายหลงัจัากท่ี่�บค่ลากรไดม่้การพัฒนาที่กัษัะและองค์ความร่ท้ี่่�จัำาเป็็นต่อ่การป็ฏิบิตั่งิาน บรษัิัที่ฯ จัะมก่ระบวนการวดัผลการดำาเนนิงาน 
(KPIs) หรอ่ท่ี่�เรย่กวา่ “MTC Model” ซ้ึ่�งเป็็นมาต่รฐานการป็ระเมนิผลงานขึ้องบ่คลากร โดยอตั่ราคา่ต่อบแที่นขึ้องบค่ลากรจัะข้ึ้�นอย่่กบั
ผลการป็ฏิิบัต่ิงาน บรษัิัที่ฯ จัะที่ำาการป็ระเมินเป็็นรายบ่คคล ผ่านการป็ระเมินแบบ 360 องศา ซ้ึ่�งบ่คลากรรอ้ยละ 100 ขึ้องบรษัิัที่ฯ จัะได้
รบัการป็ระเมินผลการป็ฏิิบัต่ิงานอย่างเที่่ยมเที่่ยม โป็รง่ใสี่ และเป็็นธิรรม
 จัากการป็ระเมนิผลการป็ฏิิบตั่งิานขึ้องบค่ลากร บรษัิัที่ฯ มน่โยบายการจัา่ยค่าต่อบแที่นพนักงานต่ามความร่ ้ความสี่ามารถ หนา้ที่่�
และความรบัผิดช้อบ โดยคำาน้งถ้งความเหมาะสี่มเป็็นธิรรมและสี่อดคล้องกับค่าเฉล่�ยขึ้องอ่ต่สี่าหกรรมป็ระเภที่เด่ยวกัน เพ่�อรกัษัาและ
เสี่รมิสี่รา้งความสี่ามารถในการแขึ้่งขึ้ันด้านที่รพัยากรบ่คคล นอกจัากนั�น บรษัิัที่ฯ ได้กำาหนดการป็รบัอัต่ราเงนิเด่อนและการจัา่ยโบนัสี่ 
ป็ระจัำาปี็โดยคำาน้งถ้งผลป็ระกอบการในแต่่ละรอบปี็ และผลการป็ฏิิบัต่ิงานขึ้องพนักงานแต่่ละคนเพ่�อจ่ังใจัให้พนักงานป็ฏิิบัต่ิต่ามหน้าที่่�
อย่างเต่็มความสี่ามารถ

 ปีระเด็นทุ่� 4 : การด่แลอาช่ว่ัอนามัยและควัามปีลอดภัยในการทุำางาน
 ความป็ลอดภัยและอาช้ว่อนามยัขึ้องพนักงานเป็็นสิี่�งที่่�บรษัิัที่ฯ ใหค้วามสี่ำาคญัมาเป็็นอนัดบัแรกด้วยความต่ระหนกัวา่ความป็ลอดภยั
และส่ี่ขึ้ภาพที่่�ด่เป็็นสิี่ที่ธิิขึ้ั�นพ่�นฐานที่่�ที่่กคนพ้งจัะได้รบั นอกจัากน่�การลงที่่นด้านความป็ลอดภัยถ่อเป็็นการป้็องกันความเส่ี่�ยงขึ้องบรษัิัที่ฯ  
ที่่�สี่ำาคญั เน่�องจัากจัำานวนอ่บตั่เิหต่ท่ี่่�เกดิข้ึ้�นกบับรษัิัที่ฯ ยอ่มเกดิผลกระที่บกบับรษัิัที่ฯ เป็็นอยา่งมาก ไม่วา่จัะเป็็นความเช่้�อมั�นขึ้องบค่ลากร
ที่่�ม่ต่่อบรษัิัที่ฯ ความเส่ี่ยหายขึ้องที่รพัย์สิี่น ต่ลอดจันช้่�อเส่ี่ยงขึ้องบรษัิัที่ฯ ด้วยเหต่่น่� บรษัิัที่ฯ จัง้ม่่งมั�นพัฒนางานด้านความป็ลอดภัย 
รวมที่ั�งเสี่รมิสี่รา้งวัฒนธิรรมขึ้องบรษัิัที่ฯ ด้านความป็ลอดภัยให้เกิดข้ึ้�นอย่างต่่อเน่�อง
 บรษัิัที่ฯ ใหค้วามสี่ำาคญัเร่�องความป็ลอดภยั อาช่้วอนามยั รวมถ้งสี่ภาพแวดลอ้มในการที่ำางานขึ้องพนกังานที่ก่ระดบั ต่ั�งแต่ผ่่บ้รหิาร 
และพนกังาน ซ้ึ่�งม่ง่ที่่�จัะดำาเนนิธ่ิรกจิัโดยไม่ใหเ้กดิเหต่ก่ารณ์ท์ี่่�ก่อใหเ้กดิการบาดเจับ็หรอ่เส่ี่ยหายต่อ่พนกังาน โดยบรษัิัที่ฯ ม่ง่ที่่�จัะลดการ
เกิดอ่บัต่ิเหต่่จัากการป็ฏิิบัต่ิงานให้เป็็นศ่นย์ 
 ในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ ไดก้ำาหนดนโยบายและแนวป็ฏิบิตั่ดิา้นความป็ลอดภยัและสิี่�งแวดลอ้มที่่�สี่อดคลอ้งกบัมาต่รฐานสี่ากล ISO45001 
โดยม่รายละเอย่ดดังต่่อไป็น่� 
 นโยบายด้านอาช่ว่ัอนามัยและควัามปีลอดภัยในการทุำางาน
 บรษัิัที่ เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากัด (มหาช้น) ม่ความห่วงใยต่่อช้่วิต่และส่ี่ขึ้ภาพขึ้องพนักงานที่่กคน โดยบรษัิัที่ฯ ได้กำาหนด
นโยบายด้านความป็ลอดภยัในสี่ถานท่ี่�ที่ำางานเพ่�อสี่รา้งความร่ค้วามเขึ้า้ใจัใหบ้ค่ลากรที่ก่คนใหค้วามรว่มมอ่ป็ฏิบิตั่ติ่ามนโยบาย และเพ่�อให้
พนักงานเกิดความต่ระหนักถ้งความสี่ำาคัญด้านความป็ลอดภัยในการที่ำางาน บรษัิัที่ฯ จัง้ได้กำาหนดนโยบายเพ่�อย้ดมั�นเป็็นแนวที่างในการ
ดำาเนินงานด้านความป็ลอดภัย  ดังน่�
 1. สี่รา้งวฒันธิรรมการที่ำางานที่่�ป็ลอดภัยใหแ้กบ่ค่ลากรภายในบรษัิัที่ฯ ดว้ยการพฒันาระบบการจัดัการความป็ลอดภัย อาช้ว่อนามยั  
  และสี่ภาพแวดล้อมในการที่ำางาน ให้ม่ความสี่อดคล้องกับขึ้้อกฎหมายและเป็็นไป็ต่ามหลักสี่ากล
 2. ออกขึ้้อบังคับเพ่�อควบค่มด่แลการป็ฏิิบัต่ิงานขึ้องพนักงานให้เป็็นไป็ต่ามกฎระเบ่ยบที่่�กำาหนดข้ึ้�นภายในบรษัิัที่ฯ และเกิดความ 
  ป็ลอดภัย โดยกำาหนดให้พนักงานต่้องสี่วมใส่ี่หมวกกันน็อคที่่กคนระหว่างการออกป็ฏิิบัต่ิงานด้านนอก
 3. สี่นับสี่น่นให้พนักงานและค่่ค้าม่ส่ี่วนรว่มในการดำาเนินงานด้านความป็ลอดภัย อาช้่วอนามัย และสี่ภาพแวดล้อมในการที่ำางาน
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 4. จัดัให้ม่การป็ระเมินความเส่ี่�ยงและการป้็องกันอนัต่รายที่่�อาจัเกิดในด้านความป็ลอดภัย อาช้่วอนามัยและสี่ภาพแวดล้อม โดย 
  ม่การวางแผนป้็องกันและแก้ไขึ้ความเส่ี่�ยงอย่างรดัก่มม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพภายใต่้การกำากับด่แลขึ้องฝ่ายอาคารและความยั�งย่น 
  บรษัิัที่ เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากัด ( มหาช้น)
 5. บรษัิัที่ฯ สี่รา้งเสี่รมิที่ักษัะให้ความร่แ้ก่พนักงานถ้งความสี่ำาคัญขึ้องการรกัษัาความป็ลอดภัย อาช้่วอนามัย และสี่ภาพแวดล้อม 
  ในการที่ำางาน โดยม่การจัดัอบรมด้านความป็ลอดภัย การซึ่้อมอพยพหน่ไฟัแก่พนักงานอย่างสี่มำาเสี่มอ
 6. กำาหนดแผนการต่ิดต่ามและป็ระเมินผลการดำาเนินต่ามนโยบายด้านความป็ลอดภัย อาช้่วอนามัย และสี่ภาพแวดล้อมในการ 
  ที่ำางานที่่�บรษัิัที่ฯ ได้กำาหนดไว้เพ่�อให้ที่ราบถ้งระดับที่ักษัะขึ้องพนักงาน
 7. บรษัิัที่ฯ ม่การสี่นับสี่น่นที่รพัยากรเพ่�อใช้้ในการพัฒนาและดำาเนินงานด้านความป็ลอดภัย อาช้่วอนามัย และสี่ภาพแวดล้อม 
  ในการที่ำางาน
 8. บรษัิัที่ฯ ถ่อว่าการรกัษัาความป็ลอดภัย อาช่้วอนามัย และสี่ภาพแวดล้อมในการที่ำางานเป็็นความรบัผิดช้อบขึ้องบ่คลากร 
  ที่่กภาคส่ี่วนภายในบรษัิัที่ฯ

 แนวัปีฏิิบัต่ิ
 1. ป็กป้็องส่ี่ขึ้ภาพและความป็ลอดภัยขึ้องพนักงาน ล่กค้าที่่�มาต่ิดต่่อ และป็ระช้าช้นที่่�ได้รบัผลกระที่บเพ่�อดำาเนินกิจักรรมที่ั�งหมด 
  ในลักษัณ์ะที่่�รบัผิดช้อบต่่อสิี่�งแวดล้อมโดยจััดให้ม่สิี่�งอำานวยความสี่ะดวกท่ี่�ถ่กส่ี่ขึ้ลักษัณ์ะและเพ่ยงพอ อาที่ิเช่้น ห้องส่ี่ขึ้า  
  ต่่้นำาด่�มที่่�ได้มาต่รฐาน เป็็นต่้น
 2. ความป็ลอดภัยในการที่ำางานถ่อเป็็นหน้าที่่�ความรบัผิดช้อบอนัดับแรกในการป็ฏิิบัต่ิงานขึ้องพนักงานที่่กคน
 3. บรษัิัที่สี่นับสี่น่นให้ม่การป็รบัป็ร่งสี่ภาพการที่ำางานและสี่ภาพแวดล้อม ให้ป็ลอดภัยที่ั�งที่างรา่งกายและเอ่�อต่่อการม่ส่ี่ขึ้ภาพจัติ่ 
  ที่่�ด่ในการที่ำางาน
 4. บรษัิัที่ฯ สี่นับสี่น่นให้ม่กิจักรรมความป็ลอดภัยต่่างๆ ที่่�จัะช่้วยกระต่่้นจัติ่สี่ำาน้กและสี่รา้งการม่ส่ี่วนรว่มขึ้องพนักงาน เช้่น 
   การจัดัฝึกอบรมอคัค่ภัย การจัดัที่ำาบอรด์ป็ระช้าสัี่มพันธ์ิ เป็็นต่้น
 5. ผ่้บังคับบัญช้าที่่กระดับต้่องกระที่ำาต่นให้เป็็นแบบอย่างที่่�ด่ เป็็นผ่้นำาอบรมฝึกสี่อนจ่ังใจัพนักงานป็ฏิิบัต่ิงานด้วยวิธ่ิที่่�ม่ 
  ความป็ลอดภัยเสี่มอ
 6. พนกังานที่ก่คนต่อ้งคำาน้งถ้งความป็ลอดภยัขึ้องต่นเอง เพ่�อนรว่มงาน ต่ลอดจันที่รพัยสิ์ี่นขึ้องบรษัิัที่ฯ เป็็นสี่ำาคัญต่ลอดระยะเวลา 
  ที่่�ป็ฏิิบัต่ิงาน
 7. พนักงานที่่กคนต้่องด่แลความสี่ะอาดและความเป็็นระเบ่ยบเรย่บรอ้ยในพ่�นที่่�ป็ฏิิบัต่ิงานเพ่�อความป็ลอดภยัและส่ี่ขึ้อนามยัที่่�ด่ 
  ขึ้องพนกังานที่ก่คน
 8. พนกังานที่ก่คนต้่องดแ่ล และใหค้วามรว่มมอ่ในโครงการที่่�เก่�ยวขึ้อ้งกบัความป็ลอดภยัและอาช้ว่อนามยัขึ้องบรษัิัที่ฯ
 
 โดยในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ ดำาเนินโครงการที่่�สี่นับสี่น่นให้พนักงานม่ส่ี่ขึ้อนามัยและส่ี่ขึ้ภาพรา่งกายท่ี่�แขึ้็งแรง อาที่ิ โครงการ 
ต่รวจัส่ี่ขึ้ภาพป็ระจัำาปี็ โครงการฉ่ดวัคซึ่่นไขึ้้หวัดใหญ่ 4 สี่ายพันธ์่ิ โครงการ “เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล ป็ลอดภัย รว่มใจัสี่รา้งภ่มิค่้มกันหม่่”  
โดยที่ำาการจััดซึ่่�อวัคซึ่่นฉ่ดให้พนักงานที่ั�วป็ระเที่ศ อ่กทัี่�ง บรษัิัที่ฯ ยังจััดสี่รรสี่ถานที่่�่ออกกำาลังกาย (Fitness Center) ภายในอาคาร 
สี่ำานักงานใหญ่ให้กับพนักงาน พรอ้มที่ั�งส่ี่งเสี่รมิส่ี่ขึ้ลักษัณ์ะที่่�ด่ในโรงอาหารพนักงานและห้องนำาให้ม่ความสี่ะอาดอย่่ต่ลอดเวลา รวมถ้ง
กำาหนดมาต่รการและสี่นับสี่น่นโครงการต่่างๆ เพ่�อด่แลพนักงานในระหว่างสี่ถานการณ์์การแพรร่ะบาดขึ้อง COVID-19
 
 มาต่รการบรรเทุาควัามเส่ี่�ยงจากปีระเด็นด้านควัามปีลอดภัย อาช่ว่ัอนามัย และสี่ภาพแวัดล้อมในการทุำางาน
 ดว้ยรป่็แบบการดำาเนนิกจิัการขึ้องบรษัิัที่ฯ ที่ำาใหพ้นกังานป็ระจัำาสี่าขึ้าต้่องมก่ารเดนิที่างเพ่�อพบป็ะกับผ้่ใช้้บรกิารอยา่งเป็็นป็ระจัำา
จัง้ได้ม่การกำาหนดมาต่รการเพ่�อเย่ยวยาบ่คลากรในกรณ์่ป็ระสี่บอ่บัต่ิเหต่่เพ่�อเป็็นแนวที่างในการด่แลความป็ลอดภัยขึ้องพนักงานคำาน้ง
ถ้งช้่วิต่ความเป็็นอย่่ขึ้องบ่คลากรและช้ดเช้ยภายหลังการเกิดอ่บัต่ิเหต่่ข้ึ้�น 

จำานวันอตั่ราการบาดเจบ็ของพนักงาน

ข้ั้อมูลการบาดเจบ็ขั้องพนักงาน 2565 2564 2563

พนักงานบาดเจับ็จัากการที่ำางาน (กรณ์่) 8 5 97

อตั่ราการบาดเจับ็จัากการที่ำางาน (เหต่่การณ์์/
200,000 ช้ั�วโมงการที่ำางาน)

0.07 0.05 0.99

การเส่ี่ยช้่วิต่จัากการบาดเจับ็จัากการที่ำางาน 0 0 0

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)

81



 การสี่รา้งสัี่มพันธภาพทุ่�ด่ระหว่ัางผ้่บรหิารและพนักงาน
เพื�อเป้ีาหมายเด่ยวักัน
 บรษัิัที่ฯ ได้จััดให้ม่ร่ป็แบบการส่ี่�อสี่ารระหว่างผ่้บรหิาร
ระดบัส่ี่งและพนกังาน อก่ที่ั�งป็ระธิานกรรมการบรหิารและกรรมการ
ผ่้จััดการ ได้จััดป็ระช่้มส่ี่�อความกับพนักงานอย่างต่่อเน่�อง
เป็็นระยะมาโดยต่ลอดเพ่�อให้พนักงานที่่กระดับได้รับที่ราบถ้ง
แนวที่างการดำาเนนิงานขึ้ององคก์ร อ่ป็สี่รรคหรอ่ผลกระที่บที่่�อาจั
จัะเกิดข้ึ้�นในการพัฒนาและป็ร่บป็ร่งป็ระสิี่ที่ธิิภาพการดำาเนินงาน
ขึ้ององค์กรในแต่่ละปี็ โดยม่่งเน้นการม่ส่ี่วนรว่มและการแสี่ดง
ความคิดเห็นขึ้องพนักงานเป็็นสี่ำาคัญ 
 บรษัิัที่ฯ ได้ดำาเนินการสี่ำารวจัความพ้งพอใจัและความ
ผ่กพันขึ้องพนักงานและระดับความผ่กพันในปั็จัจััยต่่างๆ ต่่อ 
องค์กรเป็็นป็ระจัำาที่่กปี็ เพ่�อหาแนวที่างแก้ไขึ้และป็รบัป็ร่ง โดย 
บริษััที่ฯ ม่ความเช่้�อมั�นว่าการส่ี่�อสี่ารท่ี่�ด่ และการแลกเป็ล่�ยน 
ความคดิเหน็ระหวา่งผ่บ้รหิารและพนกังาน จัะนำาไป็ส่่ี่สัี่มพันธิภาพ 
ที่่�ด ่ และจัะที่ำาใหบ้รรลเ่ป้็าหมายขึ้ององค์กรรว่มกัน รวมไป็ถ้งการ
ดำาเนินการสี่อบที่านความต่้องการพ่�นฐานด้านที่รพัยากรบ่คคล
ขึ้องผ่บ้รหิารและพนักงาน 
  บรษัิัที่ฯ ไดม้ก่ารสี่ำารวจัความพ้งพอใจัขึ้องพนักงานในที่ก่ปี็ 
โดยได้จัดัที่ำาแบบสี่อบถามสี่ำาหรบัพนักงานจัำานวน 13,005 และ
ม่ผ่้ต่อบแบบสี่อบถามที่ั�งสิี่�น 12,593 คน คิดเป็็น 96.77% ขึ้อง
องค์กร ในปี็ 2565 ม่ระดับความพ้งพอใจัรอ้ยละ 81.98 ป็ระเด็น
ที่่�ได้รับความพ้งพอใจัส่ี่งส่ี่ด ได้แก่ ความคิดเห็นและม่มมอง 
เช้ิงบวกต่่อเพ่�อนรว่มงานและหัวหน้างานขึ้องที่่านม่ระดับความ
พ้งพอใจัที่่�รอ้ยละ 87.8 รองลงมาค่อความพ้งพอใจัขึ้องพนักงาน
ที่่�จัะที่ำางานกบับรษัิัที่ฯ ต่อ่ไป็ มร่ะดบัความพ้งพอใจัที่่�รอ้ยละ 84.8 
โดยเราต่ั�งเป้็าหมายไว้ท่ี่� 80% ซ้ึ่�งเกินกว่าเป้็าหมาย

 ควัามผ่กพันของบุคลากร 
 บรษัิัที่ฯ ต่ระหนักว่า “บ่คลากร” เป็็นที่รพัยากรที่่�สี่ำาคัญ 
ซ้ึ่�งจัะนำาพาให้องค์กรป็ระสี่บความสี่ำาเร็จัต่ามเป้็าหมายที่่�ได้ต่ั�ง 
ไว้ได้ การเสี่ริมสี่ร้างความผ่กพันให้กับบ่คลากรเป็็นส่ี่วนสี่ำาคัญ
ที่่�จัะช่้วยผลักดันให้เกิดความท่่ี่มเที่อ่ทิี่ศต่นในการที่ำางานและร่ส้้ี่ก 
เป็็นเจัา้ขึ้องหรอ่ม่ส่ี่วนรว่ม ซ้ึ่�งจัะส่ี่งผลให้บรษัิัที่ฯ บรรล่เป้็าหมาย 
องค์กรที่่�วางไว้ได้ บรษัิัที่ฯ จัง้ม่แนวที่างการพัฒนาระดับความ 
ผ่กพันให้เกิดข้ึ้�นกับบ่คลากรในองค์กร ช้่วยสี่รา้งความม่ส่ี่วนรว่ม 
ความส่ี่ขึ้ในการที่ำางาน ความภาคภ่มิใจัที่่�เป็็นส่ี่วนหน้�งขึ้ององคก์ร 
ต่ลอดจันสี่รา้งเสี่รมิความผ่กพันกับองค์กรในระยะยาว โดยผ่าน 
กิจักรรมต่่างๆ อย่างต่่อเน่�อง ให้การด่แลเอาใจัใส่ี่ด้านค่ณ์ภาพ 

ช้่วิต่การที่ำางาน (Quality of Work Life : QWL) รวมที่ั�ง 
สี่นบัสี่น่นใหพ้นกังานไดม้ส่่ี่วนรว่มในการกำาหนดสิี่ที่ธิิป็ระโยช้นต์่า่งๆ 
ผา่นคณ์ะกรรมการสี่วัสี่ดกิารในสี่ถานป็ระกอบกิจัการ
 โดยปี็ 2565 ระดับความผ่กพันขึ้องพนักงานอย่่ที่่�
ร้อยละ 84.80 โดยม่การส่ี่งเสี่รมิกิจักรรมสี่รา้งความผ่กพันขึ้อง
พนกังานกบับรษัิัที่ฯ ไดแ้ก ่การจัดักจิักรรมแขึ้ง่ขึ้นักฬ่าภายในเขึ้ต่, 
การท่ี่องเที่่�ยวป็ระจัำาปี็และการจัดัเล่�ยงสัี่งสี่รรค์ในวาระต่า่งๆ เป็็นต่น้

 ปีระเด็นทุ่� 5 : การปีฏิิบัต่ิต่่อแรงงานอย่างเป็ีนธรรม
 บริษััที่ฯ ม่นโยบายและข้ึ้อป็ฏิิบัต่ิต่่อพนักงานโดย 
เที่่าเท่ี่ยมกันโดยไม่ม่ขึ้้อยกเว้นและให้ความเป็็นธิรรมต่่อพนักงาน 
ท่ี่กระดับ  ทัี่�งในเร่�องขึ้องการกำาหนดค่าต่อบแที่น การโยกย้าย
พนักงาน การฝึกอบรม ส่ี่ขึ้ภาพช้ว่อนามัย ความป็ลอดภัย และ
การเต่ิบโต่ในหน้าท่ี่�การงาน รวมถ้งการค้่มครองแรงงาน และ
จััดให้ม่คณ์ะกรรมการสี่วัสี่ดิการในสี่ถานป็ระกอบกิจัการ ซ้ึ่�งรบั
ผิดช้อบในการจััดการที่ำาแผนการดำาเนินงานการจััดกิจักรรม
แรงงานสัี่มพันธ์ิ ป็ระสี่านกับหน่วยงานที่่�เก่�ยวขึ้้อง

 ข้อพิพาทุทุางด้านแรงงาน 
 นับต่ั�งแต่่ก่อต่ั�งบรษัิัที่ฯ มายังไม่เคยม่ขึ้้อพิพาที่ที่างด้าน
แรงงาน เน่�องจัากคณ์ะกรรมการบรษัิัที่ย้ดมั�นในด้านกฎหมาย 
กฎระเบ่ยบต่่างๆ อย่างเครง่ครดั นอกจัากนั�น บรษัิัที่ฯ ม่
กำาหนดและให้สี่วัสี่ดิการผลป็ระโยช้น์ต่่างๆ บางอย่างมากกว่า
ที่่�กฎหมายกำาหนดต่ั�งไว้เพราะเล็งเห็นถ้งความส่ี่ขึ้ขึ้องพนักงาน
ควบค่่กับการป็ระกอบกิจัการขึ้ององค์กรอย่างยั�งย่น

 นโยบายการส่ี่งเสี่รมิผ้่ด้อยโอกาสี่พิการ
 บรษัิัที่ฯ ไดเ้ลง็เหน็ถ้งการยกระดบัการพฒันาคณ่์ภาพช้่วิต่
คนพิการหร่อผ่้ด้อยโอกาสี่ให้ด่ข้ึ้�นและเพ่�อเป็็นการส่ี่งเสี่ริมให้ 
คนพกิารไดม้โ่อกาสี่แสี่ดงความสี่ามารถ ซ้ึ่�งก่อใหเ้กดิการมร่ายได้   
สี่ามารถพ้�งพาต่นเองได้และลดภาระขึ้องครอบครวัและสัี่งคมที่่� 
ต่้องให้การอ่ป็การะเล่�ยงด่   รวมที่ั�งเป็็นการส่ี่งเสี่รมิให้คนพิการ 
เป็็นกำาลังสี่ำาคัญในการเสี่ริมสี่ร้างที่างเศรษัฐกิจัขึ้องครอบครัว
และป็ระเที่ศ   
 ในปี็ 2565 บริษััที่ฯ ได้ดำาเนินการต่าม พ.ร.บ. ส่ี่งเสี่ริม
และพัฒนาค่ณ์ภาพช้่วิต่คนพิการ พ.ศ. 2550 มาต่รา 33 ม่การ 
รบัผ่้พิการเขึ้้ามาที่ำางาน จัำานวน 2 คน โดยม่สัี่ดส่ี่วนการจัา้งงาน
คนพิการต่ำากว่าเกณ์ฑ์์ที่่�กำาหนด ซ้ึ่�งส่ี่วนที่่�เหล่อบริษััที่ ได้นำา
ส่ี่งเงินเขึ้้ากองท่ี่นส่ี่งเสี่ริมและพัฒนาค่ณ์ภาพช่้วิต่คนพิการ 
ครบถ้วนต่รงต่ามหลักเกณ์ฑ์์ที่่�กฎหมายกำาหนด
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 การม่ส่ี่วันรว่ัม ส่ี่งเสี่รมิ และพัฒนาช่มุช่น
 การส่ี่งเสี่รมิและพัฒนาสัี่งคมม่บที่บาที่สี่ำาคัญอย่างยิ�งในการดำาเนินธ่ิรกิจัในปั็จัจ่ับัน เพราะการเป็ล่�ยนแป็ลงท่ี่�เกิดข้ึ้�นส่ี่งผล 
ให้สี่ภาพสัี่งคมเส่ี่�อมโที่รมลง บรษัิัที่ฯ ถ่อว่าบที่บาที่ในการม่ส่ี่วนรบัผิดช้อบต่่อสัี่งคมถ่อเป็็นสิี่�งสี่ำาคัญขึ้องบรษัิัที่ฯ เช้่นกัน จัง้เป็็นสี่าเหต่่
หน้�งที่่�ที่ำาให้บรษัิัที่ฯ หันมาใส่ี่ใจัและรว่มพัฒนาสัี่งคมให้ด่ยิ�งข้ึ้�น ซ้ึ่�งจัะม่่งเน้นให้สัี่งคมม่ความเจัรญิก้าวหน้า โดยการม่ส่ี่วนรว่มพัฒนา
คนในสัี่งคมเพ่�อที่ำาให้คนในสัี่งคมม่ความเจัรญิก้าวหน้าอย่างยั�งย่น

 โครงการเพื�อสัี่งคม : สี่รา้งช่มุช่นให้เข็มแข็ง
 
 เมืองไทุย แคปีปิีต่อล มอบช่ดุของใช่จ้ำาเป็ีนสี่ำาหรบัผ้่ป่ีวัยต่ิดเช่ื�อ COVID-19 จ.สุี่โขทุัย
 ค่ณ์ช้่ช้าต่ิ เพ็ช้รอำาไพ ป็ระธิานกรรมการบรหิาร และค่ณ์ดาวนภา เพช้รอำาไพ กรรมการผ้่จัดัการ บรษัิัที่ เม่องไที่ย เเคป็ปิ็ต่อล 
จัำากัด (มหาช้น) ส่ี่งมอบช้่ดขึ้องใช้้จัำาเป็็น เพ่�อนำาไป็ช้่วยเหล่อผ้่ป่็วยต่ิดเช่้�อ COVID-19 จัำานวน 300 ช่้ด กระจัายให้แก่โรงพยาบาล
ในจังัหวัดส่ี่โขึ้ที่ัย

 เมืองไทุย แคปีปิีต่อล สี่นับสี่นุนเครื�องคอมพิวัเต่อร ์ให้โรงพยาบาลสุี่โขทุัย
 บรษัิัที่ฯ เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากัด (มหาช้น) มอบเคร่�องคอมพิวเต่อรแ์ละแล็ป็ที่็อป็ให้โรงพยาบาลส่ี่โขึ้ที่ัย เพ่�อสี่นับสี่น่นการ
ป็ฏิิบัต่ิงานในช้่วงสี่ถานการณ์์การแพรร่ะบาดโรค COVID-19 โดยม่ค่ณ์วศิน เดช้กิจัวิกรม เป็็นผ่้แที่นมอบให้บ่คลากรที่างการแพที่ย์ขึ้อง
โรงพยาบาล ป็ระกอบด้วยเคร่�องคอมพิวเต่อร ์จัำานวน 7 ช้่ด แล็ป็ที่็อป็ จัำานวน 3 ช้่ด ม่ลค่ารวม  236,340 บาที่
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 เมืองไทุย แคปีปิีต่อล สี่รา้งอาคาร ศ่นย์ทุันต่กรรมและงานบรหิาร โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จ.สุี่โขทุัย
 คณ่์ดาวนภา เพช้รอำาไพ กรรมการผ้่จัดัการ บรษัิัที่ เมอ่งไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากดั (มหาช้น) ไดบ้รจิัาคเงนิจัำานวน 30 ลา้นบาที่ เพ่�อ
สี่รา้งอาคารศ่นย์ที่ันต่กรรมและงานบรหิาร โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังัหวัดส่ี่โขึ้ที่ัย โดยออกแบบเป็็นอาคารคอนกรต่่ 2 ช้ั�น พ่�นที่่�
ใช้้สี่อยที่ั�งหมด 1,700 ต่ารางเมต่ร ซ้ึ่�งอาคารดังกล่าว ออกแบบและควบค่มการก่อสี่รา้ง โดย ค่ณ์ป็รทิี่ัศน์ เพช้รอำาไพ รองกรรมการ
ผ่้จัดัการ บรษัิัที่ เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากัด (มหาช้น)  ม่กำาหนดส่ี่งมอบต่้นเด่อนมกราคม 2566

 

 

 เมืองไทุย แคปีปิีต่อล มอบเงนิ จำานวัน 110 ล้านบาทุ จดัซื้ื�อเครื�องมือแพทุย์รว่ัมส้่ี่ภัย COVID-19
 ค่ณ์ช้่ช้าต่ิ เพ็ช้รอำาไพ ป็ระธิานกรรมการบรหิาร และค่ณ์ดาวนภา เพช้รอำาไพ กรรมการผ่้จัดัการ บรษัิัที่ เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล 
จัำากัด (มหาช้น) บริจัาคเงินจัำานวน 110 ล้านบาที่ เพ่�อจััดซ่ึ่�อคร่ภัณ์ฑ์์ที่างการแพที่ย์ที่่�จัำาเป็็นต่้องใช้้ในการด่แลรักษัาผ่้ป่็วยต่ิดเช้่�อ 
COVID-19 ให้โรงพยาบาลด่านหน้า 9 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลศิรริาช้ 2.โรงพยาบาลจ่ัฬาลงกรณ์์ สี่ภากาช้าดไที่ย 3.โรงพยาบาล
ธิรรมศาสี่ต่รเ์ฉลิมพระเก่ยรต่ิ 4.โรงพยาบาลวช้ิรพยาบาล 5.โรงพยาบาลในสัี่งกัดกร่งเที่พมหานคร (10 เเห่ง) 6.โรงพยาบาลรามาธิิบด่  
7.สี่ถาบันการแพที่ย์จักัรน่ฤบดนิที่ร ์โรงพยาบาลรามาธิิบด ่8.สี่ถาบนับำาราศนราดร่ กรมควบคม่โรค และ 9.โรงพยาบาลต่า่งๆ ในจังัหวดัส่ี่โขึ้ที่ยั
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 เมืองไทุย แคปีปิีต่อล จบัมือ STeP แถลงข่าวัควัามสี่ำาเรจ็กิจกรรม “สี่านฝัันเกษีต่รกรไทุย จากใจเมืองไทุย แคปีปิีต่อล”
 เมอ่งไที่ย แคป็ปิ็ต่อล รว่มกบัอ่ที่ยานวิที่ยาศาสี่ต่รแ์ละเที่คโนโลย ่ มหาวทิี่ยาลยัเช้ย่งใหม ่ แถลงขึ้า่วความสี่ำาเรจ็ัโครงการเมอ่งไที่ย 
แคป็ปิ็ต่อล พัฒนาไที่ยอย่างยั�งย่น สี่านฝันเกษัต่รกรผ่้เล่�ยงผ้�งในพ่�นที่่�ภาคเหน่อ ณ์ NSP Exhibition Hall อาคารอำานวยการอ่ที่ยาน
วทิี่ยาศาสี่ต่รภ์าคเหนอ่ (จังัหวดัเช้ย่งใหม)่ โดยมเ่กษัต่รกรผ้่เล่�ยงผ้�งในภาคเหนอ่เขึ้า้รว่มพฒันาศักยภาพรบัการถา่ยที่อดองค์ความร่ด้้าน
เที่คโนโลย่และการเล่�ยงผ้�ง ต่ลอดจันวางแผนการเงนิขึ้องกิจัการ การสี่รา้งแบรนด์การต่ลาด จัากอ่ที่ยานวิที่ยาศาสี่ต่รแ์ละเที่คโนโลย่ 
มหาวิที่ยาลัยเช้่ยงใหม่ จันนำามาต่่อยอดจันเกิดเป็็นผลิต่ภัณ์ฑ์์ที่่�หลากหลาย อาที่ิเช้่น ผลิต่ภัณ์ฑ์์ Sleeping Mask นำาผ้�งที่านาคา 
จัากกล่่มวิสี่าหกิจัช้่มช้นผลิต่ภัณ์ฑ์์จัากผ้�งป่็าก๋อย จังัหวัดเช้่ยงราย ผลิต่ภัณ์ฑ์์เที่่ยนหอมอโรม่า จัากวิสี่าหกิจัช้่มช้นผ้�งจัา๋ฟัารม์พะเยา 
เป็็นต่้น นอกจัากน่�ภายใต่้ความรว่มม่อระหว่างหน่วยงานภาคเอกช้นและมหาวิที่ยาลัย ที่่�เป็็นสี่ะพานเช้่�อมโยงให้เกิดการนำาเอาองค์ความ
ร่ถ้่ายที่อดให้แก่เกษัต่รกร เพ่�อเกิดการใช้้ป็ระโยช้น์ได้อย่างม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพส่ี่งส่ี่ด ซ้ึ่�งบรษัิัที่ เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากัด (มหาช้น) เป็็น
เอกช้นรายแรกที่่�สี่รา้งความรว่มม่อกับที่างอ่ที่ยานฯ ในการพัฒนากล่่มผ่้เล่�ยงผ้�ง

 

 
 
 
 
 

 

 กลยุทุธ์ในการสี่รา้งคุณค่าทุางเศรษีฐกิจของช่มุช่น
 บรษัิัที่ฯ ต่ระหนกัถ้งขึ้อ้จัำากดัดา้นองคค์วามร่ท้ี่่�จัำาเป็็นต่อ่การดำาเนนิธ่ิรกจิัและด้านปั็จัจัยัการผลติ่ขึ้องช่้มช้นในหลานพ่�นที่่� กลยท่ี่ธ์ิ
ขึ้องการดำาเนินงานจัง้เน้นที่่�การพัฒนาขึ้่ดความสี่ามารถขึ้องคนในช้่มช้นผ่านการให้ความร่ ้ การพัฒนาที่ักษัะ การสี่นับสี่น่นด้านอ่ป็กรณ์์
และโครงสี่รา้งพ่�นฐานช้่องที่างการจัำาหน่าย และด้านการต่ลาด 
 การพฒันาช้ม่ช้นจัะต่อ้งอย่บ่นความต่อ้งการขึ้องช้าวบา้นในพ่�นที่่� จัง้ไดม้ก่ารลงพ่�นที่่�เพ่�อสี่ำารวจัความต้่องการและความคาดหวงั
จัากช้่มช้นและผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยท่ี่กกล่่ม รวมทัี่�งป็ระเมินผลกระที่บที่่�จัะเกิดข้ึ้�นต่่อสัี่งคมและสิี่�งแวดล้อม และนำาขึ้้อคิดเห็นขึ้องช้่มช้นและ
ผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยมาพัฒนาเป็็นแนวที่างในการดำาเนินการ
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 การเข้าถ่งแหล่งเงนิทุุนของล่กค้า
 บรษัิัที่ฯ ม่ง่เนน้การเขึ้า้ถ้งกล่ม่ลก่คา้ดว้ยกลยท่ี่ธ์ิการขึ้ยายจัำานวนสี่าขึ้าไป็ที่ั�วป็ระเที่ศซ้ึ่�งดำาเนนิต่ามแผนธ่ิรกิจัระหวา่งปี็ 2564-2566 
ส่ี่งผลให้ล่กค้าและป็ระช้าช้น โดยเฉพาะกล่่มล่กค้าที่่�ไม่สี่ามารถเขึ้้าถ้งบรกิารขึ้องธินาคารพาณ์ิช้ย์ หรอ่ดิจัทิี่ัลแบงก์กิ�งให้สี่ามารถเขึ้้าถ้ง
การใหบ้รกิารขึ้องบรษัิัที่ฯ ไดส้ี่ะดวกมากยิ�งข้ึ้�น โดยในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ ไดเ้ปิ็ดสี่าขึ้าใหมจ่ัำานวน 869 สี่าขึ้า เป็็นสี่าขึ้าใหญจ่ัำานวน 32 สี่าขึ้า 
สี่าขึ้ายอ่ยจัำานวน 374 สี่าขึ้า และสี่าขึ้าศ่นยบ์รกิารจัำานวน 463 สี่าขึ้า ที่ั�งน่�แผนธ่ิรกจิัระหว่างปี็ 2564-2566 จัะยงัคงเพิ�มอตั่ราการเต่บิโต่
ขึ้องบรษัิัที่ฯ ผา่นการเปิ็ดสี่าขึ้าเพิ�มเต่มิเฉล่�ยปี็ละ 500-600 สี่าขึ้า อก่ที่ั�งบรษัิัที่ฯ ไดเ้พิ�มกลยท่ี่ธ์ิการขึ้ยายช่้องที่างการป็ล่อยสิี่นเช่้�อเพิ�ม
ผลิต่ภัณ์ฑ์์และบรกิารสิี่นเช้่�อใหม่ๆ เพิ�มข้ึ้�น

ปี็ จำานวนสาขั้าใหม่ (สาขั้า)

2563 777

2564 915

2565 869

การยกระดับมาต่รฐานทุางจรยิธรรมของอุต่สี่าหกรรม (Ethical 
Standards & Policy Influence)
บรษัิัที่ฯ รว่มกับผ่้ป็ระกอบการในสี่มาคมการค้าผ้่ป็ระกอบธ่ิรกิจั 
สิี่นเช่้�อที่ะเบ่ยนรถและช้มรมสิี่นเช่้�อส่ี่วนบ่คคลได้เขึ้้าร่วมการ 
รบัฟัังความคดิเหน็ซ้ึ่�งจัดัโดยธินาคารแหง่ป็ระเที่ศไที่ย ในป็ระเดน็
ที่่�เก่�ยวขึ้้องกับการยกระดับมาต่รฐานขึ้องการดำาเนินธ่ิรกิจัใน
อ่ต่สี่าหกรรม อาที่ิ มาต่รการให้ความช่้วยเหล่อล่กค้าที่่�ได้รับ 
ผลกระที่บจัากการแพร่ระบาดขึ้องโรคต่ิดเช่้�อไวรัสี่โคโรนา 
(COVID-19) ในการป็รบัอตั่ราเพดานดอกเบ่�ยสิี่นเช้่�อส่ี่วนบ่คคล
ภายใต่ก้ารกำากบัและสิี่นเช่้�อรายย่อยเพ่�อการป็ระกอบอาช้พ่ภายใต่้ 
การกำากับ โดยป็รบัดอกเบ่�ยลดลงรอ้ยละ 3-4 การป็รบัวิธ่ิการ
คำานวณ์ดอกเบ่�ยผดินัดช้ำาระ รวมถ้งแนวที่างการคดิคา่ธิรรมเนย่ม
ค่าต่ิดต่ามที่วงถามเพ่�อให้ป็ระช้าช้นได้รับป็ระโยช้น์ส่ี่งส่ี่ดใน
สี่ถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดขึ้องโรคติ่ดเช้่�อไวรสัี่โคโรนา (COVID-19) 
ในปั็จัจ่ับัน

การปีล่กฝััังการต่ระหนักร่แ้ละวัินัยทุางการเงนิให้แก่ล่กค้า
จัากสี่ถานการณ์์การแพร่ระบาดขึ้องโรคต่ิดเช่้�อไวรัสี่โคโรนา  
(COVID-19) พบว่าภาพรวมขึ้องต่ลาดแรงงานป็ระเที่ศไที่ย
ที่ั�งป็ระเที่ศไดร้บัผลกระที่บอย่างร่นแรง ส่ี่งผลใหป้็ระช้าช้นวา่งงาน 
และม่อตั่ราการว่างงานส่ี่งที่่�ส่ี่ด อก่ที่ั�งปั็ญหาหน่�สิี่นครวัเรอ่นยัง 
ขึ้ยายต่ัวเพิ�มข้ึ้�นต่่อเน่�อง สี่าเหต่่หลักเกิดจัากภาวะเศรษัฐกิจัที่่�ยัง 
ไม่สี่ามารถขึ้ยายต่ัวได้ในระดับป็กต่ิสี่ะที่้อนให้เห็นว่ารายได้ 
ครวัเรอ่นยงัคงไม่ฟืั� นตั่วไดอ้ย่างเต่ม็ที่่� ซ้ึ่�งจัะกระที่บต่่อสี่ภาพคลอ่ง 

และความสี่ามารถในการช้ำาระหน่�ขึ้องครวัเรอ่น ซ้ึ่�งอาจัก่อให้เกิด
ป็ระเด็นปั็ญหาต่ามมา อาที่ิ ปั็ญหาหน่�เส่ี่ย ปั็ญหาการป็รับ 
โครงสี่รา้งหน่� ปั็ญหาการก่อหน่�นอกระบบ เป็็นต่้น จัากปั็ญหา 
ดังกล่าว บรษัิัที่ฯ ได้เล็งเห็นว่าป็ระช้าช้นระดับฐานรากอก่หลาย 
กล่่มยังขึ้าดที่ักษัะความร่ค้วามเขึ้้าใจั และการวางแผนด้านการ
บรหิารจัดัการที่างการเงนิที่่�ด่ บรษัิัที่ฯ จัง้ได้ดำาเนินโครงการเสี่รมิ
สี่ร้างวินัยที่างการเงินให้กับล่กค้า เพ่�อหวังว่าจัะเป็็นส่ี่วนหน้�ง 
ในการช้่วยลดปั็ญหาการเกิดหน่�สิี่นขึ้องป็ระช้าช้นในปั็จัจ่ับัน

โครงการร่ร้บั-จบัจา่ย
บรษัิัที่ฯ ได้จัดัที่ำาโป็รแกรมร่ร้บัจับัจัา่ย ซ้ึ่�งเป็็นโป็รแกรมบัญช้่ให้ 
ผ่้ใช้้งานสี่ามารถบันท้ี่กรายรบั-รายจัา่ย ต่ามแนวที่างป็ฏิิบัต่ิขึ้อง 
ธินาคารแห่งป็ระเที่ศไที่ย เพ่�อต่อบสี่นองต่่อเป้็าหมายการลดหน่� 
ครวัเรอ่นในภาคป็ระช้าช้นขึ้องธินาคารแหง่ป็ระเที่ศไที่ย  พรอ้มที่ั�ง 
เปิ็ดให้ล่กค้าขึ้องบรษัิัที่ฯ และป็ระช้าช้นที่ั�วไป็สี่ามารถดาวน์โหลด
โป็รแกรมจัากหน้าเว็บไซึ่ต่์ขึ้องบรษัิัที่ฯ ไป็ใช้้ได้โดยไม่ม่ค่าใช้้จัา่ย 
โดยโป็รแกรมสี่ามารถวเิคราะหพ์ฤต่กิรรมการใช้จ้ัา่ยเพ่�อบง่ช้่�วนิยั
ที่างการเงิน โดยม่เป้็าหมายให้ผ้่ใช้้งานได้เขึ้้าใจัพฤต่ิกรรมการ
ใช้้จัา่ยขึ้องต่นเอง สี่ามารถต่ิดต่ามค่าใช้้จัา่ย รายรบั และเงนิออม
ส่ี่วนต่ัวได้ หรอ่หากล่กค้าและป็ระช้าช้นที่ั�วไป็ต่้องการสี่ม่ดบันท้ี่ก
บัญช้่รายรบั-รายจัา่ย ก็สี่ามารถแจัง้ความป็ระสี่งค์ได้จัากสี่าขึ้า
ขึ้องบรษัิัที่ฯ ที่่กสี่าขึ้าที่ั�วป็ระเที่ศ

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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สี่านฝัันเกษีต่รกรไทุย จากใจเมืองไทุยแคปีปิีต่อล
บรษัิัที่ฯ รว่มกับอ่ที่ยานวิที่ยาศาสี่ต่รแ์ละเที่คโนโลย่ มหาวิที่ยาลัย 
เช้ย่งใหม ่(STeP) และโครงการ Smart Bee คณ์ะวทิี่ยาศาสี่ต่ร ์
มหาวทิี่ยาลยัเช้ย่งใหม ่ ไดม้ก่ารดำาเนนิกจิักรรมรว่มกนัเพ่�อส่ี่งเสี่รมิ 
ช้่วยเหล่อและพัฒนาศักยภาพกล่่มเกษัต่รกร ซ้ึ่�งถ่อเป็็น 1 ใน
กล่่มล่กค้าขึ้องบรษัิัที่ฯ โดยเริ�มต้่นจัากกล่่มเกษัต่รผ่้เล่�ยงผ้�งใน
ภาคเหน่อจัำานวนกว่ารอ้ยละ 89 จัากสัี่ดส่ี่วนเกษัต่รกรผ่้เล่�ยงผ้�ง 
ที่ั�งหมดในป็ระเที่ศไที่ย ผ่านการเรย่นร่เ้ที่คโนโลย่การเล่�ยงผ้�งให้
ความร่แ้ละการสี่นับสี่น่นที่างด้านการเงนิ การคำาป็รก้ษัาเช้ิงล้ก 
ในการสี่นับสี่น่นการพัฒนา และผลิต่ต้่นแบบผลิต่ภัณ์ฑ์์จัากผ้�ง 
เพ่�อการต่่อยอดธ่ิรกิจัและสี่ามารถยกระดับผลิต่ภัณ์ฑ์์จัากผ้�งได้  
อก่ที่ั�งยังม่ส่ี่วนช้่วยในการสี่นับสี่น่นส่ี่งเสี่รมิและพัฒนาอาช้่พขึ้อง
เกษัต่รกรผ่้เล่�ยงผ้�งให้ม่ช้่วิต่และความเป็็นอย่่ที่่�ด่ข้ึ้�นต่่อไป็

การพัฒนาและสี่รา้งสี่รรค์นวััต่กรรม และ Digital Transfor-
mation
ในปั็จัจ่ับันการเขึ้้าถ้งกล่่มล่กค้าด้วยการใช้้เที่คโนโลย่ถ่อเป็็นหน้�ง 
ในกลย่ที่ธ์ิท่ี่�สี่ำาคัญต่่อการแขึ้่งขึ้ันในกล่่มอ่ต่สี่าหกรรม อาที่ิ  
การใช้้แอป็พลิเคชั้นหร่อการให้บริการด้านเที่คโนโลย่และ 
การส่ี่�อสี่าร เป็็นต่้น ซ้ึ่�งบริษััที่ฯ ได้ริเริ�มนำาเที่คโนโลย่มาใช้้เพ่�อ 
ป็รบัป็ร่งป็ระสี่บการณ์์การใช้้บรกิารขึ้องกล่่มล่กค้า (Customer  
Experience Management) เพ่�อให้ล่กค้าขึ้องบรษัิัที่ฯ ได้รบั
ความสี่ะดวกสี่บายและความรวดเรว็ในการให้บรกิารเพิ�มมากข้ึ้�น
และยังสี่อดคล้องกับหลักเกณ์ฑ์์การป็ระกอบธ่ิรกิจัสิี่นเช่้�อส่ี่วน
บ่คคลดิจัิที่ัล (Digital Personal Loan) ขึ้องธินาคารแห่ง
ป็ระเที่ศไที่ย เพ่�อส่ี่งเสี่รมิให้ป็ระช้าช้นเขึ้้าถ้งบรกิารที่างการเงนิ
ผ่านระบบและสี่ามารถใช้้ขึ้้อม่ลที่างเล่อก (Alternative Data) 
โดยเฉพาะกล่ม่ท่ี่�ไมม่ร่ายไดป้็ระจัำา กล่่มที่่�ไมส่ี่ามารถพส่ิี่จัน์รายได้  
และกล่่มที่่�ไม่ม่ที่รพัย์สิี่นที่่�สี่ามารถใช้้เป็็นหลักป็ระกัน ซ้ึ่�งส่ี่งผลให้ 
การแขึ้่งขึ้ันในต่ลาดสิี่นเช้่�อส่ี่วนบ่คคลที่ว่ความร่นแรงเพิ�มมากข้ึ้�น 
ดังนั�น บรษัิัที่ฯ จัง้เล็งเห็นถ้งโอกาสี่ท่ี่�จัะได้นำาเที่คโนโลย่มาเป็็น 
ช้่องที่างในการขึ้อสิี่นเช้่�อส่ี่วนบ่คคลที่่�ไม่ม่หลักป็ระกัน อ่กที่ั�ง 
ยังเป็็นการสี่รา้งโอกาสี่ในการเข้ึ้าถ้งแหล่งเงนิท่ี่นขึ้องล่กค้าขึ้อง 
บรษัิัที่ฯ อก่ด้วย 
 โดยบรษัิัที่ฯ ใหค้วามสี่ำาคญัในย่คที่่�เที่คโนโลย่เขึ้า้มบ่ที่บาที่ 
สี่ำาคญัในการขึ้บัเคล่�อนธ่ิรกจิั บรษัิัที่ฯ จัง้ไดม้ก่ารพัฒนานวตั่กรรม 
และเที่คโนโลยท่ี่่�ช่้วยอำานวยความสี่ะดวกในการดำาเนนิกิจักรรมต่า่งๆ 
ขึ้องล่กค้าและผ่้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยที่่กฝ่ายเพ่�อเป็็นเคร่�องม่อในการช่้วย
ให้การดำาเนินงานขึ้องบรษัิัที่ฯ ม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพมากยิ�งข้ึ้�น อ่กที่ั�ง 
ยังช่้วยบริหารจััดการความสัี่มพันธ์ิกับล่กค้าเพ่�อให้ต่อบสี่นอง
ความคาดหวังขึ้องล่กค้าต่่อค่ณ์ภาพและความป็ลอดภัยในสิี่นค้า

และบรกิาร ซ้ึ่�งปั็จัจ่ับัน บรษัิัที่ฯ ได้ม่การพัฒนานวัต่กรรมขึ้อง
ธ่ิรกิจั หรอ่ Mobile Application ที่ั�งหมดขึ้องธ่ิรกิจัเพ่�อให้
สี่ามารถต่อบสี่นองต่่อความต้่องการขึ้องล่กค้าได้ด่ยิ�งข้ึ้�นเพ่�อ
ให้ผ้่ม่ส่ี่วนเก่�ยวขึ้้องได้ม่ส่ี่วนรว่มในนวัต่กรรมที่างธ่ิรกิจัขึ้องบริ
ษััที่ฯ จัง้จัดัต่ั�งโครงการ “ส่ี่งเสี่รมินวัต่กรรม” โดยเปิ็ดโอกาสี่
ให้พนักงานที่่กคนได้เสี่นอกระบวนการ และ/หร่อผลิต่ภัณ์ฑ์์
ใหม่ๆ มาพิจัารณ์าพัฒนาและส่ี่งเสี่รมินวัต่กรรมที่างธ่ิรกิจัขึ้องบ
รษัิัที่ฯ ต่่อไป็ โดยจัะเริ�มโครงการภายในปี็ 2566 น่�

กระบวันการในการพัฒนาและส่ี่งเสี่รมิวััฒนธรรมด้านนวััต่กรรม
ภายในบรษัิีทุฯ
 1. จัดัต่ั�งหนว่ยงานเพ่�อพฒันานวตั่กรรมสี่ำาหรบัผลติ่ภัณ์ฑ์์ 
  และบรกิาร รบัฟัังความคิดเห็นขึ้องผ่้ม่ส่ี่วนเก่�ยวข้ึ้อง  
  เพ่�อนำามาที่บที่วนและพัฒนานวัต่กรรมใหม่ ๆ
 2. ส่ี่งเสี่ริมการสี่ร้างค่านิยมและวัฒนธิรรมองค์กรที่่� 
  สี่นับสี่น่นให้พนักงานเกิดความคิดสี่รา้งสี่รรค์
 3. ส่ี่งเสี่รมิการพัฒนานวัต่กรรมที่่�จัะก่อให้เกิดม่ลค่าต่่อ 
  ธ่ิรกิจั เศรษัฐกิจั สัี่งคมและสิี่�งแวดล้อม

การสี่รา้งสี่รรค์นวััต่กรรมและการทุำางานด้านดิจทิุัลในปีี 2565
 1. แอปีพลิเคช่นั “เมืองไทุย แคปีปิีต่อล 4.0”
 บรษัิัที่ฯ ไดพ้ฒันาแอป็พลเิคช้นั “เมอ่งไที่ย แคป็ปิ็ต่อล 4.0” 
เพ่�ออำานวยความสี่ะดวกล่กค้าโดยไม่ต่้องเดินที่างไป็สี่าขึ้า ในช้่วง
การแพรร่ะบาดขึ้องโรคต่ิดเช่้�อไวรสัี่โคโรนา (COVID-19) ซ้ึ่�ง
ภายในแอป็พลิเคช้ันล่กค้าสี่ามารถต่รวจัสี่อบระยะเวลาการครบ
กำาหนดช้ำาระ ยอดที่่�ต่้องช้ำาระ และยอดสิี่นเช้่�อค้างช้ำาระ นอกจัากน่� 
ยังเป็็นช้่องที่างในการช้ำาระเงนิผ่าน Digital Payment อก่ที่ั�ง
ยังม่ส่ี่วนช่้วยลดป็ริมาณ์การใช้้กระดาษัในการจััดเก็บสี่ลิป็หร่อ
ใบเสี่รจ็ั อ่กทัี่�งยังเพิ�มป็ระสิี่ที่ธิิภาพในการให้บรกิารและการจััด
เก็บขึ้้อม่ลท่ี่�สี่ะดวกและรวดเรว็เพิ�มมากยิ�งข้ึ้�น ซ้ึ่�งในปี็ 2565 ม่ 
ผ่้ลงที่ะเบ่ยนใช้้งานแอพลิเคช้ัน เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล 4.0 ผล 
การดำาเนินงานโดยในปี็ 2564 จัำานวน 385,437 บัญช้่ และ 
มย่อดการใช้จ้ัา่ยผา่นแอป็พลเิคช้นัจัำานวน 390,138 ครั�งรายการ*  
(บรษัิัที่ฯ จัะนบัจัำานวนยอดคา่ใช้จ้ัา่ยผา่นแอป็พลเิคชั้น ที่่�จัากจัำานวน 
ยอดใช้้จั่ายที่่�ที่ำารายการสี่ำาเร็จัเที่่านั�น  เพิ�มข้ึ้�น/ลดลง จัำานวน 
282,470 บัญช้่ เม่�อเที่่ยบกับปี็ที่่�ผ่านมา
 
 2. Cashless Society
 บรษัิัที่ฯ ไดด้ำาเนนิการรว่มกบัธินาคารพาณ์ชิ้ย ์สี่าขึ้าธินาคาร 
ต่า่งป็ระเที่ศ และสี่ถาบนัการเงนิเฉพาะกิจัในการใหบ้รกิารช้ำาระบลิ 
ขึ้า้มธินาคาร  (Crossbank bill payment) ผา่นเคร่�องรบัจัา่ยเงิน 
อตั่โนมัต่ิ และการช้ำาระเงนิผ่านอเิล็กที่รอกนิกส์ี่ (e-Payment)  
ในการที่ำาธ่ิรกรรมที่างการเงนิเพ่�ออำานวยความสี่ะดวกและรวดเรว็ 
ให้แก่ล่กค้าในการช้ำาระเงินก่้ และม่ส่ี่วนช้่วยในการสี่นับสี่น่น
มาต่รการเว้นระยะห่างที่างสัี่งคม (Social Distancing)  
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จัากสี่ถานการณ์์การแพร่ระบาดขึ้องโรคต่ิดเช่้�อไวรัสี่โคโรนา  
(COVID-19) อ่กที่ั�งยังเป็็นการต่อบสี่นองต่่อพฤต่ิกรรมขึ้อง 
ผ่้บริโภคท่ี่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงในปั็จัจ่ับันที่่�ม่ความทัี่นสี่มัยม่
ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ และเพิ�มความป็ลอดภัยในการที่ำาธ่ิรกรรมที่าง 
การเงนิ ซ้ึ่�งในปี็ 2565 มย่อดผ้่ที่ำาธ่ิรกรรมที่างการเงนิขึ้อง บรษัิัที่  
เมอ่งไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากดั (มหาช้น) จัำานวน 9,762,083 รายการ
โดยเพิ�มข้ึ้�น/ลดลง จัำานวน 7,145,082 รายการ เม่�อเที่่ยบกับปี็ที่่�
ผ่านมา

การต่ลาดยุคดิจทิุัล และกลยุทุธ์โซื้เช่ย่ลม่เด่ย
จัากพฤต่ิกรรมขึ้องผ่้บรโิภคในปั็จัจ่ับัน บรษัิัที่ฯ ได้เล็งเห็นถ้ง 
ช้อ่งที่างในการที่ำาการต่ลาดรป่็แบบใหม ่ โดยม่ง่ที่ำาการต่ลาดผา่น 
ส่ี่�อดิจัิที่ัลและโซึ่เช้่ยลม่เด่ยเพ่�อป็ระช้าสัี่มพันธ์ิและสี่ร้างฐาน
ความเช้่�อมั�นและความน่าเช้่�อถ่อให้กับบรษัิัที่ฯ นอกจัากน่�บรษัิัที่ฯ
ยังใช้้ส่ี่�อโซึ่เช้่ยลม่เด่ย อาทิี่ ในการสี่รา้งการม่ส่ี่วนรว่มกับกล่่ม
ล่กค้าขึ้องบรษัิัที่ฯ อาที่ิ เว็บไซึ่ต่์: www.muangthaicap.com 
Facebook Fan page: เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล : Muangthai 
Capital และ LINE Official Account: @muangthaicapital 
โดยช้่องที่างดังกล่าวล่กค้าสี่ามารถแจั้งเบาะแสี่การที่่จัรติ่ เป็็น
ช้่องที่างในการรบัเร่�องรอ้งเรย่น การรบัขึ้้อเสี่นอแนะและคำาต่ิช้ม 
ฯลฯ บริษััที่ฯ จั้งได้กำาหนดแนวที่างและวางเป้็าหมายในการ
ใช้้ช้่องที่างโซึ่เช้่ยลม่เด่ยในการส่ี่�อสี่ารและรบัฟัังความคิดเห็นให้
เกิดป็ระสิี่ที่ธิิภาพส่ี่งส่ี่ด

การพัฒนา AI Chatbot
บริษััที่ฯ ได้นำาเที่คโนโลย่ AI Chatbot ท่ี่�จัะช่้วยพัฒนาและ
ป็รบัป็ร่งการส่ี่�อสี่ารกับกล่่มล่กค้าผ่านช่้องที่างโซึ่เช้่ยลม่เด่ยให้ม่
ป็ระสิี่ที่ธิิภาพและรวดเร็วมากยิ�งข้ึ้�น โดย AI Chatbot ขึ้อง 
บรษัิัที่ฯ จัะที่ำาหน้าที่่�ต่อบขึ้้อซึ่ักถามขึ้องล่กค้าเบ่�องต้่นเก่�ยวกับ 
รายละเอ่ยดขึ้องผลิต่ภัณ์ฑ์์สิี่นเช้่�อ ขึ้ั�นต่อนในการดำาเนินการ 
ขึ้อสิี่นเช่้�อ ระบ่ท่ี่�ต่ั�งสี่าขึ้าขึ้องบริษััที่ฯ เป็็นต่้น ที่ั�งน่� ระบบ  
AI Chatbot กลายเป็็นเคร่�องม่อการส่ี่�อสี่ารที่่�สี่ำาคัญที่่�สี่ามารถ 
เช้่�อมต่อ่และสี่นบัสี่นน่การม่ส่ี่วนรว่มขึ้องลก่คา้ ต่ลอดจันสี่ามารถ
รักษัาการป็ฏิิสัี่มพันธ์ิกับล่กค้าได้ต่ลอดเวลาแม้อย่่นอกเวลาที่ำา
การบรษัิัที่ฯ ได้เริ�มวางแผนพัฒนา AI Chatbot เพ่�อที่่�จัะช้่วย
พฒันาและป็รบัป็ร่งการส่ี่�อสี่ารกบักล่ม่ล่กคา้ผา่นช้อ่งที่างโซึ่เช่้ยล 
ม่เดย่ ใหม้ป่็ระสิี่ที่ธิิภาพและรวดเรว็มากยิ�งข้ึ้�น โดย AI Chatbot  
ขึ้องบรษัิัที่ฯ

การบริหารจัดการข้อคิดเห็น ข้อเสี่นอแนะและข้อร้องเร่ยน
ของล่กค้า
เพ่�อยกระดับในการให้บริการ บริษััที่ฯ จั้งได้กำาหนดช้่องที่าง
ที่่�หลากหลายในการรบัเร่�องรอ้งเร่ยนที่่�เก่�ยวกับผลิต่ภัณ์ฑ์์และ
การให้บริการ อ่กที่ั�งยังได้กำาหนดแนวที่างในการแก้ไขึ้ปั็ญหา 
จััดการเร่�องร้องเร่ยนอย่างรวดเร็วและม่อิสี่ระ โดยฝ่ายธ่ิรการ
รบัผิดช้อบด่แล ที่ำาหน้าที่่�ป็ระสี่านงานแก้ไขึ้ปั็ญหาต่ิดต่ามความ 
ค่บหน้าต่ลอดจันเย่ยวยาช้ดใช้้อย่างม่ความเป็็นธิรรมในกรณ์่ที่่� 
ล่กค้าแจั้งร้องเร่ยนเขึ้้ามาว่าไม่พ้งพอใจัต่่อการบริการในบาง 
ช้อ่งที่างขึ้องบรษัิัที่ฯ จัะที่ำาการต่ดิต่อ่กลบัเพ่�อรบัที่ราบรายละเอย่ด 
เพิ�มเต่ิม และนำากลับมาป็รบัป็ร่งแก้ไขึ้การบรกิารให้ด่ยิ�งข้ึ้�น โดย
ในปี็ 2565 ม่ข้ึ้อรอ้งเรย่นขึ้องล่กค้าผ่านช้่องที่างที่่�บรษัิัที่ได้จัดั
เต่รย่มไว้ จัำานวน 1,987 ขึ้้อรอ้งเรย่น จัากท่ี่กสี่าขึ้าที่ั�วป็ระเที่ศ 

ผลสี่ำารวัจควัามพ่งพอใจของล่กค้า
การป็ระเมนิความพ้งพอใจัต่อ่ลก่ค้ามค่วามสี่ำาคญัในการวิเคราะห์
ผลิต่ภัณ์ฑ์์และการให้บรกิารขึ้องบรษัิัที่ฯ เพ่�อนำาขึ้้อม่ลจัากล่กค้า 
ที่่�ไดไ้ป็แก้ไขึ้ปั็ญหา รวมถ้งการนำาไป็ป็รบัป็ร่งกระบวนการที่ำางาน
ขึ้องบ่คลากรที่่�ด่ยิ�งข้ึ้�น บริษััที่ฯ จั้งดำาเนินงานป็ระเมินความ
พ้งพอใจัให้เป็็นหลักสี่ากลเพ่�อความแม่นยำาในการที่ราบถ้งความ
ต่อ้งการลก่คา้ จัง้ไดม้ค่วามเหน็ใหเ้ป็ล่�ยนวธ่ิิการคำานวณ์ และจัะใช้้
วธ่ิิการดังกลา่วเป็็นพ่�นฐานในการเก็บขึ้อ้มล่ดา้นความพ้งพอใจัต่อ่ไป็ 
 โดยในปี็ 2565 บริษััที่ฯ ได้กำาหนดเป้็าหมายในการ
ป็ระเมนิผลถ้งความพ้งพอใจัขึ้องลก่คา้ที่่�มาใช้บ้รกิารอย่ใ่นรอ้ยละ 80

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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 ผลการป็ระเมินความพ้งพอใจัขึ้องผ้่ใช้้บรกิารป็ระจัำาปี็ 2565 พบว่าม่ความพ้งพอใจัในด้านอาคารและสี่ถานที่่�มากที่่�ส่ี่ดคิดเป็็น
รอ้ยละ 84.50 และด้านการให้บรกิารในลำาดับถัดมา คิดเป็็นรอ้ยละ 84.10 ภาพรวมเฉล่�ยอย่่ที่่�รอ้ยละ 83.59 จัากเป้็าหมายรอ้ยละ 80 
โดยองค์กรจัะนำาผลการป็ระเมินมาต่่อยอดพัฒนาและป็รบัป็ร่งในด้านต่่าง ๆ ด้วยมาต่รการ 5 ขึ้้อ ดังน่�

อาคารและสถี่านที่ ผลิตภััณีฑ์ขั้องบริษััทฯ การให้บริการ ความรวดเร็วในการดำาเนินการ

ปีี 2564 ปีี 2565

ผลการปีระเมินควัามพ่งพอใจล่กค้า
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 มาต่รการในการดำาเนินงานในการสี่รา้งควัามพ่งพอใจให้กับล่กค้า
 1. ส่ี่�อสี่ารและให้คำาป็รก้ษัาด้านสิี่นเช้่�อแก่ล่กค้าด้วยความจัรงิใจั
 2. การให้บรกิารด้วยความรวดเรว็ น้กถ้งความพ้งพอใจัขึ้องล่กค้าเป็็นสี่ำาคัญ
 3. การไม่เล่อกป็ฏิิบัต่ิ ให้บรกิารด้วยความโป็รง่ใสี่และเสี่มอภาค
 4. พัฒนาผลิต่ภัณ์ฑ์์ให้ต่อบสี่นองต่่อความต่้องการขึ้องล่กค้ามากยิ�งข้ึ้�น
 5. บำาร่งรกัษัาและป็รบัป็ร่งที่ัศน่ยภาพขึ้องอาคารสี่ำานักงานใหญ่อย่างสี่มำาเสี่มอ

 สี่ำาหรบัรายละเอย่ดผลการดำาเนินงานด้านความยั�งย่นที่ั�งในมิต่ิเศรษัฐกิจั สัี่งคม และสิี่�งแวดล้อม สี่ามารถศ้กษัาเพิ�มเต่ิมได้ที่่� 
“รายงานความยั�งย่น ป็ระจัำาปี็ 2565” ซ้ึ่�งจัะสี่ามารถดาวน์โหลดได้ที่่�หน้าเว็บไซึ่ต่์: hhttps://investor.muangthaicap.com/th/
report/sustainability-report

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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4. การวเิคราะห์และคำาอธิบายขั้องฝ่่ายจดัการ

4.1 คำาอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนินงาน

ในปี็ 2565 สี่ถานการณ์์ COVID-19 เริ�มผ่อนคลายมากข้ึ้�น 
ส่ี่งผลต่่อการฟืั� นตั่วขึ้องเศรษัฐกิจัไที่ยอย่างค่อยเป็็นค่อยไป็แต่่
ยงัคงมผ่ลกระที่บจัากปั็จัจัยัภายนอกจัากการเกิดสี่งคราม รวมถ้ง
ภาวะเงนิเฟ้ัอจัากราคาพลังงานท่ี่�ส่ี่งข้ึ้�นท่ี่�ยังคงเป็็นปั็จัจัยักดดัน
การฟืั� นต่ัวขึ้องเศรษัฐกิจัภายในป็ระเที่ศหน่วยงานภาครฐัจั้งได้
ออกมาต่รการเพ่�อกระต้่่นเศรษัฐกจิั ป็ระกอบกบัมก่ารเปิ็ดป็ระเที่ศ
ในช่้วงป็ลายปี็เพ่�อฟืั� นฟั่กิจักรรมที่างเศรษัฐกิจัและการที่่องเที่่�ยว 
จัากนโยบายกระต่่น้เศรษัฐกิจัต่า่งๆ และการเข้ึ้ามาขึ้องนกัที่อ่งเที่่�ยว
ต่่างช้าต่ิมากข้ึ้�น ป็ระช้าช้นและภาคธ่ิรกิจัจัง้เริ�มม่ความต่้องการ
ในแหลง่เงนิที่น่เพ่�อนำาไป็หมน่เวย่นในกจิัการมากข้ึ้�น เพ่�อต่อบสี่นอง
ต่่อความต่้องการสิี่นเช้่�อ บรษัิัที่ฯ ใช้้กลย่ที่ธ์ิขึ้ยายฐานล่กค้าให้
มากข้ึ้�นจัากการเปิ็ดสี่าขึ้าจัำานวน 869 สี่าขึ้า ในปี็ 2565 รวมม่
สี่าขึ้า ณ์ สิี่�นปี็ 2565 จัำานวน 6,668 สี่าขึ้า เพ่�อครอบคล่มพ่�นที่่�
การใหบ้รกิารทัี่�วป็ระเที่ศ นอกจัากน่�บรษัิัที่ฯ ยงัไดเ้พิ�มการใหบ้รกิาร
สิี่นเช้่�อป็ระเภที่ใหม่เป็็นสิี่นเช้่�อเช้่าซึ่่�อรถจัักรยานยนต่์ม่อหน้�ง 
ซ้ึ่�งเป็็นอ่กหน้�งแรงขึ้ับเคล่�อนสี่ำาคัญขึ้องการเต่ิบโต่ขึ้องยอด
ป็ล่อยสิี่นเช้่�อในปี็ 2565 ถ้งแม้จัะเผชิ้ญกับปั็ญหาขึ้าดแคลน
อ่ป็ที่านขึ้องรถจักัรยานยนต์่ดว้ยกลย่ที่ธ์ิการเต่บิโต่อย่างแข็ึ้งแกรง่
ขึ้องบรษัิัที่ฯ จัง้สี่ามารถที่ำาให้ยอดสิี่นเช้่�อเต่ิบโต่ข้ึ้�นอย่างม่นัยยะ
สี่ำาคัญ สิี่�นส่ี่ดปี็ 2565 ด้วยอตั่ราการเต่ิบโต่ที่่� 31.37% (YTD)           
จัาก 120,613 ล้านบาที่ ณ์ สิี่�นปี็ 2564 เป็็น 91,812 ล้านบาที่  
 จัากผลกระที่บขึ้องการแพร่ระบาดขึ้อง COVID-19 
ธินาคารแห่งป็ระเที่ศไที่ยได้เฝ้าต่ิดต่ามสี่ถานการณ์์อย่างใกล้ช้ิด 
รวมถ้งปั็จัจ่ับันยังคงม่ความผันผวนด้านสี่ภาพอากาศและ
สี่ถานการณ์น์ำาและปั็จัจัยัต่า่งๆ ต่ามที่่�กล่าวมาส่ี่งผลต่อ่รายไดท้ี่ั�งใน
และนอกภาคเกษัต่ร ซ้ึ่�งกระที่บต่อ่การดำาเนนิธ่ิรกจิัและการจัา้งงาน  
อย่างไรก็ต่าม ด้วยผลกระที่บที่างเศรษัฐกิจัท่ี่�เป็็นผลมาจัากการ
แพรร่ะบาดขึ้อง COVID-19 ท่ี่�เรย่กกันว่าความป็กติ่ใหม่ หรอ่ 
“New Normal” และความผันผวนด้านสี่ภาพอากาศดังกล่าว 
บริษััที่ฯ ได้ที่ำาความเขึ้้าใจักับม่มมองขึ้องผ้่บริโภคในมิต่ิต่่างๆ 
และได้กำาหนดรวมไว้ในแผนกลย่ที่ธ์ิที่ั�งระยะสัี่�นและระยะยาวที่่�
ครอบคล่มสี่อดคล้อง และต่อบสี่นองกับวิถ่การดำาเนินช้่วิต่ และ
ความคาดหวังขึ้องผ่้บรโิภคที่่�เป็็นอย่่ในปั็จัจ่ับันและอนาคต่เพ่�อ

ออกมาต่รการกระต่่น้เศรษัฐกจิัและควบคม่คณ่์ภาพหน่� ในปี็ 2565 
ธินาคารแห่งป็ระเที่ศไที่ยได้ออกมาต่ราการต่่างๆ เพ่�อช้่วยเหล่อ
ล่กหน่�ที่ั�งในส่ี่วนขึ้องภาคธ่ิรกิจัและล่กหน่�รายย่อย เช้่น มาต่รา
การพักหน่� นโยบายลดอตั่ราค่าต่ิดต่ามที่วงถามหน่� และนโยบาย
การป็รับลดอัต่ราดอกเบ่�ยส่ี่งส่ี่ดในสิี่นเช่้�อป็ระเภที่ต่่างๆ ที่ั�งน่�
บรษัิัที่ฯ ม่่งเน้นการใช้้กลย่ที่ธ์ิที่ั�งในด้านการขึ้ยายฐานล่กค้า และ
ควบคม่คณ่์ภาพสิี่นเช่้�ออย่างมป่็ระสิี่ที่ธิิภาพส่ี่งผลใหสั้ี่ดส่ี่วนหน่�เส่ี่ย
ต่่อยอดสิี่นเช้่�อรวม (NPL) สี่ามารถคงอย่่ในระดับต่ำาที่่� 2.91% ณ์ 
สิี่�นปี็ 2565 
 ในแงข่ึ้องการดำาเนินงาน ปั็จัจัยัสี่ำาคัญที่่�ส่ี่งผลให้ผลการ
ดำาเนินงานแขึ้็งแกรง่ ได้แก่ ความสี่ามารถในการเพิ�มรายได้ผ่าน
การขึ้ยายพอรต์่สิี่นเช่้�อ การบรหิารต่น้ที่น่จัากการจัดัหาเงนิก้่และ
ต่้นที่่นการดำาเนินงานอย่างม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ บรษัิัที่ฯ รายงานราย
ได้รวมสี่ำาหรับปี็ 2565 จัำานวน 20,268 ล้านบาที่ เต่ิบโต่ 
25.28% YoY ซ้ึ่�งป็ระกอบด้วยรายได้ดอกเบ่�ยในการให้บรกิาร
สิี่นเช่้�อและสัี่ญญาเช้่าซ่ึ่�อ รายได้ค่าธิรรมเน่ยมและบรกิาร และ
รายไดอ้่�น คิดเป็็นสัี่ดส่ี่วน 95.67% 3.94% 0.39% ต่ามลำาดบั 
 อก่ที่ั�งในดา้นการดำาเนนิงานสี่ามารถบรหิารจัดัการต่น้ที่น่ไดอ้ยา่ง
ม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ ซ้ึ่�งในปี็ 2565 บริษััที่ฯ ม่กำาไรส่ี่ที่ธิิ 5,093 
ล้านบาที่ 
 ในปี็ 2564 บริษััที่ฯ ได้จััดต่ั�งบริษััที่ เม่องไที่ย เพย์  
เลเที่อร์ จัำากัด ด้วยที่่นจัดที่ะเบ่ยน 100 ล้านบาที่ โดยในปี็ 2565 
บรษัิัที่ม่การเพิ�มที่่นจัดที่ะเบ่ยนอก่จัำานวน 900 ล้านบาที่ รวมเป็็น
ที่่นจัดที่ะเบ่ยน 1,000 ล้านบาที่ เพ่�อรองรบัการขึ้ยายธ่ิรกิจั ซ้ึ่�ง
บรษัิัที่ฯ ถ่อห่น้รอ้ยละ 99.99 ภายใต่บ้รษัิัที่ เมอ่งไที่ย แคป็ปิ็ต่อล 
จัำากัด (มหาช้น) โดยที่ำาธ่ิรกิจัให้บรกิารสิี่นเช้่�อผ่อนช้ำาระ 

รายงาน 56-1 One Report
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4.2 สร้ปีผลปีระกอบการปีระจำาปีี  และการวเิคราะห์ผลการดำาเนินงาน
กล่่มบรษัิัที่ เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล รายงานผลกำาไรส่ี่ที่ธิิ จัำานวน  5,093 ล้านบาที่ สี่ำาหรบัปี็ 2565 ซ้ึ่�งเพิ�มข้ึ้�นจัากงวดเด่ยวกันขึ้องปี็ก่อน 
3.00% โดยม่สี่าเหต่่สี่ำาคัญ สี่ร่ป็ได้ดังน่�

4.2.1 งบกำาไรขาดทุุนเบ็ดเสี่รจ็รวัม

รายได้

รายได้ดอกเบ่�ยในการให้
บรกิารสิี่นเช้่�อและสัี่ญญา
เช้่าซึ่่�อ

19,199 95.67 15,195 94.86 4,004 26.35 13,962 94.77

รายได้ค่าธิรรมเน่ยมและ
บรกิาร

719 3.58 705 4.40 14 1.99 677 4.60

รายได้ค่านายหน้า 
ป็ระกันภัย*

72 0.36 64 0.40 8 12.50 49  0.33

รายได้อ่�น 78 0.39 55 0.34 23 41.82 45 0.30

รวัมรายได้ 20,068 100.00 16,019 100.00 4,049 25.28 14,733 100.00

หมายเหตุุ : *รายได้้ค่านายหน้าประกันภััย เป็นรายได้้จากการประกอบธุีรกิจของ บรษัิัท เมืองไทยล่ิสำซิ�ง อนิช้ัวิรนัส์ำ โบรกเกอร ์จำากัด้ (บรษัิัทย่อยของบรษัิัทฯ)

รายได้ดอกเบ่�ยในการให้บรกิารสิี่นเช่ื�อและสัี่ญญาเช่า่ซื้ื�อ
รายได้ดอกเบ่�ยและค่าธรรมเน่ยมจากการให้สิี่นเช่ื�อเป็ีนรายได้หลักของกลุ่มบรษัิีทุฯ คิดเป็ีนสัี่ดส่ี่วันกวั่า 90% ของรายได้รวัม สี่ามารถ
แบ่งได้ดังน่�

สิี่นเช้่�อที่ะเบ่ยนรถและที่่�ดิน 13,762 11,204 22.83 11,212

สิี่นเช้่�อส่ี่วนบค่คลและนาโนไฟัแนนซึ่์ 4,387 3,520 24.63 2,704

สิี่นเช้่�อเช้า่ซึ่่�อ 1,050 471 122.93 46

รวัม 19,199 15,195 26.35 13,962

อตั่ราดอกเบ่�ยรบัเฉล่�ย (รอ้ยละ) 18.55 19.04 21.77

รายได้ (ล้านบาท)
ปีี 2565 

ล้านบาท   ร้อยละ

ปีี 2564 

ล้านบาท   ร้อยละ

ปีี 2563

ล้านบาท ร้อยละ

อตัราการเติบโต 
ปีี 2565-2564

ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ดอกเบี�ยในการให้บริการสินเช่ืุอ 
และสัญญาเชุ่าซื�อ

ปีี 2565 ปีี 2564
อตัราการเติบโต 
ปีี 2565-2564 

(ร้อยละ)
ปีี 2563
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 รายได้ดอกเบ่�ยในการให้บรกิารสิี่นเช้่�อและสัี่ญญาเช้่าซ่ึ่�อเต่ิบโต่ข้ึ้�นอย่างมากท่ี่� 26.35% จัากกลย่ที่ธ์ิการเต่ิบโต่ขึ้องบรษัิัที่ฯ  
ในการขึ้ยายสี่าขึ้า ความต่้องการขึ้องสิี่นเช้่�จัากสี่ถานการณ์์เศรษัฐกิจัที่่�ฟืั� นต่ัวและการผ่อนคลายมาต่รการล็อกดาวน์ในป็ระเที่ศ บรษัิัที่ฯ ม่
จำานวันสี่าขึ้า ณ์ สิี่�นปี็ 2565 ที่่� 6,668 สี่าขึ้า เที่่ยบกับ 5,799 สี่าขึ้าในปี็ 2564 อก่ที่ั�งด้วยกลย่ที่ธ์ิการเป็็นผ่้นำาด้านดอกเบ่�ยที่่�ต่ำาที่่�ส่ี่ดใน
อ่ต่สี่าหกรรม ด้วยอตั่ราดอกเบ่�ยที่่�เรย่กเก็บจัากล่กค้าที่่�ลดลงส่ี่งผลกระที่บให้ด้งด่ดการเต่ิบโต่ขึ้องสิี่นเช้่�อเพ่�อให้สี่ามารถแขึ้่งขึ้ันได้อย่าง
ยั�งย่นและสี่รา้งฐานล่กค้าสิี่นเช้่�อในระยะยาว
 
รายได้ค่าธรรมเน่ยมและบรกิาร
รายได้ค่าธิรรมเน่ยมและบรกิารขึ้องบรษัิัที่ฯ เป็็นค่าต่ิดต่ามที่วงถามซ้ึ่�งบรษัิัที่ฯ จัะจัดัเก็บจัากล่กค้าที่่�ใช้้บรกิารสิี่นเช้่�อที่่�ค้างช้ำาระหน่�โดย
คิดในอัต่ราคงที่่�ต่่อจัำานวนครั�งที่่�ที่วงถาม โดยอัต่ราที่่�เรย่กเก็บข้ึ้�นอย่่กับป็ระเภที่ขึ้องสิี่นเช่้�อท่ี่�ล่กค้าใช้้บรกิาร

รายได้ค่านายหน้าปีระกันภัย
รายไดค้า่นายหนา้ป็ระกนัภยัเป็็นรายไดจ้ัากการขึ้ายป็ระกนัขึ้อง MTLI เน่�องจัาก MTLI ป็ระกอบธ่ิรกจิัเป็็นนายหน้าป็ระกันวินาศภัย จัง้ม่
รายไดค้า่นายหนา้จัากการขึ้ายป็ระกนั โดยเป็็นการขึ้ายป็ระกนัแกล่ก่คา้ที่่�มาใช้บ้รกิารสิี่นเช้่�อกบับรษัิัที่ฯ ดำาเนนิการผา่นสี่าขึ้าและศ่นยบ์รกิาร
ขึ้องบรษัิัที่ฯ เที่่านั�น ดังนั�น การเต่ิบโต่ขึ้องรายได้ค่านายหน้าจัากการขึ้ายป็ระกันขึ้อง MTLI จัะเป็็นไป็ในที่ิศที่างเด่ยวกับกับการเต่ิบโต่
ขึ้องยอดการให้สิี่นเช้่�อแก่ล่กค้าขึ้องบรษัิัที่ฯ 

ค่าใช่จ้า่ยในการดำาเนินงาน

ค่าใช้้จัา่ยในการบรกิาร
และบรหิาร

8,069 58.86 6,962 70.91 1,107 15.90 6,144 74.78

ผลขึ้าดที่่น (กำาไร) จัาก
การต่ัดรายการสิี่นที่รพัย์
ที่างการเงนิที่่�วัดม่ลค่า
ด้วยราคาที่่นต่ัดจัำาหน่าย
และล่กหน่�ต่ามสัี่ญญา 
เช้่าซึ่่�อ

394 2.87 (20) (0.20) 414 (2,070) (36) (0.44)

ขึ้าดที่่นด้านเครดิต่ท่ี่�คาด
ว่าจัะเกิดข้ึ้�น

2,433 17.75 748 7.62 1,685 225.27 291 3.54

ต่้นที่่นที่างการเงนิ 2,813 20.52 2,127 21.67 686 32.25 1,817 22.12

รวัมค่าใช่จ้า่ย 13,709 100.00 9,817 100.00 3,892 39.65 8,216 100.00

 กล่่มบรษัิัที่ฯ ม่ค่าใช้้จัา่ยการดำาเนินงานรวม 13,709 ล้านบาที่ในปี็ 2565 เพิ�มข้ึ้�นจัากปี็ 2564 จัำานวน 3,892 ล้านบาที่ เพิ�มข้ึ้�น
คิดเป็็นรอ้ยละ 39.65 ซ้ึ่�งค่าใช้้จัา่ยที่่�เพิ�มข้ึ้�นส่ี่บเน่�องมาจัากการขึ้ยายสี่าขึ้าอย่างต่่อเน่�องขึ้องบรษัิัที่ฯ เพ่�อม่่งเป้็าไป็ที่่�การเพิ�มขึ้อบเขึ้ต่
การเขึ้้าถ้งล่กค้าในการให้บรกิารสิี่นเช้่�ออย่างครอบคล่มที่ั�วป็ระเที่ศไที่ย ดังนั�นค่าใช้้จัา่ยขึ้องพนักงานจัง้เพิ�มข้ึ้�นต่ามไป็ด้วย 
 

ค่าใชุ้จา่ย 
ในการดำาเนินงาน

ปีี 2565 

ล้านบาท   ร้อยละ

ปีี 2564 

ล้านบาท   ร้อยละ

ปีี 2563

ล้านบาท ร้อยละ

อตัราการเติบโต 
ปีี 2565-2564

ล้านบาท ร้อยละ

รายงาน 56-1 One Report
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ค่าใช่จ้า่ยในการบรกิารและบรหิาร
ค่าใช้้จัา่ยในการบรกิารและบรหิารถ่อเป็็นค่าใช้้จัา่ยหลักในการป็ระกอบธ่ิรกิจัขึ้องกล่่มบรษัิัที่ฯ ม่ค่าใช้้จัา่ยที่่�สี่ำาคัญได้แก่ 

ค่าใชุ้จา่ยในการบริการและบริหาร 
(ล้านบาท)

ปีี 2565 ปีี 2564
อตัราการเติบโต 
ปีี 2565-2564  

(ร้อยละ)
ปีี 2563

เงนิเดือน ค่าแรง และผลปีระโยช่น์อื�น 
ของพนักงาน

4,749 4,272 11.17 3,676

ค่าเช่า่และบรกิาร 25 18 38.89 13

ภาษ่ีธุรกิจเฉ้พาะ 618 509 21.41 494

 เงนิเดอ่น คา่แรง และผลป็ระโยช้นอ์่�นขึ้องพนกังาน เพิ�มข้ึ้�นจัำานวน 477 ลา้นบาที่ มาจัากการเพิ�มบค่ลากรเพ่�อรองรบัการขึ้ยายสี่าขึ้า 
โดยจัำานวนพนักงาน (ไม่รวมผ่้บรหิาร 13 ที่่าน) สิี่�น 31 ธัินวาคม 2565 = 12,992 คน, สี่ำาหรบัปี็ 2564 = 11,447 คน และ 2563 = 
10,315 คน
 ภาษ่ัธ่ิรกิจัเฉพาะ เพิ�มข้ึ้�นจัำานวน 109 ล้านบาที่ ส่ี่วนใหญ่มาจัากการเพิ�มข้ึ้�นขึ้องรายได้ดอกเบ่�ยในการให้บรกิารสิี่นเช่้�อและ
สัี่ญญาเช้่าซึ่่�อ ที่่�เพิ�มข้ึ้�น โดยรายได้ดอกเบ่�ยในการให้บริการสิี่นเช่้�อและสัี่ญญาเช่้าซึ่่�อ สี่ำาหรับ ปี็ 2565 = 19,199 ล้านบาที่,  
2564 = 15,195 ล้านบาที่, และ ปี็ 2563 = 13,962 ล้านบาที่

การด้อยค่าของล่กหน่�เงนิให้สิี่นเช่ื�อ
บรษัิัที่ฯ ถ่อป็ฏิิบัต่ิต่าม TFRS9 โดยกำาหนดให้ใช้้วิจัารณ์ญาณ์ในการป็ระเมินว่าการเป็ล่�ยนแป็ลงขึ้องปั็จัจัยัที่างเศรษัฐกิจันั�นม่ผลกระที่บ
ต่่อผลขึ้าดที่่นด้านเครดิต่ที่่�คาดว่าจัะเกิดข้ึ้�นและพิจัารณ์าความน่าจัะเป็็นถ่วงนำาหนักโดยผลขึ้าดท่ี่นที่างด้านเครดิต่ท่ี่�คาดว่าจัะเกิดข้ึ้�น
คำานวณ์โดยค่ณ์ความน่าจัะเป็็นที่่�ล่กหน่�จัะผิดนัดช้ำาระหน่� (PD – Probability of default) กับรอ้ยละขึ้องความเส่ี่ยหายที่่�อาจัจัะเกิดข้ึ้�น
เม่�อล่กหน่�ผิดนัดช้ำาระหน่�ต่่อยอดหน่� (LGD-Loss given default) กับยอดหน่�หรอ่ป็ระมาณ์การยอดหน่�เม่�อล่กหน่�ผิดนัดช้ำาระ (EAD- 
Exposure at the time of default) 
 
โดยบรษัิีทุฯ ม่ผลการด้อยค่าของสิี่นทุรพัย์  ดังน่� 

ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

ผลขึ้าดที่่น (กำาไร) จัากการต่ัดรายการสิี่นที่รพัย์
ที่างการเงนิที่่�วัดม่ลค่าด้วยราคาที่่นต่ัดจัำาหน่ายและ 
ล่กหน่�ต่ามสัี่ญญาเช้่าซึ่่�อ (ล้านบาที่)

394 (20) (36)

ขึ้าดที่่นด้านเครดิต่ที่่�คาดว่าจัะเกิดข้ึ้�น (ล้านบาที่) 2,433 748 291

อตั่ราส่ี่วนหน่�ที่่�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (รอ้ยละ) 2.91 1.39 1.05
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ต่้นทุุนทุางการเงนิ
ต่้นที่่นที่างการเงนิเป็็นค่าใช้้จัา่ยดอกเบ่�ยขึ้องเงนิก่้ย่มระยะสัี่�น เงนิก่้ย่มระยะยาวจัากสี่ถาบันการเงนิและห่้นก่้ ซ้ึ่�งในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ 
สี่ามารถบรหิารต่้นที่่นที่างการเงนิได้อย่างม่ป็ระสิี่ที่ธิิภาพ ในปี็ 2565 ต่้นที่่นที่างการเงนิเฉล่�ยขึ้องบรษัิัที่ฯ อย่่ที่่�ระดับรอ้ยละ 3.30 ซ้ึ่�ง
สี่อดคล้องกับนโยบายการเงนิขึ้องธินาคารแห่งป็ระเที่ศไที่ยที่่�ต่้องการคงไว้ซ้ึ่�งอตั่ราดอกเบ่�ยนโยบายให้อย่่ในระดับต่ำา”

ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

ต่น้ที่น่ที่างการเงนิ (ลา้นบาที่) 2,813 2,127 1,817

อตั่ราดอกเบ่�ยเฉล่�ย (รอ้ยละ) 3.30 3.40 3.58

ส่ี่วนต่า่งอตั่ราดอกเบ่�ย (รอ้ยละ) 15.25 15.70 18.19

 
กำาไรสุี่ทุธิ
ในปี็ 2565 บรษัิัที่ฯ ไดร้บัผลกระที่บอยา่งมนั่ยสี่ำาคญัจัากความเส่ี่�ยงซ้ึ่�งเกดิจัากนโยบายภาครฐัในการต่อบสี่นองต่อ่สี่ถานการณ์ ์COVID-19 
อก่ทัี่�งบรษัิัที่ฯ ไดต้่ั�งเป้็าที่่�จัะเนน้การขึ้ยายยอดสิี่นเช้่�อเพ่�อใหไ้ดส่้ี่วนแบง่การต่ลาดในระยะยาว ดงันั�นกำาไรส่ี่ที่ธิิขึ้องบรษัิัที่ฯ ไดร้บัผลกระที่บ
หลักจัากการลดอัต่ราดอกเบ่�ยเพ่�อช้่วยเหล่อล่กค้าและสี่ถานการณ์์เศรษัฐกิจัที่่�ยังไม่ฟืั� นต่ัวส่ี่งผลให้ค่ณ์ภาพขึ้องสิี่นเช้่�อลดลงอย่างไร
ก็ต่าม บรษัิัที่ฯ สี่ามารถรกัษัาอตั่รากำาไรส่ี่ที่ธิิไว้ที่่� 25.38% แม้จัะม่ปั็จัจัยัลบต่่างๆ 

ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

กำาไรส่ี่ที่ธิิ (ล้านบาที่) 5,093 4,945 5,214

อตั่รากำาไรส่ี่ที่ธิิ (รอ้ยละ) 25.38 30.87 35.39

อตั่ราการเต่ิบโต่ขึ้องกำาไรส่ี่ที่ธิิ (รอ้ยละ) 3.00 (5.16) 23.06

 

4.2.2 งบแสี่ดงฐานะการเงนิรวัม

สิี่นทุรพัย์
สี่ำาหรบัปี็ 2565 กล่่มบรษัิัที่ฯ ม่สิี่นที่รพัย์รวม 128,066 ล้านบาที่ โดยสิี่นที่รพัย์ที่่�สี่ำาคัญขึ้องบรษัิัที่ฯ เป็็นล่กหน่�เงนิให้สิี่นเช้่�อ ซ้ึ่�งคิดเป็็น
สัี่ดส่ี่วนมากกว่ารอ้ยละ 90 ขึ้องสิี่นที่รพัย์รวม
 

เงนิสี่ดและรายการ
เที่่ยบเที่่าเงนิสี่ด

3,213 2.51 1,306 1.33 1,907 146.02 1,378 1.78

ล่กหน่�เงนิให้สิี่นเช้่�อ-ส่ี่ที่ธิิ 111,670 87.20 85,815 87.22 25,855 30.13 69,281 89.72

ล่กหน่�ต่ามสัี่ญญา
เช้า่ซึ่่�อ-ส่ี่ที่ธิิ

5,258 4.11 4,166 4.23 1,092 26.21 359 0.46

สินทรัพย์
ปีี 2565 

ล้านบาท   ร้อยละ

ปีี 2564 

ล้านบาท   ร้อยละ

ปีี 2563

ล้านบาท ร้อยละ

อตัราการเติบโต 
ปีี 2565-2564

ล้านบาท ร้อยละ
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ที่่�ดิน อาคารและอ่ป็กรณ์์ 2,037 1.59 2,054 2.09 (17) (0.83) 1,929 2.50

สิี่นที่รพัย์สิี่ที่ธิิการใช้้ 4,386 3.42 3,988 4.05 398 9.98 3,564 4.62

สิี่นที่รพัย์อ่�น 1,502 1.17 1,061 1.08 441 41.56 711 0.92

รวัม 128,066 100.00 98,390 100.00 29,676 30.16 77,222 100.00

ล่กหน่�เงนิให้สิี่นเช่ื�อ
ล่กหน่�เงนิให้สิี่นเช้่�อขึ้องบรษัิัที่ฯ ป็ระกอบด้วยล่กหน่�เงนิให้สิี่นเช้่�อและล่กหน่�ต่ามสัี่ญญาเช้่าซึ่่�อ โดยม่โครงสี่รา้งดังน่�

รถจักัรยานยนต่์ 37,087 30.75 29,543 32.18 7,544 25.54 24,454 34.46

รถยนต่์ 38,901 32.25 29,511 32.14 9,390 31.82 23,563 33.20

รถเพ่�อการเกษัต่ร 4,041 3.35 3,444 3.75 597 17.33 2,967 4.18

ที่่�ดิน 13,253 10.99 9,389 10.22 3,864 41.15 5,277 7.44

ส่ี่วนบ่คคล 15,721 13.03 9,794 10.67 5,927 60.52 6,928 9.76

นาโนไฟัแนนซึ่์ 5,974 4.95 5,921 6.45 53 0.90 7,418 10.45

ล่กหน่�เช้่าซึ่่�อ 5,636 4.68 4,210 4.59 1,426 33.87 361 0.51

รวัม 120,613 100.00 91,812 100.00 28,801 31.37 70,968 100.00

หมายเหตุุ :  ล่่กหนี�ที�มีหล่ักประกัน ได้้แก่ รถจกัรยานยนตุ์ รถยนตุ์ รถเพื�อการเกษัตุร แล่ะที�ด้ิน
  ล่่กหนี�ที�ไม่มีหล่ักประกัน ได้้แก่ ส่ำวินบุคคล่แล่ะนาโนไฟแนนซ์

สินทรัพย์
ปีี 2565 

ล้านบาท   ร้อยละ

ปีี 2564 

ล้านบาท   ร้อยละ

ปีี 2563

ล้านบาท ร้อยละ

อตัราการเติบโต 
ปีี 2565-2564

ล้านบาท ร้อยละ

ปีระเภัทลูกหนี�
ปีี 2565 

ล้านบาท   ร้อยละ

ปีี 2564 

ล้านบาท   ร้อยละ

ปีี 2563

ล้านบาท ร้อยละ

อตัราการเติบโต 
ปีี 2565-2564

ล้านบาท ร้อยละ
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คุณภาพล่กหน่�เงนิให้สิี่นเช่ื�อและล่กหน่�ต่ามสัี่ญญาเช่า่ซื้ื�อ

การจดัชัุ�น
ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สิี่นที่รพัย์ที่่�ไม่ม่การเพิ�มข้ึ้�นอย่างม่
นัยสี่ำาคัญขึ้องความเส่ี่�ยง 
ด้านเครดิต่

105,097 87.14 85,614 93.25 65,727 92.62

สิี่นที่รพัย์ที่่�ม่การเพิ�มข้ึ้�นอย่างม่ 
นัยสี่ำาคัญขึ้องความเส่ี่�ยงด้าน
เครดิต่

12,009 9.96 4,923 5.36 4,494 6.33

สิี่นที่รพัย์ที่่�ม่การด้อยค่า 
ด้านเครดิต่

3,507 2.91 1,276 1.39 747 1.05

รวัม 120,613 100.00 91,813 100.00 70,968 100.00

หัก : ค่าเผ่�อผลขึ้าดที่่นด้าน
เครดิต่ที่่�คาดว่าจัะเกิดข้ึ้�น

3,686 (3.06) (1,832) (2.00) (1,328) (1.87)

ล่กหน่�เงนิให้สิี่นเช่ื�อ-สุี่ทุธิ 116,927 96.94 89,981 98.00 69,640 98.13

 

  การจดัชัุ�น
ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส่ี่วนที่่�ถ้งกำาหนดช้ำาระภายใน 1 ปี็ 60,165 51.46 48,181 53.55 39,472 56.68

ส่ี่วนที่่�ถ้งกำาหนดช้ำาระเกินกว่า 1 ปี็ 56,762 48.54 41,799 46.45 30,168 43.32

ล่กหน่�เงนิให้สิี่นเช่ื�อ - สุี่ทุธิ 116,927 100.00 89,890 100.00 69,640 100.00

ทุ่�ดินอาคารและอุปีกรณ์
กล่่มบรษัิัที่ฯ ม่ที่่�ดิน อาคาร และอ่ป็กรณ์์ส่ี่ที่ธิิจัำานวน 2,037 ล้านบาที่ ณ์ สิี่�นปี็ 2565 จัำานวน 2,054 ล้านบาที่ ณ์ สิี่�นปี็ 2564 และจัำานวน 
1,928 ล้านบาที่ ณ์ สิี่�นปี็ 2563 สี่าเหต่่ที่่�กล่่มบรษัิัที่ฯ ม่ที่่�ดิน อาคาร และอ่ป็กรณ์์ส่ี่ที่ธิิในสัี่ดส่ี่วนที่่�น้อย เน่�องจัากสี่ำานักงานสี่าขึ้าที่่�ใช้้ใน
การให้บรกิารสิี่นเช้่�อแก่ล่กค้านั�นส่ี่วนใหญ่บรษัิัที่ฯ ใช้้วิธ่ิเช้่าเป็็นหลัก ที่ำาให้ที่รพัย์สิี่นส่ี่วนใหญ่ขึ้องบรษัิัที่ฯ ป็ระกอบด้วยอ่ป็กรณ์์สี่ำานักงาน 
คอมพิวเต่อร ์และยานพาหนะเพ่�อใช้้ในการป็ฏิิบัต่ิงานเที่่านั�น
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เงนิก่้ย่มและห่้นก่้ 91,727 71.62 67,314 68.42 50,975 66.01 24,413 36.27

หน่�สิี่นอ่�น 7,249 5.66 6,207 6.31 5,565 7.21 1,042 16.79

รวมหน่�สิี่น 98,976 77.28 73,521 74.72 56,540 73.22 25,455 34.62

ส่ี่วนขึ้องผ่้ถ่อห่้น 29,090 22.72 24,869 25.28 20,682 26.78 4,221 16.97

รวัมหน่�สิี่นและส่ี่วันของ
ผ้่ถือหุ้น

128,066 100.00 98,390 100.00 77,222 100.00 29,676 30.16

หนี�สิน
ปีี 2565 

ล้านบาท   ร้อยละ

ปีี 2564 

ล้านบาท   ร้อยละ

ปีี 2563

ล้านบาท ร้อยละ

อตัราการเติบโต 
ปีี 2565-2564

ล้านบาท ร้อยละ

หน่�สิี่นและส่ี่วันของผ้่ถือหุ้น

 สี่ำาหรบั ปี็ 2565 กล่่มบรษัิัที่ฯ ม่หน่�สิี่นและส่ี่วนขึ้องผ่้ถ่อห่้นรวม 128,066 ล้านบาที่ โดยหน่�สิี่นหลักมาจัากเงนิก่้ย่ม เน่�องจัาก
กล่ม่บรษัิัที่ฯ ที่ำาธ่ิรกจิัป็ลอ่ยสิี่นเช่้�อจัง้จัดัหาแหลง่เงนิที่น่ผ่านเงนิก่ย้ม่ธินาคารในรป่็ต่ั�วสัี่ญญาใช้เ้งนิ เงนิเบกิเกนิบญัช้แ่ละเงนิก่ย้ม่ระยะยาว 
ทัี่�งน่�กล่ม่บรษัิัที่ฯ ยงัเพิ�มช้อ่งที่างจัดัหาแหลง่เงนิที่น่โดยการระดมที่น่ผ่านต่ลาดต่ราสี่ารหน่�ในรป่็ขึ้องต่ั�วแลกเงนิ (BE) และห่น้ก้่ (BOND) 

เงนิก่้ยืม

  การจดัชัุ�น
ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงนิก่้ย่มระยะสัี่�น 7,945 8.66 4,235 6.29 2,397 4.70

เงนิก่้ย่มระยะยาว - 
สี่ถาบันการเงนิ

24,056 26.23 16,051 23.85 10,125 19.86

เงนิก่้ย่มระยะยาว-ห่้นก่้ 59,726 65.11 47,028 69.86 38,453 75.44

รวัม 91,727 100.00 67,314 100.00 50,975 100.00

 กล่่มบรษัิัที่ฯ ม่แหล่งที่่�มาขึ้องเงินก่้ย่มจัากการพ้�งพาสี่ถาบันการเงินในร่ป็แบบขึ้องต่ั�วสัี่ญญาใช้้เงินวงเงินเบิกเกินบัญช้่ และ 
เงนิก่้ย่มระยะยาว สี่ำาหรบัต่ลาดต่ราสี่ารหน่�มาจัากการออกต่ั�วแลกเงนิและห่้นก่้ 
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ส่ี่วันของผ้่ถือหุ้น
ส่ี่วนขึ้องผ่้ถ่อห่้นขึ้องกล่่มบรษัิัที่ฯ เพิ�มข้ึ้�นจัากกำาไรจัากการดำาเนินงาน และบรษัิัที่ฯ ม่การจัา่ยปั็นผลจัากกำาไรเป็็นป็ระจัำาปี็ที่่กปี็ 

ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

กำาไรส่ี่ที่ธิิ (ล้านบาที่) 5,093 4,945 5,214

เงนิปั็นผลจัา่ย (ล้านบาที่) 2,014 784 784

ปั็นผลต่่อห่้น (บาที่) 0.95 0.37 0.37

อตั่ราส่ี่วนหน่�สิี่นรวมต่่อส่ี่วนขึ้องเจัา้ขึ้อง (DE ratio) 3.40 2.96 2.73

สี่ภาพคล่อง

หน่วย : ล้านบาท ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

กระแสี่เงนิสี่ดส่ี่ที่ธิิใช้้ไป็ในกิจักรรมดำาเนินงาน (17,895) (12,118) (2,387)

กระแสี่เงนิสี่ดส่ี่ที่ธิิใช้้ไป็ในกิจักรรมลงที่่น (418) (562) (634)

กระแสี่เงนิสี่ดส่ี่ที่ธิิได้มาจัากกิจักรรมจัดัหาเงนิ 20,220 12,608 3,616

เงนิสี่ดและรายการเท่ี่ยบเที่า่เงนิสี่ดเพิ�มข้ึ้�น (ลดลง) ส่ี่ที่ธิิ 1,907 (72) 595

กระแสี่เงนิสี่ดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กล่่มบรษัิัที่ฯ ม่กระแสี่เงนิสี่ดใช้้ไป็ในการดำาเนินงาน ซ้ึ่�งจัดัว่าเป็็นป็กต่ิขึ้องธ่ิรกิจัให้บรกิารป็ล่อยสิี่นเช้่�อ
 
กระแสี่เงนิสี่ดจากกิจกรรมลงทุุน
กล่่มบรษัิัที่ฯ ม่กระแสี่เงนิสี่ดจัากกิจักรรมลงที่่น มาจัากการลงที่่นซ่ึ่�อยานพาหนะ ที่รพัย์สิี่นและอ่ป็กรณ์์สี่ำานักงานต่่างๆ เพ่�อรองรบัการ
ขึ้ยายสี่าขึ้า

กระแสี่เงนิสี่ดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
กล่่มบรษัิัที่ฯ ม่กระแสี่เงนิสี่ดจัากกิจักรรมจัดัหาเงนิ มาจัากการก่้ย่มเงนิเพ่�อใช้้เป็็นเงนิที่่นหม่นเว่ยนในการป็ล่อยสิี่นเช้่�อ ใช้้จัา่ยช้ำาระค่น
เงนิก่้ย่ม

4.3 อตัราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

งบการเงินรวม ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

สิี่นที่รพัย์รวม (ล้านบาที่) 128,066 98,390 77,222

หน่�สิี่นรวม (ล้านบาที่) 98,976 73,521 56,540

ส่ี่วนขึ้องผ่้ถ่อห่้น (ล้านบาที่) 29,090 24,869 20,682
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หมายเหตุุ : อตัุราส่ำวินหนี�สิำนสุำทธิีตุ่อกำาไรก่อนด้อกเบี�ยจา่ยภัาษีัเงนิได้้ ค่าเสืำ�อมราคา แล่ะค่าตุัด้จำาหน่าย (net debt to EBITDA ratio) คำานวิณจาก (หนี�สิำนทั�งหมด้
ที�มีภัาระด้อกเบี�ยไม่รวิมหนี�สิำนตุามสัำญ่ญ่าเช้่า–เงนิสำด้แล่ะรายการเทียบเท่าเงนิสำด้)/กำาไรก่อนด้อกเบี�ยจา่ยภัาษีัเงนิได้้ ค่าเสืำ�อมราคา แล่ะค่าตุัด้จำาหน่าย
  อตัุราส่ำวินควิามสำามารถในการช้ำาระด้อกเบี�ย คำานวิณจาก กำาไรก่อนหักด้อกเบี�ยจา่ย ภัาษีัเงนิได้ ้คา่เสืำ�อมราคาแล่ะค่าตุดั้จำาหนา่ย (EBITDA)/ด้อกเบี�ยจา่ย
  อตัุราส่ำวินควิามสำามารถในการช้ำาระหนี� คำานวิณจาก กำาไรก่อนหักด้อกเบี�ยจา่ย ภัาษีัเงนิได้้ ค่าเสืำ�อมราคาแล่ะค่าตุัด้จำาหน่าย (EBITDA)/(หนี�สิำนระยะสัำ�น
ที�มีภัาระด้อกเบี�ย + ส่ำวินของหนี�สิำนที�มีภัาระด้อกเบี�ยระยะยาวิที�จะถ่งกำาหนด้ช้ำาระภัายใน 1 ปี)
  อตัุราส่ำวินหนี�สิำนตุ่อส่ำวินของผิ่้ถือหุ้น เป็นการคำานวิณตุามนิยามตุามข้อกำาหนด้สิำทธิี โด้ยผิ่้ออกจะตุ้องด้ำารงสัำด้ส่ำวินหนี�สิำนตุ่อส่ำวินของผิ่้ถือหุ้น (Debt to 
Equity Ratio) ของผิ่้ออกหุ้นก่้ในอตัุราส่ำวินไม่เกิน 7: 1 (เจด็้ตุ่อหน่�ง) ณ วิันสิำ�นงวิด้บัญ่ช้ีของแตุ่ล่ะปี โด้ยทำาการคำานวิณจากงบการเงนิรวิมที�ผิ่านการตุรวิจสำอบโด้ย
ผิ่้สำอบบัญ่ช้ีของผิ่้ออกหุ้นก่้ (ซ่�งเป็นผิ่้สำอบบัญ่ช้ีที�ได้้รบัอนุญ่าตุจากสำำานักงาน ก.ล่.ตุ.) ตุล่อด้อายุหุ้นก่้
  อตัุราส่ำวินเงนิให้สิำนเช้ื�อที�ไม่ก่อให้เกิด้รายได้้ตุ่อสิำนเช้ื�อรวิม (NPL Ratio) คำานวิณจากสิำนเช้ื�อที�ไม่ก่อให้เกิด้รายได้้ / สิำนเช้ื�อรวิม
  อตัุราส่ำวินคา่เผิื�อหนี�สำงสัำยจะส่ำญ่ตุ่อสิำนเช้ื�อรวิม คำานวิณจากคา่เผิื�อหนี�สำงสัำยจะส่ำญ่(หรอืเรยีกวิา่คา่เผิื�อผิล่ขาด้ทนุด้า้นเครดิ้ตุที�คาด้วิา่จะเกดิ้ข่�น)/สิำนเช้ื�อรวิม
  อตัุราส่ำวินผิล่ตุอบแทนจากสิำนทรพัย์ คำานวิณจากกำาไรสุำทธิี/สิำนทรพัย์รวิมเฉล่ี�ย

งบการเงินรวม ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

รายได้รวม (ล้านบาที่) 20,068 16,019 14,733

ค่าใช้้จัา่ยรวม (ล้านบาที่)   13,709 9,817  8,216

กำาไร(ขึ้าดที่่น) ส่ี่ที่ธิิ (ล้านบาที่) 5,093 4,945 5,214

ภาษ่ัจัา่ย (ล้านบาที่) 1,267 1,256 1,303

อตั่ราส่ี่วนหน่�สิี่นส่ี่ที่ธิิต่่อกำาไรก่อนดอกเบ่�ยจัา่ยภาษ่ั
เงนิได้ ค่าเส่ี่�อมราคา และค่าต่ัดจัำาหน่าย (net debt 
to EBITDA ratio) (เที่่า) 

8.83 6.89 5.22

อตั่ราส่ี่วนความสี่ามารถในการช้ำาระดอกเบ่�ย  
(interest coverage ratio : ICR)  (เที่่า)

3.74 4.85 5.57

อตั่ราส่ี่วนความสี่ามารถในการช้ำาระหน่�  
(debt service coverage ratio : DSCR) (เที่่า)

0.32 0.33 0.49

อตั่ราหน่�สิี่นต่่อส่ี่วนขึ้องผ่้ถ่อห่้น (debt to equity : 
D/E ratio) (เที่่า)

3.40 2.96 2.73

อตั่ราส่ี่วนสี่ภาพคล่อง (current ratio) (เที่่า) 1.80 1.57 1.87

อตั่ราส่ี่วนต่ั�วเงนิจัา่ยต่่อหน่�สิี่นที่่�ม่ภาระดอกเบ่�ย  
(BE size to interest bearing debt ratio) (เที่่า)

0.02 0.02 0.02

อตั่ราส่ี่วนหน่�สิี่นที่่�ม่ภาระดอกเบ่�ยที่่�ครบกำาหน 
ภายใน 1 ปี็ต่่อหน่�สิี่นที่่�ม่ภาระดอกเบ่�ยที่ั�งหมด (เที่่า)

0.34 0.42 0.37

อตั่ราส่ี่วนเงนิก่้ย่มจัากสี่ถาบันการเงนิต่่อ 
หน่�สิี่นรวม (เที่่า)

0.30 0.26 0.20

อตั่ราส่ี่วนเงนิให้สิี่นเช้่�อที่่�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่่อสิี่น
เช้่�อรวม (NPL Ratio) (รอ้ยละ) 

2.91 1.39 1.05

อตั่ราส่ี่วนค่าเผ่�อหน่�สี่งสัี่ยจัะส่ี่ญต่่อสิี่นเช้่�อรวม  
(รอ้ยละ) 

3.06 2.00 1.87

อตั่ราส่ี่วนผลต่อบแที่นจัากสิี่นที่รพัย์ (ROA)  
(รอ้ยละ) 

4.50 5.63 7.50
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5. ข้ั้อมูลทั่วไปีและข้ั้อมูลสำาคัญอืน่

ข้ั้อมูลทั่วไปี

ข้ั้อมูลทั่วไปี

ช้่�อบรษัิัที่ บรษัิัที่ เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากัด (มหาช้น)

ลักษัณ์ะการป็ระกอบธ่ิรกิจั ผ่้ให้บรกิารที่างการเงนิที่่�มิใช้่สี่ถาบันการเงนิ ป็ระกอบธ่ิรกิจัสิี่นเช้่�อส่ี่วนบ่คคลภายใต่้การกำากับ  
สิี่นเช้่�อรายย่อย เพ่�อการป็ระกอบอาช้่พภายใต่้การกำากับ สิี่นเช้่�อโฉนดที่่�ดิน (ไมโครไฟัแนนซึ่์) 

ที่่�ต่ั�งสี่ำานักงานใหญ่ 332/1 ถนนจัรญัสี่นิที่วงศ์ แขึ้วงบางพลัด เขึ้ต่บางพลัด กร่งเที่พมหานคร 10700

เลขึ้ที่ะเบ่ยนบรษัิัที่ 0107557000195

Homepage http://www.muangthaicap.com

ที่่นจัดที่ะเบ่ยน 2,120,000,000 บาที่ ( ณ์ วันที่่� 31 ธัินวาคม 2565)

ที่่นจัดที่ะเบ่ยนช้ำาระแล้ว 2,120,000,000 บาที่ ( ณ์ วันที่่� 31 ธัินวาคม 2565)

โที่รศัพที่์ 02-483-8888

นายที่ะเบ่ยนหลักที่รพัย์ 93 อาคารต่ลาดหลักที่รพัย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย ถนนรชั้ดาภิเษัก เขึ้ต่ดินแดง กร่งเที่พมหานคร 
10400 โที่ร. 0-2009-9999

เลขึ้าน่การบรษัิัที่ นางสี่าวมลฑ์ล  ออ่นแผน บรษัิัที่ เม่องไที่ย แคป็ปิ็ต่อล จัำากัด (มหาช้น)  
332/1 ถนนจัรญัสี่นิที่วงศ์ แขึ้วงบางพลัด เขึ้ต่บางพลัด กร่งเที่พมหานคร 10700  
โที่ร. 02-483-8888 ต่่อ 12999 Email. monthon.o@muangthaicap.com

ผ่้สี่อบบัญช้่ 1. นายช้าญช้ัย สี่ก่ลเกิดสิี่น ผ่้สี่อบบัญช้่รบัอน่ญาต่เลขึ้ที่ะเบ่ยน 6827 และ/หรอ่  
2. นายโช้คช้ัย งามว่ฒิก่ล ผ่้สี่อบบัญช้่รบัอน่ญาต่เลขึ้ที่ะเบ่ยน 9728 และ/หรอ่  
3. นางสี่าวส่ี่รร่ตั่น์ ที่องอร่ณ์แสี่ง ผ่้สี่อบบัญช้่รบัอน่ญาต่เลขึ้ที่ะเบ่ยน 4409 และ/หรอ่  
4. นางสี่าวอรวรรณ์ ช้่ณ์หกิจัไพศาล ผ่้สี่อบบัญช้่รบัอน่ญาต่เลขึ้ที่ะเบ่ยน 6105 
จัาก บรษัิัที่ เคพ่เอม็จัภ่่มิไช้ย สี่อบบัญช้่ จัำากัด

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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5.1 ข้ั้อมูลสำาคัญอืน่
-ไม่ม่-

5.2  ข้ั้อพิพาททางกฎหมาย
ณ์ วนัที่่� 31 ธัินวาคม 2565 กล่ม่บรษัิัที่ฯ ไม่เป็็นค่ค่วามหรอ่ค่ก่รณ์่
ในคด่ ดังต่่อไป็น่�
 5.2.1 คดท่ี่่�อาจัมผ่ลกระที่บด้านลบต่อ่สิี่นที่รพัยข์ึ้องบรษัิัที่ฯ 
หรอ่บรษัิัที่ย่อยที่่�ม่จัำานวนส่ี่งกว่ารอ้ยละ 5 ขึ้องส่ี่วนผ่้ถ่อห่้น ณ์ 
วันที่่� 31 ธัินวาคม 2565 
 5.2.2 คด่ที่่�กระที่บต่่อการดำาเนินธ่ิรกิจัขึ้องบรษัิัที่ฯ หรอ่
บรษัิัที่ยอ่ยอย่างมน่ยัสี่ำาคญั แต่ไ่มส่ี่ามารถป็ระเมนิผลกระที่บเป็็น
ต่วัเลขึ้ได ้ คดท่ี่่�มไิดเ้กดิจัากการป็ระกอบธ่ิรกจิัโดยป็กต่ขิึ้องบรษัิัที่ฯ 
หรอ่บรษัิัที่ย่อย

5.3 ตลาดรอง
-ไม่ม่-

5.4 สถี่าบันการเงินที่ติดต่อปีระจำา
 ธินาคารกร่งเที่พ จัำากัด (มหาช้น)
 ธินาคารกสิี่กรไที่ย จัำากัด (มหาช้น)
 ธินาคารกร่งไที่ย จัำากัด (มหาช้น)
 ธินาคารไที่ยพาณ์ิช้ย์ จัำากัด (มหาช้น)
 ธินาคารเก่ยรต่ินาคินภัที่ร จัำากัด (มหาช้น)
 ธินาคารซึ่่ไอเอม็บ่ ไที่ย จัำากัด (มหาช้น)
 ธินาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ี่ จัำากัด (มหาช้น)
 ธินาคาร แห่งป็ระเที่ศจัน่ (ไที่ย) จัำากัด (มหาช้น)
 ธินาคาร ไอซึ่่บ่ซึ่่ (ไที่ย) จัำากัด (มหาช้น)
 ธินาคารกร่งศรอ่ย่ธิยา จัำากัด (มหาช้น)
 ธินาคาร ซึ่่มิโต่โม มิต่ซึ่่ย ที่รสัี่ต่์ (ไที่ย) จัำากัด (มหาช้น)
 ธินาคาร มิซึ่่โฮ จัำากัด สี่าขึ้ากร่งเที่พฯ
 บรษัิัที่ หลักที่รพัย์โนม่ระ พัฒนสิี่น จัำากัด (มหาช้น)
 บรษัิัที่ หลักที่รพัย์ เคจัไ่อ (ป็ระเที่ศไที่ย) จัำากัด (มหาช้น)
 บรษัิัที่ หลักที่รพัย์ กร่งไที่ย ซึ่่มิโก้ จัำากัด
 บรษัิัที่ หลักที่รพัย์ เอเช้่ย พลัสี่ จัำากัด
 บรษัิัที่ หลักที่รพัย์ หยวนต่้า (ป็ระเที่ศไที่ย)

5.5 ที่ปีรึกษัากฎหมายปีระจำาบริษััท
บรษัิัที่ เบเคอร ์แอนด์ แม็คเค็นซึ่่�  จัำากัด 
เลขึ้ที่่�  990 อาคารอบัด่ลราฮิม ช้ั�นที่่� 5 และช้ั�น 22-25 
ถนนพระราม 4 แขึ้วงส่ี่ลม เขึ้ต่บางรกั กร่งเที่พมหานคร 10500 
โที่ร. 0-2636-2000  โที่รสี่าร 0-636-2111

5.6 ที่ปีรึกษัากฎหมายสำาหรับการออกห้้นกู้ 
บรษัิัที่ ว่ระวงค์, ช้ินวัฒน์ และพารท์ี่เนอรส์ี่ จัำากัด
อาคารเมอรค์ิวร่�ที่าวเวอร ์ช้ั�น 22 เลขึ้ที่่� 54 ถนน เพลินจัติ่ 
แขึ้วงล่มพิน่ เขึ้ต่ป็ที่่มวัน กร่งเที่พมหานคร 10400
โที่ร 0 2264 8000

5.7 นายทะเบียนและผู้แทนผู้ถี่ือห้้นกู้
ธินาคารกร่งศรอ่ย่ธิย า จัำากัด (มหาช้น) 
เลขึ้ที่่� 1222 ถนนพระรามที่่� 3 แขึ้วงบางโพงพาง  
เขึ้ต่ยานนาวา กร่งเที่พฯ 10120 โที่ร. 1572

ข้ั้อมูลสำาคัญอืน่
ป็ระวัต่ิการผิดนัดช้ำาระหน่�เงินต้่นหร่อดอกเบ่�ยขึ้องต่ราสี่ารหน่� 
หรอ่ผิดนัดช้ำาระหน่�เงนิก่้ย่มจัากธินาคารพาณ์ิช้ย์ บรษัิัที่เงนิที่่น 
บรษัิัที่เครดติ่ฟัองซิึ่เอร ์หรอ่สี่ถาบนัการเงนิที่่�มก่ฎหมายเฉพาะจัดั
ต่ั�งข้ึ้�น 3 ปี็ย้อนหลัง
-ไม่ม่-

ปีระวตัิการผิดเง่ือนไขั้ในการปีฏิิบัติตามข้ั้อกำาหนด
สิทธิ 3 ปีีย้อนหลัง
-ไม่ม่-
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ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ

6. นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ

6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ

บริษัิัทฯ มุ่่�งมุ่ั�นดำำ�เนินธุ่ริกิิจให้้เติิบโติอย่��งมัุ่�นคงและย่ั�งย่ืนดำ้วย่
กิ�ริสริ�้งมุ่ลูค��เพิิ่�มุ่ให้แ้กิ�ผูู้้ถือืห้่น้และคณ่ค��ริ�วมุ่ให้แ้กิ�ผูู้้มุ่สี�วนไดำเ้สีย่
ท่กิภ�คส�วน คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ไดำใ้ห้ค้ว�มุ่สำ�คญัติ�อกิ�ริปฏิิบตัิิ
ติ�มุ่แนวท�งของติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย์่แห้�งปริะเทศไทย่เพิ่ื�อให้้มีุ่
ริะบบธุริริมุ่�ภิบ�ลที�ดำี (Good Corporate Governance) โดำย่
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ไดำ้กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่กิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริ และ
จริริย่�บริริณจริิย่ธุริริมุ่ท�งธุ่ริกิิจ สำ�ห้ริับกิริริมุ่กิ�ริผูู้้บริิห้�ริ
และพิ่นักิง�นเพิ่ื�อนำ�ไปใช้้เป็นแนวท�งกิ�ริปฏิิบัติิง�นติ�อผูู้้มุ่ี
ส�วนไดำ้เสีย่ท่กิภ�คส�วน โดำย่มุ่ีกิ�ริปริะกิ�ศและสื�อส�ริให้้พิ่นักิง�น
ไดำ้ริบัทริ�บ ริวมุ่ทั�งเผู้ย่แพิ่ริ�ไว้ในเว็บไซต์ิของบริิษััทฯ (www.
muangthaicap.com > นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธ์ุ > กิ�ริพิ่ัฒน�อย่��ง
ย่ั�งย่ืน) โดำย่มุ่ีวัติถื่ปริะสงค์เพิ่ื�อให้้พิ่นักิง�นของบริษัิัทฯ ติลอดำจน
ผูู้้ที�เกิี�ย่วข้องมุ่ีคว�มุ่ริู้คว�มุ่เข้�ใจในห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริ
ให้้เป็นไปในทิศท�งเดำีย่วกิัน โดำย่ยึ่ดำมุ่ั�นคว�มุ่โปริ�งใส เป็นธุริริมุ่ 
ติริวจสอบไดำ้ มุ่ีจริิย่ธุริริมุ่ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ มุ่ีกิ�ริปฏิิบัติิที�
สอดำคล้องกัิบห้ลักิกิฎริะเบีย่บข้อบังคับและกิฎห้มุ่�ย่ติ��งๆ 
ที�เกิี�ย่วข้อง ติลอดำจนมุ่ีคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบติ�อเศริษัฐกิิจ สังคมุ่ และ
สิ�งแวดำล้อมุ่ โดำย่กิำ�ห้นดำแนวท�งเพิ่ื�อเป็นกิริอบในกิ�ริปฏิิบัติิง�น 
และปฏิิบัติิติ�อผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่่�ย่ ดำังริ�ย่ละเอยี่ดำติ�อไปนี�
 1. กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นกัิง�นทก่ิคนมุ่่�งมุ่ั�น
นำ�ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริ จริยิ่ธุริริมุ่ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจและ
จริริย่�บริริณ โดำย่กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ผูู้้บริหิ้�ริและพิ่นักิง�นนำ�ไป
ปฏิิบัติิในกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริษัิัทฯ เพืิ่�อสริ�้งค่ณค��ให้้บริษัิัทฯ 
อย่��งย่ั�งย่ืน
 2. กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นักิง�นท่กิคน ติ้อง
ปฏิิบัติิห้น้�ที�ดำ้วย่คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบ ริะมุ่ัดำริะวัง ซื�อสัติย่์ส่จริติิ โดำย่
ปฏิิบัติิติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ ข้อบังคับบริษัิัทฯ และปริะกิ�ศที�เกิี�ย่วข้อง
 3. กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นกัิง�นทก่ิคน ยึ่ดำมุ่ั�น
คว�มุ่เป็นธุริริมุ่โดำย่ปฏิิบติัิติ�อผูู้้มีุ่ส�วนไดำเ้สีย่ท่กิฝ่่�ย่อย่��งเท��เทยี่มุ่
พิ่ริอ้มุ่ดำแูลสอดำส�องควบคมุ่่ป้องกินักิ�ริติดัำสินใจห้ริอืกิ�ริกิริะทำ�ใดำๆ 
ที�มุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์และริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกิัน โดำย่
ยึ่ดำถืือปริะโย่ช้น์ของบริษัิัทฯ เป็นที�ติั�ง
 4. กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ผูู้บ้ริหิ้�ริ และพิ่นักิง�นทก่ิคนยึ่ดำมุ่ั�น
และปฏิบิตัิติิ�มุ่คู�มุ่อืกิ�ริติ�อต้ิ�นกิ�ริทจ่ริติิคอริร์ิปัช้นั ไมุ่�ล�วงละเมิุ่ดำ
ทริพัิ่ย่์สินท�งปัญญ� เค�ริพิ่ติ�อกิฎห้มุ่�ย่และห้ลักิสิทธิุมุ่น่ษัย่ช้น
 5. ดำำ�เนนิกิ�ริให้มีุ้่ริะบบกิ�ริควบคมุ่่ภ�ย่ในและกิ�ริบริหิ้�ริ
คว�มุ่เสี�ย่งให้อ้ยู่�ในริะดำบัเห้มุ่�ะสมุ่ ริวมุ่ถึืงมุ่รีิะบบบญัชี้และริ�ย่ง�น
ท�งกิ�ริเงนิที�มุ่ีคว�มุ่ถืูกิติ้องเช้ื�อถืือไดำ้
 6. ดำำ�เนินกิ�ริให้้โคริงสริ้�งกิ�ริจัดำกิ�ริของบริิษััทฯ มุ่ี
บริริษััทภิบ�ลที�ดำีมุ่ีกิ�ริกิำ�ห้นดำอำ�น�จ ห้น้�ที�และคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบ
ของคณะกิริริมุ่กิ�ริแติ�ละคณะและผูู้้บริหิ้�ริอย่��งช้ัดำเจน

 7. ปลูกิฝั่งค่ณธุริริมุ่ จริยิ่ธุริริมุ่ สริ�้งจติิสำ�นึกิอันดำีง�มุ่
ปฏิิบตัิติิ�อพิ่นกัิง�นด้ำวย่คว�มุ่เป็นธุริริมุ่ ติลอดำจนมุ่่�งมุ่ั�นพิ่ฒัน�และ
ย่กิริะดำับขีดำคว�มุ่ส�มุ่�ริถืของบ่คล�กิริอย่��งติ�อเนื�อง
 8. ดำำ�เนินกิ�ริโดำย่คำ�นึงถึืงคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบติ�อผูู้้ถืือห้่้น 
ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ ช้่มุ่ช้น สังคมุ่และสิ�งแวดำล้อมุ่
 9. ติริะห้นักิและเค�ริพิ่ในสิทธิุแห้�งคว�มุ่เป็นเจ้�ของ
ของผูู้้ถืือห้่้นและปฏิิบัติิติ�อผูู้้ถืือห้่้นอย่��งเท��เทีย่มุ่กิัน
 10. มุ่่�งมุ่ั�นสู�คว�มุ่เป็นเลศิในกิ�ริดำำ�เนนิธุ่ริกิิจ โดำย่ยึ่ดำมุ่ั�น
กิ�ริสริ้�งคว�มุ่พิ่ึงพิ่อใจให้้แกิ�ลูกิค้�ดำ้วย่กิ�ริริับฟัังและทบทวน
ตินเอง เพิ่ื�อเพิ่ิ�มุ่ศักิย่ภ�พิ่ในกิ�ริบริหิ้�ริและสริ�้งสริริค์สิ�งที�ดำีที�ส่ดำ
อยู่�เสมุ่อ
 11.  ดำำ�เนินกิ�ริให้้มุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ส�ริสนเทศที�สำ�คัญ
อย่��งเพิ่ีย่งพิ่อ เช้ื�อถืือไดำ้ และทันเวล�ติริ�บเท��ที�ไมุ่�กิริะทบติ�อ
ปริะโย่ช้น์อนัช้อบธุริริมุ่ของบริษัิัทฯ
 12. ดำำ�เนินกิ�ริให้้มุ่ีกิ�ริจัดำกิ�ริภ�ษีัให้้มุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่
สูงส่ดำโดำย่ยึ่ดำห้ลักิธุริริมุ่มุ่�ภิบ�ลที�ดีำ กิ�ริจัดำกิ�ริคว�มุ่เสี�ย่งดำ้�น
ภ�ษีัที�ดำี และกิ�ริเปิดำเผู้ย่เพิ่ื�อคว�มุ่โปริ�งใส
 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทมีุ่คว�มุ่เช้ื�อมุ่ั�นว��นโย่บ�ย่กิำ�กิับ
ดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี จริริย่�บริริณ และจริยิ่ธุริริมุ่ท�งธุ่ริกิิจ ควบคู�กิับ
กิ�ริพัิ่ฒน�อย่��งย่ั�งย่ืนโดำย่คำ�นึงถึืงกิ�ริมีุ่ส�วนริ�วมุ่ในกิ�ริพัิ่ฒน�
ริะบบเศริษัฐกิิจ สังคมุ่ สิ�งแวดำล้อมุ่ของปริะเทศ ซึ�งเป็นห้นึ�งใน
ปัจจยั่ที�สำ�คัญที�จะส�งผู้ลให้้บริษัิัทฯ กิ้�วสู�กิ�ริเป็นบริษัิัทฯ ช้ั�นนำ�
ที�มุ่คีว�มุ่เจริญิเติบิโติอย่��งมุ่ั�นคงและย่ั�งย่นื กิ�อให้เ้กิดิำคว�มุ่เช้ื�อมุ่ั�น
ติ�อผูู้้ถืือห้่้นและนักิลงท่น นอกิจ�กินี�บริษัิัทฯ ย่ังไดำ้ติริะห้นักิถึืง
กิ�ริคอริร์ิปัช้นั ซึ�งเป็นอ่ปสริริคในกิ�ริพิ่ฒัน�สังคมุ่ และเศริษัฐกิจิ
ของปริะเทศ โดำย่บริษัิัทฯ ไดำร้ิบักิ�ริริบัริอง (Certified) เป็นสมุ่�ชิ้กิ
แนวริ�วมุ่ปฏิบิตัิขิองภ�คเอกิช้นไทย่ในกิ�ริติ�อติ�้นกิ�ริทจ่ริติิ (CAC) 
อย่��งเป็นท�งกิ�ริ อันเป็นห้นึ�งในแนวท�งกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจที�
สอดำคล้องติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี โดำย่บริษัิัทจดัำให้้มุ่ี
กิ�ริดำำ�เนินกิ�ริ ดำังนี�
  จดัำฝึ่กิอบริมุ่เริื�องกิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดีำ และจริริย่� 
  บริริณธุ่ริกิิจ และข้อพึิ่งปฏิิบัติิในกิ�ริทำ�ง�นให้้กิับ 
  กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริิห้�ริและพิ่นักิง�นท่กิริะดัำบ ให้้คริบ 
  ริอ้ย่ละ 100
  ผู้นวกิเนื�อห้�กิ�ริฝึ่กิอบริมุ่เริื�องกิ�ริกิำ�กัิบดำแูลกิิจกิ�ริที�ดำี  
  และจริริย่�บริริณธุ่ริกิจิ และขอ้พึิ่งปฏิบิตัิใินกิ�ริทำ�ง�น 
  ให้้เป็นส�วนห้นึ�งของกิ�ริอบริมุ่พิ่นักิง�นให้มุ่�เพิ่ื�อให้้ 
  มุ่ั�นใจว��พิ่นกัิง�นทก่ิริะดำบัริบัริูเ้ข�้ใจและส�มุ่�ริถืนำ�ไป 
  ปฏิบิตัิใิห้ส้อดำคลอ้งกิบัห้ลกัิธุริริมุ่�ภบิ�ล จริยิ่ธุริริมุ่และ 
  ข้อพึิ่งปฏิิบัติิในกิ�ริทำ�ง�น 
  ในปี 2565 ไมุ่�พิ่บกิ�ริทำ�ผู้ิดำเกิี�ย่วกิับจริยิ่ธุริริมุ่ และ 
  จริริย่�บริริณธุ่ริกิิจ แติ�อย่��งใดำ
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 ในปี 2565 บริษัิัทฯ ไดำ้ริบักิ�ริปริะเมุ่ินกิ�ริกิำ�กิับดูำแล
จ�กิสมุ่�คมุ่ส�งเสริมิุ่สถื�บนักิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทไทย่ (Thai Institute 
of Directors - IOD) ในริะดำับ 5 ดำ�ว เป็นปีที� 5 ติิดำติ�อกิัน ซึ�ง
จัดำกิ�ริปริะเมิุ่นโดำย่สมุ่�คมุ่ส�งเสริมิุ่สถื�บันกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทไทย่ 
(IOD) ทั�งนี� ริ�งวัลดำังกิล��วสะท้อนให้้เห้็นถึืงคว�มุ่มุ่่�งมุ่ั�นของ 
บริิษััทฯ ในกิ�ริส�งเสริมิุ่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีในองค์กิริ และ
ไดำ้มุ่ีกิ�ริทบทวนนโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิในกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริ
คริอบคล่มุ่เนื�อห้�ทั�ง 5 ห้มุ่วดำ ซึ�งเปิดำเผู้ย่ในเว็บไซติ์ของบริษัิัท 
(www.muangthaicap.com > นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธ์ุ > กิ�ริพิ่ัฒน�
อย่��งย่ั�งย่ืน > นโย่บ�ย่บริริษััทภิบ�ล > นโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับดำูแล
กิิจกิ�ริที�ดำี) เพิ่ื�อเป็นกิ�ริสื�อส�ริให้้กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ผูู้้บริหิ้�ริและ
พิ่นักิง�นท่กิริะดัำบไดำ้ศึกิษั�ริ�ย่ละเอีย่ดำอย่��งทั�วถึืงและนำ�ไปใช้้
เป็นแนวท�งกิ�ริปฏิิบัติิง�น ทั�งย่ังมุ่ีจ่ดำมุ่่�งห้มุ่�ย่สำ�คัญในกิ�ริ
สื�อส�ริเริื�องดัำงกิล��วไปย่งัผูู้มุ้่สี�วนไดำเ้สีย่ทก่ิฝ่่�ย่ ทั�งผูู้้ถือืห้่น้ ลกูิค�้ 
คู�ค้� พิ่นักิง�น สังคมุ่ ติลอดำจนห้น�วย่ง�นกิำ�กิับดำูแลเพิ่ื�อสริ�้ง
คว�มุ่เช้ื�อมุ่ั�นว��จะไดำร้ิบักิ�ริปฏิิบติัิอย่��งเป็นธุริริมุ่เท��เทยี่มุ่สะทอ้น
ภ�พิ่ลกัิษัณท์ี�ดำขีองบริษัิัทฯ และเพิ่ิ�มุ่ศักิย่ภ�พิ่ในกิ�ริแข�งขนัให้ก้ิบั
บริษัิัทฯ ภ�ย่ใติก้ิริอบจริยิ่ธุริริมุ่และคว�มุ่ริบัผู้ดิำช้อบติ�อสังคมุ่เพิ่ื�อ
ให้้บริษัิัทฯ และสังคมุ่เติิบโติไปดำ้วย่กิันอย่��งย่ั�งย่ืน
 นอกิจ�กินี� คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทไดำมุ้่กีิ�ริทบทวนปริบัปร่ิง
นโย่บ�ย่และติิดำติ�มุ่ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นติ�มุ่แผู้นง�นกิ�ริกิำ�กิับ
ดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี ริวมุ่ถึืงแผู้นง�นด้ำ�นคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบติ�อสังคมุ่ 
ช้่มุ่ช้น และสิ�งแวดำล้อมุ่อย่��งติ�อเนื�อง อย่��งน้อย่ปีละ 1 คริั�ง
 ทั�งนี� ในปี 2565 ฝ่่�ย่เลข�น่กิ�ริบริษัิัทไดำ้นำ�เสนอติ�อ
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภบิ�ล ในกิ�ริปริบัปร่ิงนโย่บ�ย่และแผู้นง�น
กิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีของบริษัิัทฯ ให้้สอดำคล้องกิับห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับ
ดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีสำ�ห้ริบับริษัิัทจดำทะเบีย่น ปี 2560 (CG Code) 
โดำย่สำ�นกัิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิบัห้ลักิทริพัิ่ย่แ์ละติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ 
(กิ.ล.ติ.)

นโยบายและแนวปฏิิบัติิที่่�เกี่่�ยวกี่ับคณะกี่รรมกี่ารบรษัิัที่

กี่ารสรรหากี่รรมกี่าร 
 1) หลักี่เกี่ณฑ์์กี่ารสรรหากี่รรมกี่ารและผู้้�บรหิารระดับัส้งสุดั
ในกิ�ริคัดำเลือกิบ่คคลที�ไดำ้แติ�งตัิ�งห้ริือจะแติ�งตัิ�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริ  
บริษัิัทฯ มุ่ีวิธีุกิ�ริในกิ�ริคัดำเลือกิบ่คคลที�ไดำ้แติ�งติั�งห้ริอืจะแติ�งติั�ง
เป็นกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท โดำย่ผู้��นคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำ
ค��ติอบแทน ซึ�งกิำ�ห้นดำคณ่สมุ่บตัิขิองกิริริมุ่กิ�ริที�ติอ้งกิ�ริสริริห้� 
ให้้สอดำคล้องกิับกิลย่่ทธ์ุในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ 
 ห้ลักิเกิณฑ์์ในกิ�ริสริริห้�และคัดำเลือกิกิริริมุ่กิ�ริให้มุ่�
คณะกิริริมุ่กิ�ริจะพิ่ิจ�ริณ�ถึืงค่ณสมุ่บัติิ คว�มุ่ริู ้คว�มุ่ส�มุ่�ริถืใน
กิ�ริทำ�ง�น ทักิษัะที�จำ�เป็นที�ยั่งข�ดำอยู่�ในคณะกิริริมุ่กิ�ริช่้ดำปัจจ่บนั 
ให้้มุ่ีคว�มุ่สอดำคล้องกิับกิลย่่ทธ์ุ ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริิษััทฯ 
เพืิ่�อกิำ�ห้นดำคณ่สมุ่บตัิขิองกิริริมุ่กิ�ริที�ติอ้งกิ�ริสริริห้� ริวมุ่ถึืงกิ�ริ
ใช้้ฐ�นข้อมุู่ลกิริริมุ่กิ�ริ เช้�น สมุ่�คมุ่ส�งเสริิมุ่สถื�บันกิริริมุ่กิ�ริ
บริษัิัทไทย่ (IOD) ห้ริอืบริษัิัทที�ปริกึิษั�แล้วแติ�กิริณี เป็นแห้ล�งใน

กิ�ริสริริห้�กิริริมุ่กิ�ริให้มุ่� คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำ
ค��ติอบแทนจะพิ่ิจ�ริณ�บ่คคลที�มุ่ีค่ณสมุ่บัติิติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำไว้ใน
กิฎบัติริของกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ซึ�งเป็นไปติ�มุ่ที�กิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำ 
และติ�มุ่ Skill Matrix ที�บริษัิัทฯ ไดำ้กิำ�ห้นดำให้้สอดำคล้องกัิบ
กิลย่่ทธ์ุในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ ในดำ้�นติ��ง ๆ ดำังนี�
 1. กิ�ริเงนิ กิ�ริธุน�ค�ริ กิ�ริปล�อย่สินเช้ื�อ ปริะกิันฯ
 2. กิ�ริบัญช้ี
 3. กิ�ริบริหิ้�ริจดัำกิ�ริ และกิลย่่ทธ์ุ
 4. กิ�ริจดัำกิ�ริทริพัิ่ย่�กิริบ่คคล
 5. กิ�ริพิ่ัฒน�เทคโนโลย่ีส�ริสนเทศ
 6. กิ�ริจดัำกิ�ริคว�มุ่เสี�ย่ง

 โดำย่ในแติ�ละปีคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน
จะสริริห้�บค่คลเพิ่ื�อเลอืกิติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริ จ�กิกิ�ริคริบว�ริะออกิจ�กิ
ติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริ โดำย่พิ่ิจ�ริณ�จ�กิกิ�ริเสนอบ่คคลเพิ่ื�อริบักิ�ริ
พิ่ิจ�ริณ�เลือกิติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริ โดำย่ผูู้้ถืือห้่้น ดำ้วย่กิ�รินำ�เสนอช้ื�อ
ติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริโดำย่ผูู้้ถืือห้่้นจะขึ�นอยู่�กิับค่ณสมุ่บัติิของผูู้้ถืูกิ
เสนอช้ื�อติ้องเป็นไปติ�มุ่แนวท�งกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีของ 
บริษัิัทฯ พิ่ริะริ�ช้บญัญตัิบิริษัิัทมุ่ห้�ช้นจำ�กัิดำ และพิ่ริะริ�ช้บัญญตัิิ
ห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ กิ�ริแติ�งติั�งกิริริมุ่กิ�ริแติ�ละริ�ย่
ติ้องไดำ้ริบัคะแนนเสีย่งเห้็นช้อบเกิินกิว��กึิ�งห้นึ�งของจำ�นวนเสีย่ง
ทั�งห้มุ่ดำของผูู้้ถืือห้่้น ซึ�งมุ่�ปริะช้่มุ่และออกิเสีย่งลงคะแนน  
 ห้ลักิเกิณฑ์์ในกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�เริื�องกิ�ริดำำ�ริงติำ�แห้น�งของ
บค่คลที�จะเสนอช้ื�อเป็นกิริริมุ่กิ�ริในบริษัิัทฯ จะติอ้งไมุ่�ดำำ�ริงติำ�แห้น�ง
กิริริมุ่กิ�ริในบริษัิัทฯ จดำทะเบยี่นริวมุ่แล้วเกิินกิว�� 5 บริษัิัท ในกิริณี
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะจะติ้องมุ่ีค่ณสมุ่บัติิกิริริมุ่กิ�ริอสิริะติ�มุ่ที�กิฎห้มุ่�ย่
กิำ�ห้นดำ เมุ่ื�อคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนไดำ้
พิ่จิ�ริณ�อย่��งคริบถืว้นละเอยี่ดำริอบคอบแลว้จะนำ�เสนอช้ื�อบค่คล
ดำังกิล��วติ�อที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ เพิ่ื�อพิ่ิจ�ริณ�โดำย่
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทจะพิิ่จ�ริณ�กิลั�นกิริองด้ำวย่คว�มุ่ละเอีย่ดำ
ริอบคอบริะมัุ่ดำริะวังเพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจว��บ่คคลที�ไดำ้ริบักิ�ริเสนอช้ื�อให้้
แติ�งติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริมุ่คีณ่สมุ่บตัิทิี�เห้มุ่�ะสมุ่กิบัธุ่ริกิจิของบริษัิัทฯ 
เพิ่ื�ออน่มัุ่ติิแติ�งติั�งให้้ดำำ�ริงติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริแล้วเสนอติ�อที�
ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น เพิ่ื�อพิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิติ�อไป 

 2.) ขั้ั�นติอนกี่ารสรรหากี่รรมกี่าร 
 บริิษััทฯ ให้้คว�มุ่สำ�คัญกัิบกิ�ริสริริห้�และคัดำเลือกิ 
บค่ล�กิริเข้�ดำำ�ริงติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริ
บริษัิัทมุ่อบห้มุ่�ย่ให้ค้ณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน
ดำำ�เนินกิ�ริแทน และให้้นำ�เสนอติ�อที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท
พิ่ิจ�ริณ�ให้้คว�มุ่เห้็นและนำ�เสนอติ�อที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนเป็น 
ผูู้้พิ่ิจ�ริณ�คัดำเลือกิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท โดำย่ยึ่ดำห้ลักินโย่บ�ย่
คว�มุ่ห้ล�กิห้ล�ย่ในโคริงสริ�้งของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท (Board 
Diversity) และยึ่ดำเกิณฑ์์ค่ณสมุ่บัติิติ�มุ่มุ่�ติริ� 67-68 แห้�ง
พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิบริษัิัทมุ่ห้�ช้น จำ�กิัดำ พิ่.ศ. 2535 ริวมุ่ถึืงไดำ้จดัำทำ� 
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Board Skill Matrix ไว้เป็นเคริื�องมุ่ือกิำ�ห้นดำและติริวจสอบ
ค่ณสมุ่บัติิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทที�ต้ิองกิ�ริสริริห้� โดำย่พิ่ิจ�ริณ�
จ�กิทักิษัะและคว�มุ่จำ�เป็นที�ย่ังข�ดำ ริวมุ่ถึืงค่ณสมุ่บัติิที�เห้มุ่�ะสมุ่
และสอดำคลอ้งกิบัองคป์ริะกิอบ และโคริงสริ�้งของคณะกิริริมุ่กิ�ริ
บริษัิัทติ�มุ่กิลย่่ทธ์ุท�งธุ่ริกิิจของบริษัิัท 
 เมุ่ื�อคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนไดำ้
คัดำเลือกิบ่คคลที�มุ่ี ค่ณสมุ่บัติิเห้มุ่�ะสมุ่ที�จะดำำ�ริงติำ�แห้น�ง
กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท จะนำ�ช้ื�อเสนอติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทพิ่ิจ�ริณ�
และจ�กินั�นจะนำ�เสนอติ�อที�ปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริษัิัทพิ่ิจ�ริณ� 
เพิ่ื�อให้้เป็นไปติ�มุ่ข้อบังคับของบริิษััท และองค์ปริะกิอบของ
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท

 3) กี่ระบวนกี่ารในกี่ารเลือกี่ติั�ง และแติ่งติั�งกี่รรมกี่าร
 วิธ่ีกี่ารในกี่ารแติ่งติั�งกี่รรมกี่าร ม่ดัังน่� 
 1. กิริริมุ่กิ�ริของบริษัิัท จะมีุ่จำ�นวนเท��ใดำให้เ้ป็นไปติ�มุ่ที� 
  ที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นกิำ�ห้นดำแติ�ติ้องไมุ่�น้อย่กิว�� 5 ท��น  
  กิริริมุ่กิ�ริจะถืือห้่้นของบริิษััทฯ ห้ริือไมุ่�ก็ิไดำ้ แติ� 
  กิริริมุ่กิ�ริไมุ่�น้อย่กิว��กึิ�งห้นึ�งของจำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริ 
  ทั�งห้มุ่ดำติ้องเป็นผูู้้มุ่ีถืิ�นฐ�นอยู่�ในริ�ช้อ�ณ�จกัิริ 
 2. กิ�ริเลือกิติั�งกิริริมุ่กิ�ริของบริษัิัท ให้ก้ิริะทำ�โดำย่ที�ปริะช้มุ่่ 
  ผูู้้ถืือห้่้น ทั�งนี�ติ�มุ่ห้ลักิเกิณฑ์์และวิธีุกิ�ริดำังติ�อไปนี� 
 2.1 ผูู้้ถืือห้่้นแติ�ละคนมุ่ีคะแนนเสีย่งเท��กิับห้นึ�งห้่้นติ�อ 
   ห้นึ�งเสีย่ง 
 2.2 ในกิ�ริเลือกิติั�งกิริริมุ่กิ�ริอ�จใช้้วิธีุกิ�ริออกิเสีย่ง 
   ลงคะแนนเลือกิกิริริมุ่กิ�ริเป็นริ�ย่บ่คคลคริ�วละคน 
   ห้ริือคริ�วละห้ล�ย่คน ห้ริือดำ้วย่วิธีุกิ�ริอื�นใดำก็ิไดำ้ 
   ติ�มุ่แติ�ที�ปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้นจะเห้็นสมุ่ควริแติ�ในกิ�ริลง 
   มุ่ติิแติ�ละคริั�งผูู้้ถืือห้่้นต้ิองออกิเสีย่งดำ้วย่คะแนนที�มุ่ี 
   ติ�มุ่ ข้อ (2.1) ทั�งห้มุ่ดำจะแบ�งคะแนนเสีย่งแกิ�คนใดำ 
   มุ่�กิน้อย่เพิ่ีย่งใดำไมุ่�ไดำ้ 
 2.3 บ่คคลซึ�งไดำ้ริบัคะแนนเสีย่งสูงส่ดำติ�มุ่ลำ�ดำับลงมุ่� 
   จะเป็นผูู้้ไดำ้ริบักิ�ริเลือกิติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริเท��จำ�นวน 
   กิริริมุ่กิ�ริที� จะ พึิ่ง มีุ่ ในกิริณีที� บ่คคลซึ� ง ไดำ้ ริับ 
   เลือกิติั�งในลำ�ดำับถืัดำลงมุ่�มุ่ีคะแนนเสีย่งเท��กิันเกิิน 
   จำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริที�จะพึิ่งมีุ่ให้้ปริะธุ�นที�ปริะช่้มุ่เป็น 
   ผูู้้ออกิเสีย่งช้ี�ข�ดำ 

กี่ารเลือกี่ติั�ง/แติ่งติั�งกี่รรมกี่ารในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ�นม่หลักี่เกี่ณฑ์์
และวธ่ิีกี่าร ดัังติ่อไปน่� 
 1. ผูู้้ถืือห้่้นแติ�ละคนมุ่ีคะแนนเสีย่งเท��กิับห้นึ�งห้่้นติ�อ
ห้นึ�งเสีย่ง
 2. ผูู้้ถืือห้่้นแติ�ละคนจะใช้้คะแนนเสีย่งที�มุ่ีอยู่�เลือกิติั�ง
บ่คคลคนเดำีย่ว ห้ริอืห้ล�ย่คนเป็นกิริริมุ่กิ�ริกิ็ไดำ้ ในกิริณีเลือกิติั�ง
บ่คคลห้ล�ย่คนเป็นกิริริมุ่กิ�ริจะแบ�งคะแนนเสีย่งให้้แกิ�ผูู้้ใดำมุ่�กิ
น้อย่เพิ่ีย่งใดำไมุ่�ไดำ้ 
 3. บค่คลซึ�งไดำร้ิบัคะแนนเสีย่งสูงส่ดำติ�มุ่ลำ�ดำบัลงมุ่�เป็น

ผูู้้ไดำ้ริบักิ�ริเลือกิติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริเท��จำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริที�พึิ่งจะมุ่ี
ห้ริอืจะพึิ่งเลอืกิติั�งในคริั�งนั�น ในกิริณทีี�บค่คลซึ�งไดำร้ิบักิ�ริเลือกิติั�ง
ในลำ�ดำบัถืดัำลงมุ่�มุ่คีะแนนเสีย่งเท��กินัเกินิจำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริที�พึิ่งจะมุ่ี
ห้ริอืจะพึิ่งเลอืกิติั�งในคริั�งนั�น ให้ผูู้้เ้ป็นปริะธุ�นเป็นผูู้อ้อกิเสีย่งช้ี�ข�ดำ       
ในกิริณีที�ติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริว��งลงเพิ่ริ�ะเห้ติอ่นันอกิจ�กิถึืงคริ�ว
ออกิติ�มุ่ว�ริะ คณะกิริริมุ่กิ�ริจะเลอืกิบค่คลซึ�งมุ่คีณ่สมุ่บตัิแิละไมุ่�มุ่ี
ลักิษัณะติ้องห้้�มุ่ติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ว��ดำ้วย่บริิษััทมุ่ห้�ช้นจำ�กิัดำและ
กิฎห้มุ่�ย่ว��ด้ำวย่ห้ลักิทริพัิ่ย่แ์ละติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่เ์ข้�เป็นกิริริมุ่กิ�ริ
แทนในกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริคริ�วถืัดำไป เว้นแติ�ว�ริะของ
กิริริมุ่กิ�ริจะเห้ลือน้อย่กิว��สองเดำือน บ่คคลซึ�งเข้�เป็นกิริริมุ่กิ�ริ
แทนดำงักิล��วจะอยู่�ในติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริไดำเ้พิ่ยี่งเท��ว�ริะที�ยั่งเห้ลอื
อยู่�ของกิริริมุ่กิ�ริที�ตินเข้�แทน
 กิ�ริสริริห้�ผูู้้บริหิ้�ริริะดำับสูงส่ดำ กิ�ริสริริห้�บ่คล�กิริเพิ่ื�อ
มุ่�ดำำ�ริงติำ�แห้น�งผูู้้บริหิ้�ริของบริษัิัทนั�นมุ่ีขั�นติอนสริริห้�โดำย่ฝ่่�ย่
ทริพัิ่ย่�กิริบ่คคลและกิ�ริคัดำเลือกิจะอยู่�ในด่ำลย่พิ่ินิจของผูู้้บริหิ้�ริ
โดำย่ยึ่ดำเกิณฑ์์ค่ณสมุ่บัติิกิ�ริศึกิษั�และปริะสบกิ�ริณ์ที�เกิี�ย่วข้อง
กิับส�ย่ง�นเป็นสำ�คัญ

 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทไดำ้ริบักิ�ริแติ�งติั�งจ�กิผูู้้ถืือห้่้นให้้มุ่ี 
ห้น้�ที�ริับผู้ิดำช้อบกิ�ริดำำ�เนินง�นทั�งห้มุ่ดำของบริิษััท ซึ�งริวมุ่ถึืง 
กิ�ริสั�ง กิ�ริอนมุ่่ตัิ ิและดำแูลกิ�ริดำำ�เนนิกิ�ริติ�มุ่กิลย่ท่ธ์ุของบริษัิัทฯ 
ติลอดำจนกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริ คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทมีุ่ห้น้�ที�
ริบัผู้ดิำช้อบในกิ�ริคดัำเลอืกิปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริและคณะผูู้บ้ริหิ้�ริ
ริะดำับสูงที�มุ่ีค่ณภ�พิ่และดำูแลให้้มุ่ีกิ�ริสืบทอดำติำ�แห้น�งง�น 
 ในกิ�ริดำแูลกิลย่ท่ธ์ุคว�มุ่เสี�ย่งและคว�มุ่มุ่ั�นคงท�งกิ�ริเงนิ 
ริวมุ่ถึืงวิธีุที�บริิษััทจัดำโคริงสริ้�งองค์กิริและกิำ�กิับดูำแลตินเอง 
จ�กิคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบดำังกิล��วข้�งติ้น บริษัิัทจงึมุ่ีนโย่บ�ย่ในกิ�ริ
คดัำเลอืกิคณะกิริริมุ่กิ�ริที�มุ่ปีริะสบกิ�ริณ์เห้มุ่�ะสมุ่และห้ล�กิห้ล�ย่ 
ปริะกิอบไปดำ้วย่ค่ณลักิษัณะและคว�มุ่ส�มุ่�ริถืที�จำ�เป็น อ�ทิคว�มุ่
ซื�อสัติย่ ์ส่จริติิ คว�มุ่เป็นมุ่อือ�ช้พีิ่ และคว�มุ่ส�มุ่�ริถืในกิ�ริซกัิถื�มุ่
ทำ�คว�มุ่เข้�ใจเช้ิงวิเคริ�ะห้์ติ�อธุ่ริกิิจของบริษัิัทไดำ้อย่��งเป็นอสิริะ 
 บริิษััทกิำ�ห้นดำโคริงสริ้�งและแนวปฏิิบัติิเกิี�ย่วกิับองค์
ปริะกิอบและห้ลักิเกิณฑ์ก์ิ�ริสริริห้�กิริริมุ่กิ�ริ ติลอดำจนสัดำส�วนของ 
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ กิริริมุ่กิ�ริที�ไมุ่�เป็นผูู้บ้ริหิ้�ริ กิริริมุ่กิ�ริที�เป็นผูู้บ้ริหิ้�ริ 
เพิ่ื�อให้้มัุ่�นใจว��องค์ปริะกิอบของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทมุ่ีคว�มุ่
เห้มุ่�ะสมุ่ 
 นอกิเห้นือจ�กิกิ�ริกิำ�ห้นดำให้้ผูู้้ดำำ�ริงติำ�แห้น�งปริะธุ�น
กิริริมุ่กิ�ริไมุ่�เป็นผูู้้บริหิ้�ริริะดำับสูงแล้ว ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริย่ังติ้อง
เป็นกิริริมุ่กิ�ริอิสริะ เพิ่ื�อให้้มัุ่�นใจว��มุ่ีกิ�ริติริวจสอบและถื�วงดำ่ล 
อำ�น�จริะห้ว��งคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทและคณะผูู้บ้ริหิ้�ริอย่��งเห้มุ่�ะสมุ่ 
นอกิจ�กินี�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทไดำ้แบ�งแย่กิบทบ�ทและคว�มุ่
ริบัผู้ดิำช้อบของคณะกิริริมุ่กิ�ริออกิจ�กิคณะผูู้บ้ริหิ้�ริอย่��งช้ดัำเจน 
 บริษัิัทฯ ไดำมุ้่อบห้มุ่�ย่ให้เ้ลข�นก่ิ�ริบริษัิัทมุ่หี้น�้ที�ริบัผิู้ดำช้อบ
สนับสน่นกิิจกิริริมุ่ติ��งๆ ของคณะกิริริมุ่กิ�ริ ติิดำติ�มุ่ให้้มุ่ีกิ�ริ
ปฏิบิตัิติิ�มุ่มุ่ติขิองคณะกิริริมุ่กิ�ริจดัำกิ�ริปริะช้มุ่่คณะกิริริมุ่กิ�ริและ
กิ�ริปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น ริวมุ่ถึืงกิ�ริจดัำทำ�ห้นังสือเช้ิญปริะช้มุ่่ ริ�ย่ง�น
กิ�ริปริะช้มุ่่และห้น�้ที�อื�นๆ ติ�มุ่ที�ริะบไ่วใ้นกิฎห้มุ่�ย่และกิฎริะเบีย่บ
ที�เกิี�ย่วข้อง

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน จะสริริห้�
บค่คลเพิ่ื�อดำำ�ริงติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทจ�กิกิ�ริเสนอช้ื�อ กิ�ริเปิดำ
โอกิ�สให้้ผูู้้ถืือห้่้นเสนอชื้�อบ่คคลที�เพิ่ื�อเลือกิติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริใน
กิ�ริปริะช้่มุ่ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้นไดำ้ติ�มุ่ห้ลักิเกิณฑ์์ที�บริษัิัทกิำ�ห้นดำ และ
จ�กิฐ�นข้อมุู่ลกิริริมุ่กิ�ริอ�ช้ีพิ่ในทำ�เนีย่บ (Director Pool) ทั�งนี� 
บ่คคลที�ไดำ้ริบักิ�ริเสนอชื้�อเพืิ่�อเลือกิตัิ�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริจะต้ิองไดำ้
ริบัคว�มุ่เห้็นช้อบจ�กิธุน�ค�ริแห้�งปริะเทศไทย่  
 คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน จะเสนอให้้
คณะกิริริมุ่กิ�ริพิิ่จ�ริณ�แติ�งตัิ�งกิริริมุ่กิ�ริแทน กิริณีที�ติำ�แห้น�ง 
กิริริมุ่กิ�ริว��งลงเพิ่ริ�ะเห้ติ่อื�นนอกิจ�กิถึืงคริ�วออกิติ�มุ่ว�ริะ 
ห้ริือเพิ่ื�อพิ่ิจ�ริณ�เสนอติ�อที�ปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้นเพืิ่�อเลือกิติั�ง
กิริริมุ่กิ�ริในกิริณีที�กิริริมุ่กิ�ริพิ่้นติำ�แห้น�งติ�มุ่ว�ริะห้ริอืเลือกิติั�ง
กิริริมุ่กิ�ริให้มุ่�เพิ่ิ�มุ่เติิมุ่ 

 หลักี่เกี่ณฑ์์ในกี่ารเลือกี่ติั�ง และถือดัถือนกี่รรมกี่ารติาม
ที่่�ระบุไว�ในขั้�อบังคับขั้องบรษัิัที่ ม่ดัังน่� 
 1) ให้ผูู้้ถ้ือืห้่น้โดำย่มุ่ติิของที�ปริะช่้มุ่ผูู้้ถือืห้่น้ กิำ�ห้นดำจำ�นวน 
  ผูู้ที้�จะดำำ�ริงติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริของบริษัิัทเป็นคริ�วๆ ไป  
  โดำย่ให้มุ้่จีำ�นวนไมุ่�นอ้ย่กิว�� 5 คน โดำย่กิริริมุ่กิ�ริจำ�นวน 
  ไมุ่�น้อย่กิว��กึิ�งห้นึ�งของจำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริทั�งห้มุ่ดำ 
  ติ้องมุ่ีถืิ�นที�อยู่�ในริ�ช้อ�ณ�จักิริ และมุ่ีกิริริมุ่กิ�ริที�มีุ่ 
  สัญช้�ติิไทย่ติ�มุ่ที�กิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำ 
 2. ในกิ�ริลงคะแนนเสีย่งเลือกิติั�งกิริริมุ่กิ�ริ ให้้ที�ปริะช้่มุ่ 
  ผูู้ถ้ือืห้่น้เลือกิติั�งติ�มุ่ห้ลักิเกิณฑ์แ์ละวิธีุกิ�ริลงคะแนน 
  เสีย่งติ�มุ่ข้อบังคับของบริษัิัทฯ 
 3. ผูู้้เป็นกิริริมุ่กิ�รินั�นเฉพิ่�ะแติ�ผูู้้ถืือห้่้นในกิ�ริปริะช้่มุ่ 
  ผูู้้ถืือห้่้นเท��นั�นที�จะแติ�งติั�งห้ริอืถือดำถือนไดำ้ อย่��งไริ 
  กิดี็ำถื�้ห้�กิว��มุ่ตีิำ�แห้น�งว��งลงในคณะกิริริมุ่กิ�ริเพิ่ริ�ะ 
  เห้ติอ่ื�น นอกิจ�กิถึืงคริ�วออกิติ�มุ่ว�ริะ ห้ริอืสิ�นกิำ�ห้นดำ 
  เวล�ดำังที�ริะบ่ไว้แล้วให้้กิริริมุ่กิ�ริที�คงเห้ลืออยู่�ติั�งผูู้้อื�น 
  ขึ�นให้มุ่�ให้เ้ติม็ุ่ที�ว��ง เวน้แติ�ว�ริะของกิริริมุ่กิ�ริจะเห้ลือ 
  น้อย่กิว��สองเดำือน ทั�งนี�มุ่ติิในกิ�ริแติ�งติั�งกิริริมุ่กิ�ริ 
  ดำงักิล��วติอ้งปริะกิอบดำว้ย่คะแนนเสีย่งไมุ่�นอ้ย่กิว��ส�มุ่ 
  ในสี�ของจำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริที�ย่ังเห้ลืออยู่� แติ�ผูู้้ที�ไดำ้ริบั 
  กิ�ริแติ�งติั�งจ�กิกิริริมุ่กิ�ริที�คงเห้ลือดำังกิล��วว��นี�จะ 
  คงอยู่�ในติำ�แห้น�งไดำเ้พิ่ยี่งเท��กิำ�ห้นดำเวล�ที�กิริริมุ่กิ�ริ 
  ผูู้ท้ี�เข้�สืบติำ�แห้น�งแทนช้อบที�จะอยู่�ไดำ ้ ในกิริณทีี�ปริะช้มุ่่ 
  ผูู้้ถืือห้่้น ถือดำถือนกิริริมุ่กิ�ริผูู้้ห้นึ�งและแติ�งติั�งผูู้้อื�น 
  ขึ�นไว้แทนที�ผูู้้ที�ริับแติ�งติั�งนั�นให้้อยู่�ในติำ�แห้น�งไดำ้ 
  เพิ่ีย่งเท��กิำ�ห้นดำเวล�ที�กิริริมุ่กิ�ริผูู้้ถืูกิถือดำถือนนั�น 
 4. ที�ปริะช้มุ่่ผูู้้ถือืห้่น้อ�จลงมุ่ติใิห้ก้ิริริมุ่กิ�ริคนใดำออกิจ�กิ 
  ติำ�แห้น�งกิ�อนถึืงคริ�วออกิติ�มุ่ว�ริะไดำด้ำว้ย่คะแนนเสีย่ง 
  ไมุ่�น้อย่กิว��ส�มุ่ในสี�ของจำ�นวนผูู้้ถืือห้่้น ซึ�งมุ่�ปริะช้่มุ่ 
  และมีุ่สิทธิุออกิเสีย่งและมีุ่ห้่น้นับริวมุ่กัินไดำไ้มุ่�น้อย่กิว�� 
  กึิ�งห้นึ�งของจำ�นวนห้่้นที�ถืือ 

  ทั�งนี� คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน
ไดำ้ทบทวนห้ลักิเกิณฑ์์กิ�ริสริริห้�กิริริมุ่กิ�ริและติ�ริ�งคว�มุ่ริู ้
คว�มุ่ช้ำ�น�ญเฉพิ่�ะดำ้�น (Board Skill Matrix) เป็นปริะจำ�ท่กิ
ปีเพิ่ื�อให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทมุ่ีองค์ปริะกิอบที�ห้ล�กิห้ล�ย่ติ�มุ่
แนวปฏิิบัติิที�ดำี

กี่ารสรรหาประธีานกี่รรมกี่ารบรหิาร (CEO)
 1. หลักี่เกี่ณฑ์์กี่ารสรรหาประธีานกี่รรมกี่ารบรหิาร
 1.1)  ค่ณสมุ่บัติิของปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริจะต้ิองเป็น 
   บค่คลที�มุ่คีว�มุ่ริูค้ว�มุ่ส�มุ่�ริถื มุ่ทีกัิษัะ ปริะสบกิ�ริณ์ 
   ในกิ�ริบริหิ้�ริจดัำกิ�ริ และปริะสบกิ�ริณใ์นกิ�ริดำำ�เนนิ 
   ธุ่ริกิิจที�สอดำคล้องกิับธุ่ริกิิจของบริิษััทมุ่ีคว�มุ่ 
   เชี้�ย่วช้�ญเฉพิ่�ะดำ้�นที�เป็นปริะโย่ช้น์ติ�อธุ่ริกิิจของ 
   บริษัิัทฯ  โดำย่ไมุ่�มุ่ีกิ�ริกิีดำกิันท�งเพิ่ศ อ�ย่่ เช้ื�อช้�ติิ  
   เป็นติ้น ริวมุ่ถึืงมุ่ีแนวคิดำและวิสัย่ทัศน์ในกิ�ริบริหิ้�ริ 
   จดัำกิ�ริในแนวท�งเดำีย่วกิับคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท 
 1.2) มีุ่ภ�วะคว�มุ่เป็นผูู้น้ำ� มุ่วีสัิย่ทศันก์ิว�้งไกิล มุ่คีณ่ธุริริมุ่ 
   และจริิย่ธุริริมุ่ ติลอดำจนมุ่ีทัศนคติิที�ดำีติ�อองค์กิริ  
   ส�มุ่�ริถื อ่ทิศเวล�ไดำ้เพิ่ีย่งพิ่ออนัเป็นปริะโย่ช้น์ติ�อ 
   กิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ ซึ�งปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ 
   บริิห้�ริและคณะกิริริมุ่กิ�ริจะติ้องมุ่ีคว�มุ่ไว้ว�งใจ 
   ซึ�งกิันและกิัน ติลอดำจนมุ่ีกิ�ริปริะส�นง�นกิันอย่��ง 
   ใกิล้ช้ิดำ
 1.3) มุ่ปีริะวตัิกิิ�ริทำ�ง�นที�โปริ�งใส ริวมุ่ถึืงติอ้งไมุ่�มุ่ลีกัิษัณะ 
   ติ้องห้้�มุ่ติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำโดำย่ปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
   กิำ�กิับห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ (กิ.ล.ติ.)

 2. ขั้ั�นติอนในกี่ารสรรหาประธีานกี่รรมกี่ารบรหิาร
 2.1) คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และพิ่ิจ�ริณ�ค��ติอบแทนจะ 
   คดัำเลอืกิผูู้ท้ี�เห้มุ่�ะสมุ่ โดำย่กิลั�นกิริองจ�กิผูู้มุ้่คีณ่สมุ่บัติิ
   เห้มุ่�ะสมุ่ ซึ�งส�มุ่�ริถืสริริห้�มุ่�ไดำ้จ�กิบ่คคลภ�ย่ใน 
   องค์กิริและภ�ย่นอกิองค์กิริ
 2.2) ในกิ�ริสริริห้�ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ คณะกิริริมุ่กิ�ริ 
   สริริห้�และพิ่จิ�ริณ�ค��ติอบแทน จะสริริห้�บค่คลที�มุ่ี 
   คว�มุ่ริูค้ว�มุ่ส�มุ่�ริถื มุ่ทีกัิษัะและปริะสบกิ�ริณท์ี�เป็น 
   ปริะโย่ช้น์ติ�อกิ�ริดำำ�เนินง�นของธุ่ริกิิจ ห้ริอืจ�กิกิ�ริ 
   เสนอชื้�อจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทห้ริือผูู้้บริิห้�ริ 
   ริะดำับสูงของบริษัิัท
 2.3) ห้ลังจ�กิคัดำเลือกิผูู้้ที�เห้มุ่�ะสมุ่แล้ว คณะกิริริมุ่กิ�ริ 
   สริริห้�และพิิ่จ�ริณ�ค��ติอบแทนจะเสนอช้ื�อบ่คคล 
   ดำังกิล��วติ�อที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท เพิ่ื�อ 
   พิ่ิจ�ริณ�แติ�งติั�งติ�อไป

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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คุณสมบัติิขั้องกี่รรมกี่ารบรษัิัที่ และกี่รรมกี่ารอสิระ

1. คุณสมบัติิขั้องกี่รรมกี่ารบรษัิัที่
 1. มีุ่ค่ณสมุ่บัติิคริบถ้ืวนและไมุ่�มีุ่ลักิษัณะต้ิองห้้�มุ่ติ�มุ่
ห้ลักิเกิณฑ์์และกิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้อง ไดำ้แกิ� 
 (1) พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิบริษัิัทมุ่ห้�ช้นจำ�กิัดำ 
  (2) พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ 
 (3) สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย่์และ 
   ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ (กิ.ล.ติ.)
 (4) ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่ 
 (5) ข้อบังคับของบริษัิัทฯ 
 (6) ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีของบริษัิัทฯ 
 2. มีุ่คว�มุ่ริู ้คว�มุ่ส�มุ่�ริถื คว�มุ่เช้ี�ย่วช้�ญ และปริะสบกิ�ริณ์ 
ที�ส�มุ่�ริถืเอื�อปริะโย่ช้นแ์ละเห้มุ่�ะสมุ่กัิบลกัิษัณะธุ่ริกิจิของบริษัิัทฯ 
 3. มุ่ีคว�มุ่อ่ติส�ห้ะและส�มุ่�ริถือ่ทิศเวล�อย่��งเติ็มุ่ที� ใน
กิ�ริปฏิบัิติหิ้น�้ที�ติ�มุ่คว�มุ่ริบัผู้ดิำช้อบ 
 กิ�ริสริริห้�ผูู้้บริิห้�ริริะดำับสูงและกิ�ริสริริห้�กิริริมุ่กิ�ริ
จะติ้องปฏิิบัติิติ�มุ่กิฎเกิณฑ์์ของกิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้องและติ�มุ่
ข้อบังคับของห้น�วย่ง�นกิำ�กิับดำูแลอย่��งเคริ�งคริดัำ โดำย่คำ�นึงถึืง
คณ่สมุ่บตัิทิี�มุ่คีว�มุ่ริูค้ว�มุ่ส�มุ่�ริถืเห้มุ่�ะสมุ่กิบัวฒันธุริริมุ่ ภ�ริกิิจ 
วิสัย่ทัศน์และค��นิย่มุ่ขององค์กิริ ทั�งนี� กิ�ริสริริห้�กิริริมุ่กิ�ริจะมุ่ี
กิริะบวนกิ�ริและขั�นติอนที�ช้ัดำเจนโปริ�งใสและปฏิิบัติิติ�มุ่ห้ลักิ
ของกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีส�มุ่�ริถืติริวจสอบไดำ้

2. คุณสมบัติิกี่รรมกี่ารอสิระ
เกิณฑ์์กิ�ริพิ่จิ�ริณ�คณ่สมุ่บติัิกิริริมุ่กิ�ริอสิริะของบริษัิัทฯ เข้มุ่งวดำ 
กิว��ปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิบัติล�ดำทน่ที� ทจ.4/2552 ลงวนัที� 
20 กิ่มุ่ภ�พิ่ันธ์ุ พิ่.ศ. 2552 
 1. ถืือห้่้นไมุ่�เกิินริ้อย่ละ 0.5 ของจำ�นวนห้่้นที�มุ่ีสิทธิุ 
  ออกิเสีย่งทั�งห้มุ่ดำของบริิษััท บริิษััทย่�อย่ ผูู้้ถืือห้่้น 
  ริ�ย่ให้ญ� ห้ริอืผูู้้มีุ่อำ�น�จควบค่มุ่ของบริษัิัทฯ เว้นแติ� 
  จะไดำ้พ้ิ่นจ�กิกิ�ริถืือห้่้นมีุ่ลักิษัณะดัำงกิล��ว มุ่�แล้วไมุ่� 
  นอ้ย่กิว�� 2 ปี ทั�งนี� ลักิษัณะติ้องห้้�มุ่ดำังกิล��วไมุ่� 
  ริวมุ่ถึืงกิริณีที�กิริริมุ่กิ�ริอสิริะเคย่เป็นข�้ริ�ช้กิ�ริห้ริอื 
  ที�ปริึกิษั�ของส�วนริ�ช้กิ�ริ ซึ�งเป็นผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ� 
  ห้ริือผูู้้มุ่ีอำ�น�จควบค่มุ่ของบริษัิัทฯ 
 2. ไมุ่�เป็นห้ริอืเคย่เป็นกิริริมุ่กิ�ริที�มุ่สี�วนริ�วมุ่บริหิ้�ริลูกิจ�้ง 
  พิ่นกัิง�น ที�ปริกึิษั�ที�ไดำเ้งนิเดำอืนปริะจำ�ห้ริอืผูู้มุ้่อีำ�น�จ 
  ควบคมุ่่ของบริษัิัทฯ บริษัิัทให้ญ� บริษัิัทย่�อย่ ผูู้้ถืือห้่้น  
  ริ�ย่ให้ญ�ห้ริอืของผูู้มุ้่อีำ�น�จควบคมุ่่ของบริษัิัทฯ เวน้แติ� 
  จะไดำพ้ิ่น้จ�กิกิ�ริมุ่ลีกัิษัณะดำงักิล��วมุ่�แล้วไมุ่�น้อย่กิว��  
  2 ปี ทั�งนี� ลักิษัณะติ้องห้้�มุ่ดำังกิล��วไมุ่�ริวมุ่ถึืงกิริณีที� 
  กิริริมุ่กิ�ริอิสริะเคย่เป็นข้�ริ�ช้กิ�ริห้ริอืที�ปริกึิษั�ของ 
  ส�วนริ�ช้กิ�ริซึ�งเป็นผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ�ห้ริอืผูู้้มุ่ีอำ�น�จ  
  ควบคมุ่่ของบริษัิัทฯ 

 3. ไมุ่�เป็นบ่คคลที�มุ่ีคว�มุ่สัมุ่พิ่ันธ์ุท�งส�ย่โลห้ิติ ห้ริอืโดำย่ 
  กิ�ริจดำทะเบีย่นติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ ในลักิษัณะที�เป็นบิดำ� 
  มุ่�ริดำ� คู�สมุ่ริส พิ่ี�น้อง และบ่ติริ ริวมุ่ทั�งคู�สมุ่ริสของ 
  บต่ิริของผูู้บ้ริหิ้�ริ ผูู้ถื้ือห้่น้ริ�ย่ให้ญ� ผูู้มุ้่อีำ�น�จ ควบคมุ่่  
  ห้ริอืบค่คลที�จะไดำร้ิบักิ�ริเสนอให้้เป็นผูู้้บริหิ้�ริ ห้ริอืผูู้้มุ่ี 
  อำ�น�จ ควบค่มุ่ของบริษัิัทห้ริอืบริษัิัทย่�อย่ 
 4. ไมุ่�มีุ่ห้ริือเคย่มีุ่คว�มุ่สัมุ่พิ่ันธ์ุท�งธุ่ริกิิจกัิบบริิษััท  
  บริษัิัทให้ญ� บริษัิัทย่�อย่ ห้ริอืผูู้้มุ่ีอำ�น�จควบค่มุ่ของ 
  บริิษััทฯ ในลักิษัณะที�อ�จเป็นกิ�ริขัดำขว�งกิ�ริใช้ ้
  วิจ�ริณญ�ณอย่��งอิสริะของติน ริวมุ่ทั�งไมุ่�เป็น ห้ริอื 
  เคย่เป็นผูู้้ถืือห้่้นที�มุ่ีนัย่ห้ริือผูู้้มุ่ีอำ�น�จควบค่มุ่ของ 
  ผูู้้ที�มุ่ีคว�มุ่สัมุ่พิ่ันธ์ุท�งธุ่ริกิิจกิับบริิษััท บริิษััทให้ญ�  
  บริษัิัทย่�อย่ ผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ� ห้ริอืผูู้้มุ่ีอำ�น�จควบค่มุ่ 
  ของบริษัิัท เว้นแติ�จะไดำ้พิ่้นจ�กิกิ�ริมุ่ีลักิษัณะดำังกิล��ว 
  มุ่�แล้วไมุ่�น้อย่กิว�� 2 ปี 
 5. ไมุ่�เป็นห้ริอืเคย่เป็นผูู้ส้อบบญัช้ขีองบริษัิัทฯ บริษัิัทให้ญ�  
  บริษัิัทย่�อย่ ผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ� ห้ริอืผูู้้มุ่ีอำ�น�จควบค่มุ่ 
  ของบริิษััทฯ และไมุ่�เป็นผูู้้ถืือห้่้นที�มุ่ีนัย่ ผูู้้มุ่ีอำ�น�จ 
  ควบค่มุ่ ห้ริอืเป็นห้่้นส�วนของสำ�นักิง�นสอบบัญช้ี ซึ�ง 
  มุ่ีผูู้้สอบบัญช้ีของบริิษััทฯ บริิษััทให้ญ� บริิษััทย่�อย่  
  ผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ� ห้ริอืผูู้้มุ่ีอำ�น�จควบค่มุ่ของบริษัิัท 
  สังกิัดำอยู่� เว้นแติ�จะไดำ้พิ่้นจ�กิกิ�ริมุ่ีลักิษัณะดำังกิล��ว 
  มุ่�แล้วไมุ่�น้อย่กิว�� 2 ปี 
 6. ไมุ่�เป็นห้ริือเคย่เป็นผูู้้ให้้บริิกิ�ริท�งวิช้�ชี้พิ่ใดำๆ ซึ�ง 
  ริวมุ่ถึืงกิ�ริให้บ้ริกิิ�ริเป็นที�ปริกึิษั�กิฎห้มุ่�ย่ห้ริอืที�ปริกึิษั� 
  ท�งกิ�ริเงินซึ�งไดำ้ริบัค��บริกิิ�ริเกิินกิว�� 2 ล้�นบ�ท 
  ติ�อปีจ�กิบริิษััทฯ บริิษััทให้ญ� บริิษััทย่�อย่ ผูู้้ถืือห้่้น 
  ริ�ย่ให้ญ�ห้ริอืผูู้มุ้่อีำ�น�จควบค่มุ่ของบริษัิัท และไมุ่�เป็น 
  ผูู้ถื้ือห้่น้ที�มุ่นียั่ ผูู้้มุ่อีำ�น�จควบค่มุ่ห้ริอืห้่น้ส�วนของผูู้ใ้ห้้ 
  บริกิิ�ริท�งวิช้�ช้ีพิ่นั�นดำ้วย่ เว้นแติ�จะไดำ้พิ่้นจ�กิกิ�ริมุ่ ี
  ลักิษัณะดำังกิล��วมุ่�แล้วไมุ่�น้อย่กิว�� 2 ปี 
 7. ไมุ่�เป็นกิริริมุ่กิ�ริที�ไดำร้ิบักิ�ริแติ�งติั�งขึ�นเพิ่ื�อเป็นตัิวแทน 
  ของกิริริมุ่กิ�ริของบริษัิัทฯ ผูู้ถื้ือห้่น้ริ�ย่ให้ญ�ห้ริอืผูู้ถ้ือืห้่้น 
  ซึ�งเป็นผูู้้ที�เกิี�ย่วข้องกิับผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ� 
 8. ไมุ่�ปริะกิอบกิจิกิ�ริที�มุ่สีภ�พิ่อย่��งเดำยี่วกินัและเป็นกิ�ริ 
  แข�งขันที�มุ่ีนัย่กัิบกิิจกิ�ริของบริษัิัทฯ ห้ริอืบริษัิัทย่�อย่ 
  ห้ริือไมุ่�เป็นห้่้นส�วนที�มุ่ีนัย่ในห้้�งห้่้นส�วน ห้ริือเป็น 
  กิริริมุ่กิ�ริที�มุ่ีส�วนริ�วมุ่บริหิ้�ริง�นลูกิจ�้ง พิ่นักิง�นที� 
  ปริกึิษั�ที�ริบัเงนิเดำือนปริะจำ� ห้ริอืถืือห้่้นเกิิน 1% ของ  
  จำ�นวนห้่้นที�มุ่ีสิทธิุออกิเสีย่งทั�งห้มุ่ดำของบริิษััทฯ  
  อนัซึ�งปริะกิอบกิิจกิ�ริที�มุ่สีภ�พิ่อย่��งเดำยี่วกินัและเป็น 
  กิ�ริแข�งขนัที�มุ่นียั่กิบักิิจกิ�ริของบริษัิัทฯ ห้ริอืบริษัิัทย่�อย่ 
  ไมุ่�มุ่ลีกัิษัณะอนัใดำที�ทำ�ให้ไ้มุ่�ส�มุ่�ริถืให้ค้ว�มุ่เห้น็อย่��ง 
  เป็นอสิริะ เกิี�ย่วกิับกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริษัิัทฯ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 ความเป็นอสิระขั้องคณะกี่รรมกี่ารจากี่ฝ่่ายบรหิาร
 คณะกิริริมุ่กิ�ริจะต้ิองวินิจฉัย่ แสดำงคว�มุ่คิดำเห้็น และออกิเสีย่งในกิิจกิ�ริที�คณะกิริริมุ่กิ�ริมุ่ีอำ�น�จห้น้�ที�ติัดำสินใจ ห้�กิกิ�ริ
ติัดำสินใจของคณะกิริริมุ่กิ�ริติกิอยู่�ภ�ย่ใติ้ภ�วะกิดำดัำนจ�กิห้น้�ที�กิ�ริง�นห้ริอืคริอบคริวั ห้ริอืมุ่ีส�วนไดำ้ส�วนเสีย่ในเริื�องง�นย่�อมุ่บิดำเบือน
กิ�ริติัดำสินใจให้้ติัดำสินเข้�ข้�งตินเอง คนใกิล้ช้ิดำ ห้ริอืเพิ่ื�อปริะโย่ช้น์ของตินเองคว�มุ่เป็นอสิริะของกิริริมุ่กิ�ริ จงึเป็นเริื�องที�ติ้องคำ�นึงถึืง
อย่��งย่ิ�ง เพิ่ื�อปกิป้องผู้ลปริะโย่ช้น์ของผูู้้ถืือห้่้น  กิริริมุ่กิ�ริที�ข�ดำคว�มุ่เป็นอสิริะ จงึไมุ่�ควริทำ�ห้น้�ที�ติัดำสินใจ
 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทและฝ่่�ย่บริหิ้�ริมุ่ีกิ�ริแบ�งแย่กิบทบ�ท ห้น้�ที� และคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบอย่��งช้ัดำเจนเพิ่ื�อให้้เกิิดำกิ�ริถื�วงดำ่ล และ
สอบท�นกิ�ริบริหิ้�ริง�น โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริจะเป็นผูู้้พิ่ิจ�ริณ�และให้้คว�มุ่เห้็นช้อบในนโย่บ�ย่ภ�พิ่ริวมุ่ เช้�น วิสัย่ทัศน์ ภ�ริกิิจ กิลย่่ทธ์ุใน
กิ�ริดำำ�เนินง�น นโย่บ�ย่กิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริและวัติถื่ปริะสงค์ท�งกิ�ริเงินโดำย่ริวมุ่ เพิ่ื�อให้้บริริล่วัติถ่ืปริะสงค์และเป้�ห้มุ่�ย่ ริวมุ่ถึืงกิ�ริ
ติิดำติ�มุ่ ปริะเมุ่ินผู้ล และดำูแลกิ�ริริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�น ในขณะที�ฝ่่�ย่บริหิ้�ริจะมุ่ีห้น้�ที�ในกิ�ริบริหิ้�ริง�นติ�มุ่นโย่บ�ย่ที�กิำ�ห้นดำโดำย่
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท
 กี่ารพััฒนากี่รรมกี่าร
 บริษัิัทฯ มีุ่นโย่บ�ย่สนับสน่นและส�งเสริมิุ่ให้้มีุ่กิ�ริพิ่ัฒน�คว�มุ่ริูข้องกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริอย่��งติ�อเนื�อง โดำย่เลข�น่กิ�ริบริษัิัท
จะเป็นผูู้้ปริะส�นง�นในกิ�ริห้�ห้ลักิสูติริที�เกิี�ย่วข้องกิับกิริริมุ่กิ�ริเพิ่ื�ออำ�นวย่คว�มุ่สะดำวกิให้้กิับกิริริมุ่กิ�ริเข้�ริ�วมุ่ในกิ�ริสัมุ่มุ่น�โคริงกิ�ริ
อบริมุ่และแลกิเปลี�ย่นคว�มุ่ริูต้ิ��งๆ ที�เกิี�ย่วข้องกิับกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�กิริริมุ่กิ�ริ

 กี่ารพััฒนาความร้�ให�แกี่่กี่รรมกี่ารและผู้้�บรหิาร
 บริษัิัทฯ มีุ่นโย่บ�ย่ส�งเสริมิุ่ให้้กิริริมุ่กิ�ริไดำ้เข้�ริ�วมุ่กิ�ริฝึ่กิอบริมุ่และกิ�ริสัมุ่มุ่น� เพิ่ื�อพิ่ัฒน�คว�มุ่ริูที้�เกีิ�ย่วข้องกัิบกิ�ริปฏิิบัติิ
ห้น้�ที�กิริริมุ่กิ�ริอย่��งติ�อเนื�อง ทั�งที�จดัำโดำย่สมุ่�คมุ่ส�งเสริมิุ่สถื�บันกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทไทย่ (IOD) ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่ และ
สถื�บันช้ั�นนำ�อื�นๆ ทั�งในและติ��งปริะเทศ ริวมุ่ถึืงกิิจกิริริมุ่กิ�ริจดัำอบริมุ่ และสัมุ่มุ่น�ภ�ย่ในบริษัิัทฯ ดำ้วย่ 

กี่รรมกี่ารขั้องบรษัิัที่ฯ ม่ที่ั�งสิ�น 7 ที่่าน ที่่�ไดั�ผู่้านกี่ารอบรมหลักี่ส้ติรกี่ารปฏิิบัติิหน�าที่่�กี่รรมกี่ารแล�ว ดัังน่�

ช่ือกรรมการ หลักสูตรที่เข้าอบรมกับ IOD

พิ่ลเริอืเอกิอภิช้�ติิ เพิ่็งศริทีอง  ห้ลักิสูติริ Directors Accreditation Program (DAP) ร่ิ�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 ศ่ภพิ่ยั่คฆ์์  ห้ลักิสูติริ Directors Certification Program (DCP) ร่ิ�นที� 72/2007
 ห้ลักิสูติริ Audit Committee Program (ACP) ร่ิ�นที� 14/2007
 ห้ลักิสูติริ  Director Diploma Examination  ร่ิ�น  20/2007
 ห้ลักิสูติริ  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 24/2021)

น�ย่ชู้ช้�ติิ เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่  ห้ลักิสูติริ Directors Accreditation Program (DAP) ร่ิ�นที� SET/2012
 ห้ลักิสูติริ  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)

น�งดำ�วนภ� เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่  ห้ลักิสูติริ Directors Accreditation Program (DAP) ร่ิ�นที�  SET/2012

น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ  ห้ลักิสูติริ Directors Accreditation Program (DAP)  ร่ิ�นที�  137/2017
 ห้ลักิสูติริ Advanced Audit Committee Program (AACP)  ร่ิ�นที�  26/2017
 ห้ลักิสูติริ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

   ร่ิ�นที� 13/2018

ดำริ.ศึกิษิัติ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่  ห้ลักิสูติริ Directors Certification Program (DCP) ร่ิ�นที�  277/2019 
 ห้ลักิสูติริ Corporate Governance  for Capital Market  Intermediaries (CGI) 

   ร่ิ�นที� 22/2019

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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 ปัจจ่บันกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทที�เข้�ริบักิ�ริอบริมุ่ในห้ลักิสูติริที�เกิี�ย่วกิับกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�กิริริมุ่กิ�ริ Director Certification Program 
(DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD ทั�งสิ�น จำ�นวน 7 คน จ�กิทั�งห้มุ่ดำ 7 คน ซึ�งคิดำเป็นริอ้ย่ละ 100 
 นอกิจ�กินี�เลข�นก่ิ�ริบริษัิัท ไดำแ้จง้ขอ้มุ่ลูข��วส�ริกิ�ริสัมุ่มุ่น�และกิ�ริกิ�ริอบริมุ่ที�เป็นปริะโย่ช้นต์ิ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริเป็นปริะจำ� ทั�งนี� 
ริ�ย่ละเอยี่ดำกิ�ริเข้�ริบักิ�ริอบริมุ่ของกิริริมุ่กิ�ริริ�ย่บ่คคล ปริ�กิฏิในเอกิส�ริแนบ 1
 บริษัิัทฯ ติริะห้นักิถึืงคว�มุ่สำ�คญัในกิ�ริพิ่ฒัน�คว�มุ่ริูแ้กิ�บค่ล�กิริของบริษัิัทฯ ในทก่ิฝ่่�ย่ง�น โดำย่กิำ�ห้นดำให้มุ้่แีผู้นง�นกิ�ริจดัำฝึ่กิ
อบริมุ่เพิ่ิ�มุ่พิู่นคว�มุ่ริูค้ว�มุ่ส�มุ่�ริถืในห้ลักิสูติริดำ้�นติ��งๆ ที�สอดำคล้องกิับแติ�ละฝ่่�ย่ง�นอย่��งสมุ่ำ�เสมุ่อ ทั�งกิ�ริจดัำอบริมุ่ภ�ย่ในบริษัิัทฯ  
และกิ�ริส�งไปอบริมุ่นอกิสถื�นที�

กี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัติิหน�าที่่�ขั้องคณะกี่รรมกี่ารบรษัิัที่
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ไดำก้ิำ�ห้นดำให้มุ้่กีิ�ริปริะเมุ่นิผู้ลกิ�ริปฏิิบตัิงิ�นตินเองของคณะกิริริมุ่กิ�ริ (Board Self-Assessment) อย่��งนอ้ย่
ปีละ 1 คริั�ง เป็นปริะจำ�ท่กิปี โดำย่กิ�ริปริะเมุ่ิน แบ�งออกิเป็น 2 มุ่ิติิ คือ 
 1) กิ�ริปริะเมุ่ินปริะสิทธิุภ�พิ่และผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริ และกิริริมุ่กิ�ริ 
 2) กิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เช้ี�ย่วช้�ญและปริะสบกิ�ริณ์ของคณะกิริริมุ่กิ�ริ 

 เพิ่ื�อให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริใช้้เป็นกิริอบในกิ�ริกิำ�ห้นดำบริริทัดำฐ�นติริวจสอบกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที� และนำ�ผู้ลที�ไดำ้เปริยี่บเทีย่บกิับผู้ลกิ�ริ
ปฏิิบัติิง�นติ�มุ่กิฎบัติริของคณะกิริริมุ่กิ�ริ สะท้อนให้้เห้็นถึืงคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบในผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นให้้มุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่อย่��งแท้จริงิ และเพิ่ื�อ
ปริบัปร่ิงกิ�ริปฏิบิตัิงิ�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทให้ส้อดำคล้องกิบันโย่บ�ย่ที�กิำ�ห้นดำไว ้ และเพิ่ื�อว�งแผู้นพิ่ฒัน�กิริริมุ่กิ�ริไดำอ้ย่��งมุ่ปีริะสิทธิุภ�พิ่ 
ซึ�งผู้ล กิ�ริปริะเมุ่ินทั�ง 3 มุ่ิติิ ส�มุ่�ริถืสร่ิปไดำ้ ดำังนี�
 1) กิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริและกิริริมุ่กิ�ริ
  กิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริจะจดัำให้้มุ่ีขึ�นท่กิปี โดำย่แบ�งกิ�ริปริะเมุ่ินออกิเป็น 3 ปริะเภท คือ 
  1) กิ�ริปริะเมุ่ินตินเองของกิริริมุ่กิ�ริทั�งคณะ 
  2) กิ�ริปริะเมุ่ินตินเองของคณะกิริริมุ่กิ�ริเป็นริ�ย่บ่คคล 
  3) กิ�ริปริะเมุ่ินตินเองของคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ 

  ในกิ�ริให้้คะแนนใช้้วิธีุริะบ่คว�มุ่เห้็นของกิริริมุ่กิ�ริแติ�ละคนโดำย่กิ�เคริื�องห้มุ่�ย่ ( / ) ในช้�องคะแนนติั�งแติ� 0 – 4 เพิ่ีย่ง  
  1 ช้�องในแบบปริะเมุ่ิน โดำย่มุ่ีคว�มุ่ห้มุ่�ย่ ดำังนี� 
  0 = ไมุ่�เห้็นดำ้วย่อย่��งย่ิ�ง ห้ริอืไมุ่�มุ่ีกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริในเริื�องนั�น 
  1 = ไมุ่�เห้็นดำ้วย่ ห้ริอืมุ่ีกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริในเริื�องนั�นเล็กิน้อย่ 
  2 = เห้็นดำ้วย่ ห้ริอืมุ่ีกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริในเริื�องนั�นพิ่อสมุ่ควริ
  3 = เห้็นดำ้วย่ค�อนข้�งมุ่�กิ ห้ริอืมุ่ีกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริในเริื�องนั�นดำี 
  4 = เห้็นดำ้วย่อย่��งมุ่�กิ ห้ริอืมุ่ีกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริในเริื�องนั�นดำีเย่ี�ย่มุ่ 

  จ�กินั�นนำ�คะแนนที�ไดำ้ทั�งห้มุ่ดำมุ่�ปริะเมุ่ินผู้ล โดำย่คิดำเป็นริอ้ย่ละจ�กิคะแนนเติ็มุ่ ซึ�งกิำ�ห้นดำเป็นเกิณฑ์์ดำังนี�
  เท��กิับห้ริอืมุ่�กิกิว��ริอ้ย่ละ 90 = ดำีเย่ี�ย่มุ่
  เท��กิับห้ริอืมุ่�กิกิว��ริอ้ย่ละ 80 = ดำีมุ่�กิ
  เท��กิับห้ริอืมุ่�กิกิว��ริอ้ย่ละ 70 = ดำี
  เท��กิับห้ริอืมุ่�กิกิว��ริอ้ย่ละ 60 = พิ่อใช้้
  ติำ�กิว��ริอ้ย่ละ 60 = ควริปริบัปร่ิง

หลักี่เกี่ณฑ์์กี่ารประเมินสามารถืสรุปไดั� ดัังน่�
แบบปริะเมุ่ินผู้ลง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทและคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ ปริะกิอบดำ้วย่ 6 ห้ัวข้อ ดำังนี�

1. หลักี่เกี่ณฑ์์ในกี่ารประเมินผู้ลงานคณะกี่รรมกี่ารรายคณะ 
 1.1  โคริงสริ�้งและค่ณสมุ่บัติิของคณะกิริริมุ่กิ�ริ
 คณะกิริริมุ่กิ�ริมุ่คีว�มุ่ห้ล�กิห้ล�ย่ (Board Diversity) โดำย่ทกัิษัะสอดำคลอ้งกัิบลกัิษัณะกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ ผู้��นกิ�ริ
จดัำทำ�ติ�ริ�งคว�มุ่ริูค้ว�มุ่ช้ำ�น�ญ (Board Skills Matrix) และมุ่ีคว�มุ่ห้ล�กิห้ล�ย่ในดำ้�นปริะวัติิกิ�ริศึกิษั�ปริะสบกิ�ริณ์ โดำย่ไมุ่�ไดำ้จำ�กิัดำ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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คว�มุ่แติกิติ��งอื�นใดำ กิริริมุ่กิ�ริอสิริะมุ่ีจำ�นวนมุ่�กิกิว��ริอ้ย่ละ 50 
ของจำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริทั�งห้มุ่ดำ ปัจจ่บันบริษัิัทฯ มุ่ีกิริริมุ่กิ�ริอสิริะ
จำ�นวน 4 คน จ�กิกิริริมุ่กิ�ริทั�งห้มุ่ดำ 7 คน คิดำเป็นริอ้ย่ละ  57.14 
ซึ�งเป็นไปติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี (Good Corporate 
Governance) อีกิทั�งปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริไมุ่�ใช้�บ่คคลเดำีย่วกิันกิับ
ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริและกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริเพืิ่�อให้้มีุ่คว�มุ่
ช้ัดำเจนในกิ�ริแบ�งแย่กิห้น้�ที�และกิ�ริปฏิิบัติิง�น
 คณะกิริริมุ่กิ�ริมีุ่คว�มุ่เห้็นว��โคริงสริ�้งและค่ณสมุ่บัติิ
ของคณะกิริริมุ่กิ�ริอยู่�ในเกิณฑ์์ดำีเลิศ สัดำส�วนจำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริมุ่ี
คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่และสอดำคล้องกิับลักิษัณะกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจของ
บริษัิัท ซึ�งเป็นผูู้ท้ริงคณ่วฒ่มิุ่คีว�มุ่ริูค้ว�มุ่เชี้�ย่วช้�ญจ�กิดำ�้นติ��งๆ 
อ�ทิ บัญช้ีและกิ�ริเงนิ กิ�ริบริหิ้�ริจดัำกิ�ริ กิฎห้มุ่�ย่ กิ�ริกิำ�กิับ
ดำูแลกิิจกิ�ริ กิ�ริบริหิ้�ริจดัำกิ�ริคว�มุ่เสี�ย่ง กิ�ริบริหิ้�ริทริพัิ่ย่�กิริ
บ่คคล กิ�ริติริวจสอบ ฯลฯ ทำ�ให้้กิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริษัิัทเป็น
ไปไดำ้อย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่ ทั�งนี� คณะกิริริมุ่กิ�ริไดำ้มุ่ีกิ�ริแติ�งติั�ง 
คณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ อีกิจำ�นวน 4 คณะ ปริะกิอบไปดำ้วย่ 
คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำ
ค��ติอบแทน คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน และ
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งเพิ่ื�อปฏิิบัติิห้น้�ที�และกิำ�กิับดำูแล
กิิจกิ�ริติ�มุ่นโย่บ�ย่และเป้�ห้มุ่�ย่ของบริษัิัท 

 1.2 บที่บาที่ หน�าที่่�และความรบัผิู้ดัชุอบขั้องคณะกี่รรมกี่าร 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริมุ่ีคว�มุ่เห้็นว�� บทบ�ท ห้น้�ที� และคว�มุ่
ริบัผู้ดิำช้อบของคณะกิริริมุ่กิ�ริอยู่�ในเกิณฑ์ท์ี�ดำเีลศิ โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริ
ไดำ้ให้้คว�มุ่สำ�คัญและใช้้เวล�อย่��งเพิ่ีย่งพิ่อในกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�เริื�อง
สำ�คัญ ที�เกิี�ย่วกิับทิศท�งกิลย่่ทธ์ุและแผู้นกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของ
บริษัิัท กิ�ริทบทวนและอน่มุ่ัติินโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริของ 
บริิษััทฯ ติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นและแนวท�งกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี 
พิ่ริ้อมุ่ทั�งติิดำติ�มุ่ดำูแลให้้มุ่ีกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่นโย่บ�ย่ติ��งๆ กิ�ริ
พิ่จิ�ริณ�ทบทวนจริริย่�บริริณธุ่ริกิจิของบริษัิัทฯ และดำแูลให้มุ้่กีิ�ริ
ปฏิิบตัิ ิและไดำมุ้่กีิ�ริกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่เพืิ่�อดำแูลไมุ่�ให้เ้กิดิำคว�มุ่ขัดำแย่ง้
ท�งผู้ลปริะโย่ช้น์และยั่งไดำ้ทบทวนริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ในอย่��ง
สมุ่ำ�เสมุ่อเพิ่ื�อให้เ้กิดิำคว�มุ่มุ่ั�นใจว��มีุ่ริะบบควบคมุ่่ภ�ย่ในที�ดำพีิ่อมุ่กีิ�ริ
บริหิ้�ริจดัำกิ�ริคว�มุ่เสี�ย่งที�เห้มุ่�ะสมุ่ ริวมุ่ถึืงกิ�ริติิดำติ�มุ่ ดำูแลกิ�ริ
ปฏิิบัติิห้น้�ที�ของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริให้้เป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่ที�
คณะกิริริมุ่กิ�ริไดำ้มุ่อบห้มุ่�ย่

 1.3 กี่ารประชุมุคณะกี่รรมกี่าร
 คณะกิริริมุ่กิ�ริมีุ่คว�มุ่เห้็นว��กิ�ริปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ
อยู่�ในเกิณฑ์์ที�ดำีเลิศ โดำย่บริษัิัทฯ ไดำ้ริบัแจ้งกิำ�ห้นดำกิ�ริปริะช่้มุ่
คณะกิริริมุ่กิ�ริแติ�ละปีล�วงห้น้� จัดำส�งห้นังสือเชิ้ญปริะช้่มุ่และ
เอกิส�ริปริะกิอบว�ริะกิ�ริปริะช้่มุ่ให้้กิริริมุ่กิ�ริล�วงห้น้�กิ�อนกิ�ริ
ปริะช้่มุ่อย่��งน้อย่ 7 วัน ซึ�งช้�วย่ให้้กิริริมุ่กิ�ริส�มุ่�ริถืจดัำสริริเวล�
มุ่�ปริะช้่มุ่ไดำ้ โดำย่จำ�นวนคริั�งของกิ�ริปริะช่้มุ่และริะเบีย่บว�ริะมุ่ี
คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ช้�วย่ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ไดำ้อย่��งมุ่ี 
ปริะสิทธิุภ�พิ่ นอกิจ�กินั�นกิริริมุ่กิ�ริไดำ้ริับเอกิส�ริกิ�ริปริะช้่มุ่

ล�วงห้น�้และมีุ่เวล�ในกิ�ริศึกิษั�ขอ้มุ่ลูอย่��งเพิ่ยี่งพิ่อติ�อกิ�ริติดัำสินใจ
ของกิริริมุ่กิ�ริ อกีิทั�งบริริย่�กิ�ศในกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริเอื�อ
อำ�นวย่ให้้เกิิดำคว�มุ่คิดำเห้็นอย่��งสริ�้งสริริค์  อนึ�ง กิริริมุ่กิ�ริผูู้้มุ่ี
ส�วนไดำเ้สีย่ไมุ่�มุ่สี�วนริ�วมุ่ในกิ�ริติดัำสินใจกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริในว�ริะนั�นๆ 

 1.4 กี่ารที่ำาหน�าที่่�ขั้องกี่รรมกี่าร
 โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริไดำ้ให้้คว�มุ่สำ�คัญและใช้้เวล�อย่��ง
เพิ่ีย่งพิ่อในกิ�ริทำ�ห้น้�ที�ของคณะกิริริมุ่กิ�ริ ริวมุ่ถึืงมุ่ีคว�มุ่ริู้
คว�มุ่ส�มุ่�ริถืและมุ่ีปริะสบกิ�ณ์จ�กิห้ล�กิห้ล�ย่ส�ข� พิ่ริอ้มุ่กิันนี�
คณะกิริริมุ่กิ�ริย่ังไดำ้ทำ�ห้น้�ที�ในกิ�ริแติ�งติั�งถือดำถือน มุ่อบอำ�น�จ
ห้น�้ที�ติ��งๆ ให้แ้กิ�คณะกิริริมุ่กิ�ริช้ด่ำย่�อย่ คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริไดำ้
เห้มุ่�ะสมุ่กิับคว�มุ่ส�มุ่�ริถืของแติ�ละคณะกิริริมุ่กิ�ริ เพิ่ื�อให้้กิ�ริ
ดำำ�เนนิง�นของบริษัิัทฯ มุ่ปีริะสิทธิุภ�พิ่ เป็นไปติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับ
ดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี (Good Corporate Governance) และถืูกิติ้อง
ติ�มุ่ที�กิฎห้มุ่�ย่ไดำ้กิำ�ห้นดำไว้

 1.5 ความสัมพัันธ์ีกี่ับฝ่่ายจดัักี่าร 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริส�วนให้ญ�มีุ่คว�มุ่เห้็นว��คว�มุ่สัมุ่พิ่ันธ์ุกิับ
ฝ่่�ย่จดัำกิ�ริอยู่�ในเกิณฑ์ท์ี�ดำเีลศิ กิริริมุ่กิ�ริส�มุ่�ริถืห้�ริอืกิบักิริริมุ่กิ�ริ
ผูู้้จัดำกิ�ริไดำ้อย่��งติริงไปติริงมุ่�และมุ่ีคว�มุ่สัมุ่พิ่ันธ์ุที�ดำีกิับฝ่่�ย่
จัดำกิ�ริซึ�งคณะกิริริมุ่กิ�ริไมุ่�เข้�มุ่�แทริกิแซงกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�
ของฝ่่�ย่จดัำกิ�ริ

 1.6 กี่ารพััฒนาตินเองขั้องกี่รรมกี่ารและกี่ารพััฒนา
ผู้้�บรหิาร 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริมุ่ีคว�มุ่เห้็นว��กิ�ริพิ่ัฒน�ตินเองของ
กิริริมุ่กิ�ริและกิ�ริพัิ่ฒน�ผูู้บ้ริหิ้�ริอยู่�ในเกิณฑ์ท์ี�ดำเีลศิ โดำย่กิริริมุ่กิ�ริ
มุ่ีคว�มุ่เข้�ใจในบทบ�ทห้น้�ที�และคว�มุ่ริบัผิู้ดำช้อบของกิ�ริเป็น
กิริริมุ่กิ�ริ มุ่ีคว�มุ่เข้�ใจเกิี�ย่วกิับธุ่ริกิิจของบริษัิัทอย่��งเพิ่ีย่งพิ่อ 
ซึ�งจะช้�วย่ให้้กิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�กิริริมุ่กิ�ริมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่ โดำย่
คณะกิริริมุ่กิ�ริท่กิท��นมุ่ีกิ�ริอบริมุ่ เพิ่ื�อให้้เข้�ใจกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�
ในฐ�นะกิริริมุ่กิ�ริ และคณะกิริริมุ่กิ�ริไดำ้มีุ่กิำ�ห้นดำแผู้นสืบทอดำ
ติำ�แห้น�งเพิ่ื�อให้้กิ�ริทำ�ห้น้�ที�ในติำ�แห้น�งผูู้้บริิห้�ริริะดัำบสูงของ
บริษัิัทเป็นไปอย่��งติ�อเนื�อง

2. กี่ระบวนกี่ารในกี่ารประเมนิผู้ลกี่ารปฏิบัิติงิานขั้องคณะกี่รรมกี่าร 
บรษัิัที่ที่ั�งคณะ
บริษัิัทฯ จดัำให้้มุ่ีกิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริ
เป็นปริะจำ�ท่กิปีเพิ่ื�อปริะเมุ่ินถึืงกิ�ริดำำ�เนินง�นในปีที�ผู้��นมุ่� โดำย่
เลข�น่กิ�ริบริษัิัทจะจดัำส�งให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริท่กิคนปริะเมิุ่นผู้ลกิ�ริ
ปฏิิบตัิงิ�นปริะจำ�ปี ซึ�งภ�ย่ห้ลังที�คณะกิริริมุ่กิ�ริแติ�ละคนปริะเมิุ่น
เสริจ็เริยี่บริอ้ย่แลว้ คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทจะเป็นผูู้อ้นมุ่่ตัิแิละทบทวน
แบบปริะเมุ่ินผู้ลเพิ่ื�อติริวจสอบคว�มุ่ถืูกิติ้อง คริบถื้วน จ�กินั�นจะ
นำ�ส�งแบบปริะเมุ่นิกิ�ริปฏิบิตัิงิ�นแกิ�เลข�นก่ิ�ริบริษัิัทฯ และสร่ิปผู้ล
กิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทริับทริ�บและห้�ริือเพิ่ื�อ
ปริบัปร่ิงปริะสิทธิุผู้ลของกิ�ริทำ�ง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริในริอบปี 
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3. ผู้ลกี่ารประเมนิกี่ารปฏิบัิติงิานขั้องคณะกี่รรมกี่ารรายคณะ 
ในปี 2565 ในห้ัวข้อโคริงสริ�้งและค่ณสมุ่บัติิของคณะกิริริมุ่กิ�ริ
บทบ�ท ห้น�้ที� และคว�มุ่ริบัผู้ดิำช้อบของคณะกิริริมุ่กิ�ริ กิ�ริปริะช่้มุ่
คณะกิริริมุ่กิ�ริ กิ�ริทำ�ห้น้�ที�ของกิริริมุ่กิ�ริ คว�มุ่สัมุ่พิ่ันธ์ุกิับฝ่่�ย่
จดัำกิ�ริ และกิ�ริพิ่ฒัน�ตินเองของกิริริมุ่กิ�ริและกิ�ริพัิ่ฒน�ผูู้บ้ริหิ้�ริ
พิ่บว��ผู้ลกิ�ริปริะเมุ่ินอยู่�ใน “เกิณฑ์์ที�ดำีเย่ี�ย่มุ่”

แบบประเมนิผู้ลปฏิบัิติงิานคณะกี่รรมกี่ารรายบุคคล (ประเมินตินเอง) 
ประกี่อบดั�วย 4 หัวขั้�อ ดัังน่� 
 1. หลักี่เกี่ณฑ์์ในกี่ารประเมินผู้ลงานคณะกี่รรมกี่าร 
รายบุคคล 
  1) คว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบติ�อกิ�ริตัิดำสินใจและกิ�ริกิริะทำ� 
    ของตินเอง 
  2) กิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�อย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่กิ�ริปฏิิบัติิ 
    ติ�อผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่อย่��งเท��เทีย่มุ่และเป็นธุริริมุ่ 
  3) มุ่ีคว�มุ่โปริ�งใสในกิ�ริดำำ� เนินง�นที� ส�มุ่�ริถื 
    ติริวจสอบไดำ้ 
  4) มุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ล ริวมุ่ไปถึืงกิ�ริมุ่ีจริยิ่ธุริริมุ่ห้ริอื  
    จริริย่�บริริณในกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจ
 2. กี่ระบวนกี่ารในกี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัติิงานขั้อง
คณะกี่รรมกี่ารรายบุคคล
 บริิษััทฯ จัดำให้้มุ่ีกิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของ
คณะกิริริมุ่กิ�ริริ�ย่บ่คคลเป็นปริะจำ�ท่กิปี เพิ่ื�อปริะเมิุ่นถึืงกิ�ริ
ดำำ�เนินง�นในปีที�ผู้��นมุ่� โดำย่เลข�น่กิ�ริบริษัิัทจะจัดำส�งแบบกิ�ริ
ปริะเมุ่นิดำงักิล��วให้ก้ิริริมุ่กิ�ริแติ�ละท��นดำำ�เนนิกิ�ริปริะเมุ่นิริ�ย่บค่คล 
(ปริะเมุ่ินตินเอง) และริวบริวมุ่ผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�น และนำ�ผู้ลกิ�ริ
ปริะเมุ่นิไปห้�ริอืในที�ปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ ทั�งนี� สำ�ห้ริบัขอ้เสนอแนะ
ติ��งๆ ที�ไดำร้ิบัจ�กิกิ�ริปริะเมิุ่นผู้ลกิ�ริปฏิิบตัิงิ�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
บริษัิัทฯ จะนำ�มุ่�ใช้ใ้นกิ�ริปริบัปร่ิงปริะสิทธิุผู้ลของกิ�ริทำ�ง�นของ
คณะกิริริมุ่กิ�ริ เพิ่ื�อให้้เกิิดำปริะโย่ช้น์สูงส่ดำในกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริ
 3. ผู้ลกี่ารประเมินกี่ารปฏิิบัติิงานขั้องคณะกี่รรมกี่ารราย
บุคคล 
 ในปี 2565 ในห้ัวข้อคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบติ�อกิ�ริติัดำสินใจและ
กิ�ริกิริะทำ�ของตินเองของคณะกิริริมุ่กิ�ริเป็นริ�ย่บค่คล กิ�ริปฏิิบตัิิ
ห้น�้ที�อย่��งมุ่ปีริะสิทธิุภ�พิ่ กิ�ริปฏิิบติัิติ�อผูู้มีุ้่ส�วนไดำเ้สีย่อย่��งเท��เทยี่มุ่
และเป็นธุริริมุ่ มุ่คีว�มุ่โปริ�งใสในกิ�ริดำำ�เนนิง�นที�ส�มุ่�ริถืติริวจสอบไดำ้ 
มุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ล ริวมุ่ไปถึืงกิ�ริมุ่ีจริยิ่ธุริริมุ่ห้ริอืจริริย่�บริริณใน
กิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจ  พิ่บว��ผู้ลกิ�ริปริะเมุ่ินอยู่�ใน “เกิณฑ์์ที�ดำีเย่ี�ย่มุ่”

แบบประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัติิงานขั้องคณะกี่รรมกี่ารชุดุัย่อย 
 1. หลักี่เกี่ณฑ์์ในกี่ารประเมินผู้ลงานคณะกี่รรมกี่ารชุดุัย่�อย่ 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท จดัำให้มุ้่กีิ�ริปริะเมิุ่นผู้ลกิ�ริปฏิบิตัิงิ�น
ปริะจำ�ปีของคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ อ�ทิ คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ 
และคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน คณะกิริริมุ่กิ�ริ
บริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ยั่�งย่ืน 
โดำย่เป็นกิ�ริปริะเมุ่นิกิริริมุ่กิ�ริทั�งคณะ ซึ�งห้ลกัิเกิณฑ์ก์ิ�ริปริะเมุ่นิ
เช้�นเดำีย่วกิับกิ�ริปริะเมุ่ินคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท ทั�งนี� เพิ่ื�อใช้้เป็น 

กิริอบในกิ�ริติริวจสอบกิ�ริปฏิิบตัิงิ�นในริะห้ว��งปีที�ผู้��นมุ่� เพิ่ื�อให้้
ส�มุ่�ริถืนำ�มุ่�แก้ิไขและเพิ่ิ�มุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่กิ�ริทำ�ง�น โดำย่นำ�เสนอ
ผู้ลกิ�ริปริะเมุ่นิที�ไดำต้ิ�อที�ปริะช้มุ่่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทเพิ่ื�อพิ่จิ�ริณ�
ริบัทริ�บ
 2.  กี่ระบวนกี่ารในกี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัติิงานขั้อง
คณะกี่รรมกี่ารชุดุัย่อย
 บริษัิัทฯ จดัำให้้มุ่ีกิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของคณะ
กิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่แติ�ละคณะเป็นปริะจำ�ท่กิปี เพิ่ื�อปริะเมุ่ินถึืงกิ�ริ
ดำำ�เนินง�นในปีที�ผู้��นมุ่� โดำย่เลข�น่กิ�ริบริษัิัทจะจดัำส�งแบบกิ�ริ 
ปริะเมิุ่นให้ป้ริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริทำ�กิ�ริปริะเมิุ่นผู้ลกิ�ริปฏิบิติัิง�น
ของคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่แติ�ละคณะ และนำ�ผู้ลกิ�ริปริะเมุ่ินไป
ห้�ริอืในที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ
 3. ผู้ลกี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัติิงานขั้องคณะกี่รรมกี่าร
ชุดุัย่อย 
 ปริะกิอบดำ้วย่ คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ คณะกิริริมุ่กิ�ริ 
บริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำ
ค��ติอบแทน  และคณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง พิ่บว��ผู้ลกิ�ริ
ปริะเมุ่นิกิ�ริปฏิบิตัิงิ�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริช้ด่ำย่�อย่ทก่ิช้ด่ำ ในปี 2565 
อยู่�ใน “เกิณฑ์์ดำีเย่ี�ย่มุ่”

กี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัติิงานประธีานกี่รรมกี่ารบรหิาร (CEO)
 1. หลักี่เกี่ณฑ์์ในกี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัติิงานประธีาน
กี่รรมกี่ารบรหิาร (CEO)
 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท จดัำให้มุ้่กีิ�ริปริะเมิุ่นผู้ลกิ�ริปฏิบิตัิงิ�น
ของปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ (CEO) เป็นปริะจำ�ท่กิปี อย่��งน้อย่ 
ปีละ 1 คริั�ง ในห้วัขอ้เกีิ�ย่วกัิบคว�มุ่เป็นผูู้น้ำ� กิ�ริกิำ�ห้นดำและปฏิิบตัิิ
ติ�มุ่แผู้นกิลย่่ทธ์ุ กิ�ริว�งแผู้นและผู้ลปฏิิบัติิท�งกิ�ริเงนิ คว�มุ่
สัมุ่พิ่ันธ์ุกิับคณะกิริริมุ่กิ�ริ คว�มุ่สัมุ่พิ่ันธ์ุกิับภ�ย่นอกิ กิ�ริบริหิ้�ริ
ง�นและคว�มุ่สัมุ่พิ่ันธ์ุกิับบ่คล�กิริ กิ�ริสืบทอดำติำ�แห้น�ง คว�มุ่ริู้
ดำ้�นผู้ลิติภัณฑ์์และบริกิิ�ริ กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งและกิ�ริควบค่มุ่
ภ�ย่ในกิ�ริกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�ริ และคณ่ลกัิษัณะส�วนติวั โดำย่ใช้แ้นวท�ง
กิ�ริปริะเมุ่ินจ�กิติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่
 2. กี่ระบวนกี่ารในกี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัติิงานขั้อง
ประธีานกี่รรมกี่ารบรหิาร (CEO)
 บริษัิัทฯ จดัำให้มุ้่กีิ�ริปริะเมุ่นิผู้ลกิ�ริปฏิบิตัิงิ�นของปริะธุ�น
กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ (CEO) เป็นปริะจำ�ท่กิปีเพิ่ื�อปริะเมุ่ินถึืงกิ�ริ
ดำำ�เนินง�นในปีที�ผู้��นมุ่� โดำย่เลข�น่กิ�ริบริษัิัทจะจดัำส�งแบบกิ�ริ
ปริะเมุ่นิดัำงกิล��วให้้กิริริมุ่กิ�ริอสิริะของบริษัิัทฯ ห้ริอืกิริริมุ่กิ�ริที�ไมุ่�
เป็นผูู้้บริิห้�ริทั�งห้มุ่ดำเพิ่ื�อทำ�กิ�ริปริะเมิุ่นผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�น 
และนำ�ผู้ลกิ�ริปริะเมิุ่นไปห้�ริือในที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริเพิ่ื�อ
พิ่ิจ�ริณ�ติ�อไป
 3. ผู้ลกี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัติิงานขั้องขั้องประธีาน
กี่รรมกี่ารบรหิาร (CEO)
 โดำย่ในปี 2565 ผู้ลกิ�ริปริะเมุ่นิพิ่บว��อยู่�ใน “เกิณฑ์ดี์ำเย่ี�ย่มุ่”
ห้วัขอ้ของกิ�ริปริะเมุ่นิปริะกิอบด้ำวย่ โคริงสริ�้งและค่ณสมุ่บตัิขิอง
กิริริมุ่กิ�ริ กิ�ริเข้�ริ�วมุ่กิ�ริปริะช้่มุ่ กิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่บทบ�ท ห้น้�ที�
และคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบติ�มุ่กิฎบัติริ ผู้ลจ�กิกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที� คว�มุ่
สัมุ่พิ่นัธ์ุและกิ�ริสื�อส�ริกัิบฝ่่�ย่จดัำกิ�ริ และกิ�ริพิ่ฒัน�ตินเองของ
กิริริมุ่กิ�ริ ซึ�งผู้ลกิ�ริปริะเมุ่ินในปี 2565 ส�มุ่�ริถืแสดำงไดำ้  ดำังนี�

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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รายงานการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

อตัิราส่วนกี่ารเขั้�ารว่มประชุมุขั้องคณะกี่รรมกี่าร

จำ�กิัดำอัติริ�ส�วนกิ�ริเข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ของคณะกิริริมุ่กิ�ริ ริอ้ย่ละ 100

จำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริอิสริะที�ปฏิิบัติิห้น้�ที�ในบริษัิัทอื�นเกิินกิว�� 5 บริษัิัท -

จำ�กิัดำจำ�นวนบริษัิัทที�จำ�กิัดำไว้สำ�ห้ริบักิริริมุ่กิ�ริอิสริะ 5 บริษัิัท

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

กี่ารประเมินกี่ารปฏิิบัติิงานขั้องคณะกี่รรมกี่ารบรษัิัที่ฯ ดั�วยตินเองประจำาปี

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท ริอ้ย่ละ 98.37

กิริริมุ่กิ�ริริ�ย่บ่คคล ริอ้ย่ละ 98.70

คณะกี่รรมกี่ารชุดุัยอ่ย

คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ ริอ้ย่ละ 99.07

คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน ริอ้ย่ละ 99.50

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งยื่น ริอ้ย่ละ 98.70

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง ริอ้ย่ละ 99.52

กี่ารประเมินความเชุ่�ยวชุาญและประสบกี่ารณ์ขั้องคณะกี่รรมกี่าร
แนวท�งกิ�ริสริริห้�และคดัำเลอืกิกิริริมุ่กิ�ริ เพิ่ื�อให้เ้ห้มุ่�ะสมุ่และสอดำคลอ้งกัิบกิลย่ท่ธ์ุและกิ�ริดำำ�เนนิธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ นั�น คณะกิริริมุ่กิ�ริ
สริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนไดำ้มุ่ีกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�และกิำ�ห้นดำค่ณลักิษัณะที�ติ้องกิ�ริในคณะกิริริมุ่กิ�ริ อันไดำ้แกิ� กิริริมุ่กิ�ริที�มีุ่คว�มุ่ริู ้
คว�มุ่ช้ำ�น�ญห้ริอืปริะสบกิ�ริณ์กิ�ริจดัำกิ�ริเช้ิงมุ่ห้ภ�ค กิริริมุ่กิ�ริที�มุ่ีคว�มุ่ริู ้ คว�มุ่ช้ำ�น�ญ ห้ริอืปริะสบกิ�ริณ์ดำ้�นกิ�ริเงนิกิ�ริบัญช้ี และ
กิริริมุ่กิ�ริที�มุ่คีว�มุ่ริู ้คว�มุ่ช้ำ�น�ญห้ริอืปริะสบกิ�ริณด์ำ�้นอื�นๆ ที�เป็นปริะโย่ช้น์ติ�อกิ�ริพิ่ฒัน�อย่��งย่ั�งย่นืของบริษัิัทฯ ดำงันั�น คณะกิริริมุ่กิ�ริ
สริริห้�และกิำ�ห้นดำไดำ้ทบทวน Board Skill Matrix อย่��งน้อย่ปีละคริั�ง เพิ่ื�อพิ่ิจ�ริณ�แผู้นพิ่ัฒน�กิริริมุ่กิ�ริให้้มุ่ีคว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ และ
สอดำคล้องกิับทิศท�งกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริษัิัทฯ 
 ในปี 2565 ผู้ลกิ�ริปริะเมุ่นิคว�มุ่เชี้�ย่วช้�ญ และปริะสบกิ�ริณข์องคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ แสดำงให้เ้ห้น็ว��คณะกิริริมุ่กิ�ริของบริษัิัทฯ 
มุ่คีว�มุ่ริูค้ว�มุ่ช้ำ�น�ญห้ริอืปริะสบกิ�ริณที์�เห้มุ่�ะสมุ่และสอดำคลอ้งกัิบทศิท�งกิ�ริดำำ�เนนิง�นของบริษัิัทฯ ในปัจจ่บนั อย่��งไริกิต็ิ�มุ่บริษัิัทฯ 
ส�มุ่�ริถืปริบัปร่ิงคว�มุ่ริูค้ว�มุ่ช้ำ�น�ญห้ริอืปริะสบกิ�ริณ์ของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท ไดำ้โดำย่กิ�ริพิ่ิจ�ริณ�จดัำห้�ที�ปริกึิษั�จ�กิภ�ย่นอกิที�มุ่ี
คว�มุ่เช้ี�ย่วช้�ญดำ้�นกิ�ริพิ่ัฒน�เทคโนโลย่ีส�ริสนเทศเพิ่ื�อกิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืนของบริษัิัทฯ 

วาระกี่ารดัำารงติำาแหน่งกี่รรมกี่าร
ว�ริะกิ�ริดำำ�ริงติำ�แห้น�งของกิริริมุ่กิ�ริเป็นไปติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิบริษัิัทมุ่ห้�ช้นจำ�กิัดำ พิ่.ศ.2535 คือในกิ�ริปริะช้่มุ่ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้นปริะจำ�ปี
ท่กิคริั�ง กิริริมุ่กิ�ริที�อยู่�ในติำ�แห้น�งน�นที�ส่ดำต้ิองออกิจ�กิติำ�แห้น�งติ�มุ่ว�ริะ เป็นจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริที�มีุ่อยู่�ทั�งห้มุ่ดำ 
แติ�อ�จไดำ้ริบัเลือกิติั�งให้มุ่�ไดำ้ ทั�งนี� ห้�กิจำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริที�จะแบ�งออกิ ให้้ติริงเป็น 3 ส�วนไมุ่�ไดำ้ กิ็ให้้ออกิโดำย่จำ�นวนใกิล้ที�ส่ดำกิับส�วน 1 ใน 3 

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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ช่ือ ตำาแหน่ง วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ

จำานวนปีที่ดำารง 
ตำาแหน่งกรรมการ

1. พิ่ลเริอืเอกิอภิช้�ติ ิเพิ่ง็ศริทีอง ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท /
ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำ 
ค��ติอบแทน / กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

12 กิันย่�ย่น 2555 10 ปี 3 เดำือน
*8 ปี 3 เดำือน

2. น�งกิองแกิว้ เปี� ย่มุ่ดำว้ย่ธุริริมุ่ กิริริมุ่กิ�ริ/ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ /  
ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและ 
คว�มุ่ย่ั�งยื่น / กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

12 กิันย่�ย่น 2555 10 ปี 3 เดำือน
*8 ปี 3 เดำือน

3. น�ย่ส่ช้�ติิ ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ กิริริมุ่กิ�ริ / กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ /
ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง /
กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน /
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

17 สิงห้�คมุ่ 2563 2 ปี 4 เดำือน

4. น�ย่ชู้ช้�ติิ เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ / ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ /
กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง

12 กิันย่�ย่น 2555 10 ปี 3 เดำือน

5. น�งดำ�วนภ� เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ / กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริ 12 กิันย่�ย่น 2555 10 ปี 3 เดำือน

6. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ / 
กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง / 
กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภบิ�ลและคว�มุ่ยั่�งย่นื /
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

29 มุ่ีน�คมุ่ 2560 4 ปี 9 เดำือน

7. ดำริ.ศึกิษิัติ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ /
กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน /
กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภบิ�ลและคว�มุ่ยั่�งย่นื

18 เมุ่ษั�ย่น 2562 3 ปี 8 เดำือน

 หมายเหตุุ : * วาระการดำำารงตุำาแหน่่งของกรรมการอสิระ  น่ับจากวัน่ที่่�บรษัิัที่เข้าจดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตุลาดำหลักที่รพัย์ เม่�อวัน่ที่่�  26 พฤศจกิายน่  2557

 
กี่ารดัำารงติำาแหน่งกี่รรมกี่ารในบรษัิัที่อื�น
เพิ่ื�อให้มุ้่ั�นใจว��คณะกิริริมุ่กิ�ริและผูู้บ้ริหิ้�ริส�มุ่�ริถืปฏิิบตัิหิ้น้�ที�ไดำอ้ย่��งเติม็ุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่ คณะกิริริมุ่กิ�ริไดำก้ิำ�ห้นดำแนวท�งปฏิบิตัิภิ�ย่ใน
สำ�ห้ริบักิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริของบริษัิัทฯ ดำังนี� 
  กิ�ริดำำ�ริงติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริใน บริษัิัทอื�นของ CEO (ผูู้้บริหิ้�ริสูงส่ดำ) จะติ้องผู้��นคว�มุ่เห้็นช้อบจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทกิ�อน 
  กิริริมุ่กิ�ริควริดำำ�ริงติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริในบริิษััทจดำทะเบีย่นในติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ฯ ไมุ่�เกิิน 5 บริิษััท โดำย่ในปี 2565 ไมุ่�มุ่ี
กิริริมุ่กิ�ริคนใดำดำำ�ริงติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริของบริษัิัทจดำทะเบีย่นอื�นเกิิน 5 บริษัิัท
  กิริริมุ่กิ�ริจะติ้องไมุ่�ปริะกิอบกิิจกิ�ริเข้�เป็นห้่้นส�วน ห้ริอืเข้�เป็นกิริริมุ่กิ�ริในนิติิบ่คคลอื�นที�มุ่ีสภ�พิ่อย่��งเดำีย่วกิัน และเป็นกิ�ริ
แข�งขันกิับกิิจกิ�ริของบริษัิัทฯ 
 

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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รายงานการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ และประธานกรรมการบริหารในบริษัทอืน่

จำานวนกี่รรมกี่ารอสิระที่่�ดัำารงติำาแหน่งกี่รรมกี่ารในบรษัิัที่อื�น ไม่เกี่ิน 5 บรษัิัที่

1. พิ่ลเริอืเอกิอภิช้�ติิ เพิ่็งศริทีอง จำ�นวน 3 บริษัิัท

2. น�งกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ จำ�นวน 1 บริษัิัท

3. น�ย่ส่ช้�ติิ ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ จำ�นวน 3 บริษัิัท

4. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ ไมุ่�มุ่ี

กี่ารปฐมนิเที่ศกี่รรมกี่ารใหม่และกี่ารฝึ่กี่อบรมกี่รรมกี่าร
บค่คลที�ไดำร้ิบัเลอืกิมุ่�ทำ�ห้น�้ที�เป็นกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ให้มุ่� จะไดำร้ิบักิ�ริปฐมุ่นิเทศเบื�องติน้กัิบปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริและเลข�นก่ิ�ริบริษัิัทฯ 
ซึ�งเนื�อห้�กิ�ริปฐมุ่นิเทศปริะกิอบดำ้วย่ริ�ย่ละเอยี่ดำที�เกิี�ย่วข้องกิับธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ วัฒนธุริริมุ่องค์กิริ  โคริงสริ�้งองค์กิริ นโย่บ�ย่ติ��งๆ 
และริะบบกิ�ริควบคมุ่่ภ�ย่ใน ริวมุ่ถึืงห้น�้ที�และคว�มุ่ริบัผู้ดิำช้อบของกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ และคณะกิริริมุ่กิ�ริช่้ดำย่�อย่ กิ�ริปฏิิบตัิติิ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ 
ห้นังสือบริคิณห้์สนธิุ ข้อบังคับของบริษัิัทฯ ริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ย่้อนห้ลังอย่��งน้อย่ 1 ปี คู�มุ่ือกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทจดำ
ทะเบยี่น ห้ลกัิกิ�ริกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�ริที�ดำซึี�งจดัำทำ�โดำย่ติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย่ฯ์ นโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�ริและจริริย่�บริริณธุ่ริกิจิของบริษัิัทฯ และ
กิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้องกิับกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ ติลอดำจนกิฎริะเบีย่บติ��งๆ ที�สำ�คัญของบริษัิัทฯ ริวมุ่ทั�งห้ลักิสูติริอบริมุ่กิริริมุ่กิ�ริ 
และข้อมุู่ลอื�น ๆ ที�เกิี�ย่วข้องกิับกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ
 เพิ่ื�อเติริยี่มุ่คว�มุ่พิ่ริอ้มุ่ในกิ�ริปฏิบิติัิห้น�้ที�ของกิริริมุ่กิ�ริจงึไดำจ้ดัำทำ�แนวท�งกิ�ริปฐมุ่นเิทศกิริริมุ่กิ�ริเข�้ให้มุ่� (Board Orientation 
Guideline)  ขึ�น โดำย่นำ�เสนอเอกิส�ริและข้อมุู่ลที�เป็นปริะโย่ช้น์ติ�อกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ของกิริริมุ่กิ�ริให้มุ่� อ�ทิ 56-1 One Report ริ�ย่กิ�ริ
ข้อมุู่ลปริะจำ�ปี/ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี ทั�งนี� บริษัิัทฯ ไดำ้เติริยี่มุ่ข้อมุู่ลและดำำ�เนินกิ�ริดำังติ�อไปนี� 

 1. ขั้�อม้ลเรย่นเชุญิกี่รรมกี่ารใหม่เขั้�ารบัติำาแหน่ง
  ปริะวัติิบริษัิัทฯ และลักิษัณะกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ 
  โคริงสริ�้งกิล่�มุ่บริษัิัท โคริงสริ�้งองค์กิริ โคริงสริ�้งผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ�และกิริริมุ่กิ�ริ 
  ค��ติอบแทนและสิทธิุปริะโย่ช้น์ติ��งๆ ของกิริริมุ่กิ�ริ 
  ฐ�นะท�งกิ�ริเงนิและผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นย่้อนห้ลัง อย่��งน้อย่ 3 ปี 
  ห้น้�ที�คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบของคณะกิริริมุ่กิ�ริติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้อง 
 2. ขั้�อม้ลที่่�ใชุ�ปฐมนิเที่ศเมื�อไดั�รบักี่ารแติ่งติั�งเป็นกี่รรมกี่ารจากี่ที่่�ประชุมุผู้้�ถืือหุ�น  
  เริื�องที�ติ้องปฏิิบัติิติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่  
  ห้นังสือบริคิณห้์สนธิุ และข้อบังคับของบริษัิัทฯ 
  ขอบเขติห้น้�ที�และคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ และคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ 
  ริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริและกิำ�ห้นดำกิ�ริปริะช้่มุ่
  นโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริ 
  นโย่บ�ย่กิ�ริติ�อติ้�นท่จริติิคอริร์ิปัช้ัน 
  นโย่บ�ย่กิ�ริใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ในบริษัิัทฯ 
  นโย่บ�ย่บริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง 
  นโย่บ�ย่กิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ใน 
  นโย่บ�ย่ริ�ย่กิ�ริเกิี�ย่วโย่ง 
  จริริย่�บริริณในกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ท�งธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ
  มุ่�ติริกิ�ริกิ�ริริ้องเริีย่นและกิ�ริแจ้งเบ�ะแส และมุ่�ติริกิ�ริค่้มุ่คริองกิ�ริติอบโติ้และบริริเท�คว�มุ่เสีย่ห้�ย่แกิ�ผูู้้ริ�ย่ง�น  
  ผูู้้ริ้องเริีย่น ห้ริอืผูู้้ที�ให้้คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่ือในกิ�ริริ�ย่ง�นกิ�ริฝ่่�ฝื่นห้ริอืละเมุ่ิดำจริริย่�บริริณ 
  นโย่บ�ย่กิ�ริริบั-ให้้ของขวัญ กิ�ริเลี�ย่ง ห้ริอืปริะโย่ช้น์อื�นใดำ 
  ข้อพิ่ิพิ่�ทท�งกิฎห้มุ่�ย่ 
  นโย่บ�ย่คว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ 
  นโย่บ�ย่ดำ้�นสิทธิุมุ่น่ษัย่ช้น 

 ซ่ึ่�งใน่ปีี 2565 บรษัิัที่ฯ ไม่ม่กรรมการเข้าใหม่ ที่างบรษัิัที่ฯ จง่ไม่ม่การจดัำงาน่ส่วน่น่่�

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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กี่ารเปิดัเผู้ยขั้�อม้ลและความโปรง่ใส (Disclosure and Trans-
parency)
ปัจจ่บัน เมุ่ืองไทย่ แคปปิติอล เป็นบริษัิัทจดำทะเบีย่น ซึ�งมุ่ีมุู่ลค��
ห้ลกัิทริพัิ่ย่ต์ิ�มุ่ริ�ค�ติล�ดำ (Market Capitalization) 80,560 
ล�้นบ�ท ณ วนัที� 31 ธัุนว�คมุ่ 2565 ทำ�ให้ห้้ลกัิทริพัิ่ย่ข์องบริษัิัทฯ 
ถืูกินำ�เข้�มุ่�คำ�นวณในดำัช้นี SET50 ของติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�ง
ปริะเทศไทย่ ดำัช้นี MSCI Thailand และ ดำัช้นี FTSE Mid Cap 
อกีิดำ้วย่ ซึ�งกิ�ริที�ห้ลักิทริพัิ่ย่์ของบริษัิัทฯ ถืูกินำ�เข้�มุ่�คำ�นวณใน
ดำัช้นีเห้ล��นี� ทำ�ให้้บริษัิัทฯ ไดำ้ริบัคว�มุ่สนใจจ�กินักิลงท่นทั�งใน
ปริะเทศและติ��งปริะเทศมุ่�กิยิ่�งขึ�น บริษัิัทฯ จงึให้้คว�มุ่สำ�คัญ
เป็นอย่��งย่ิ�งติ�อกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลอย่��งเท��เทีย่มุ่กัินติ�อผูู้้ถืือห้่้น 
นักิลงท่น และผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่่�ย่ของบริิษััทฯ ติลอดำจน
ส�ธุ�ริณช้นให้เ้ป็นไปติ�มุ่ข้อกิำ�ห้นดำของสำ�นกัิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ
กิำ�กิบัห้ลกัิทริพัิ่ย่แ์ละติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย่ ์(กิ.ล.ติ.) ริวมุ่ถึืงขอ้กิำ�ห้นดำ
ของติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่และกิ�ริเปิดำเผู้ย่อื�นๆ 
อย่��งเคริ�งคริดัำ

กี่ารเปิดัเผู้ยขั้�อม้ลขั้า่วสาร
ในปี 2565 บริษัิัทฯ ไดำเ้ปิดำเผู้ย่ขอ้มูุ่ลสำ�คญัผู้��นช้�องท�งที�ส�มุ่�ริถื
เข้�ถึืงข้อมุู่ลไดำ้ง��ย่ สะดำวกิ และ มุ่ีคว�มุ่น��เช้ื�อถืือ อ�ทิ ช้�อง
ท�งเว็บไซติ์ของติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่ (www.set.
or.th) เวบ็ไซติข์องสำ�นกัิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิบัห้ลกัิทริพัิ่ย่แ์ละ
ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์ิของสมุ่�คมุ่ติล�ดำ
ติริ�ส�ริห้นี�ไทย่ (www.thaibma.or.th) และเวบ็ไซต์ิของบริษัิัทฯ 
ในส�วนของนกัิลงทน่สัมุ่พิ่นัธ์ุ (investor.muangthaicap.com)
  บริษัิัทฯ ไดำ้จดัำส�งและเปิดำเผู้ย่ริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงนิ ซึ�ง
ไมุ่�มุ่รีิ�ย่กิ�ริที�ผูู้ส้อบบญัช้แีสดำงคว�มุ่เห้น็อย่��งมุ่เีงื�อนไข คำ�อธิุบ�ย่
ของผูู้้บริหิ้�ริ แบบแสดำงริ�ย่กิ�ริข้อมุู่ลปริะจำ�ปี/ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี 
(แบบ 56-1 One Report) และริ�ย่ง�นคว�มุ่ย่ั�งย่ืนติ�อสำ�นักิง�น
คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ (กิ.ล.ติ.) 
และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่ภ�ย่ในริะย่ะเวล�ที�กิำ�ห้นดำ
  บริษัิัทฯ เปิดำเผู้ย่ขอ้มุ่ลูติ�มุ่ห้ลกัิกิ�ริกิำ�กิบัดำแูลกิิจกิ�ริ
ที�ดำีอันห้มุ่�ย่ริวมุ่ถึืงข้อมุู่ลส�ริสนเทศและข้อมุู่ลบริษัิัทฯ ริวมุ่ทั�ง
พิ่ันธุกิิจ วิสัย่ทัศน์ และค��นิย่มุ่ของบริษัิัทฯ ข้อมุู่ลท�งกิ�ริเงนิ 
ขอ้มุ่ลูริ�ค�ห้ลกัิทริพัิ่ย่ ์ขอ้มูุ่ลผูู้ถ้ือืห้่น้ อ�ทิ ริ�ย่ชื้�อผูู้้ถือืห้่น้ริ�ย่ให้ญ� 
นโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี และนโย่บ�ย่อื�นๆ ของบริษัิัทฯ 
ปฏิิทินนักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธ์ุ ข้อมูุ่ลและนโย่บ�ย่กิ�ริจ��ย่เงินปันผู้ล 
กิ�ริปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น ข��วแจ้งติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย์่ ข��วส�ริจ�กิสื�อ
สิ�งพิ่ิมุ่พิ่์ บทวิเคริ�ะห้์ของบริษัิัทฯ ริวมุ่ถึืงนโย่บ�ย่ และกิลย่่ทธ์ุ
ดำ้�นกิ�ริพัิ่ฒน�อย่��งย่ั�งยื่นในเว็บไซติ์ของบริษัิัทฯ ในส�วนของ
นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธ์ุ อย่��งถืูกิติ้อง คริบถื้วน ทันเวล�
  บริษัิัทฯ เปิดำเผู้ย่ห้ลกัิเกิณฑ์ก์ิ�ริให้ค้��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริ 
และผูู้้บริหิ้�ริไว้ในริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี
  บริษัิัทฯ เปิดำเผู้ย่ขอ้มุ่ลูเกิี�ย่วกิบักิ�ริถือืห้่น้ของกิริริมุ่กิ�ริ
และผูู้้บริหิ้�ริ โดำย่กิำ�ห้นดำเป็นนโย่บ�ย่ให้้กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริ
ติ้องริ�ย่ง�นริ�ย่กิ�ริ ดำังติ�อไปนี�

 1. กิ�ริซื�อ-ข�ย่ห้่้นของบริิษััทฯ : กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ ให้้
กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้บ้ริหิ้�ริ และฝ่่�ย่จดัำกิ�ริที�มุ่หี้น�้ที�ติอ้งริ�ย่ง�น ริวมุ่ถึืง 
บ่คคลใกิล้ชิ้ดำ (คู�สมุ่ริสและบ่ติริที�ย่ังไมุ่�บริริล่นิติิภ�วะ) งดำกิ�ริ
ซื�อ ข�ย่ ห้ริอืโอนห้่้นบริษัิัทฯ ในช้�วงกิ�อนกิ�ริเปิดำเผู้ย่งบกิ�ริเงนิ 
กิริณีงบกิ�ริเงินไดำ้แจ้งปริะกิ�ศติ�อส�ธุ�ริณช้นแล้ว ห้�กิมีุ่กิ�ริ
ซื�อ-ข�ย่ ติ้องแจง้ให้้เลข�น่กิ�ริบริษัิัททริ�บเพิ่ื�อดำำ�เนินกิ�ริจดัำทำ�
ริ�ย่ง�นกิ�ริเปลี�ย่นแปลงกิ�ริถือืคริองห้ลักิทริพัิ่ย่ ์(แบบ 59-2) ติ�อ
สำ�นักิง�น กิ.ล.ติ. ภ�ย่ในเวล�ที�กิำ�ห้นดำติ�อไป และเลข�นก่ิ�ริบริษัิัท 
ให้น้�ที�ในกิ�ริริ�ย่ง�นกิ�ริถืือคริองห้ลักิทริพัิ่ย่์ของกิริริมุ่กิ�ริให้้ที�
ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ริบัทริ�บเป็นริ�ย่ไติริมุ่�ส 
 2. ริ�ย่กิ�ริเกิี�ย่วโย่งและริ�ย่ง�นกิ�ริมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ของ
กิริริมุ่กิ�ริและผูู้บ้ริหิ้�ริ เพิ่ื�อป้องกินัคว�มุ่ขัดำแย่ง้ท�งผู้ลปริะโย่ช้น์
และมุ่ีกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริริ�ย่ง�นและขออน่มุ่ัติิติ�มุ่ปริะกิ�ศคณะ
กิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบติล�ดำท่น เริื�องห้ลักิเกิณฑ์์ในกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�
เกิี�ย่วโย่งกิัน
 3. ในปี 2565 บริษัิัทฯ ไมุ่�มีุ่กิริณีถูืกิเปริยี่บเทีย่บปริบั 
กิล��วโทษัห้ริอืมุ่กีิ�ริดำำ�เนนิกิ�ริท�งแพิ่�ง โดำย่ห้น�วย่ง�นกิำ�กิบัดำแูลที�
เกิี�ย่วขอ้ง เช้�น คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิบัห้ลกัิทริพัิ่ย่แ์ละติล�ดำห้ลกัิทริพิ่ย่์ 
(กิ.ล.ติ.), ติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่ ห้ริือ สำ�นักิง�น
คณะกิริริมุ่กิ�ริป้องกินั และปริ�บปริ�มุ่กิ�ริทจ่ริติิแห้�งช้�ติ ิเกิี�ย่วกิบั
กิ�ริปฏิบัิติติิ�อผูู้้ถือืห้่น้อย่��งเท��เทยี่มุ่กัินในเริื�องของกิ�ริซื�อห้่น้คืน 
กิ�ริกิีดำกัินกิ�ริติิดำติ�อสื�อส�ริของผูู้้ถืือห้่้น กิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อติกิลง
ริะห้ว��งผูู้ถ้ือืห้่น้ที�ไมุ่�เป็นไปติ�มุ่กิำ�ห้นดำ ขอ้มุ่ลูจ�กิเห้ติก่ิ�ริณส์ำ�คญั
ภ�ย่ในริะย่ะเวล�ที�กิำ�ห้นดำ ริวมุ่ถึืงกิ�ริกิริะทำ�ผู้ิดำท�งท่จริติิ แติ�
ปริะกิ�ริใดำ

หน่วยงานและกี่ิจกี่รรมนักี่ลงทีุ่นสัมพัันธ์ี
บริษัิัทฯ จดัำให้มุ้่นีกัิลงทน่สัมุ่พิ่นัธ์ุเพิ่ื�อทำ�ห้น้�ที�สื�อส�ริขอ้มุ่ลูสำ�คญั
ติ�อนักิลงทน่ นกัิลงทน่ริ�ย่ย่�อย่ ผูู้ถ้ือืห้่น้ และนกัิวเิคริ�ะห้ห์้ลกัิทริพัิ่ย่์ 
บริษัิัทฯ ไดำ้ให้้คว�มุ่สำ�คัญกัิบกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลที�มีุ่คว�มุ่ถืูกิติ้อง 
คริบถื้วน โปริ�งใส และทั�วถึืง ริวมุ่ทั�งกิ�รินำ�เสนอผู้ลง�น และ
กิ�ริแจ้งส�ริสนเทศขององค์กิริติ�อนักิลงท่นท่กิสถื�บัน นักิลงท่น
ริ�ย่ย่�อย่ ผูู้้ถืือห้่้น และนักิวิเคริ�ะห้์ห้ลักิทริัพิ่ย่์ ติลอดำจนผูู้้ที�
เกีิ�ย่วขอ้ง โดำย่ไดำเ้ข�้ริ�วมุ่ให้ข้อ้มุ่ลูในกิิจกิริริมุ่ Opportunity Day 
ของติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่อย่��งสมุ่ำ�เสมุ่อ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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กี่ิจกี่รรมนักี่ลงทีุ่นสัมพัันธ์ี
ในปี 2565 สืบเนื�องจ�กิสถื�นกิ�ริณ์กิ�ริแพิ่ริ�ริะบ�ดำของโริค COVID-19 ส�งผู้ลให้กิ้ิจกิริริมุ่นกัิลงทน่สัมุ่พิ่นัธ์ุติอ้งมุ่กีิ�ริปริบัติวัให้ส้อดำคลอ้ง
กิับนโย่บ�ย่ริกัิษั�ริะย่ะห้��งท�งสังคมุ่ (Social Distancing)  ดำังนั�น กิิจกิริริมุ่นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธ์ุในปีนี� จงึเน้นกิ�ริสื�อส�ริผู้��นช้�องท�ง
ออนไลน์ และกิ�ริปริะช้่มุ่นักิลงท่นผู้��นริะบบ Teleconference ติ��งๆ เป็นห้ลักิ อย่��งไริกิ็ติ�มุ่จ�กิสถื�นกิ�ริณ์ที�ไมุ่�ปกิติิบริษัิัทฯ จงึเพิ่ิ�มุ่
กิิจกิริริมุ่กิ�ริปริะช้มุ่่นกัิวเิคริ�ะห้โ์ดำย่จดัำให้มุ้่กีิ�ริปริะช่้มุ่ภ�ย่ห้ลงักิ�ริปริะกิ�ศผู้ลกิ�ริดำำ�เนนิง�นในแติ�ละไติริมุ่�สผู้��นริะบบ Teleconference 
โดำย่ปริะเดำ็นที�สื�อส�ริเป็นห้ลักิในปีนี� ไดำ้แกิ� ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�น และคว�มุ่เสี�ย่ง โดำย่เฉพิ่�ะคว�มุ่เสี�ย่งที�เกิี�ย่วข้องกิับสถื�นกิ�ริณ์กิ�ริแพิ่ริ�
ริะบ�ดำของ COVID-19
 
สรุปกี่ิจกี่รรมนักี่ลงทีุ่นในปี 2565

 

กิิจกิริริมุ่บริษัิัทจดำทะเบีย่นพิ่บผูู้้ลงท่น (Opportunity Day) 4 -

กิ�ริปริะช้่มุ่นักิวิเคริ�ะห้์ห้ลักิทริพัิ่ย่์ 4 -

กิ�ริปริะช้่มุ่ One-on-One 39 -

กิ�ริเข้�ริ�วมุ่กิ�ริจดัำปริะช้่มุ่ในปริะเทศ - 974

กิ�ริเข้�ริ�วมุ่กิ�ริจดัำปริะช้่มุ่ในติ��งปริะเทศ - -

กิ�ริเย่ี�ย่มุ่ช้มุ่สถื�นปริะกิอบกิ�ริ/กิ�ริปริะมุู่ล 12 -

รวม 59 974

 
 ทั�งนี� ส�มุ่�ริถืพิ่จิ�ริณ�ริ�ย่ละเอยี่ดำเพิ่ิ�มุ่เติิมุ่ไดำจ้�กิกิ�ริเปิดำเผู้ย่ขอ้มุ่ลูที�แสดำงบนเวบ็ไซติข์องบริษัิัท (www.muangthaicap.com)

นโยบายและแนวปฏิิบัติิที่่�เกี่่�ยวกี่ับผู้้�ถืือหุ�นและผู้้�ม่ส่วนไดั�เส่ย
กี่ารปฏิิบัติิติ่อผู้้�ถืือหุ�นโดัยเที่่าเที่่ยมกี่ัน
บริษัิัทฯ ติริะห้นกัิและให้ค้ว�มุ่สำ�คญัติ�อสิทธิุของผูู้ถ้ือืห้่น้ท่กิริ�ย่อย่��งเท��เทยี่มุ่กัินโดำย่ไมุ่�กิริะทำ�กิ�ริใดำๆ อนัเป็นกิ�ริละเมุ่ดิำสิทธิุห้ริอืจำ�กิดัำ 
โอกิ�สในกิ�ริเข้�ถึืงข้อมุู่ลส�ริสนเทศของบริษัิัทฯ โดำย่จดัำให้้มุ่ีช้�องท�งกิ�ริสื�อส�ริกิับนักิลงท่น ผู้��นฝ่่�ย่นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธ์ุของบริษัิัทฯ ซึ�ง
มุ่ทีมีุ่ง�นและพิ่นกัิง�นปริะจำ�และเวบ็ไซติข์องบริษัิัทฯ ในส�วนของ “นักิลงทน่สัมุ่พิ่นัธ์ุ” ซึ�งจะมุ่ขีอ้มุ่ลูปัจจ่บนัและขอ้มุ่ลูส�ริสนเทศของบริษัิัทฯ 
ริวมุ่ถึืงกิ�ริใช้้สิทธิุติ��งๆ ของผูู้้ถืือห้่้น
 บริษัิัทไดำ้จัดำทำ�ห้นังสือเช้ิญปริะช้่มุ่ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้นปริะจำ�ปีและข้อมูุ่ลกิ�รินำ�เสนอทั�งภ�ษั�ไทย่และภ�ษั�อังกิฤษั เพิ่ื�อเป็นกิ�ริ
อำ�นวย่คว�มุ่สะดำวกิแกิ�ผูู้้ถืือห้่้นติ��งช้�ติิและเพิ่ื�อให้้เกิิดำคว�มุ่สะดำวกิแกิ�ผูู้้ถืือห้่้นท่กิท��นอย่��งเท��เทีย่มุ่กิัน

นโยบายกี่ารส่งเสรมิกี่ารใชุ�สิที่ธิีขั้องผู้้�ถืือหุ�น
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทให้้คว�มุ่สำ�คัญกิับสิทธิุของผูู้้ถืือห้่้น และกิำ�ห้นดำในห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริของบริษัิัทฯ ให้้บริษัิัทฯ ดำูแลผูู้้ถืือห้่้น 
และผูู้้ถืือห้่้นปริะเภทสถื�บันท่กิริ�ย่ให้้ไดำ้ริบัสิทธิุในฐ�นะผูู้้ถืือห้่้นอย่��งเท��เทีย่มุ่กัิน คณะกิริริมุ่กิ�ริมีุ่คว�มุ่มุ่่�งมัุ่�นที�จะปกิป้องสิทธิุและ
ผู้ลปริะโย่ช้น์ของผูู้้ถืือห้่้นท่กิกิล่�มุ่  ริวมุ่ทั�งสนับสน่นให้้ผูู้้ถืือห้่้นและผูู้้ถืือห้่้นปริะเภทสถื�บันไดำ้ใช้้สิทธิุอนัช้อบธุริริมุ่

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
จำานวน

ต่อคร้ัง ต่อคน

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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สิที่ธิีขั้ั�นพัื�นฐาน
สิทธิุขั�นพิ่ื�นฐ�นที�ผูู้้ถืือห้่้นและผูู้้ถืือห้่้นปริะเภทสถื�บันพึิ่งจะไดำ้ริบั 
ทั�งสิทธิุในกิ�ริออกิเสีย่งลงคะแนน สิทธิุในกิ�ริริบัเงนิปันผู้ล สิทธิุ
ในกิ�ริซื�อข�ย่ห้ริอืโอนห้่น้ สิทธิุในกิ�ริเข�้ริ�วมุ่ปริะช้มุ่่ผูู้้ถืือห้่น้ โดำย่
บริษัิัทฯ ไมุ่�กิริะทำ�กิ�ริใดำๆ ในกิ�ริจำ�กิัดำโอกิ�สห้ริอืสริ�้งภ�ริะให้้
ผูู้ถ้ือืห้่น้ในกิ�ริเข้�ปริะช้มุ่่ สิทธิุในกิ�ริแติ�งติั�งและถือดำถือนกิริริมุ่กิ�ริ 
ซึ�งในกิ�ริแติ�งติั�งกิริริมุ่กิ�ริแติ�ละริ�ย่ต้ิองไดำร้ิบัคะแนนเสีย่งข้�งมุ่�กิ
ของผูู้้ถือืห้่น้ที�มุ่�ปริะช่้มุ่และมุ่สิีทธิุออกิเสีย่งลงคะแนน สิทธิุในกิ�ริ
อน่มุ่ัติิแติ�งติั�งผูู้้สอบบัญช้ีอิสริะ สิทธิุในกิ�ริอน่มุ่ัติิค��ติอบแทน
กิริริมุ่กิ�ริ ทั�งที�เป็นตัิวเงนิและไมุ่�ใช้�ติัวเงนิ และสิทธิุในกิ�ริไดำ้ริบั
ขอ้มุ่ลูข��วส�ริอย่��งเพิ่ยี่งพิ่อเท��เทยี่มุ่กินั และในริปูแบบที�เห้มุ่�ะสมุ่
ติ�อกิ�ริติัดำสินใจของผูู้้ถืือห้่้น เป็นติ้น โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริไดำ้ดำูแล
ในเริื�องสำ�คัญที�กิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำ และเริื�องที�อ�จมุ่ีผู้ลกิริะทบติ�อ
ทศิท�งกิ�ริดำำ�เนนิธุ่ริกิจิของบริษัิัทฯ ไดำผู้้��นกิ�ริพิิ่จ�ริณ�และ/ห้ริอื
กิ�ริอน่มุ่ัติิของผูู้้ถืือห้่้น โดำย่บริริจ่เป็นว�ริะกิ�ริปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ติริะห้นักิและให้้คว�มุ่สำ�คัญถึืง
สิทธิุของผูู้้ถืือห้่้น โดำย่จะส�งเสริมิุ่ให้้ผูู้้ถืือห้่้นไดำ้ใช้้สิทธิุของตินและ
ไมุ่�ละเมุ่ดิำสิทธิุของผูู้้อื�น ไมุ่�ว��จะเป็นสิทธิุขั�นพืิ่�นฐ�น กิ�ริไดำร้ิบัขอ้มุ่ลู
ข��วส�ริที�เห้มุ่�ะสมุ่ เพิ่ยี่งพิ่อ และทนัเวล� ติลอดำจนกิ�ริไดำเ้ข�้ริ�วมุ่
ปริะช้่มุ่ออกิเสีย่งและแสดำงคว�มุ่คิดำเห้็นไดำ้อย่��งเติ็มุ่ที�

 สิที่ธิีในกี่ารเสนอวาระกี่ารประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุ�น และ
เสนอชุื�อบุคคลเพัื�อเขั้�ารบักี่ารเลือกี่ติั�งเป็นกี่รรมกี่ารขั้องบรษัิัที่และ
สิที่ธิีในกี่ารส่งคำาถืามสำาหรบักี่ารประชุมุผู้้�ถือืหุ�นเป็นกี่ารล่วงหน�า
 บริษัิัทฯ เปิดำช้�องท�งให้้ผูู้้ถืือห้่้น ส�มุ่�ริถืนำ�เสนอเริื�อง
ห้ริอืว�ริะพิ่จิ�ริณ�เพิ่ื�อเข�้บริริจ่เป็นว�ริะกิ�ริปริะช้มุ่่ และเสนอช้ื�อ
บ่คคลที�มุ่ีค่ณสมุ่บัติิ เห้มุ่�ะสมุ่เพืิ่�อเข้�ริับกิ�ริเลือกิติั�งเป็น
กิริริมุ่กิ�ริเป็นริ�ย่บ่คคลเป็นกิ�ริล�วงห้น้� 3 เดำือน ติั�งแติ�วันที� 
3 ติล่�คมุ่ 2565 – 31 ธัุนว�คมุ่ 2565  โดำย่เผู้ย่แพิ่ริ�ห้ลักิเกิณฑ์์
ขั�นติอน วิธีุกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริ และเอกิส�ริในกิ�ริใช้้สิทธิุดำังกิล��วบน
เว็บไซติ์ของบริษัิัทฯ http://investor.muangthaicap.com/
th/document/shareholders-meeting  
 ในกิ�ริปริะช่้มุ่ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้นใน ปี 2565 บริิษััทฯ ไดำ้
เปิดำโอกิ�สให้้ผูู้้ถืือห้่้นเสนอริ�ย่ช้ื�อบ่คคลเพิ่ื�อพิ่ิจ�ริณ�คัดำเลือกิ
เป็นกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท เสนอว�ริะกิ�ริปริะช้มุ่่ห้ริอืส�งคำ�ถื�มุ่เกีิ�ย่วกัิบ
บริิษััทล�วงห้น้�กิ�อนวันปริะช่้มุ่ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้น ซึ�งเมุ่ื�อกิำ�ห้นดำ
ริะย่ะเวล�ดำงักิล��ว ปริ�กิฏิว��ไมุ่�มีุ่ผูู้ถ้ือืห้่น้ท��นใดำเสนอช้ื�อบค่คลให้้
บริษัิัทฯ พิ่ิจ�ริณ�คัดำเลือกิเป็นกิริริมุ่กิ�ริ และไมุ่�มุ่ีกิ�รินำ�เสนอ
ว�ริะกิ�ริปริะช่้มุ่ ริวมุ่ถึืงคำ�ถื�มุ่ล�วงห้น้�แติ�อย่��งใดำดำงัที�ไดำแ้จง้ผู้ล
ให้ผูู้้ถ้ือืห้่น้ริบัทริ�บในห้น้�ข��วปริะช้�สัมุ่พัิ่นธ์ุของติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย์่
แห้�งปริะเทศไทย่ (กิ.ล.ติ.)

 สิที่ธิีในกี่ารไดั�รบัขั้�อม้ลกี่ารจดััประชุมุสามัญผู้้�ถืือหุ�น
 บริิษััทฯ ไดำ้อำ�นวย่คว�มุ่สะดำวกิติ�มุ่สมุ่ควริให้้ผูู้้ถืือห้่้น
ท่กิริ�ย่ไดำ้ใช้้สิทธิุ โดำย่จดัำปริะช้่มุ่ในวันทำ�กิ�ริ ณ โริงแริมุ่ซึ�งอยู่�ใน
เขติกิร่ิงเทพิ่ฯ ใกิลส้ำ�นกัิง�นให้ญ�ของบริษัิัทฯ ซึ�งผูู้ถ้ือืห้่้นส�มุ่�ริถื

เดำินท�งมุ่�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ไดำ้อย่��งสะดำวกิ และมุ่ิไดำ้กิีดำกิันห้ริอืสริ�้ง
อ่ปสริริคในกิ�ริเปิดำโอกิ�สให้้ผูู้้ถืือห้่้น ไดำ้ติิดำติ�อสื�อส�ริริะห้ว��งกิัน 
และสอดำคล้องกิับนโย่บ�ย่ Social Distancing เพิ่ื�อป้องกิัน
ผูู้้ถืือห้่้นจ�กิกิ�ริแพิ่ริ�ริะบ�ดำของโริคไวริสั COVID-19 โดำย่จดัำให้้
มุ่ีอ่ปกิริณ์ แอลกิอฮอล์ทำ�คว�มุ่สะอ�ดำมุ่ือ มุ่ีกิ�ริติริวจวัดำอ่ณห้ภูมุ่ิ
ของผูู้้เข้�ริ�วมุ่ง�นท่กิคน และจัดำให้้ที�นั�งมุ่ีริะย่ะห้��งริะห้ว��งกิัน
ติ�มุ่แนวท�งปฏิิบตัิขิองกิริะทริวงส�ธุ�ริณส่ข และบริษัิัทฯ จดัำให้มุ้่ี
เจ�้ห้น้�ที�นกัิลงทน่สัมุ่พิ่นัธ์ุเป็นผูู้ป้ริะส�นง�น ในกิ�ริให้ข้้อมูุ่ลและ
ติอบคำ�ถื�มุ่กิับผูู้้ถืือห้่้น
 โดำย่ในปี 2565 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ มุ่ีมุ่ติิให้้จดัำกิ�ริ
ปริะช้มุ่่ส�มัุ่ญผูู้ถื้ือห้่น้ปริะจำ�ปี 2565 เมุ่ื�อวนัที� 19 เมุ่ษั�ย่น 2565 
เวล� 10.00 น. ณ ห้อ้งปริะช้มุ่่ ปิ� นเกิล�้ 2 (ช้ั�น 9) โริงแริมุ่ริอย่ลั ซติิี� 
เลขที� 800 ถืนนบริมุ่ริ�ช้ช้นนี แขวงบ�งกิอกิน้อย่ เขติบ�งพิ่ลัดำ 
กิร่ิงเทพิ่มุ่ห้�นคริ โดำย่เป็นไปติ�มุ่ข้อบังคับของบริิษััทฯ และ
กิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้อง ริวมุ่ถึืงกิ�ริปฏิิบัติิให้้สอดำคล้อง กิับห้ลักิกิ�ริ
ปริะเมุ่ินค่ณภ�พิ่กิ�ริจดัำปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น (AGM Checklist) และ
มุ่�ติริฐ�นกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีติ�มุ่แนวท�งของสำ�นักิง�น
คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิบัห้ลกัิทริพัิ่ย่แ์ละติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย่ ์(กิ.ล.ติ.) ดำงันี� 
 บริษัิัทฯ จดัำทำ�และจดัำส�งห้นงัสือเชิ้ญปริะช้มุ่่ส�มุ่ญัผูู้ถ้ือืห้่น้
และเอกิส�ริบอกิกิล��วนัดำปริะช่้มุ่ เพิ่ื�อให้้ผูู้้ถืือห้่้นริบัทริ�บข้อมุู่ล 
วัน เวล� สถื�นที� และว�ริะกิ�ริปริะช้่มุ่ ขั�นติอนกิ�ริปฏิิบัติิในกิ�ริ
ลงทะเบีย่น และเอกิส�ริที�ติ้องนำ�ไปแสดำงติ�อเจ้�ห้น้�ที�กิ�อนเข้�
ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ ติลอดำจนข้อมุู่ลทั�งห้มุ่ดำที�เกีิ�ย่วข้องกิับเริื�องที�ติ้อง
ติัดำสินใจในกิ�ริออกิเสีย่งลงคะแนนในที�ปริะช่้มุ่ให้้แกิ�ผูู้้ถืือห้่้น 
พิ่ริอ้มุ่กิับริ�ย่ง�นปริะจำ�ปีให้้ท่กิคนไดำ้ทริ�บเป็นภ�ษั�ไทย่ และ
ภ�ษั�องักิฤษับนเวบ็ไซติข์องบริษัิัทฯ เป็นกิ�ริล�วงห้น้�ไมุ่�นอ้ย่กิว�� 
30 วัน และจดัำส�งห้นังสือเช้ิญปริะช้่มุ่ท�งไปริษัณีย่์ให้้แกิ�ผูู้้ถืือห้่้น
พิ่ริอ้มุ่ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปีในริปูแบบ QR Code ล�วงห้น้� 25 วันกิ�อน
วันปริะช้่มุ่ เพิ่ื�อให้้ผูู้้ถืือห้่้นมุ่ีเวล�ศึกิษั�ข้อมุู่ลอย่��งเพิ่ีย่งพิ่อ
 บริษัิัทฯ ลงปริะกิ�ศในห้นังสือพิ่ิมุ่พิ่์เป็นเวล� 3 วันติิดำติ�อ
กิันล�วงห้น้�มุ่�กิกิว�� 7 วัน กิ�อนวันปริะช้่มุ่
 บริษัิัทฯ มิุ่ไดำมุ้่กีิ�ริเพิ่ิ�มุ่ว�ริะกิ�ริปริะช้มุ่่ ห้ริอื เปลี�ย่นแปลง
ขอ้มุ่ลูสำ�คญัในห้นงัสือบอกิกิล��วนดัำปริะช้มุ่่โดำย่ไมุ่�แจง้ให้ผูู้้ถ้ือืห้่้น
ทริ�บล�วงห้น้�
 ทั�งนี� กิ�ริเลือกิสถื�นที�สำ�ห้ริบัจดัำปริะช้่มุ่นอกิเห้นือจ�กิ
กิ�ริคำ�นึงถึืงคว�มุ่สะดำวกิในกิ�ริเดำนิท�งของผูู้้ถืือห้่น้แลว้ บริษัิัทฯ 
ย่งัติริะห้นักิถึืงคว�มุ่ปลอดำภัย่ด้ำ�นชี้วอน�มัุ่ย่ของผูู้้ถืือห้่น้เป็นสำ�คญั 
โดำย่ภ�ย่ใติ้สถื�นกิ�ริณ์กิ�ริแพิ่ริ�ริะบ�ดำของเช้ื�อไวริสั COVID-19 
บริษัิัทฯ ไดำจ้ดัำเติริยี่มุ่ห้อ้งปริะช้มุ่่ที�มุ่ขีน�ดำที�มุ่คีว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ มุ่กีิ�ริ
เวน้ริะย่ะห้��ง และส�มุ่�ริถืริองริบัผูู้เ้ข�้ริ�วมุ่ปริะช้มุ่่ไดำอ้ย่��งเพิ่ยี่งพิ่อ
ติลอดำจนกิ�ริปฏิบิตัิติิ�มุ่นโย่บ�ย่และมุ่�ติริกิ�ริป้องกินักิ�ริติดิำติ�อ
ของเช้ื�อไวริสั COVID-19 อย่��งเคริ�งคริดัำ

กี่ารประชุมุสามัญผู้้�ถืือหุ�นประจำาปี
เพิ่ื�อให้้กิ�ริปริะช้่มุ่ดำำ�เนินกิ�ริอย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่ บริษัิัทฯ ไดำ้นำ�
เทคโนโลย่บี�ริโ์คด้ำมุ่�ใช้ใ้นกิริะบวนกิ�ริลงทะเบยี่นเข�้ริ�วมุ่ปริะช้มุ่่ 
กิริะบวนกิ�รินับคะแนนเสีย่ง และกิริะบวนกิ�ริแสดำงผู้ลกิ�ริลง
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คะแนนเสีย่งให้เ้กิดิำคว�มุ่ริวดำเริว็และแมุ่�นย่ำ� ซึ�งบริษัิัทฯ เปิดำโอกิ�ส
ให้้ผูู้้ถืือห้่้นส�มุ่�ริถืลงคะแนนเสีย่งกิ�อนเวล�ปริะช้่มุ่ไดำ้ไมุ่�น้อย่กิว�� 
2 ช้ั�วโมุ่ง 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริ คณะกิริริมุ่กิ�ริย่�อย่ท่กิช้่ดำ และปริะธุ�น
กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ พิ่ริอ้มุ่ดำ้วย่คณะผูู้้บริหิ้�ริริะดำับสูง ผูู้้สอบบัญช้ี 
และผูู้้แทนจ�กิบริษัิัท ลอว์ ช้�ย่นิ�ง จำ�กิัดำ ซึ�งเป็นที�ปริกึิษั�ท�ง
กิฎห้มุ่�ย่และทำ�ห้น้�ที�เป็นผูู้้ติริวจกิ�ริ (Inspector) เข้�ริ�วมุ่กิ�ริ
ปริะช้่มุ่ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้นอย่��งพิ่ริอ้มุ่เพิ่ริยี่ง โดำย่มุ่ีผูู้้แทนจ�กิสมุ่�คมุ่
ส�งเสริมิุ่ผูู้้ลงท่นไทย่ อ�ส�สมุ่ัคริติัวแทนผูู้้ถืือห้่้นริ�ย่ย่�อย่ เข้�ริ�วมุ่
สังเกิติกิ�ริณ์เพิ่ื�อให้้กิ�ริปริะช้่มุ่ดำำ�เนินกิ�ริอย่��งถูืกิติ้องโปริ�งใส
ติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่และข้อบังคับของบริษัิัทฯ 
 กิ�อนเข�้สู�ว�ริะกิ�ริปริะช้มุ่่ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริมุ่อบห้มุ่�ย่
ให้้ ค่ณศักิดำิ�ช้ัย่ วิร่ิฬห้์ช้ีว ซึ�งเป็นที�ปริกึิษั�กิฎห้มุ่�ย่ ที�บริษัิัทฯ 
แติ�งติั�งไดำแ้จง้จำ�นวนและสัดำส�วนผูู้้ถือืห้่น้ที�เข�้ปริะช่้มุ่ ทั�งที�มุ่�ดำว้ย่
ตินเองและริบัมุ่อบฉันทะให้ท้ี�ปริะช่้มุ่ทริ�บ ริวมุ่ถึืงชี้�แจงห้ลกัิเกิณฑ์์
และขั�นติอนกิ�ริปริะช่้มุ่ กิ�ริออกิเสีย่งลงคะแนน และกิ�รินับ
คะแนนเสีย่ง ริวมุ่ทั�งเปิดำโอกิ�สให้ผูู้้ถ้ือืห้่น้มีุ่สิทธิุแสดำงคว�มุ่คดิำเห้น็ 
และติั�งคำ�ถื�มุ่ในว�ริะติ��งๆ อย่��งเป็นอสิริะกิ�อนกิ�ริลงมุ่ติิในแติ�ละ
ว�ริะและปริะกิ�ศผู้ลกิ�ริลงคะแนนเสีย่งทั�งเห้็นดำ้วย่ ไมุ่�เห้็นดำ้วย่ 
งดำออกิเสีย่ง และจำ�นวนบัติริเสีย่ ในแติ�ละว�ริะให้้ที�ปริะช้่มุ่ทริ�บ 
 เนื�องจ�กิบริษัิัทฯ มุ่ีห้่้นปริะเภทเดำีย่ว คือ ห้่้นส�มัุ่ญ ซึ�ง 
1 ห้่้น มุ่ีสิทธิุออกิเสีย่งลงคะแนน 1 เสีย่ง และถืือเสีย่งข้�งมุ่�กิ
เป็นเกิณฑ์์ ย่กิเวน้กิริณทีี�มุ่กีิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำเป็นอย่��งอื�น โดำย่ห้�กิ
ผูู้้ถืือห้่้นคนใดำที�ส�วนไดำ้เสีย่เป็นพิ่ิเศษัในว�ริะใดำซึ�งที�ปริะช้่มุ่จะไดำ้
ลงมุ่ติิผูู้้ถืือห้่้น บ่คคลดำังกิล��วจะไมุ่�มุ่ีสิทธิุออกิเสีย่งลงคะแนนใน
ว�ริะนั�น นอกิจ�กิกิ�ริออกิเสีย่งลงคะแนนเลอืกิติั�งคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
ซึ�งกิริริมุ่กิ�ริผูู้ไ้ดำร้ิบักิ�ริเสนอช้ื�อ และเป็นผูู้ถ้ือืห้่น้มุ่สิีทธิุออกิเสีย่ง
จะส�มุ่�ริถืลงคะแนนไดำ้ติ�มุ่ข้อบังคับของบริษัิัทฯ
 บริษัิัทฯ ไดำ้จดัำให้้มุ่ีกิ�ริบันทึกิภ�พิ่ ภ�พิ่เคลื�อนไห้ว และ
เสีย่งติลอดำริะย่ะเวล�กิ�ริปริะช้่มุ่ พิ่ริอ้มุ่เผู้ย่แพิ่ริ�บนเว็บไซติ์ของ 
บริษัิัทฯ เพิ่ื�อให้้ผูู้้ถืือห้่้น และปริะช้�ช้นทั�วไปส�มุ่�ริถืเข้�ริบัช้มุ่
กิ�ริปริะช้่มุ่ย่้อนห้ลังไดำ้เพิ่ื�อคว�มุ่โปริ�งใส
 บริิษััทฯ ไดำ้จัดำให้้มุ่ีกิ�ริจัดำทำ�ผู้ลสร่ิปผู้ลกิ�ริลงมุ่ติิในที�
ปริะช้่มุ่ พิ่ริอ้มุ่ผู้ลคะแนนของแติ�ละว�ริะให้้ผูู้้ถืือห้่้นและปริะช้�ช้น
ทั�วไปริบัทริ�บผู้��นช้�องท�งกิ�ริเปิดำเผู้ย่ขอ้มุ่ลูของติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย์่
แห้�งปริะเทศไทย่ในวันที� 19 เมุ่ษั�ย่น 2565 วันเดำีย่วกิันห้ลัง
จ�กิเสริ็จสิ�นกิ�ริปริะช้่มุ่และเผู้ย่แพิ่ริ�ลงบนเว็บไซติ์ของบริษัิัทฯ 
ในวันถืัดำไป
 บริิษััทฯ ไดำ้จัดำให้้มีุ่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลไมุ่�ให้้ผูู้้ถืือห้่้นที�เป็น 
ผูู้้บริิห้�ริเพิ่ิ�มุ่ว�ริะกิ�ริปริะช้่มุ่โดำย่ที�ไมุ่�ไดำ้แจ้งเป็นกิ�ริล�วงห้น้�
ติ�มุ่ขั�นติอนเช้�นเดำีย่วกิับผูู้้ถืือห้่้นทั�วไป ซึ�งห้�กิที�ปริะช้่มุ่ปริะสงค์
จะเปลี�ย่นลำ�ดำับริะเบีย่บว�ริะกิ�ริปริะช้่มุ่ดำังกิล��ว จะติ้องไดำ้ริบั
คว�มุ่เห้น็ช้อบดำว้ย่คะแนนเสีย่งไมุ่�นอ้ย่กิว��สองในส�มุ่ของจำ�นวน
ผูู้ถ้ือืห้่น้ที�มุ่�ปริะช้มุ่่ปริะธุ�นจงึจะส�มุ่�ริถืเปลี�ย่นลำ�ดำบัริะเบยี่บว�ริะ
กิ�ริปริะช้มุ่่นั�น ๆ  ไดำ ้ที�ผู้��นมุ่�จนถึืงปี 2565 ย่งัไมุ่�เคย่ปริ�กิฏิติ�อที�
ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นว�� ไดำ้มีุ่กิ�ริขอให้้ที�ปริะช่้มุ่พิิ่จ�ริณ�เปลี�ย่นลำ�ดำับ

ริะเบีย่บว�ริะกิ�ริปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นแติ�ปริะกิ�ริใดำ อกีิทั�งย่ังไมุ่�เคย่มุ่ี
กิริณีที�ผูู้้ถืือห้่้นที�มุ่ีคะแนนเสีย่งริวมุ่ห้นึ�งในส�มุ่จะขอให้้ที�ปริะช้่มุ่
พิ่จิ�ริณ�เริื�องอื�น และบริษัิัทกิไ็มุ่�เคย่เพิ่ิ�มุ่ว�ริะกิ�ริปริะช่้มุ่ใดำๆ ในที�
ปริะช้มุ่่ผูู้ถ้ือืห้่น้ นอกิเห้นอืจ�กิว�ริะกิ�ริปริะช้มุ่่ที�กิำ�ห้นดำไวใ้นห้นงัสือ
บอกิกิล��วนัดำปริะช้่มุ่
 บริษัิัทฯ ไดำ้กิำ�ห้นดำวิธีุกิ�ริลงคะแนนเสีย่งโดำย่ใช้้บัติริลง
คะแนนท่กิริะเบีย่บว�ริะกิ�ริปริะช่้มุ่ โดำย่ใช้้เสีย่งข้�งมุ่�กิของที�
ปริะช้มุ่่ผูู้้ถืือห้่้น และให้้สิทธิุแกิ�ผูู้้ถืือห้่้นในกิ�ริออกิเสีย่งลงคะแนน
ในริปูแบบ “ห้นึ�งห้่้นติ�อห้นึ�งเสีย่ง”
 สำ�ห้ริบักิ�ริลงคะแนนเสีย่งกิ�ริเลือกิติั�งกิริริมุ่กิ�ริเป็นไป
ติ�มุ่ห้ลักิเกิณฑ์์และวิธีุกิ�ริ ดำังติ�อไปนี� 
  ผูู้้ถืือห้่้นคนห้นึ�งมุ่ีคะแนนเสีย่งเท��กิับจำ�นวนห้่้นที� 
  ผูู้้ถืือห้่้นนั�นถืืออยู่� 
  ผูู้ถื้ือห้่น้แติ�ละคนจะติอ้งใช้ค้ะแนนเสีย่งที�มุ่อียู่�ทั�งห้มุ่ดำ 
  เลอืกิติั�งบค่คลคนเดำยี่วห้ริอืห้ล�ย่คนเป็นกิริริมุ่กิ�ริกิไ็ดำ้  
  ในกิริณีที�เลอืกิติั�งบค่คลห้ล�ย่คนเป็นกิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้ถือืห้่น้ 
  แติ�ละคนจะต้ิองใช้้คะแนนเสีย่งทั�งห้มุ่ดำที�มีุ่อยู่�นั�น 
  ลงคะแนนให้้แกิ�บ่คคลแติ�ละคนซึ�งตินปริะสงค์จะ 
  เลือกิติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริ โดำย่จะแบ�งคะแนนเสีย่งให้้แกิ� 
  ผูู้้ใดำมุ่�กิน้อย่เพิ่ีย่งใดำไมุ่�ไดำ้ 
  บค่คลซึ�งไดำร้ิบัคะแนนเสีย่งสูงส่ดำติ�มุ่ลำ�ดำบัลงมุ่�เป็น 
  ผูู้ไ้ดำร้ิบักิ�ริเลอืกิติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริเท��จำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริ 
  ที�จะพึิ่งมุ่หี้ริอืจะพึิ่งเลอืกิติั�งในคริั�งนั�น ในกิริณทีี�บค่คล 
  ซึ�งไดำ้ริบักิ�ริเลือกิติั�งในลำ�ดัำบถัืดำลงมุ่�มุ่ีคะแนนเสีย่ง 
  เท��กินัเกินิจำ�นวนที�จะพึิ่งมีุ่ห้ริอืจะพึิ่งเลือกิติั�งในคริั�งนั�น 
  ให้้ผูู้้เป็นปริะธุ�นเป็นผูู้้ออกิเสีย่งช้ี�ข�ดำ
  
  บริิษััทฯ ไดำ้จัดำทำ�ริ�ย่ง�นบันทึกิกิ�ริปริะช้่มุ่ส�มัุ่ญ
ผูู้้ถืือห้่้นปริะจำ�ปี ทั�งภ�ษั�ไทย่ และภ�ษั�องักิฤษั คริอบคล่มุ่ริ�ย่
ละเอยี่ดำสำ�คัญเริื�องติ��งๆ อ�ท ิปริะเดำน็คำ�ถื�มุ่-คำ�ติอบที�ผูู้้ถืือห้่น้
ซักิถื�มุ่ในแติ�ละว�ริะ มุ่ติิที�ปริะช้่มุ่ พิ่ริอ้มุ่คะแนนเสีย่งที�เห้็นดำ้วย่ 
ไมุ่�เห้็นดำ้วย่ งดำออกิเสีย่ง และจำ�นวนบัติริเสีย่ เป็นติ้น ทั�งนี�
ริ�ย่ง�นบันทึกิกิ�ริปริะช้่มุ่ไดำ้ถืูกิเผู้ย่แพิ่ริ�ให้้ผูู้้ถืือห้่้นและปริะช้�ช้น
ทั�วไปริบัทริ�บผู้��นช้�องท�งกิ�ริเปิดำเผู้ย่ขอ้มุ่ลูของติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย์่
แห้�งปริะเทศไทย่ และเผู้ย่แพิ่ริ�ลงบนเว็บไซติ์ของบริษัิัทฯ ภ�ย่ใน 
14 วัน ห้ลังจ�กิเสริจ็สิ�นกิ�ริปริะช้่มุ่.
 จ�กิสถื�นกิ�ริณ์กิ�ริแพิ่ริ�ริะบ�ดำของ COVID-19 
บริษัิัทฯ ไดำ้จัดำปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้นติ�มุ่แนวท�งปฏิิบัติิและคำ�แนะนำ�
ของกิริมุ่ควบค่มุ่โริคกิริะทริวงส�ธุ�ริณส่ข และติ�มุ่ปริะกิ�ศ
กิร่ิงเทพิ่มุ่ห้�นคริที�เกิี�ย่วกิับกิ�ริป้องกิันควบค่มุ่โริค COVID-19 
สำ�ห้ริับกิ�ริจัดำปริะช้่มุ่สัมุ่มุ่น� ห้ริือกิิจกิริริมุ่อื�นที�มุ่ีลักิษัณะใกิล้
เคีย่งกิัน เพิ่ื�อป้องกิันและลดำคว�มุ่เสี�ย่งของกิ�ริแพิ่ริ�ริะบ�ดำของ 
COVID-19 เช้�น ติริวจคดัำกิริองผูู้ท้ี�มุ่อี�กิ�ริไขร้ิ�วมุ่กัิบอ�กิ�ริริะบบ
ท�งเดำนิห้�ย่ใจโดำย่ติอ้งผู้��นกิ�ริติริวจวดัำอ่ณห้ภมูุ่ริิ��งกิ�ย่ (อ่ณห้ภมูุ่ิ
ริ��งกิ�ย่ไมุ่�เกิิน 37.5 องศ�เซลเซยี่ส) เช้ค็อนิและเช็้คเอ�ทผ์ู้��นกิ�ริ
สแกิน ควิอ�ริ ์โคด้ำ (QR Code) แอปพิ่ลิเคช้ันไทย่ช้นะจดัำริะเบยี่บ
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สถื�นที�ในกิ�ริจดัำปริะช่้มุ่ไมุ่�ให้้แออัดำ เว้นริะย่ะห้��งริะห้ว��งบ่คคล
อย่��งนอ้ย่ 1.5 เมุ่ติริ โดำย่จำ�กัิดำที�นั�งในห้้องปริะช่้มุ่สำ�ห้ริบัริองริบั
ผูู้้ถืือห้่้น และ/ห้ริอืผูู้้ริบัมุ่อบฉันทะควบค่มุ่เวล�ในกิ�ริปริะช่้มุ่ให้้
กิริะช้ับและไมุ่�น�นเพืิ่�อคว�มุ่ปลอดำภยั่และส่ขอน�มุ่ยั่ของผูู้ถ้ือืห้่น้ที�
เข�้ริ�วมุ่ง�นท่กิท��น
 
 กี่ารอำานวยความสะดัวกี่ให�กี่บัผู้้�ถือืหุ�นในวันประชุมุสามัญ
ผู้้�ถืือหุ�น
 บริิษััทฯ จัดำทำ�ห้นังสือมุ่อบฉันทะติ�มุ่แบบที�กิริะทริวง
พิ่�ณิช้ย่์กิำ�ห้นดำ และมุ่ีคำ�อธิุบ�ย่ขั�นติอนในกิ�ริมุ่อบฉันทะและ
เอกิส�ริที�ติ้องใช้้อย่��งช้ัดำเจน แนบไปกิับห้นังสือบอกิกิล��วนัดำ
ปริะช้่มุ่ สำ�ห้ริบัใช้้ในกิริณทีี�ผูู้้ถือืห้่น้ปริะสงคม์ุ่อบฉันทะให้บ้ค่คลอื�น
เข�้ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่แทน 
 นอกิจ�กินี� บริษัิัทฯ ไดำจ้ดัำเติริยี่มุ่อ�กิริแสติมุ่ป์ ที�จ่ดำติริวจ
เอกิส�ริสำ�ห้ริบัผูู้ถ้ือืห้่น้ที�มุ่กีิ�ริมุ่อบฉนัทะมุ่�โดำย่ไมุ่�ติอ้งเสีย่ค��ใช้้จ��ย่

นโยบายกี่ารป้องกี่ันกี่ารใชุ�ขั้�อม้ลภายใน
บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่จริริย่�บริริณและบทลงโทษัว��ด้ำวย่กิ�ริใช้้
ขอ้มุ่ลูภ�ย่ในและกิ�ริซื�อข�ย่ห้ลกัิทริพัิ่ย่ข์องบริษัิัทฯ เพืิ่�อป้องกินัมิุ่
ให้ก้ิริริมุ่กิ�ริ ผูู้บ้ริหิ้�ริ และพิ่นกัิง�น ริวมุ่ถึืงคู�สมุ่ริสและบต่ิริที�ย่งัไมุ่�
บริริลนิ่ติภิ�วะของบค่คลดัำงกิล��วใช้ข้้อมุ่ลูภ�ย่ในที�ย่งัไมุ่�ไดำเ้ปิดำเผู้ย่
ติ�อส�ธุ�ริณช้นเพิ่ื�อห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์แกิ�ตินเองห้ริอืผูู้้อื�นโดำย่มุ่ิช้อบ 
โดำย่กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริิห้�ริ และพิ่นักิง�นของบริิษััทฯ 
ห้้�มุ่ซื�อข�ย่ห้่้นของบริษัิัทฯ ในช้�วงเวล�ที�จะมุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ล
ท�งกิ�ริเงินที�สำ�คัญ ห้ริือในช้�วงเวล�ที�กิำ�ห้นดำ (Blackout 
period) ซึ�งบริษัิัทฯ ไดำ้กิำ�ห้นดำไว้ เป็นริะย่ะเวล� 45 วัน
 ทั�งนี�ในปี 2565 บริษัิัทฯ ไมุ่�พิ่บกิริณีที�กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้บ้ริหิ้�ริ 
และพิ่นักิง�นทำ�กิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย่์โดำย่ใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ใน ห้ริอื
ซื�อข�ย่ในช้�วงเวล�ที�กิำ�ห้นดำ ( Blackout period)
  บริิษััทฯ ติริะห้นักิและเล็งเห้็นถึืงคว�มุ่สำ�คัญติ�อกิ�ริ
กิำ�กิับดำูแลกิ�ริใช้้ข้อมูุ่ลภ�ย่ในให้้เป็นไปติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดูำแล
กิิจกิ�ริที�ดำี โดำย่ยึ่ดำมุ่ั�นในห้ลักิธุริริมุ่�ภิบ�ล คว�มุ่ซื�อสัติย่์ส่จริติิ 
ค่ณธุริริมุ่ และจริยิ่ธุริริมุ่ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ และเพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจว��
นกัิลงท่นในห้ลกัิทริพัิ่ย่ข์องบริษัิัทฯ ไดำร้ิบัขอ้มูุ่ลข��วส�ริที�เช้ื�อถือืไดำ้
อย่��งเท��เทยี่มุ่และทนัท�วงท ี บริษัิัทฯ จงึไดำก้ิำ�ห้นดำริะเบยี่บกิ�ริ
กิำ�กิบัดูำแลกิ�ริใช้ข้อ้มุ่ลูภ�ย่ใน และริะเบยี่บกิ�ริซื�อข�ย่ห้ลกัิทริพัิ่ย่์
ของกิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริและพิ่นักิง�นให้้สอดำคล้องกิับกิฎห้มุ่�ย่
เกิี�ย่วกิบัห้ลกัิทริพัิ่ย่ ์ และมุ่่�งเนน้คว�มุ่โปริ�งใสในกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจ 
เพิ่ื�อป้องกัินดำแูลไมุ่�ให้ก้ิริริมุ่กิ�ริ ผูู้บ้ริหิ้�ริ และพิ่นกัิง�นนำ�ขอ้มุ่ลู
ภ�ย่ในของบริษัิัทฯ ไปใช้้เพืิ่�อปริะโย่ช้นส์�วนติน ห้ริอืไปเปิดำเผู้ย่ให้แ้กิ�
บ่คคลอื�นทริ�บ ริวมุ่ทั�งเพืิ่�อกิ�ริซื�อข�ย่ห้ลกัิทริพัิ่ย่ ์และย่งัถือืปฏิบิัติิ
ติ�มุ่กิฎริะเบยี่บติ��งๆ ของสำ�นกัิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิบัห้ลกัิทริพัิ่ย่์
และติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย่ ์ (กิ.ล.ติ.) เช้�น เริื�องกิ�ริริ�ย่ง�นกิ�ริซื�อข�ย่
ห้ลกัิทริพัิ่ย่ข์องกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริ ริวมุ่ถึืงบริษัิัทฯ ย่งัไดำก้ิำ�ห้นดำ
บทลงโทษัสำ�ห้ริบักิริณีที�มุ่ีกิ�ริฝ่่�ฝื่นในกิ�รินำ�ข้อมุู่ลภ�ย่ในของ
บริษัิัทไปใช้เ้พิ่ื�อปริะโย่ช้นส์�วนตัิวไวใ้นริะเบยี่บของบริษัิัท โดำย่มุ่โีทษั
ติั�งแติ�กิ�ริติักิเติือนจนถึืงขั�นให้้ออกิจ�กิง�น บริษัิัทฯ ไดำ้เปิดำเผู้ย่

นโย่บ�ย่กิ�ริใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ในบนเว็ปไซติ์ของบริษัิัทฯ เพิ่ื�อเผู้ย่แพิ่ริ�
ให้้พิ่นักิง�น ผูู้้บริหิ้�ริ กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท ริวมุ่ถึืงผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ของ 
บริษัิัทฯ ไดำ้ริบัทริ�บ และให้้ท่กิท��นริ�วมุ่ลงน�มุ่ริบัทริ�บในกิ�ริ
ปฏิบิตัิติิ�มุ่นโย่บ�ย่ดัำงกิล��วอย่��งเคริ�งคริดัำ ซึ�งไดำอ้ธิุบ�ย่ริ�ย่ละเอยี่ดำ
ในที�ปริะช้่มุ่พิ่นักิง�นบริษัิัทฯ ปริะจำ�ปีดำ้วย่ ซึ�งส�มุ่�ริถืสร่ิปส�ริะ
สำ�คัญไดำ้ดำังนี� 

 แนวปฏิิบัติิที่่�กี่รรมกี่าร ผู้้�บรหิาร และพันักี่งานถืือปฏิิบัติิ 
ไดั�แกี่่
 1) กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นักิง�นท่กิริะดำับติ้องไมุ่�ใช้ ้
  ข้อมุู่ลภ�ย่ในของบริิษััทฯ ที�มุ่ีส�ริะสำ�คัญติ�อกิ�ริ 
  เปลี�ย่นแปลงริ�ค�ของห้ลักิทริพัิ่ย่์ที�ย่ังมิุ่ไดำ้เปิดำเผู้ย่ติ�อ 
  ส�ธุ�ริณช้นห้ริือติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่  
  เพิ่ื�อกิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย่์ของบริษัิัทฯ อันนำ�มุ่�ซึ�ง 
  ผู้ลปริะโย่ช้น์ของตินเองและผูู้้อื�น โดำย่ให้้ห้ลีกิเลี�ย่ง 
  ห้ริอืงดำกิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย่ข์องบริษัิัทฯ ในช้�วงเวล�  
  7 วันกิ�อนกิ�ริเปิดำเผู้ย่งบกิ�ริเงนิติ�อส�ธุ�ริณช้น 
 2) บริษัิัทฯ มุ่ีห้น้�ที�เปิดำเผู้ย่ข้อมูุ่ลข��วส�ริเกีิ�ย่วกิับกิ�ริ 
  ดำำ�เนินง�นที�สำ�คัญของบริษัิัทฯ ให้้ส�ธุ�ริณช้นทริ�บ  
  โดำย่ทนัทแีละอย่��งทั�วถึืง โดำย่ผู้��นสื�อและวธีิุกิ�ริที�ติล�ดำ 
  ห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่กิำ�ห้นดำ 
 3) นโย่บ�ย่เปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลของบริิษััทฯ กิำ�ห้นดำเพิ่ื�อให้ ้
  แน�ใจว��ขอ้มุ่ลูข��วส�ริไดำเ้ข�้ถึืงนักิลงทน่ทก่ิกิล่�มุ่อย่��ง 
  ทนัท�วงทีและเท��เทีย่มุ่ 
 4) กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริมุ่ีห้น้�ที�ริ�ย่ง�นกิ�ริถืือคริอง 
  ห้ลกัิทริพัิ่ย่ท์ี�ออกิโดำย่บริษัิัทฯ ของตินเอง คู�สมุ่ริส และ  
  บต่ิริที�ย่งัไมุ่�บริริลนิ่ติภิ�วะติ�อสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  กิำ�กิับห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ (กิ.ล.ติ.) ติ�มุ่ 
  ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี 2565 บริษัิัท เมุ่ืองไทย่ แคปปิติอล  
  จำ�กิัดำ (มุ่ห้�ช้น) มุ่�ติริ� 59 แห้�งพิ่ริะริ�ช้บัญญัติิ 
  ห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ พิ่.ศ. 2535 และ 
  ริ�ย่ง�นกิ�ริถืือคริองห้ลักิทริัพิ่ย่์ที�ออกิโดำย่บริิษััทฯ 
  ติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทเป็นปริะจำ�ท่กิไติริมุ่�ส 
 5) บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำให้้พิ่นักิง�นท่กิคนยึ่ดำมุ่ั�นเกิี�ย่วกิับกิ�ริ 
  ปกิป้องริักิษั�คว�มุ่ลับของข้อมุู่ลข��วส�ริเกิี�ย่วกิับ 
  กิิจกิริริมุ่ติ��งๆ ในกิ�ริดำำ�เนนิธุ่ริกิิจและห้�้มุ่ไมุ่�ให้แ้สวงห้� 
  ผู้ลปริะโย่ช้น์ให้้ตินเองและผูู้้อื�นโดำย่ใช้้ข้อมุู่ลใดำๆ ของ 
  บริิษััทฯ ซึ�งย่ังไมุ่�ไดำ้เปิดำเผู้ย่ติ�อส�ธุ�ริณะ ห้ริือ 
  ดำำ�เนนิกิ�ริใดำๆ ในลกัิษัณะที�อ�จกิ�อให้เ้กิิดำคว�มุ่ขดัำแย้่ง 
  ท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ติ�อองค์กิริ 
    นอกิจ�กินั�น บริษัิัทฯ ย่ังสื�อส�ริเริื�องกิ�ริใช้้ข้อมุู่ล 
  ภ�ย่ในเพิ่ื�อเป็นข้อเติือนใจให้้พิ่นักิง�นท่กิท��นทริ�บ  
  และลงน�มุ่ริบัทริ�บภ�ริะห้น�้ที�ติั�งแติ�วนัที�ติดัำสินใจเป็น 
  พิ่นกัิง�นของบริษัิัทฯ โดำย่ริะบร่ิ�ย่ละเอยี่ดำที�สำ�คัญลง 
  ในสัญญ�จ�้งให้ล้กูิจ�้งทก่ิคนริบัริูผู้้��นสื�อติ��งๆ ที�ห้�กิ 
  ห้ล�ย่ติ�มุ่คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่
 6) บริษัิัทฯ ยึ่ดำมุ่ั�นในกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้อง 
  กิับกิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย่์โดำย่ใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ใน 
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 7) กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ พิ่นักิง�นของบริษัิัทฯ และบ่คคล 
  ภ�ย่นอกิที�มุ่�ปฏิิบัติิห้น้�ที�ซึ�งริูห้้ริอืคริอบคริองข้อมุู่ล 
  ภ�ย่ในของบริษัิัทฯ ติ้องกิริะทำ�กิ�ริดำังติ�อไปนี�
   7.1  เกิ็บริกัิษั�ข้อมุู่ลภ�ย่ในของบริษัิัทฯ ดำ้วย่คว�มุ่ 
     ริะมัุ่ดำริะวังและมุ่ีเพิ่ื�อป้องกัินไมุ่�ให้้ข้อมุู่ลภ�ย่ใน 
     ของบริษัิัทริั�วไห้ลออกิไปภ�ย่นอกิ
  7.2  ไมุ่�เปิดำเผู้ย่ขอ้มุ่ลูภ�ย่ในของบริษัิัทฯ แกิ�บค่คลอื�น 
     ที�ไมุ่�เกิี�ย่วข้องกิับกิ�ริปฏิิบัติิง�นเพืิ่�อป้องกัินกิ�ริ 
     ที�ขอ้มุ่ลูภ�ย่ในอ�จถืกูินำ�ไปใช้ไ้มุ่�ว��จะเพิ่ื�อปริะโย่ช้น์ 
     ของตินเองห้ริอืผูู้อ้ื�น เนื�องจ�กิอ�จเกิดิำผู้ลกิริะทบ 
     ติ�อริ�ค�ห้ริอืมุู่ลค��ของห้ลักิทริพัิ่ย่์ของบริษัิัทฯ 
    ห้ริือบริิษััทจดำทะเบีย่นอื�นที�เกิี�ย่วข้องกัิบข้อมูุ่ล 
    ภ�ย่ในห้ริอือ�จมุ่ีผู้ลติ�อกิ�ริติัดำสินใจในกิ�ริลงท่น
 8) กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ พิ่นักิง�นของบริษัิัทฯ และบ่คคล 
  ภ�ย่นอกิที�มุ่�ปฏิิบัติิห้น้�ที�ซึ�งริูห้้ริอืคริอบคริองข้อมุู่ล 
  ภ�ย่ในของบริษัิัทฯ ติ้องไมุ่�ซื�อห้ริอืข�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย่์ที� 
  เกิี�ย่วขอ้งกิบัขอ้มุ่ลูภ�ย่ในซึ�งเป็นกิ�ริเอ�เปริยี่บบค่คลอื�น 
  ที�ซื�อข�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย่์โดำย่ไมุ่�ทริ�บข้อมุู่ลภ�ย่ใน
 9) กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ พิ่นักิง�นในห้น�วย่ง�นที�เกิี�ย่วข้อง 
  กิับข้อมุู่ลภ�ย่ในริวมุ่ทั�งบ่คคลที�เกิี�ย่วข้องต้ิองปฏิิบัติิ 
  ติ�มุ่มุ่�ติริกิ�ริห้้�มุ่ซื�อข�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย์่ติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำไว้ 
  ในนโย่บ�ย่นี�เพืิ่�อป้องกัินคว�มุ่เสี�ย่งจ�กิกิ�ริใช้้ข้อมูุ่ล 
  ภ�ย่ในโดำย่มุ่ิช้อบ
 10)บริษัิัทฯ ติ้องจดัำให้้มุ่ีริะบบกิ�ริเกิ็บริกัิษั�และป้องกิัน 
  กิ�ริใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ในที�ทำ�ให้้มัุ่�นใจไดำ้ว��ข้อมุู่ลภ�ย่ในจะ 
  ไมุ่�ริั�วไห้ล และไมุ่�ถืกูินำ�ไปใช้ป้ริะโย่ช้น์ในกิ�ริซื�อห้ริอืข�ย่ 
  ห้ลักิทริพัิ่ย่์ไมุ่�ว��เพิ่ื�อตินเองห้ริอืบ่คคลอื�น

มาติรกี่ารห�ามซื้ื�อขั้ายหลักี่ที่รพััย์
กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริิห้�ริ ริวมุ่ถึืงผูู้้ดำำ�ริงติำ�แห้น�งริะดำับบริิห้�ริใน
ส�ย่ง�นบัญช้ีห้ริอืกิ�ริเงนิที�เป็นริะดำับผูู้้จดัำกิ�ริฝ่่�ย่ห้ริอืเทีย่บเท��
ของบริษัิัทฯ พิ่นักิง�นในห้น�วย่ง�นที�เกิี�ย่วข้องกิับข้อมุู่ลภ�ย่ใน 
ริวมุ่ทั�งคู�สมุ่ริส ห้ริือผูู้้ที�อยู่�กิินฉันส�มุ่ีภริริย่� และบ่ติริที�ย่ังไมุ่�
บริริล่นิติิภ�วะของบ่คคลดำังกิล��ว ที�ไดำ้ริับทริ�บข้อมุู่ลภ�ย่ใน 
ติ้องไมุ่�ซื�อข�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย่์ของบริษัิัทฯ ห้ริอืบริษัิัทจดำ ทะเบีย่นอื�น
ที�เกิี�ย่วข้องกิับข้อมุู่ลภ�ย่ใน ในช้�วงเวล�ห้ลังจ�กิปิดำงบ จนถึืงวัน
ที�มุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่งบกิ�ริเงนิริ�ย่ไติริมุ่�สและงบกิ�ริเงนิปริะจำ�ปี
 นอกิจ�กินี�ในกิริณีที�กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริิห้�ริ พิ่นักิง�นใน
ห้น�วย่ง�นที�เกิี�ย่วข้องกิับข้อมุู่ลภ�ย่ใน  ริวมุ่ทั�งคู�สมุ่ริสห้ริอืผูู้้ที�อยู่�
กินิฉนัส�มุ่ภีริริย่�และบต่ิริที�ย่งัไมุ่�บริริลน่ติิภิ�วะของบค่คลดำงักิล��ว  
ทริ�บข้อมุ่ลูภ�ย่ในของบริษัิัทห้ริอืบริษัิัทจดำทะเบยี่นอื�นที�เกิี�ย่วข้อง
กิับข้อมูุ่ลภ�ย่ในติ้องไมุ่�ทำ�กิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริัพิ่ย่์ของบริิษััท
ดำังกิล��วจนกิว��จะพ้ิ่นริะย่ะเวล�ที�กิำ�ห้นดำข้�งต้ิน นับแติ�ไดำ้มุ่ีกิ�ริ
เปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลนั�นสู�ส�ธุ�ริณะทั�งห้มุ่ดำแล้ว
 ทั�งนี� ในปี 2565 บริษัิัทฯ ไมุ่�มีุ่กิริณีที�บริษัิัทถืกูิเปริยี่บเทีย่บ
ปริับ กิล��วโทษั ห้ริือมุ่ีกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริท�งแพิ่�งโดำย่ห้น�วย่ง�น

กิำ�กิับดูำแล เช้�น สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริพัิ่ย่์และ
ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ (กิ.ล.ติ.) ห้ริอืติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่
เกิี�ย่วกิับกิ�ริซื�อข�ย่สินทริพัิ่ย่์ที�มุ่ีคว�มุ่เกิี�ย่วข้อง และกิ�ริซื�อข�ย่
ห้่้นโดำย่ใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ในจ�กิกิริริมุ่กิ�ริห้ริือผูู้้บริิห้�ริของบริิษััทฯ 
แติ�ปริะกิ�ริใดำ

กี่ารรายงานกี่ารถืือและกี่ารเปล่�ยนแปลงกี่ารถืือหลักี่ที่รพััย์และ
สัญญาซื้ื�อขั้ายล่วงหน�า
 1. บริิษััทฯ จะให้้คว�มุ่ริู้แกิ�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทและ 
ผูู้บ้ริหิ้�ริ ริวมุ่ถึืงผูู้ด้ำำ�ริงติำ�แห้น�งริะดำบับริหิ้�ริในส�ย่ง�นบญัช้ ีห้ริอื
กิ�ริเงินที�เป็นริะดำับผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่ห้ริือเทีย่บเท��ของบริิษััทฯ 
เกิี�ย่วกิับห้น้�ที�ในกิ�ริจดัำทำ�เปิดำเผู้ย่และนำ�ส�งริ�ย่ง�นกิ�ริถือืและ
กิ�ริเปลี�ย่นแปลงกิ�ริถือืห้ลักิทริพัิ่ย์่และสัญญ�ซื�อข�ย่ล�วงห้น้�ของ
ติน คู�สมุ่ริส ห้ริอืผูู้้ที�อยู่�กิินดำ้วย่กิันฉันส�มุ่ีภริยิ่� และบ่ติริที�ย่ังไมุ่�
บริริล่นิติิภ�วะติ�อสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริพัิ่ย่์และ
ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่ ์(กิ.ล.ติ.) ติ�มุ่บทบัญญตัิแิห้�ง พิ่.ริ.บ. ห้ลักิทริพัิ่ย่ฯ์ 
ปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ 
และปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบติล�ดำท่นที�เกีิ�ย่วข้อง ริวมุ่ถึืง
บทกิำ�ห้นดำโทษัที�เกิี�ย่วข้องติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่
 2. คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทและผูู้้บริิห้�ริ ริวมุ่ถึืงผูู้้ดำำ�ริง
ติำ�แห้น�งริะดำับบริิห้�ริในส�ย่ง�นบัญชี้ห้ริือกิ�ริเงินที�เป็นริะดำับ
ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่ห้ริือเทีย่บเท��ของบริิษััทฯ มีุ่ห้น้�ที�จัดำทำ�เปิดำเผู้ย่ 
และนำ�ส�งริ�ย่ง�นกิ�ริถืือและกิ�ริเปลี�ย่นแปลงกิ�ริถืือห้ลักิทริพัิ่ย่์
และสัญญ�ซื�อข�ย่ล�วงห้น�้ของตินเอง คู�สมุ่ริสห้ริอืผูู้ท้ี�อยู่�กิินดำว้ย่กัิน
ฉันส�มีุ่ภริิย่� และบ่ติริที�ย่ังไมุ่�บริริล่นิติิภ�วะ ริวมุ่ถึืงนิติิบ่คคล
ติ�มุ่บทบัญญัติิแห้�ง พิ่.ริ.บ. ห้ลักิทริพัิ่ย่์ฯ ปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริ
กิำ�กัิบห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ (กิ.ล.ติ.) และปริะกิ�ศ
คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบติล�ดำท่นที�เกีิ�ย่วข้องมุ่�ยั่งเลข�น่กิ�ริบริษัิัท
กิ�อนนำ�ส�งสำ�นักิง�น ท่กิคริั�ง โดำย่ให้้จดัำทำ�ติ�มุ่แบบและนำ�ส�งติ�อ
สำ�นักิง�น ภ�ย่ในริะย่ะเวล�ดำังติ�อไปนี�   
 2.1 ภ�ย่ใน 7 วันทำ�กิ�รินับแติ�วันที�มีุ่กิ�ริซื�อ ข�ย่ โอน 
ห้ริอืริบัโอนห้ลกัิทริพัิ่ย่ห์้ริอืสัญญ�ซื�อข�ย่ล�วงห้น้� ในกิริณผีูู้มุ้่หี้น้�
ที�ริ�ย่ง�นเป็นกิริริมุ่กิ�ริห้ริอืผูู้บ้ริหิ้�ริของบริษัิัทฯ และเป็นไปติ�มุ่
ห้ลักิเกิณฑ์์ที�คริบถื้วน ดำังนี�
 (กิ) บริษัิัทฯ แจง้ริ�ย่ช้ื�อกิริริมุ่กิ�ริและผูู้บ้ริหิ้�ริเพิ่ื�อนำ�เข�้ 
   สู�ริะบบข้อมุู่ลริ�ย่ช้ื�อกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริของ 
   บริิษััทฯ ที�ออกิห้ลักิทริัพิ่ย่์ติ�มุ่วิธีุกิ�ริที�สำ�นักิง�น  
   กิ.ล.ติ. กิำ�ห้นดำในปริะกิ�ศสำ�นักิง�น กิ.ล.ติ. ว��ดำว้ย่แบบ 
   และวธีิุกิ�ริแจง้ห้ริอืเปลี�ย่นแปลงขอ้มูุ่ลกิริริมุ่กิ�ริและ 
   ผูู้้บริหิ้�ริของบริษัิัทฯ 
  (ข) ผูู้มุ้่หี้น�้ที�ริ�ย่ง�นซื�อ ข�ย่ โอน ห้ริอืริบัโอนห้ลกัิทริพัิ่ย่์ 
   ห้ริอืสัญญ�ซื�อข�ย่ล�วงห้น้�กิ�อนวันที�มีุ่ชื้�อแสดำงใน 
   ริะบบขอ้มุ่ลูริ�ย่ช้ื�อกิริริมุ่กิ�ริและผูู้บ้ริหิ้�ริของบริษัิัทฯ  
   ติ�มุ่ (กิ)
 2.2 ภ�ย่ใน 3 วันทำ�กิ�รินับแติ�วันที�มุ่ีกิ�ริซื�อ ข�ย่ โอน  
ห้ริือริับโอนห้ลักิทริัพิ่ย์่ห้ริือสัญญ�ซื�อข�ย่ล�วงห้น้�ในกิริณีอื�น
นอกิจ�กิ 2.1

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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 กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริท่กิคนไดำ้ลงน�มุ่ริับทริ�บภ�ริะ
ห้น้�ที�ในกิ�ริริ�ย่ง�นกิ�ริถืือห้ลักิทริพัิ่ย่์ของตินในบริษัิัทฯ ริวมุ่ถึืง
คู�สมุ่ริสและบ่ติริที�ยั่งไมุ่�บริริล่นิติิภ�วะ ติลอดำจนริ�ย่ง�นกิ�ริ
เปลี�ย่นแปลงกิ�ริถือืห้ลกัิทริพัิ่ย่ต์ิ�อสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบ
ห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ (“กิ.ล.ติ.”) และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์
แห้�งปริะเทศไทย่ ติ�มุ่มุ่�ติริ� 59 และบทลงโทษัติ�มุ่มุ่�ติริ� 275 
แห้�งพิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ พิ่.ศ.2535 
โดำย่กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริท่กิท��นมุ่ีห้น้�ที�ในกิ�ริริ�ย่ง�นกิ�ริถืือ
คริองห้ลักิทริัพิ่ย่์ของติน ริวมุ่ถึืงคู�สมุ่ริสและบ่ติริที�ย่ังไมุ่�บริริล่
นิติิภ�วะ ติ�อสำ�นักิง�น กิ.ล.ติ. และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�ง
ปริะเทศไทย่ ดำังนี� 
 1. กิ�ริริ�ย่ง�นกิ�ริถืือห้ลักิทริพัิ่ย่์คริั�งแริกิ (แบบ 59-1)  
  ภ�ย่ใน 30 วันนับแติ�วันที�ไดำ้ริับกิ�ริแติ�งติั�งให้้ดำำ�ริง 
  ติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริห้ริอืผูู้้บริหิ้�ริ 
 2. กิ�ริริ�ย่ง�นกิ�ริเปลี�ย่นแปลงกิ�ริถืือห้ลักิทริัพิ่ย่์  
  (แบบ 59-2) ท่กิคริั�งเมืุ่�อมุ่ีกิ�ริซื�อข�ย่ โอน ห้ริอืริบั 
  ห้ลักิทริัพิ่ย์่ภ�ย่ใน 3 วันนับแติ�วันที�เกิิดำริ�ย่กิ�ริขึ�น 
  พิ่ริอ้มุ่ทั�งส�งสำ�เน�ริ�ย่ง�นนี�ให้้เลข�น่กิ�ริของบริษัิัท  
  เพิ่ื�อเกิ็บเป็นห้ลักิฐ�นท่กิคริั�ง
 
 โดำย่ในแติ�ละปี กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ พิ่นักิง�นท่กิคนจะ
ติ้องเข้�ริบักิ�ริทบทวนข้อพึิ่งปฏิิบัติิท�งจริยิ่ธุริริมุ่และนโย่บ�ย่
กิ�ริติ�อติ้�นท่จริติิ และคอริร์ิปัช้ัน โดำย่มุ่ีเนื�อห้�คริอบคล่มุ่กิ�ริใช้้
ขอ้มุ่ลูภ�ย่ในและกิ�ริริกัิษั�ขอ้มูุ่ลคว�มุ่ลบัของบริษัิัทฯ โดำย่ปัจจ่บนั
เป็นกิ�ริทบทวนในริะบบออนไลน์และส�มุ่�ริถืลงน�มุ่ริบัทริ�บใน
กิ�ริปฏิบัิติติิ�มุ่นโย่บ�ย่ภ�ย่ห้ลงัจ�กิกิ�ริทบทวนและทำ�แบบทดำสอบ
คว�มุ่เข้�ใจ
 
กี่ารเกี่็บรกัี่ษัาและป้องกี่ันกี่ารใชุ�ขั้�อม้ลภายใน
ข้อมุู่ลภ�ย่ในถืือเป็นข้อมุู่ลสำ�คัญ กิ�ริใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ในริ�วมุ่กิันติ้อง
อยู่�ในกิริอบของห้น้�ที�และคว�มุ่ริบัผู้ดิำช้อบติ�มุ่ที�ไดำร้ิบัมุ่อบห้มุ่�ย่
เท��นั�น กิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลภ�ย่ในติ�อส�ธุ�ริณะริวมุ่ถึืงกิ�ริสื�อส�ริ
ข้อมุู่ลใดำๆ ที�เกิี�ย่วข้องกิับข้อมุู่ลภ�ย่ในติ้องไดำ้ริบัคว�มุ่เห้็นช้อบ
จ�กิกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริให้ญ� ห้ริอื ผูู้้ที�มุ่ีติำ�แห้น�งสูงส่ดำในส�ย่ง�น
บัญช้ีห้ริอืกิ�ริเงนิห้ริอืผูู้้ที�ไดำ้ริบัมุ่อบห้มุ่�ย่เท��นั�น

นโยบายกี่ารป้องกี่ันความขั้ัดัแย�งที่างผู้ลประโยชุน์ 
 1. กี่ารป้องกี่นักี่ารที่ำารายกี่ารที่่�อาจก่ี่อให�เกิี่ดัความขัั้ดัแย�ง
ที่างผู้ลประโยชุน์ (Conflict of Interest)
 กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริิห้�ริ และพิ่นักิง�นของบริิษััทฯ ต้ิอง
พิ่ย่�ย่�มุ่ห้ลีกิเลี�ย่งกิ�ริกิริะทำ�ใดำๆ ที�อ�จกิ�อให้้เกิิดำคว�มุ่ขัดำแย่้ง
ท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ไมุ่�ว��ท�งติริงห้ริอืท�งอ้อมุ่ไมุ่�ว��จะเกิิดำจ�กิกิ�ริ
ติิดำติ�อกิับผูู้้ที�เกิี�ย่วข้องกิับธุ่ริกิิจของบริษัิัท เช้�น คู�ค้� ลูกิค้� คู�แข�ง 
ห้ริอืจ�กิกิ�ริใช้้โอกิ�ส ทริพัิ่ย่์สิน ห้ริอืข้อมุู่ลที�ไดำ้ริบัจ�กิติำ�แห้น�ง 
อำ�น�จ และห้น้�ที�ในกิ�ริแสวงห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์ส�วนติัว ห้ริอืแกิ�
บ่คคลอื�น กิ�ริกิริะทำ�ดำังกิล��วจะส�งผู้ลให้้บริษัิัทฯ เสีย่ห้�ย่ไมุ่�ว��
ท�งติริงห้ริอืท�งออ้มุ่

 บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ที�ไมุ่�ให้้กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ และ
พิ่นักิง�น ริวมุ่ทั�งผูู้้ที�เกิี�ย่วข้องกิับบ่คคลติ��งๆ ดำังกิล��ว แสวงห้�
ผู้ลปริะโย่ช้น์ส�วนติัวที�ขัดำแย่้งกัิบผู้ลปริะโย่ช้น์ของบริษัิัทฯ และ
ควริห้ลกีิเลี�ย่งกิ�ริกิริะทำ�ที�กิ�อให้เ้กิดิำคว�มุ่ขดัำแย่ง้ท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ 
และผูู้ท้ี�มุ่สี�วนเกีิ�ย่วขอ้ง ห้ริอืมุ่สี�วนไดำเ้สีย่ ห้ริอืเกีิ�ย่วโย่งกัิบริ�ย่กิ�ริ
ที�พิ่จิ�ริณ�มีุ่ห้น�้ที�ติอ้งแจง้ให้บ้ริษัิัทฯ ทริ�บถึืงคว�มุ่สัมุ่พัิ่นธ์ุห้ริอื
กิ�ริเกิี�ย่วโย่งของตินในริ�ย่กิ�ริดำังกิล��ว โดำย่บ่คคลดำังกิล��วไมุ่�มีุ่
ส�วนริ�วมุ่ในกิ�ริติัดำสินใจใดำ ๆ ในธุ่ริกิริริมุ่ดำังกิล��ว
 บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริ และผูู้้บริหิ้�ริของบริษัิัทฯ 
มุ่ีห้น้�ที�ในกิ�ริริ�ย่ง�นกิ�ริถืือคริองห้ลักิทริพัิ่ย่์ ในบริษัิัทฯ ของ
ตินเอง คู�สมุ่ริส และบต่ิริที�ย่งัไมุ่�บริริลน่ติิภิ�วะ ติลอดำจนริ�ย่ง�นกิ�ริ
เปลี�ย่นแปลงกิ�ริถือืคริองห้ลักิทริพัิ่ย่ต์ิ�อสำ�นกัิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ
กิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ติ�มุ่มุ่�ติริ� 59 และ
บทกิำ�ห้นดำโทษัติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บัญญตัิหิ้ลกัิทริพัิ่ย่แ์ละติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ 
พิ่.ศ.2535 แบบแสดำงริ�ย่กิ�ริข้อมูุ่ลปริะจำ�ปี/ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี 
(แบบ 56-1 One Report)  
 เพิ่ื�อให้้มีุ่แนวปฏิิบัติิในกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ด้ำวย่คว�มุ่ซื�อสัติย่์
ส่จริิติและไมุ่�แสวงห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์ส�วนติัวที�ขัดำติ�อผู้ลปริะโย่ช้น์
ของบริษัิัทฯ และเป็นไปติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้อง

 แนวที่างปฏิิบัติิที่่�กี่รรมกี่าร ผู้้�บริหาร และพันักี่งาน 
ถืือปฏิิบัติิ ไดั�แกี่่
 1. เปิดำเผู้ย่และส�งข้อมุู่ลส�วนไดำ้เสีย่ของตินเองและผูู้้มุ่ี 
  ส�วนไดำ้เสีย่ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััททริ�บทันทีกิ�อน 
  ทำ�ริ�ย่กิ�ริ บริษัิัทฯ ไดำ้กิำ�ห้นดำให้้เลข�น่กิ�ริบริษัิัทมุ่ี 
  ห้น้�ที�สำ�ริวจริ�ย่ช้ื�อผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่และธุ่ริกิริริมุ่ที�มุ่ี 
  ส�วนไดำ้เสีย่เป็นปริะจำ�ท่กิปี กิ�ริสำ�ริวจจะดำำ�เนินกิ�ริ 
  กิับทั�งกิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริิห้�ริ และ/ห้ริือผูู้้ที�เกิี�ย่วข้อง  
  ริวมุ่ทั�ง พิ่นักิง�นที�เกีิ�ย่วข้องและนำ�เสนอข้อมูุ่ลติ�อ 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบและคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท 
  ริบัทริ�บอย่��งน้อย่ปีละ 1 คริั�ง
 2. ห้ลีกิเลี�ย่งกิ�ริทำ�ธุ่ริกิริริมุ่ที�อ�จกิ�อให้เ้กิิดำคว�มุ่ขัดำแย่้ง 
  ท�งผู้ลปริะโย่ช้น์กัิบบริิษััฯ ห้ริือบริิษััทย่�อย่ห้ริือทำ� 
  ธุ่ริกิริริมุ่เกิี�ย่วกัิบตินเองและ/ห้ริอืผูู้้ที�เกิี�ย่วข้องและ 
  ไมุ่�ไดำก้ิริะทำ�กิ�ริใดำๆ ที�ขดัำติ�อผู้ลปริะโย่ช้นข์องบริษัิัทฯ 
  ห้ริอืบริษัิัทย่�อย่ ห้ริอืแสวงห้�ผู้ลปริะโย่ช้นส์�วนติวัและ/ 
  ห้ริอืผูู้้ที�เกิี�ย่วข้อง
 3. กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริิห้�ริ พิ่นักิง�นของบริิษััทฯ ริวมุ่ทั�ง 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริช่้ดำย่�อย่ที�มีุ่ส�วนไดำ้เสีย่ในกิ�ริปริะช่้มุ่ใน 
  ว�ริะใดำๆ จะติ้องไมุ่�เข้�ริ�วมุ่ปริะช่้มุ่และไมุ่�มุ่ีส�วนริ�วมุ่ 
  ในกิ�ริแสดำงคว�มุ่คดิำเห้น็และอน่มุ่ตัิใินว�ริะที�พิ่จิ�ริณ� 
  เริื�องที�ตินมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ห้ริือ มุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ล 
  ปริะโย่ช้น์ทั�งท�งติริงและท�งอ้อมุ่ห้ริอืผูู้้ที�เกิี�ย่วข้อง 
  ผู้ลปริะโย่ช้น์ท�งกิ�ริเงนิอื�นๆ ห้ริอืผู้ลปริะโย่ช้น์อื�นใดำ 
  นอกิเห้นือจ�กิที�ค�ดำห้วังติ�มุ่ปกิติิห้ริอืทำ�ให้้บริษัิัทฯ  
  ห้ริอืบริษัิัทย่�อย่ไดำร้ิบัคว�มุ่เสีย่ห้�ย่ให้ถ้ือืว��กิ�ริกิริะทำ�นั�น 
  ขัดำติ�อผู้ลปริะโย่ช้น์ของบริษัิัทฯ
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  (กิ) ธุ่ริกิริริมุ่ริะห้ว��งบริษัิัทฯ ห้ริอืบริษัิัทย่�อย่กิบักิริริมุ่กิ�ริ 
    ของบริษัิัทฯ ผูู้้บริหิ้�ริ ห้ริอืผูู้้ที�เกิี�ย่วข้องโดำย่ไมุ่� 
    ปฏิิบัติิติ�มุ่ห้ลักิเกิณฑ์์เกิี�ย่วกิับกิ�ริทำ�ธุ่ริกิริริมุ่กัิบ 
    กิริริมุ่กิ�ริของบริษัิัทฯ และผูู้ท้ี�เกิี�ย่วขอ้งกิบับริษัิัทฯ   
    ห้ริอืกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วกิบักิฎห้มุ่�ย่และปริะกิ�ศ 
    ที�เกิี�ย่วข้อง ริวมุ่ทั�งนโย่บ�ย่กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่ว 
    โย่งกัินและคู�มุ่ือกิ�ริใช้้ง�นในกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที� 
    เกิี�ย่วโย่งกิันของบริษัิัทฯ
  (ข) กิ�ริใช้้ข้อมุู่ลของบริษัิัทฯ ห้ริอืบริษัิัทย่�อย่ที�ค�ดำ- 
    กิ�ริณ์ไว ้เวน้แติ�จะเป็นขอ้มูุ่ลที�เปิดำเผู้ย่ติ�อส�ธุ�ริณะ 
  (ค) กิ�ริใช้้ทริพัิ่ย่์สินห้ริอืโอกิ�สท�งธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ  
    ห้ริือบริิษััทย่�อย่ที�ฝ่่�ฝื่นกิฎห้มุ่�ย่และปริะกิ�ศที� 
    เกิี�ย่วข้อง
 4. กิริณีธุ่ริกิริริมุ่ปกิติิที�มีุ่ข้อติกิลงท�งกิ�ริค้�ที�มีุ่เงื�อนไข 
  กิ�ริค�้ทั�วไปในลกัิษัณะที�บค่คลสมุ่ควริจะทำ�กิบัคู�สัญญ� 
  ทั�วไปสถื�นกิ�ริณ์เดำีย่วกัินกัิบที�มุ่ีอำ�น�จติ�อริองโดำย่ 
  ไมุ่�มุ่ีอทิธิุพิ่ลติ�อกิ�ริมุ่ีสถื�นะเป็นกิริริมุ่กิ�ริของบริษัิัทฯ  
  ผูู้้บริิห้�ริ ห้ริือผูู้้ที�เกิี�ย่วข้อง (แล้วแติ�กิริณี) ติ�มุ่ที� 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทเห้็นช้อบในห้ลักิกิ�ริแล้ว บริษัิัทฯ  
  จะจดัำทำ�สร่ิปริ�ย่ง�นดัำงกิล��วเสนอติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  ติริวจสอบ และคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทริบัทริ�บและให้ ้
  คว�มุ่เห้็นในท่กิไติริมุ่�สที�ทำ�ริ�ย่กิ�ริดำังกิล��ว
 5. ริ�ย่กิ�ริอื�นๆ ที�เป็นริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกินัที�ไมุ่�ใช้�ริ�ย่กิ�ริ 
  ปกิติิสำ�ห้ริบัคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบในกิ�ริพิิ่จ�ริณ� 
  ให้้คว�มุ่เห้็นเกิี�ย่วกิับคว�มุ่จำ�เป็นในกิ�ริเข้�ทำ�ริ�ย่กิ�ริ  
  และคว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ของริ�ค�ริ�ย่กิ�รินั�นกิ�อน และให้้ 
  ดำำ�เนนิกิ�ริติ�มุ่ห้ลักิเกิณฑ์ท์ี�เกิี�ย่วขอ้งในกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริ 
  ที�เกิี�ย่วโย่งกิันติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ และปริะกิ�ศที�เกิี�ย่วข้อง
 6. กิำ�กิับดำูแลและริบัผู้ิดำช้อบให้้บริษัิัทฯ และบริษัิัทย่�อย่มุ่ี 
  ริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ใน ริะบบกิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง 
  และริะบบป้องกิันกิ�ริท่จริติิและคอริร์ิปัช้ันที�เห้มุ่�ะสมุ่ 
  มุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่และริัดำกิ่มุ่เพิ่ีย่งพิ่อที�จะทำ�ให้้กิ�ริ 
  ดำำ�เนินง�นของบริิษััทฯ และบริิษััทย่�อย่เป็นไปติ�มุ่ 
  นโย่บ�ย่ ข้อบังคับของบริษัิัทฯ กิฎห้มุ่�ย่และปริะกิ�ศ 
  ที�เกิี�ย่วข้อง
 7. คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทต้ิองกิำ�กิบัดำแูลบริษัิัทฯ และบริษัิัท 
  ย่�อย่ปฏิบิตัิติิ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วขอ้ง และเปิดำเผู้ย่ขอ้มุ่ลู 
  ติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่และปริะกิ�ศที�เกิี�ย่วข้อง
 8. จดัำให้มีุ้่ริะบบกิ�ริทำ�ง�นที�ช้ดัำเจน เพิ่ื�อแสดำงว��บริษัิัทย่�อย่ 
  มุ่รีิะบบที�เพิ่ยี่งพิ่อในกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมูุ่ลริ�ย่กิ�ริที�สำ�คญั 
  ติ�มุ่ห้ลกัิเกิณฑ์ท์ี�กิำ�ห้นดำไวอ้ย่��งติ�อเนื�องและเช้ื�อถือืไดำ้  
  และมุ่ีช้�องท�งให้้กิริริมุ่กิ�ริบริิษััทและผูู้้บริิห้�ริของ 
  บริษัิัทฯ ส�มุ่�ริถืริบัขอ้มูุ่ลของบริษัิัทย่�อย่เพืิ่�อติิดำติ�มุ่ไดำ้
 9. บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริ และผูู้้บริหิ้�ริ ติ�มุ่ 
  นิย่�มุ่ของสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริพัิ่ย่์ 

  และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ (กิ.ล.ติ.) ติ้องริ�ย่ง�นกิ�ริมุ่ี 
  ส�วนไดำเ้สีย่ คว�มุ่ขัดำแย่ง้ท�งผู้ลปริะโย่ช้นข์องติน และ 
  บค่คลที�มุ่คีว�มุ่เกิี�ย่วขอ้ง ซึ�งเป็นส�วนไดำเ้สีย่ที�เกิี�ย่วข้อง 
  กิบักิ�ริบริหิ้�ริจดัำกิ�ริของบริษัิัทฯ ห้ริอืบริษัิัทย่�อย่ และ 
  เมุ่ื�อเข้�ดำำ�ริงติำ�แห้น�งเป็นคริั�งแริกิ และให้้ริ�ย่ง�น 
  ท่กิคริั�งเมุ่ื�อมุ่ีกิ�ริเปลี�ย่นแปลงข้อมุู่ลกิ�ริมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ 
  ติ�มุ่แบบที�คณะกิริริมุ่กิ�ริเห้็นช้อบให้้แกิ�ปริะธุ�น 
  กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบทันทีที�ไดำ้ริบัแจ้งจ�กิบริษัิัทและ 
  เมุ่ื�อมุ่ีกิ�ริเปลี�ย่นแปลงข้อมุู่ลเพิ่ื�อให้้เป็นไปโดำย่ดำ้วย่  
  พิ่ริบ. ห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ พิ่.ศ.2535  
  และส�มุ่�ริถืใช้้ข้อมูุ่ลดัำงกิล��วในกิ�ริติริวจสอบ และ 
  ป้องกิันคว�มุ่ัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์
    โดำย่ในปี 2565 บริษัิัทฯ ไมุ่�พิ่บริ�ย่กิ�ริที�มุ่ีคว�มุ่ 
  ขดัำแย่ง้ท�งผู้ลปริะโย่ช้นอ์นัขัดำติ�อนโย่บ�ย่กิ�ริป้องกินั 
  กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�อ�จกิ�อให้้เกิิดำคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ล 
  ปริะโย่ช้น์
    บริิษััทฯ ไดำ้ให้้คว�มุ่ริู้แกิ�กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริิห้�ริ 
  และพิ่นักิง�นในเริื�องกิ�ริป้องกิันคว�มุ่ขัดำแย่้งท�ง 
  ผู้ลปริะโย่ช้นโ์ดำย่เผู้ย่แพิ่ริ�ผู้��น Intranet ของบริษัิัทฯ  
  (MTCU) และมุ่รีิะเบยี่บแจง้ให้พ้ิ่นกัิง�นทก่ิท��นเข้�ไป 
  อ��นและศึกิษั�นโย่บ�ย่ดำังกิล��วพิ่ริ้อมุ่ทั�งลงน�มุ่ 
  ริับทริ�บว��ตินจะปฏิิบัติิติ�มุ่นโย่บ�ย่

 2. กี่ารที่ำารายกี่ารระหว่างกี่ันหรอืรายกี่ารเกี่่�ยวโยงขั้อง 
บรษัิัที่ฯ กี่บับุคคลที่่�มส่่วนไดั�เส่ย (Related Party Transactions)
 ในปี 2565 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำ้พิ่ิจ�ริณ�คว�มุ่
เห้มุ่�ะสมุ่ของริ�ย่กิ�ริที�เกีิ�ย่วโย่งกิันอย่��งริอบคอบว��ริ�ย่กิ�ริที�
เกิี�ย่วโย่งกิันไดำ้กิริะทำ�อย่��งย่่ติิธุริริมุ่ เงื�อนไขติ��งๆ ของริ�ย่กิ�ริ
ริะห้ว��งกัินเป็นไปติ�มุ่ริ�ค�ติล�ดำ ริ�ค�ติ�มุ่สัญญ�และริ�ค�ที�
ติกิลงกัิน ซึ�งมีุ่คว�มุ่สมุ่เห้ติ่สมุ่ผู้ลและเป็นไปติ�มุ่กิ�ริปริะกิอบ
ธุ่ริกิิจทั�วไป  เป็นไปติ�มุ่ริ�ค�ติล�ดำ และเป็นไปติ�มุ่ปกิติิในธุ่ริกิิจ
ทั�วไป (Fair and at Arm’s Length Basis) และเป็นไปติ�มุ่
ห้ลักิเกิณฑ์์ของสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย่์และ
ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ (กิ.ล.ติ.) และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่
อย่��งเคริ�งคริดัำในเริื�องกิ�ริกิำ�ห้นดำริ�ค� (Transfer Pricing 
Policy) และเงื�อนไขติ��งๆ กัิบบค่คลที�อ�จมีุ่คว�มุ่ขัดำแย่ง้ด้ำ�นผู้ล
ปริะโย่ช้น์เสมุ่ือนทำ�ริ�ย่กิ�ริกิับบ่คคลภ�ย่นอกิ โดำย่กิริริมุ่กิ�ริและ
ผูู้้บริหิ้�ริที�มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่มุ่ิไดำ้ริ�วมุ่พิ่ิจ�ริณ�และออกิเสีย่งในเริื�องที�
เกิี�ย่วกิับริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิันที�ตินเกิี�ย่วข้อง  
 บริิษััทฯ ไดำ้กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่และเปิดำเผู้ย่ริ�ย่กิ�ริที�
เกิี�ย่วโย่งกิัน ติ�มุ่ห้ลักิเกิณฑ์์ของสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับ
ห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ แห้�ง
ปริะเทศไทย่ แบบแสดำงริ�ย่กิ�ริข้อมุู่ลปริะจำ�ปี/ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี 
(แบบ 56-1 One Report)  

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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นโยบายกี่ารกี่ำาหนดัราคาระหว่างกี่ัน
เพิ่ื�อเป็นกิ�ริป้องกัินคว�มุ่ขัดำแย้่งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ที�อ�จจะเกิดิำขึ�น
จ�กิกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริกิับบ่คคลที�เกิี�ย่วข้อง บริษัิัทกิำ�ห้นดำให้้ใช้้ริ�ค�
ติล�ดำห้ริอืริ�ค�ย่่ติิธุริริมุ่ในกิ�ริทำ�ธุ่ริกิริริมุ่ท่กิปริะเภท 

มาติรกี่ารกี่ารอนุมัติิกี่ารที่ำารายกี่ารระหว่างกี่ันหรือรายกี่ารที่่�
เกี่่�ยวโยงกี่ัน
บริษัิัทไดำใ้ห้ค้ว�มุ่สำ�คญัติ�อกิ�ริป้องกัินคว�มุ่ขดัำแย้่งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์
จ�กิกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิันห้ริอืริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกิัน โดำย่ใน
ขั�นติอนอน่มุ่ัติิกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริ ไดำ้มุ่ีกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�ถึืงคว�มุ่ขัดำแย่้ง
ท�งผู้ลปริะโย่ช้นอย์่��งริอบคอบ ซื�อสัติย่ส่์จริติิ สมุ่เห้ติส่มุ่ผู้ล มุ่คีว�มุ่
เป็นอิสริะภ�ย่ใติ้กิริอบจริยิ่ธุริริมุ่ที�ดำี ยึ่ดำมัุ่�นในจริริย่�บริริณของ
กิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ และห้ลักิบริริษััทภิบ�ลของบริษัิัทฯ และเพิ่ื�อให้้
เกิดิำคว�มุ่มุ่ั�นใจไดำว้��กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกินัห้ริอืริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่ง
กิันดำังกิล��วเป็นไปดำ้วย่คว�มุ่ซื�อสัติย่์ ส่จริติิ ริ�ย่กิ�รินั�นจะติ้องไดำ้
ริับกิ�ริอน่มัุ่ติิจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทเพืิ่�อป้องกิันมุ่ิให้้เกิิดำ
คว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ ดำังนั�นบริษัิัทจงึไดำ้กิำ�ห้นดำข้อพึิ่ง
ปฎิบัติิของคณะกิริริมุ่กิ�ริในส�วนที�เกิี�ย่วข้องกัิบกิ�ริอน่มัุ่ติริิ�ย่กิ�ริ
ริะห้ว��งกิันห้ริอืริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกิันเอ�ไว้ ดำังนี�
 1. กิริริมุ่กิ�ริติ้องเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลริ�ย่กิ�ริที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ 
  ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ห้ริอืริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกิัน 
  ห้ริอืริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิันติ�มุ่ข้อกิำ�ห้นดำของสำ�นักิง�น 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริพัิ่ย์่และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ 
  แห้�งปริะเทศไทย่ (กิ.ล.ติ.) และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�ง 
  ปริะเทศไทย่
 2. ห้้�มุ่กิริริมุ่กิ�ริที�มุ่ีผู้ลปริะโย่ช้น์เกิี�ย่วข้องมุ่ีส�วนริ�วมุ่ใน 
  กิ�ริพิิ่จ�ริณ�อน่มัุ่ติิและกิริณีที�มุ่ีกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที� 
  เกิี�ย่วโย่งกัินให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบเข้�ริ�วมุ่ 
  พิ่จิ�ริณ� ให้้คว�มุ่เห้็นติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดูำแลกิิจกิ�ริ 
  ที�ดำี และติ�มุ่ห้ลักิเกิณฑ์์ของติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�ง 
  ปริะเทศไทย่
 3. กิ�ริให้้สินเชื้�อห้ริือลงท่นในกิิจกิ�ริที�กิริริมุ่กิ�ริมีุ่ 
  ผู้ลปริะโย่ช้น์เกิี�ย่วข้องจะต้ิองไดำ้ริบักิ�ริอน่มัุ่ติิจ�กิที� 
  ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทดำ้วย่มุ่ติิเป็นเอกิฉันท์โดำย่ 
  ไมุ่�มุ่ีกิริริมุ่กิ�ริผูู้้นั�นเข้�ริ�วมุ่พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิด้ำวย่ และ 
  เพิ่ื�อป้องกินัคว�มุ่ขดัำแย่ง้ท�งผู้ลปริะโย่ช้นต์ิอ้งกิำ�ห้นดำ 
  ริ�ค�และเงื�อนไขติ��งๆติ�มุ่กิ�ริค้�ปกิติิของธุน�ค�ริ  
  และปฏิิบัติิเห้มุ่ือนลกิูค้�ทั�วไป
  โดำย่ในปี  2565  คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ ไดำ้ริ�ย่ง�น
ผู้ลกิ�ริติริวจสอบริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิันที�เกิิดำขึ�นในริะห้ว��งปีให้้ 
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัททริ�บ พิ่ริอ้มุ่กิับงบกิ�ริเงนิริ�ย่ไติริมุ่�ส และ
งบกิ�ริเงนิปริะจำ�ปี
 ทั�งนี� ในปี 2565 บริษัิัทฯ ไมุ่�มุ่ีกิริณีที�บริษัิัทฯ ถืูกิเปริยี่บ
เทยี่บปริบั กิล��วโทษั ห้ริอืมุ่กีิ�ริดำำ�เนนิกิ�ริท�งแพิ่�ง โดำย่ห้น�วย่ง�น
กิำ�กิับดำูแล เช้�น สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริพัิ่ย่์และ
ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ (กิ.ล.ติ.) ห้ริอืติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่ 
เกิี�ย่วกิับกิ�ริเปิดำเผู้ย่ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกินั และกิ�ริซื�อข�ย่สินทริพัิ่ย่์
ที�มุ่คีว�มุ่เกิี�ย่วข้องแติ�ปริะกิ�ริใดำ

 3. กี่ารม่ส่วนไดั�เส่ยขั้องกี่รรมกี่ารและ/หรือผู้้�บริหาร
ระดัับส้งขั้องบรษัิัที่ฯ
 บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริริะดัำบสูงติ้อง
ริ�ย่ง�นกิ�ริมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ของตินเองและบ่คคลที�มุ่ีคว�มุ่เกิี�ย่วข้อง   
ซึ�งมีุ่ส�วนไดำเ้สีย่ที�เกิี�ย่วข้องกัิบกิ�ริบริหิ้�ริจดัำกิ�ริกิจิกิ�ริของบริษัิัทฯ 
ห้ริือบริิษััทย่�อย่ เมุ่ื�อเข้�ดำำ�ริงติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริห้ริือผูู้้บริิห้�ริ
ริะดำับสูง และริ�ย่ง�นท่กิคริั�งเมุ่ื�อมุ่ีกิ�ริเปลี�ย่นแปลงข้อมูุ่ลผูู้้มุ่ี
ส�วนไดำ้เสีย่ ริวมุ่ถึืงริ�ย่ง�นเป็นปริะจำ�ท่กิสิ�นปี ทั�งนี�  เลข�น่กิ�ริ 
บริษัิัทฯ จะติ้องจดัำส�งสำ�เน�ริ�ย่ง�นกิ�ริมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ดำังกิล��วให้้
แกิ�ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ และปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบเพิ่ื�อให้เ้ป็นไป
ติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ พิ่.ศ. 2535 
และเพิ่ื�อใช้ข้้อมูุ่ลดัำงกิล��วในกิ�ริติริวจสอบและป้องกัินคว�มุ่ขัดำแย้่ง
ท�งผู้ลปริะโย่ช้น์
 บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำให้้ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ของบริษัิัทฯ มุ่ีห้น้�ที�
ติ้องริ�ย่ง�นติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทให้้ริบัทริ�บ เกิี�ย่วกิับกิ�ริซื�อ
ข�ย่ห้่้นของบริษัิัทฯ อย่��งน้อย่ 1 วันล�วงห้น้� กิ�อนทำ�กิ�ริซื�อข�ย่
ในกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ กิริริมุ่กิ�ริที�มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ใน
เริื�องใดำ จะไมุ่�ริ�วมุ่พิ่ิจ�ริณ�และไมุ่�มุ่ีสิทธิุออกิเสีย่งในเริื�องนั�น โดำย่
ให้้มุ่ีกิ�ริบันทึกิไว้ในริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้่มุ่ดำ้วย่
 เพิ่ื�อป้องกิันคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ บริิษััทไดำ้
กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ในกิ�ริดำแูลริ�ย่กิ�ริที�อ�จกิ�อให้เ้กิิดำคว�มุ่ขดัำแย่ง้ท�ง 
ผู้ลปริะโย่ช้น์อย่��งเป็นล�ย่ลักิษัณอ์กัิษัริไวใ้นห้ลักิจริริย่�บริริณธุ่ริกิิจ 
และกิำ�ห้นดำขั�นติอนกิ�ริอนมัุ่่ติริิ�ย่กิ�ริที�เกีิ�ย่วโย่งกัินริะห้ว��งบริษัิัทฯ 
ห้ริอืบ่คคลที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้ง
 ในกิริณทีี�มุ่กีิริริมุ่กิ�ริที�มุ่สี�วนไดำเ้สีย่ในว�ริะใดำๆ กิริริมุ่กิ�ริ
ท��นนั�นจะไมุ่�มุ่สิีทธิุออกิเสีย่งในว�ริะดำงักิล��ว ริวมุ่ทั�งคณะกิริริมุ่กิ�ริ
ไดำ้กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่และวิธีุกิ�ริดำูแลไมุ่�ให้้ผูู้้บริหิ้�ริและผูู้้เกิี�ย่วข้อง
นำ�ข้อมุู่ลภ�ย่ในของบริษัิัทฯ ไปใช้้เพิ่ื�อปริะโย่ช้น์ส�วนตินดำ้วย่ 
 ในกิ�ริอน่มุ่ัติิริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิัน ห้น�วย่ง�นที�ริบัผู้ิดำช้อบ
จะเป็นผูู้ป้ริะเมุ่นิริ�ย่กิ�ริดัำงกิล��วในขั�นติน้ โดำย่จะจดัำห้�ขอ้มุ่ลูและ
ทำ�กิ�ริวิเคริ�ะห้์ว��ริ�ย่กิ�ริดัำงกิล��วเป็นริ�ย่กิ�ริที�สมุ่เห้ต่ิสมุ่ผู้ล 
เป็นไปเพิ่ื�อปริะโย่ช้น์ของบริษัิัทและมุ่ีริ�ค�ย่่ติิธุริริมุ่ห้ริอืไมุ่� เช้�น 
กิ�ริซื�อทริพัิ่ย์่สินฝ่่�ย่กิ�ริลงทน่จะติอ้งทำ�กิ�ริวิเคริ�ะห้ผ์ู้ลติอบแทน
กิ�ริลงทน่โดำย่อ�จมุ่กีิ�ริว��จ�้งผูู้เ้ช้ี�ย่วช้�ญภ�ย่นอกิเพิ่ื�อให้ค้ว�มุ่เห้น็
เพิ่ิ�มุ่เติิมุ่ จ�กินั�นจงึนำ�เสนอติ�มุ่ขั�นติอนและกิริะบวนกิ�ริอน่มุ่ัติิ 
โดำย่ผูู้บ้ริหิ้�ริห้ริอืกิริริมุ่กิ�ริที�มุ่สี�วนไดำเ้สีย่จะไมุ่�มุ่สี�วนในกิ�ริอนมุ่่ตัิิ
ริ�ย่กิ�ริดัำงกิล��ว นอกิจ�กินี� กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบจะริ�วมุ่กิันดูำแล
ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกัินดัำงกิล��วด้ำวย่ว��เป็นริ�ย่กิ�ริที�มุ่ีคว�มุ่จำ�เป็น
และเป็นไปในริ�ค�ที�ย่่ติิธุริริมุ่ห้ริอืไมุ่� 
 ในแติ�ละปีบริิษััทฯ จัดำให้้มุ่ีกิ�ริสื�อส�ริ ทบทวนห้ลักิ
จริริย่�บริริณและนโย่บ�ย่กิ�ริติ�อติ้�นท่จริติิและคอริร์ิปัช้ัน โดำย่มุ่ี
เนื�อห้�คริอบคล่มุ่คว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ให้้แกิ�กิริริมุ่กิ�ริ 
ผูู้้บริหิ้�ริ พิ่นักิง�นท่กิคน ไดำ้ลงน�มุ่ริบัทริ�บในกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่
นโย่บ�ย่ภ�ย่ห้ลังจ�กิกิ�ริทบทวนและทำ�แบบทดำสอบคว�มุ่เข้�ใจ  
โดำย่ปัจจ่บันเป็นกิ�ริทบทวนในริะบบออนไลน์ และเผู้ย่แพิ่ริ�ผู้��น
สื�อปริะช้�สัมุ่พิ่ันธ์ุติ��งๆ ของบริษัิัทฯ เป็นปริะจำ�ท่กิเดำือน เช้�น 
อเีมุ่ล บอริด์ำปริะช้�สัมุ่พิ่นัธ์ุพิ่ื�นที�ส�วนกิล�ง และในริะบบอนิทริ�เน็ติ 
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อย่��งสมุ่ำ�เสมุ่อ นอกิจ�กินี� บริษัิัทกิำ�ห้นดำให้ก้ิริริมุ่กิ�ริของบริษัิัทฯ 
ผูู้้บริหิ้�ริ และบ่คคลที�เกิี�ย่วข้อง เปิดำเผู้ย่ริ�ย่ง�นกิ�ริมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ 
2 คริั�งติ�อปี ในเดำือนมุ่ิถื่น�ย่นและธัุนว�คมุ่
 โดำย่ในปี 2565 บริิษััทฯ ดำำ�เนินกิ�ริติิดำติ�มุ่เริื�องกิ�ริ
ป้องกิันคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ โดำย่มุ่ีข้อสร่ิป ดำังนี� 
 1. ติิดำติ�มุ่ให้้ผูู้้บริิห้�ริและพิ่นักิง�นของกิล่�มุ่บริิษััทฯ 
จดัำทำ�ริ�ย่ง�นกิ�ริเปิดำเผู้ย่ริ�ย่กิ�ริคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ 
(Conflict of Interest) ปริะจำ�ปีผู้��นริะบบไดำ้คริบถื้วน 100% 
 2. ส�ย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ใน ติริวจสอบกิริะบวนกิ�ริปฏิบัิติิ
เกิี�ย่วกิบักิ�ริดำำ�เนนิกิ�ริ และกิ�ริสื�อส�ริเกิี�ย่วกิบักิ�ริเปิดำเผู้ย่ริ�ย่กิ�ริ
คว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ พิ่บว��กิ�ริดำำ�เนินง�นเป็นไปติ�มุ่
แนวปฏิิบัติิที�กิำ�ห้นดำไว้ 
 3. เพิ่ื�อปฏิิบัติิติ�มุ่ห้ลักิเกิณฑ์์และวิธีุกิ�ริที�กิำ�ห้นดำไว้ใน 
ปริะกิ�ศของ กิ.ล.ติ. และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย์่ฯ เริื�องริ�ย่กิ�ริที�
เกิี�ย่วโย่งกินับริษัิัทฯ อยู่�ริะห้ว��งปริบัปร่ิงคู�มุ่อืกิ�ริเข�้ทำ�ริ�ย่กิ�ริที�
เกิี�ย่วโย่งกิัน โดำย่ปริบัเพิ่ิ�มุ่ช้ื�อและบทบ�ทห้น�วย่ง�นที�ริบัผู้ิดำช้อบ
และดูำแลเมุ่ื�อเกิิดำกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกัินให้้สอดำคล้องกัิบ
โคริงสริ�้งองค์กิริ

 ในปี 2565 ที�ผู้��นมุ่� บริิษััทฯ ไมุ่�ไดำ้ริับเริื�องริ้องเริีย่น 
ถืกูิเปริยี่บเทยี่บปริบั กิล��วโทษั ห้ริอืมุ่กีิ�ริดำำ�เนนิกิ�ริท�งแพิ่�ง โดำย่
ห้น�วย่ง�นกิำ�กิบัดำแูล เช้�น สำ�นกัิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิบัห้ลกัิทริพัิ่ย่์
และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่ ์(กิ.ล.ติ.) ห้ริอืติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย์่แห้�งปริะเทศไทย่ 
เกิี�ย่วกิบักิ�ริกิริะทำ�ผู้ดิำดำ�้นกิ�ริทจ่ริติิและคอริร์ิปัช้นั ห้ริอืกิ�ริกิริะทำ�
ผู้ิดำจริยิ่ธุริริมุ่ ห้ริอืเกิดิำกิริณีเกิี�ย่วกิบัชื้�อเสีย่งในท�งลบของบริษัิัทฯ 
อันเนื�องมุ่�จ�กิกิ�ริบริหิ้�ริง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริ ริวมุ่ถึืง ไมุ่�มุ่ี
กิริณทีี�กิริริมุ่กิ�ริที�ไมุ่�เป็นผูู้้บริหิ้�ริล�ออกิอนัเนื�องมุ่�จ�กิกิ�ริกิำ�กัิบ
ดำูแลกิิจกิ�ริที�ผู้ิดำพิ่ล�ดำของบริษัิัทฯ ติลอดำจนไมุ่�มุ่ีกิริณีพิ่ิพิ่�ทท�ง
กิฎห้มุ่�ย่ทั�งในเริื�องแริงง�น สิทธิุของผูู้้บริโิภค และกิ�ริดำำ�เนิน
ธุ่ริกิิจกิ�ริค้�แติ�ปริะกิ�ริใดำ

นโยบายกี่ารที่ำารายงานกี่ารมส่่วนไดั�เส่ยขั้องกี่รรมกี่ารและผู้้�บรหิาร
หลักี่เกี่ณฑ์์และวิธ่ีกี่ารรายงานส่วนไดั�เส่ยขั้องกี่รรมกี่ารและ
ผู้้�บริหาร
 1. วัติถืุประสงค์
 พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ 
(ฉบับที� 4) พิ่.ศ. 2551 ไดำ้กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริจะ
ติ้องปฏิิบัติิห้น้�ที�ในกิ�ริดำำ�เนินกิิจกิ�ริของบริิษััทดำ้วย่คว�มุ่
ริับผู้ิดำช้อบ คว�มุ่ริะมุ่ัดำริะวัง ซื�อสัติย่์ส่จริติิและกิ�ริติัดำสินใจไดำ้
กิริะทำ�ตินไมุ่�มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ไมุ่�ว��โดำย่ติริงห้ริือโดำย่อ้อมุ่ในเริื�องที�
ติัดำสินใจ ริวมุ่ทั�งไมุ่�กิริะทำ�กิ�ริอนัใดำอนัเป็นกิ�ริขัดำห้ริอืแย่้งกิับ 
ปริะโย่ช้น์ของบริษัิัทอย่��งมุ่ีนัย่สำ�คัญ
 มุ่�ติริ� 89/14 พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทริัพิ่ย่์และ
ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ (ฉบับที� 4) พิ่.ศ.2551 ไดำ้กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริ 
และผูู้้บริหิ้�ริมุ่ีห้น้�ที�ติ้องริ�ย่ง�นส�วนไดำ้เสีย่ของตินและบ่คคลที�
เกิี�ย่วขอ้งแกิ�บริษัิัท และมุ่�ติริ� 89/16 พิ่ริะริ�ช้บัญญติัิห้ลกัิทริพัิ่ย่์

และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ (ฉบับที� 4) พิ่.ศ. 2551 ไดำ้กิำ�ห้นดำให้้
เลข�น่กิ�ริบริษัิัทมุ่ีห้น้�ที�ติ้องสำ�เน�ริ�ย่ง�นกิ�ริมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ให้้
กิับปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทและปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ
ติริวจสอบภ�ย่ใน 7 วันทำ�กิ�รินับแติ�วันที�บริิษััทไดำ้ริับริ�ย่ง�น 
ทั�งนี� โดำย่ปริะกิ�ศของคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับติล�ดำท่น ไดำ้กิำ�ห้นดำ
ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทเป็นผูู้้กิำ�ห้นดำห้ลักิเกิณฑ์์และวิธีุกิ�ริ
ริ�ย่ง�นส�วนไดำ้เสีย่ดำังกิล��ว มุ่ีผู้ลติั�งแติ�วันที� 1 กิริกิฎ�คมุ่ 2552
 นอกิจ�กินี� ย่ังมุ่ีกิฎห้มุ่�ย่อื�นๆ ที�เกิี�ย่วข้อง เช้�น พิ่ริะริ�ช้
บัญญัติิบริษัิัทมุ่ห้�ช้น พิ่.ศ. 2535 ไดำ้กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริติ้อง
ริ�ย่ง�นส�วนไดำเ้สีย่ในสัญญ�ใดำๆ ที�มุ่กัีิบบริษัิัทและแจง้ให้บ้ริษัิัทฯ
ทริ�บถึืงกิ�ริถืือห้่้นห้ริอืห้่้นกิู้ในบริษัิัทฯ และบริษัิัทในเคริอื 
 ดัำงนั�น เพิ่ื�อให้้เป็นไปติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ที�เกีิ�ย่วข้อง บริิษััท 
เมุ่ืองไทย่ แคปปิติอล จำ�กิัดำ (มุ่ห้�ช้น) จงึไดำ้กิำ�ห้นดำห้ลักิเกิณฑ์์
นี�ขึ�นพิ่ริอ้มุ่กัิบแบบฟัอริม์ุ่ริ�ย่ง�นเพิ่ื�อกิำ�ห้นดำวิธีุกิ�ริริ�ย่ง�นส�วน
ไดำ้เสีย่และให้้บริษัิัทมุ่ีข้อมุู่ลที�จำ�เป็นในกิ�ริติิดำติ�มุ่ดูำแลกิ�ริมุ่ีส�วน
ไดำ้เสีย่และริ�ย่ง�นที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลโย่ช้น์ของคณะ
กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริของบริษัิัทฯ ซึ�งจะช้�วย่ให้้บริษัิัท กิริริมุ่กิ�ริ
และผูู้้บริหิ้�ริทำ�ห้น้�ที�เป็นไปติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ที�กิำ�ห้นดำและป้องกิันมุ่ิ
ให้้เกิิดำคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโช้น์ 

 2. บุคคลที่่�ม่หน�าที่่�ติ�องรายงานส่วนไดั�เส่ยแกี่่บรษัิัที่ฯ
 พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทริพัิ่ย่์ฯ ไดำ้กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริและ
ผูู้้บริหิ้�ริของบริษัิัทฯ มุ่ีห้น้�ที�ติ้องริ�ย่ง�นส�วนไดำ้เสีย่แกิ�บริษัิัท 
โดำย่ผูู้้บริหิ้�ริห้มุ่�ย่ถึืง ผูู้้จดัำกิ�ริห้ริอืผูู้้ดำำ�ริงติำ�แห้น�งริะดำับบริหิ้�ริ
สี�ริ�ย่แริกินบัติ�อจ�กิผูู้จ้ดัำกิ�ริลงมุ่� ผูู้ซึ้�งดำำ�ริงติำ�แห้น�งเท��เทยี่บกิบั
ผูู้้ดำำ�ริงติำ�แห้น�งริะดัำบบริหิ้�ริริ�ย่ที�สี�ท่กิริ�ย่ และให้้ห้มุ่�ย่คว�มุ่
ริวมุ่ถึืงผูู้้ดำำ�ริงติำ�แห้น�งริะดำับบริหิ้�ริในส�ย่ง�นบัญช้ี ห้ริอืกิ�ริเงนิ
ห้ริอืเทีย่บเท�� ติ�มุ่คำ�นิย่�มุ่ผูู้้บริหิ้�ริของคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับ
ติล�ดำท่น

 3. ส่วนไดั�เส่ยและขั้�อม้ลประวตัิทิี่่�ติ�องเปิดัเผู้ยในรายงาน
 กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริ ติ้องเปิดำเผู้ย่ส�วนไดำ้เสีย่ของติน
และบ่คคลที�เกิี�ย่วข้อง เมุ่ื�อติกิลงเข้�ทำ�ริ�ย่กิ�ริใดำๆ กิับบริษัิัทฯ 
และบริษัิัทในเคริอื
 ทั�งนี� กิ�ริติกิลงเข้�ทำ�ริ�ย่กิ�ริ ห้มุ่�ย่ถึืง กิ�ริเข้�ไปห้ริอื
ติกิลงใจเข้�ทำ�สัญญ�ห้ริอืทำ�คว�มุ่ติกิลงใดำๆ ไมุ่�ว��โดำย่ท�งติริง 
ห้ริอืท�งออ้มุ่ เพิ่ื�อกิ�อให้้เกิิดำกิ�ริไดำ้มุ่�ห้ริอืจำ�ห้น��ย่ไปซึ�งสินทริพัิ่ย่์ 
กิ�ริให้้เช้��ห้ริอืเช้��สินทริพัิ่ย่์ กิ�ริใช้้ห้ริอืริบับริกิิ�ริ กิ�ริให้้ห้ริอืริบั
คว�มุ่ช้�วย่เห้ลือท�งกิ�ริเงนิ ริวมุ่ทั�งกิ�ริให้้บริกิิ�ริท�งวิช้�ช้ีพิ่
 อย่��งไริก็ิติ�มุ่ กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริอ�จพิ่ิจ�ริณ�ที�จะ
ไมุ่�ส�งริ�ย่ง�นกิ�ริมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ ห้�กิริ�ย่กิ�รินั�นๆ ไมุ่�มุ่ีนัย่สำ�คัญ
ติ�อกิ�ริติัดำสินใจและมุ่ีมุู่ลค��ริ�ย่กิ�ริไมุ่�เกิินริ้อย่ละ 0.03 ของ
สินทริพัิ่ย่ท์ี�มุ่ตีิวัตินส่ทธิุของบริษัิัท ห้ริอื 20 ล้�นบ�ทติ�อปี แลว้แติ� 
จำ�นวนใดำจะติำ�กิว�� และกิริณีที�เป็นริ�ย่กิ�ริให้้บริกิิ�ริท�งวิช้�ช้ีพิ่
โดำย่กิริริมุ่กิ�ริอสิริะมุ่ีมุู่ลค��ไมุ่�เกิิน 2 ล้�นบ�ทติ�อปี
 นอกิจ�กินี� ให้้เปิดำเผู้ย่ริ�ย่ชื้�อบ่คคลที�มีุ่คว�มุ่เกีิ�ย่วข้อง
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ของกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริเพิ่ื�อให้้บริิษััทมุ่ีข้อมุู่ลปริะกิอบกิ�ริ
ดำำ�เนินกิ�ริติ�มุ่ข้อกิำ�ห้นดำเกิี�ย่วกิับกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกัิน
ซึ�งเป็นริ�ย่กิ�ริที�อ�จกิ�อให้เ้กิดิำคว�มุ่ขดัำแย่ง้ท�งผู้ลปริะโย่ช้นแ์ละ
อ�จะนำ�ไปสู�กิ�ริถื��ย่เทผู้ลปริะโย่ช้นข์องบริษัิัทและบริษัิัทในเคริอืไดำ้

 4. วิธ่ีปฏิิบัติิและกี่ำาหนดัเวลาในกี่ารรายงาน
 4.1 กิริริมุ่กิ�ริห้ริือผูู้้บริิห้�ริที�ไดำ้ริับกิ�ริแติ�งติั�งให้มุ่� 
ให้้จัดำทำ�ริ�ย่ง�นส�วนไดำ้เสีย่และข้อมุู่ลปริะวัติิของติน โดำย่ใช้้แบบ
ริ�ย่ง�นส�วนไดำ้เสีย่และข้อมุู่ลปริะวัติิกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริ 
(Form 89/14) และส�งมุ่�ที�เลข�น่กิ�ริบริิษััทภ�ย่ใน 7 วัน
ทำ�กิ�รินับ จ�กิวันที�ไดำ้ริบักิ�ริแติ�งติั�ง ซึ�งท�งเลข�น่กิ�ริบริษัิัทจะ
ช้�วย่อำ�นวย่คว�มุ่สะดำวกิจดัำเติริยี่มุ่ข้อมุู่ลเบื�องติ้น
 เมุ่ื�อมุ่รีิ�ย่กิ�ริส�วนไดำเ้สีย่เกิดิำขึ�นให้มุ่�ห้ริอืมุ่กีิ�ริเปลี�ย่นแปลง
ข้อมุู่ลปริะวัติิใดำ ๆ ริะห้ว��งปี ให้้ใช้้แบบริ�ย่ง�นกิ�ริเปลี�ย่นแปลง
ส�วนไดำเ้สีย่และขอ้มุ่ลูปริะวติัิกิริริมุ่กิ�ริและผูู้บ้ริหิ้�ริ (Form 89/14-1) 
และจดัำส�งมุ่�ที�เลข�น่กิ�ริบริษัิัทภ�ย่ใน 3 วัน ทำ�กิ�รินับแติ�วันที�
เข้�ทำ�ริ�ย่กิ�ริห้ริอืมุ่ีกิ�ริเปลี�ย่นแปลงข้อมุู่ล
 4.2 เมุ่ื�อเลข�น่กิ�ริบริษัิัทไดำ้ริบัริ�ย่ง�นติ�มุ่ข้อ 4.1 แล้ว 
ให้จ้ดัำทำ�สำ�เน�ริ�ย่ง�นให้กั้ิบปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท ปริะธุ�น
คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ และปริะธุ�นเจ�้ห้น้�ที�บริหิ้�ริ ภ�ย่ใน 
7 วันทำ�กิ�รินับแติ�วันที�บริษัิัทฯ ไดำ้ริบัริ�ย่ง�น และริ�ย่ง�นให้้
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทริบัทริ�บในกิ�ริปริะช้มุ่่คริั�งถืดัำไปในทก่ิไติริมุ่�ส
 4.3 ท่กิสิ�นปี ให้้เลข�น่กิ�ริบริิษััทจัดำทำ�แบบริ�ย่ง�น 
Form 89/14 ส�งให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริ เพิ่ื�อย่ืนย่ันคว�มุ่ 
ถืูกิติ้องของข้อมุู่ล สำ�ห้ริบัใช้้เปิดำเผู้ย่ในแบบแสดำงริ�ย่กิ�ริข้อมุู่ล
ปริะจำ�ปีและริ�ย่ง�นปริะจำ�ปีของบริษัิัทฯ

นโยบายกี่ารคุ�มครองขั้�อม้ลส่วนบุคคล
บริษัิัทฯ ติริะห้นกัิถึืงคว�มุ่สำ�คญัของกิ�ริค่มุ้่คริองขอ้มูุ่ลส�วนบค่คล
ของลูกิค�้ที�ไดำท้ำ�กิ�ริจดัำกิ�ริเกิบ็ริวบริวมุ่นำ�ไปใช้เ้ปิดำเผู้ย่ และกิ�ริ
ถื��ย่โอนขอ้มุ่ลูเพิ่ื�อใช้้ในกิ�ริริบับริกิิ�ริ โดำย่มุ่กีิ�ริบริหิ้�ริจดัำกิ�ริดำ�้น
กิ�รินำ�ขอ้มุ่ลูส�วนบค่คลที�มุ่จ่ีดำมุ่่�งห้มุ่�ย่เพิ่ื�อใช้ใ้นกิ�ริบริกิิ�ริให้ต้ิริง
ติ�มุ่คว�มุ่ติอ้งกิ�ริและคว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ โดำย่มุ่่�งที�จะริบัผู้ดิำช้อบ และ
ให้ค้ว�มุ่ค่มุ้่คริองข้อมูุ่ลส�วนบค่คลของผูู้มุ้่สี�วนไดำเ้สีย่ทก่ิฝ่่�ย่ ไดำ ้แกิ� 
ผูู้้ถืือห้่้น พิ่นักิง�น ลูกิค้� คู�ค้� คู�แข�ง ห้น�วย่ง�นกิำ�กิับ และช้่มุ่ช้น 
 โดำย่ บริษัิัทฯ จงึไดำ้ปริะกิ�ศนโย่บ�ย่กิ�ริค่้มุ่คริองข้อมุู่ล
ส�วนบ่คคลบนเว็บไซติ์ เพิ่ื�อแสดำงคว�มุ่โปริ�งใสในกิ�ริดำำ�เนินง�น 
โดำย่มุ่กีิ�ริบริหิ้�ริง�นติ�มุ่กิริอบกิ�ริดำำ�เนนิง�นที�มุ่คีว�มุ่สอดำคล้อง
กิบั พิ่.ริ.บ.ค่มุ้่คริองขอ้มุ่ลูส�วนบค่คล (Personal Data Protection 
Act. : PDPA) โดำย่บริกิิ�ริผู้��นช้�องท�งออนไลน์และศูนย่์บริกิิ�ริ
ลูกิค้� (Call Center) ที�ท�งบริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำไว้ 

นโยบายความรบัผิู้ดัชุอบติอ่สังคม สิ�งแวดัล�อม และผู้้�มส่่วนไดั�เส่ย
บริษัิัทฯ ดำำ�เนนิธุ่ริกิจิอยู่�ภ�ย่ใติก้ิริอบของธุริริมุ่�ภิบ�ลที�ดีำ มุ่คีว�มุ่
โปริ�งใสและส�มุ่�ริถืติริวจสอบไดำ้ โดำย่มุ่ีคว�มุ่มุ่่�งมุ่ั�นที�จะพิ่ัฒน�
ธุ่ริกิิจควบคู�ไปกิับกิ�ริสริ้�งสมุ่ดำ่ลท�งเศริษัฐกิิจ สังคมุ่และ

สิ�งแวดำล้อมุ่ ทั�งนี� บริษัิัทฯ ติั�งมุ่ั�นที�จะดำำ�ริงตินให้้เป็นแบบอย่��ง
ที�ดำีของสังคมุ่ (Good Corporate Citizen) ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ
อย่��งย่ั�งย่ืน และส�มุ่�ริถืบริหิ้�ริกิิจกิ�ริให้้เติิบโติอย่��งมุ่ั�นคง และ
เป็นที�ย่อมุ่ริับในสังคมุ่ บนพิ่ื�นฐ�นของจริิย่ธุริริมุ่และห้ลักิกิ�ริ
กิำ�กัิบดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี ริวมุ่ทั�งส�มุ่�ริถืสริ้�งผู้ลติอบแทนให้้กิับ
ผูู้้ถืือห้่้นไดำ้อย่��งมีุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่โดำย่คำ�นึงผู้ลกิริะทบในกิ�ริดำำ�เนิน
ธุ่ริกิิจที�มีุ่ติ�อผูู้้ที�มีุ่ส�วนเกีิ�ย่วข้องกัิบบริษัิัทฯ ในท่กิดำ้�นจ�กิกิ�ริที�
บริษัิัทฯ ไดำ้ติริะห้นักิถึืงคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบติ�อสังคมุ่และสิ�งแวดำล้อมุ่ 
จงึไดำ้กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ที�เกิี�ย่วข้องในดำ้�นติ��งๆ ดำังนี�

นโยบายความรบัผิู้ดัชุอบติ่อผู้้�ม่ส่วนไดั�เส่ย
กี่ารปฏิิบัติิติ่อผู้้�ม่ส่วนไดั�ส่วนเส่ย
บริษัิัทฯ มุ่ีห้น้�ที�ริบัผู้ิดำช้อบในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจและเพิ่ิ�มุ่มุู่ลค��ท�ง
ธุ่ริกิิจให้สู้งส่ดำเพิ่ื�อปริะโย่ช้นข์องผูู้มุ้่สี�วนไดำเ้สีย่ในริะย่ะย่�ว เพิ่ื�อให้้
บริริล่วัติถื่ปริะสงค์ดำังกิล��ว แนะนำ�ให้้ปฏิิบัติิดำังนี�
 (1) กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นักิง�นท่กิคนติ้องปฏิิบัติิ
ห้น้�ที�ที�ไดำ้ริบัมุ่อบห้มุ่�ย่อย่��งซื�อสัติย่์และริะมุ่ัดำริะวังด้ำวย่คว�มุ่
พิ่ย่�ย่�มุ่อย่��งย่ิ�ง โดำย่คำ�นึงถึืงผู้ลปริะโย่ช้น์สูงส่ดำของบริิษััท
เป็นห้ลักิ

 (2) บริษัิัทฯ ปฏิิบตัิติิ�อพิ่นกัิง�นทก่ิคนอย่��งเท��เทยี่มุ่กินั 

และห้ลีกิเลี�ย่งกิ�ริกิริะทำ�ใดำๆ ที�อ�จส�งผู้ลกิริะทบติ�อพิ่นักิง�น
 (3) คว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบของลูกิค้�เป็นสิ�งสำ�คัญ ดำังนั�น 
บริิษััทฯ จงึมุ่่�งมุ่ั�นที�จะติอบสนองคว�มุ่ติ้องกิ�ริของลูกิค้�และให้้
ข้อมุู่ลที�ถืูกิติ้องและเพิ่ีย่งพิ่อแกิ�ลูกิค้� เพิ่ื�อสนับสน่นกิ�ริติัดำสินใจ 
จะไมุ่�มีุ่กิ�ริให้้ข้อมุู่ลที�เป็นเท็จห้ริอืข้อมุู่ลที�ทำ�ให้้เข้�ใจผู้ิดำเกิี�ย่วกิับ
ธุ่ริกิิจห้ริอืผู้ลิติภัณฑ์์ของบริษัิัทฯ แกิ�ลูกิค้� ในส�วนที�เกิี�ย่วกิับคู�ค้�
ท�งธุ่ริกิิจและคู�แข�ง เริ�ปฏิิบัติิติ�มุ่กิ�ริปฏิิบัติิที�เท��เทีย่มุ่กิันและ
กิ�ริแข�งขันที�เป็นธุริริมุ่
 (4) บริษัิัทฯ มุ่ีคว�มุ่ริบัผิู้ดำช้อบติ�อช่้มุ่ช้น สังคมุ่ และ
ปริะเทศโดำย่ขย่�ย่คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่ือ ให้้คว�มุ่ช้�วย่เห้ลือ และปฏิิบัติิ
ติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ที�บังคับใช้้ทั�งห้มุ่ดำ
 (5) บริษัิัทฯ ยึ่ดำมัุ่�นในคว�มุ่ปริะพิ่ฤติิที�ดีำเสมุ่อมุ่�เพิ่ื�อ
ส�งเสริิมุ่ธุ่ริกิิจที�เป็นธุริริมุ่ โดำย่ไมุ่�แสวงห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์ที�อ�จ
เกิิดำจ�กิกิิจกิริริมุ่ที�ผู้ิดำกิฎห้มุ่�ย่
 บริษัิัทฯ ติริะห้นักิว��ผูู้้มีุ่ส�วนไดำ้เสีย่ในผู้ลปริะโย่ช้น์ของ 
บริษัิัทฯ ควริไดำ้ริบักิ�ริดำูแลจ�กิบริษัิัทฯ ติ�มุ่สิทธิุที�กิำ�ห้นดำ โดำย่
กิฎห้มุ่�ย่ห้ริอืโดำย่ขอ้ติกิลงที�ทำ�ริ�วมุ่กินัโดำย่คำ�นึงถึืงคว�มุ่สัมุ่พิ่นัธ์ุ
และคว�มุ่ริ�วมุ่มืุ่อที�ดีำริะห้ว��งกัิน เพิ่ื�อสริ�้งคว�มุ่มุ่ั�นคงท�งกิ�ริเงนิ 
และคว�มุ่ย่ั�งย่ืนของกิิจกิ�ริ ดำังนั�นบริษัิัทฯ จงึให้้คว�มุ่สำ�คัญติ�อ
กิ�ริปฏิบิตัิอิย่��งเป็นธุริริมุ่และสิทธิุของผูู้้มุ่สี�วนไดำเ้สีย่ทก่ิฝ่่�ย่ของ 
บริษัิัทฯ ทั�งผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ที�เป็นผูู้้ที�ไดำ้ริบัผู้ลกิริะทบโดำย่ติริงจ�กิ
กิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ และกิล่�มุ่ที�ไดำ้ริบัผู้ลกิริะทบโดำย่ออ้มุ่ 
ซึ�งนับติั�งแติ�ปี 2561 เป็นติ้นมุ่� บริษัิัทฯ จดัำกิล่�มุ่ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่
ออกิเป็น 7 กิล่�มุ่ โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ไดำ้พิ่ิจ�ริณ�เพิ่ิ�มุ่
ห้น�วย่ง�นกิำ�กิับดำูแลมุ่�เป็นอกีิห้นึ�งกิล่�มุ่ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ เนื�องจ�กิ
ธุ่ริกิิจเกิอืบทั�งห้มุ่ดำของบริษัิัทฯ ไดำร้ิบัผู้ลกิริะทบจ�กิกิฎห้มุ่�ย่และ
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กิ�ริกิำ�กิบัดูำแลของธุน�ค�ริแห้�งปริะเทศไทย่ นอกิจ�กินั�น บริษัิัทฯ 
ย่งัมุ่หี้น�้ที�ติอ้งริ�ย่ง�นติ�อธุน�ค�ริแห้�งปริะเทศไทย่ และห้น�วย่ง�น
กิำ�กิับอื�นๆ ที�เกิี�ย่วข้อง
 อย่��งไริกิ็ติ�มุ่ คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบ ปริะเดำ็นผู้ลกิริะทบ และ
เคริื�องมืุ่อที�ใช้ใ้นกิ�ริสื�อส�ริติ�อกิล่�มุ่ผูู้มีุ้่ส�วนไดำเ้สีย่อ�จแติกิติ��งกินั
ออกิไปในแติ�ละปี อันเนื�องมุ่�จ�กิกิ�ริเปลี�ย่นแปลงของสภ�พิ่
แวดำล้อมุ่ และคว�มุ่เสี�ย่งที�เปลี�ย่นแปลง ซึ�งบริษัิัทฯ จะทำ�กิ�ริ
ปริบัปร่ิงเป็นริะย่ะ เพิ่ื�อกิ�ริพิ่ฒัน�อย่��งย่ั�งยื่นของบริษัิัทฯ บทบ�ท
ของผูู้้มุ่สี�วนไดำเ้สีย่ในคู�มุ่อืจริริย่�บริริณธุ่ริกิจิของบริษัิัทฯ ส�มุ่�ริถื
สร่ิปไดำ้ ดำังนี�

นโยบายและแนวปฏิบัิติติิอ่พันกัี่งาน ผู้้�บรหิาร และคณะกี่รรมกี่าร
บริษัิัทฯ ติริะห้นักิถึืงคว�มุ่สำ�คัญของพิ่นักิง�น ผูู้้บริหิ้�ริ และ
คณะกิริริมุ่กิ�ริท่กิคนในบริษัิัทฯ ซึ�งจะมุ่ีส�วนริ�วมุ่ในกิ�ริขับเคลื�อน
ให้้บริษัิัทฯ ส�มุ่�ริถืดำำ�เนินธุ่ริกิิจติ�อไปในอน�คติ คณะกิริริมุ่กิ�ริ
จงึกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่และแนวปฏิบัิติิดำ�้นสิทธิุมุ่น่ษัย่ช้นติ�มุ่กิริอบง�น
ขององค์กิ�ริสห้ปริะช้�ช้�ติิในกิ�ริค่้มุ่คริอง เค�ริพิ่ และเย่ีย่วย่� 
โดำย่เค�ริพิ่ติ�อห้ลักิสิทธิุมุ่น่ษัย่ช้นท่กิริะดำับ และมุ่่�งมุ่ั�นป้องกิันกิ�ริ
ละเมิุ่ดำสิทธิุมุ่น่ษัย่ช้นโดำย่ปฏิิบัติิติ�อท่กิคนอย่��งเท��เทีย่มุ่ 
ปริ�ศจ�กิกิ�ริเลือกิปฏิิบัติิ สนับสน่น ส�งเสริิมุ่สิทธิุมุ่น่ษัย่ช้น 
ห้ลีกิเลี�ย่งกิ�ริกิริะทำ�ที�เป็นกิ�ริละเมุ่ิดำสิทธิุมุ่น่ษัย่ช้น นอกิจ�กินั�น
บริษัิัทฯ ย่ังติริะห้นักิถึืงคว�มุ่สำ�คัญในดำ้�นแริงง�นโดำย่ปฏิิบัติิติ�อ
พิ่นักิง�น ผูู้้บริหิ้�ริ และคณะกิริริมุ่กิ�ริติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่แริงง�นและ
ข้อบังคับติ��ง ๆ ที�เกิี�ย่วข้องกิับ แริงง�นอย่��งเป็นธุริริมุ่ 
 ทั�งนี� บริษัิัทฯ ไดำ้กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่แจง้เริื�องริอ้งเริยี่นและ
มุ่�ติริกิ�ริค่มุ้่คริองพิ่นกัิง�นซึ�งเป็นผูู้ร้ิอ้งเริยี่น ห้ริอืผูู้แ้จง้เบ�ะแส
อย่��งเคริ�งคริดัำเพิ่ื�อแสดำงให้้เห้็นถึืงคว�มุ่โปริ�งใสและกิ�ริปฏิิบัติิ
ติ�มุ่ห้ลักิธุริริมุ่�ภิบ�ลของบริิษััทฯ โดำย่กิริะบวนกิ�ริแจ้งเริื�อง
ริ้องเริยี่นจะดำำ�เนินกิ�ริเพิ่ื�อให้้เกิิดำคว�มุ่เป็นอสิริะ โดำย่ห้น�วย่ง�น
ติริวจสอบภ�ย่ในและคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบมุ่ีห้น้�ที�ในกิ�ริ
ดำำ�เนนิกิ�ริสืบสวนเริื�องริอ้งเริยี่นติ��งๆ ติ�มุ่ที�เปิดำเผู้ย่ไวใ้นนโย่บ�ย่
กิ�ริแจ้งเริื�องริ้องเริีย่นบนห้น้�เว็บไซต์ิของบริิษััทฯ พิ่นักิง�น
ส�มุ่�ริถืแจง้เริื�องริอ้งเริยี่นผู้��นช้�องท�งจดำห้มุ่�ย่อิเล็กิทริอนิกิส์ 
(whistleblower@muangthaicap.com) และท�งจดำห้มุ่�ย่  
บริษัิัท เมุ่ืองไทย่ แคปปิติอล จำ�กิัดำ (มุ่ห้�ช้น) เลขที� 332/1 ถืนน
จริญัสนิทวงศ์  แขวงบ�งพิ่ลัดำ  เขติบ�งพิ่ลัดำ กิร่ิงเทพิ่มุ่ห้�นคริ 
10700 ห้ริอืเบอริโ์ทริศัพิ่ท์ 02-483-8888
 นอกิจ�กินั�น บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำแนวท�งในกิ�ริปริะเมุ่นิผู้ลง�น
และกิ�ริกิำ�ห้นดำผู้ลติอบแทนติ�อพิ่นักิง�น ผูู้้บริหิ้�ริ และคณะ
กิริริมุ่กิ�ริอย่��งเป็นธุริริมุ่และเห้มุ่�ะสมุ่ และสอดำคล้องกิับผู้ล
กิ�ริดำำ�เนินง�นริะย่ะสั�นและริะย่ะย่�วของบริษัิัทฯ และส�มุ่�ริถื
เปริีย่บเทีย่บกิับอ่ติส�ห้กิริริมุ่เดำีย่วกิัน ติลอดำจนให้้คว�มุ่สำ�คัญ
ในกิ�ริพิ่ัฒน�บ่คล�กิริให้้มีุ่คว�มุ่ริูค้ว�มุ่ส�มุ่�ริถืเพิ่ื�อให้้ส�มุ่�ริถื
ปฏิิบัติิง�นเผู้ื�อผู้ลักิดำันกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริษัิัทฯ ไปย่ังทิศท�ง
ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริว�งไว้ไดำ้อย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่ ริวมุ่ถึืงกิ�ริกิำ�ห้นดำ
นโย่บ�ย่ดำ�้นคว�มุ่ปลอดำภยั่ และส่ขอน�มุ่ยั่ในสถื�นที�ทำ�ง�นอกีิด้ำวย่ 

 อย่��งไริก็ิติ�มุ่ บริษัิัทฯ ยั่งกิำ�ห้นดำจริริย่�บริริณว��ดำ้วย่

กิ�ริใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ใน และกิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย่์ของบริษัิัทฯ เพิ่ื�อ

ป้องกิันมุ่ิให้้กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริและพิ่นักิง�นใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ในเพิ่ื�อ

ห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์แกิ�ตินเอง ห้ริือผูู้้อื�นโดำย่มุ่ิช้อบ ซึ�งมุ่ีกิ�ริแจ้ง

แนวท�งและนโย่บ�ย่ให้้ท่กิคนในองค์กิริถืือปฏิิบัติิและมุ่ีกิ�ริ

ติิดำติ�มุ่ผู้ลอย่��งสมุ่ำ�เสมุ่อ ดัำงนั�น คณะกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริ

จึงมุ่ีห้น้�ที�ริ�ย่ง�นกิ�ริถืือคริองห้ลักิทริพัิ่ย่์และกิ�ริเปลี�ย่นแปลง

กิ�ริถืือคริองห้ลักิทริัพิ่ย่์ให้้เป็นไปติ�มุ่เกิณฑ์์ของสำ�นักิง�น

คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิบั ห้ลกัิทริพัิ่ย่แ์ละติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย่ ์และริ�ย่ง�น

ติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ท่กิคริั�งที�มุ่ีกิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย่์ และ

ในกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ เลข�น่กิ�บริษัิัทจะติ้องริ�ย่ง�นสร่ิป

กิ�ริถืือคริองห้ลกัิทริพัิ่ย่ข์องกิริริมุ่กิ�ริให้ท้ี�ปริะช่้มุ่ริบัทริ�บทก่ิคริั�ง

นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อล้กี่ค�า
บริษัิัทฯ ดำำ�เนินธุ่ริกิิจอยู่�บนคว�มุ่ซื�อสัติย่์ ย่่ติิธุริริมุ่ ให้้ข้อมุู่ลที�
ถืกูิติอ้งแกิ�ลกูิค�้ และทำ�กิ�ริแข�งขนัเสริตีิ�มุ่กิลไกิของติล�ดำ โดำย่
คำ�นึงถึืงคว�มุ่ต้ิองกิ�ริและคว�มุ่พึิ่งพิ่อใจสูงส่ดำของลูกิค้�เป็น
สำ�คญัมุ่แีนวท�งดำำ�เนนิธุ่ริกิจิโดำย่มุ่ลีกูิค�้เป็ศูนย่ก์ิล�ง (Customer 
Centric) ภ�ย่ใติ้สโลแกิน “บริกิิ�ริใกิล้ช้ิดำ ดำ่จญ�ติิมิุ่ติริที�ริูใ้จ” 
มุ่ีคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบติ�อลูกิค้� และดูำแลริักิษั�คว�มุ่ลับของลูกิค้� 
ริวมุ่ถึืงกิ�ริคิดำค้นนวัติกิริริมุ่ให้มุ่�ๆ เพิ่ื�อคว�มุ่สะดำวกิริวดำเริว็ใจกิ�ริ
บริกิิ�ริติ�อลูกิค้� โดำย่ไดำ้กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่และแนวท�งปฏิิบัติิติ�อ
ลูกิค้�ซึ�งมุ่่�งเน้นเริื�องคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบติ�อลูกิค้�คริอบคล่มุ่ทั�ง
ดำ้�นคว�มุ่ติ้องกิ�ริของลูกิค้� คว�มุ่พึิ่งพิ่อใจของลูกิค้�และสิทธิุ
อนัพึิ่งมุ่ีของลูกิค้�

  แนวที่างปฏิิบัติิที่่�กี่รรมกี่าร ผู้้�บริหาร และพันักี่งาน  
ถืือปฏิิบัติิ ไดั�แกี่่ 
 1. บริิษััทฯ จัดำให้้มุ่ีกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่ส�มุ่�ริถืในกิ�ริ 
  ช้ำ�ริะห้นี�ของลกูิค�้อย่��งถืี�ถืว้น โดำย่มุ่่�งเนน้ให้ล้กูิค�้ไมุ่�กิ�อ 
  ห้นี�เกินิติวั และมุ่เีงนิเห้ลอืส่ทธิุเพิ่ยี่งพิ่อติ�อกิ�ริดำำ�ริงช้พีิ่
 2. บริษัิัทฯ พิ่ฒัน�ออกิแบบและนำ�เสนอผู้ลติิภณัฑ์สิ์นเช้ื�อ 
  ที�สอดำคลอ้งกัิบคว�มุ่ต้ิองกิ�ริของลกูิค�้ โดำย่คำ�นึงถึืง 
  คว�มุ่มุ่ั�นคงท�งกิ�ริเงนิในริะย่ะย่�ว 
 3. บริษัิัทฯ ดำำ�เนินกิ�ริส�งเสริมิุ่กิ�ริติล�ดำอย่��งเห้มุ่�ะสมุ่  
  และไมุ่�กิริะติ่้นกิ�ริกิ�อห้นี�ที�ไมุ่�จำ�เป็น 
 4. บริิษััทฯ เช้ื�อว��กิ�ริริับฟัังคว�มุ่ติ้องกิ�ริ และคว�มุ่ 
  พึิ่งพิ่อใจของลกูิค�้เป็นบนัไดำสำ�คญั ในกิ�ริพิ่ฒัน�อย่��ง 
  ย่ั�งย่ืนของบริษัิัทฯ ทั�งนี� เป้�ห้มุ่�ย่ของกิ�ริปริบัปร่ิง 
  ผู้ลิติภัณฑ์์สินเชื้�อ และบริกิิ�ริให้้สอดำคล้องกัิบคว�มุ่ 
  ติ้องกิ�ริที�แท้จริงิของลูกิค้� จึงพิ่ัฒน�ช้�องท�งกิ�ริ 
  สื�อส�ริกิบัลกูิค�้ให้ล้กูิค�้ส�มุ่�ริถืติชิ้มุ่ ริอ้งเริยี่น กิ�ริให้้ 
  บริกิิ�ริผู้��น ช้�องท�งอื�นๆ อ�ทิ ส�ย่ดำ�วน อเีมุ่ล สื�อสังคมุ่ 
  ออนไลน์ ทั�งแอพิ่พิ่ลิเคช้ัน ช้�องท�งริบัเริื�องริอ้งเริยี่น  
  ริวมุ่ถึืงกิ�ริปริับปร่ิง ปริะสบกิ�ริณ์ของลูกิค้� เช้�น  
  บริกิิ�ริ AI Chatbot ใน Facebook Messenger
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 5. บริษัิัทฯ ดำำ�เนินธุ่ริกิิจดำ้วย่คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบติ�อสิทธิุอนั 
  พึิ่งมุ่ีของลูกิค้� และมุ่ีนโย่บ�ย่ที�จะไมุ่�ปฏิิบัติิกิ�ริใดำๆ  
  อนัจะละเมุ่ิดำสิทธิุอนัพึิ่งมุ่ีของลูกิค้� อ�ทิ สิทธิุในกิ�ริ 
  ติัดำสินใจดำ้�นกิ�ริเงนิที�เห้มุ่�ะสมุ่ ห้มุ่�ย่คว�มุ่ถึืงสิทธิุ 
  ที�ลูกิค้�จะส�มุ่�ริถืติัดำสินใจขอสินเช้ื�อในจำ�นวนที� 
  ลูกิค้�พึิ่งพิ่อใจ
 6. บริษัิัทฯ ติริะห้นกัิถึืงสิทธิุในขอ้มูุ่ลส�วนบค่คลของลูกิค�้  
  ซึ�งบริิษััทฯ ไดำ้กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่กิ�ริปกิป้องข้อมุู่ล 
  ส�วนบ่คคล และคว�มุ่มัุ่�นคงของริะบบส�ริสนเทศ 
  ดำังเปิดำเผู้ย่ในห้น้�เว็บไซติ์ของบริษัิัทฯ เพิ่ื�อเป็นแนว 
  ปฏิิบัติิในกิ�ริค่้มุ่คริองข้อมุู่ลส�วนบ่คคลของทั�งลูกิค้�  
  พิ่นกัิง�น และคู�ค�้ของบริษัิัทฯ ให้ส้อดำคลอ้งกัิบ พิ่.ริ.บ.  
  ข้อมุู่ลส�วนบ่คคลที�ปริะกิ�ศใช้้แล้วอกีิดำ้วย่

นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อผู้้�ถืือหุ�น/ นักี่ลงทีุ่น/ เจ�าหน่�
บริษัิัทฯ เน้นกิ�ริสริ�้งคว�มุ่เช้ื�อมุ่ั�นให้้แกิ�เจ�้ห้นี�ของบริษัิัทฯ โดำย่
ปฏิิบัติิติ�มุ่เงื�อนไข และสัญญ�ที�ทำ�ไว้กิับเจ�้ห้นี�อย่��งเคริ�งคริดัำ 
และเป็นธุริริมุ่ บริิษััทไดำ้มุ่ีกิ�ริช้ำ�ริะเงินกิู้และดำอกิเบี�ย่ถืูกิติ้อง 
ติริงติ�อเวล� และกิ�ริดำแูลห้ลกัิปริะกินัติ��งๆ คริบถืว้นมุ่�โดำย่ติลอดำ 
ริวมุ่ทั�งไมุ่�นำ�เงนิที�กิูยื้่มุ่มุ่�ไปใช้ใ้นท�งที�ขดัำติ�อวัติถืป่ริะสงค์กิ�ริกิูยื้่มุ่ 
นอกิจ�กินั�นบริษัิัทฯไมุ่�มีุ่นโย่บ�ย่เปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลห้ริอืข้อเท็จจริงิ
อันทำ�ให้้เกิิดำคว�มุ่เสีย่ห้�ย่ติ�อเจ�้ห้นี�ของบริษัิัทกิริณีที�ไมุ่�ส�มุ่�ริถื
ปฏิิบัติิติ�มุ่เงื�อนไขข้อใดำข้อห้นึ�ง ต้ิองริีบแจ้งให้้เจ้�ห้นี�ทริ�บ
ล�วงห้น้� เพิ่ื�อริ�วมุ่กิันพิ่ิจ�ริณ�ห้�แนวท�งแกิ้ไข

 แนวที่างปฏิิบัติิที่่�กี่รรมกี่าร ผู้้�บริหาร และพันักี่งาน 
ถืือปฏิิบัติิ ไดั�แกี่่
 1. บริษัิัทฯ ให้ค้ว�มุ่เค�ริพิ่แกิ�สิทธิุของผูู้ถ้ือืห้่น้ นกัิลงทน่  
  และเจ้�ห้นี�ท่กิริ�ย่อย่��งเสมุ่อภ�ค โดำย่บริษัิัทฯ ให้้ 
  คว�มุ่สำ�คัญอย่��งย่ิ�งติ�อกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมูุ่ลทั�งดำ้�น 
  กิ�ริเงนิ และขอ้มูุ่ลทั�วไปอย่��งถืกูิติอ้ง เพิ่ยี่งพิ่อ โปริ�งใส  
  และ ทันเวล� เพิ่ื�อให้้ผูู้้ถืือห้่้น นักิลงท่น และเจ�้ห้นี� 
  ส�มุ่�ริถืตัิดำสินใจ และมุ่ีส�วนริ�วมุ่ในกิ�ริแสดำงคว�มุ่ 
  คิดำเห้็นติ�มุ่สิทธิุของตินอย่��งเติ็มุ่ที� ทั�งนี� บริษัิัทฯ  
  จดัำให้มีุ้่กิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ�ข��วส�ริ และข้อมุ่ลูผู้��นท�งช้�องท�ง 
  นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธ์ุ สื�อติ��งๆ สัมุ่พิ่ันธ์ุ โดำย่จัดำติั�ง 
  ฝ่่�ย่นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธ์ุเพืิ่�อริบัผู้ิดำช้อบในกิ�ริสื�อส�ริ  
  ติอบข้อซักิถื�มุ่แกิ�ผูู้้ถืือห้่้น นักิลงท่น เจ�้ห้นี� และผูู้้มุ่ี 
  ส�วนไดำ้เสีย่อื�นๆ บริษัิัทฯ มุ่ีนโย่บ�ย่ที�จะปฏิิบัติิติ�มุ่ 
  เงื�อนไข สัญญ� และขอ้ผู้กูิพิ่นัที�ติกิลงกัินไวก้ิบัเจ�้ห้นี� 
  อย่��งเคริ�งคริดัำ ไมุ่�ว��จะเป็นเริื�องวตัิถืป่ริะสงคข์องกิ�ริ 
  ใช้เ้งนิ กิ�ริช้ำ�ริะคนืเงนิกิู ้เงื�อนไขกิ�ริคำ�ปริะกินั กิ�ริดำแูล 
  ค่ณภ�พิ่ห้ลักิทริพัิ่ย่์คำ�ปริะกิัน และเริื�องอื�นใดำ ที�ไดำ้ให้้ 
  ข้อติกิลงไว้กิับเจ�้ห้นี�
 2. บริษัิัทฯ ไมุ่�เคย่มุ่ีข้อพิ่ิพิ่�ทใดำๆ ในเริื�องที�เกิี�ย่วกิับกิ�ริ 
  ผู้ิดำนัดำช้ำ�ริะห้นี� โดำย่บริษัิัทฯ จ��ย่เงนิให้้กิับเจ�้ห้นี�ติริง 
  ติ�มุ่เงื�อนไขกิ�ริช้ำ�ริะเงนิที�ไดำ้ติกิลงไว้ล�วงห้น้�

 3. กิริณีที�ไมุ่�ส�มุ่�ริถืปฏิิบัติิติ�มุ่เงื�อนไขข้อใดำข้อห้นึ�ง  
  ห้ริอืมุ่ีเห้ติ่ทำ�ให้้ผู้ิดำนัดำช้ำ�ริะห้นี� ติ้องริบีแจง้ให้้เจ�้ห้นี� 
  ทริ�บโดำย่ไมุ่�ปกิปิดำข้อเท็จจริิงเพิ่ื�อริ�วมุ่กัินพิิ่จ�ริณ� 
  ห้�แนวท�งแกิ้ไขโดำย่ใช้้ห้ลักิคว�มุ่สมุ่เห้ติ่สมุ่ผู้ล 
 4. ริ�ย่ง�นฐ�นะและข้อมุ่ลูท�งกิ�ริเงนิที�ถืกูิติอ้งแกิ�เจ�้ห้นี� 
 5. กิำ�ห้นดำกิลย่่ทธ์ุในกิ�ริบริหิ้�ริเงนิท่นเพิ่ื�อคว�มุ่มุ่ั�นคง 
  และแข็งแกิริ�งเพิ่ื�อป้องกิันมุ่ิให้้บริษัิัทฯ ปริะสบปัญห้� 
  ในกิ�ริช้ำ�ริะห้นี�คืนแกิ�เจ้�ห้นี� อีกิทั�งมุ่ีกิ�ริบริิห้�ริ 
  สภ�พิ่คล�องเพิ่ื�อเติริยี่มุ่คว�มุ่พิ่ริอ้มุ่ในกิ�ริช้ำ�ริะห้นี� 
  แกิ�เจ�้ห้นี�อย่��งทันท�วงทีและติริงเวล�ที�กิำ�ห้นดำ

นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อค่้ค�า
บริษัิัทฯ ให้้คว�มุ่สำ�คัญอย่��งย่ิ�งติ�อกิ�ริคัดำเลือกิคู�ค้�ที�เห้มุ่�ะสมุ่ 
โดำย่ติ้องมุ่ั�นใจว��กิริะบวนกิ�ริคัดำเลือกิและกิ�ริปฏิิบัติิติ�อคู�ค้�
เป็นไปอย่��งเท��เทีย่มุ่กิันและเป็นธุริริมุ่ บริษัิัทฯ ให้้คว�มุ่สำ�คัญ
กิับกิ�ริมุ่ีคู�ค้�ที�มุ่ีช้ื�อเสีย่งที�ดำี มุ่ีจริยิ่ธุริริมุ่ คว�มุ่เป็นมุ่ืออ�ช้ีพิ่ และ
ส�มุ่�ริถืปฏิบิตัิติิ�มุ่เงื�อนไขที�กิำ�ห้นดำไดำ ้โดำย่ในปี 2565 บริษัิัทฯ ไดำ้
ปริบัปร่ิงนโย่บ�ย่กิ�ริบริหิ้�ริจดัำกิ�ริห้�วงโซ�อ่ปท�น (Supply Chain) 
และกิำ�ห้นดำให้้มีุ่กิ�ริพิิ่จ�ริณ�ถึืงผู้ลกิริะทบและคว�มุ่เสี�ย่งด้ำ�น
เศริษัฐกิิจ สังคมุ่และสิ�งแวดำล้อมุ่ของคู�ค้�ในกิ�ริปริะเมุ่ินคู�ค้�ริ�ย่
สำ�คัญของบริษัิัทฯ อ�ทิ กิ�ริจดัำกิ�ริดำ้�นบริริษััทภิบ�ลคว�มุ่เสี�ย่ง
ในกิ�ริละเมุ่ิดำกิฎห้มุ่�ย่ดำ้�นสิ�งแวดำล้อมุ่และแริงง�น เป็นติ้น ทั�งนี�
เพิ่ื�อนำ�ไปสู�กิ�ริพิ่ัฒน�ธุ่ริกิิจริ�วมุ่กิันอย่��งย่ั�งย่ืน 

 แนวที่างปฏิิบัติิที่่�กี่รรมกี่าร ผู้้�บริหาร และพันักี่งาน 
ถืือปฏิิบัติิ ไดั�แกี่่ 
 1. ไมุ่�เริยี่กิห้ริอืไมุ่�ริบัห้ริอืจ��ย่ผู้ลปริะโย่ช้นใ์ดำๆ ที�ไมุ่�ส่จริติิ 
  ในกิ�ริค้�กิับคู�ค้� 
 2. กิริณีที�มุ่ีข้อมูุ่ลว��มีุ่กิ�ริเริยี่กิห้ริอืกิ�ริริบัห้ริอืกิ�ริจ��ย่ 
  ผู้ลปริะโย่ช้น์ใดำๆ ที�ไมุ่�ส่จริิติเกิิดำขึ�น ติ้องเปิดำเผู้ย่ 
  ริ�ย่ละเอยี่ดำติ�อคู�ค้�และริ�วมุ่กินัแกิไ้ขปัญห้�โดำย่ย่ต่ิธิุริริมุ่ 
  และริวดำเริว็ 
 3. ปฏิิบตัิติิ�มุ่เงื�อนไขติ��งๆ ที�ติกิลงกัินไวอ้ย่��งเคริ�งคริดัำ  
  กิริณีที�ไมุ่�ส�มุ่�ริถืปฏิิบัติิติ�มุ่เงื�อนไขข้อใดำไดำ้ ติ้องริบี 
  แจ้งให้้คู�ค้�ทริ�บล�วงห้น้� เพิ่ื�อริ�วมุ่กิันพิ่ิจ�ริณ�ห้� 
  แนวท�งแกิ้ไขปัญห้� 

แนวปฏิิบัติิเกี่่�ยวกี่ับกี่ารคัดัเลือกี่ค่้ค�า ไดั�แกี่่
เกี่ณฑ์์ในกี่ารคัดัเลือกี่ค่้ค�า 
 ความรบัผิู้ดัชุอบติ่อสังคม  กี่ารปฏิิบัติิติ่อล้กี่ค�า  
 1. ส�งมุ่อบสินค้�ติริงติ�มุ่กิำ�ห้นดำ 
 2. ไมุ่�ริบัสิ�งของห้ริอืผู้ลปริะโย่ช้น์ใดำๆ  
 3. ริกัิษั�มุ่�ติริฐ�นภ�พิ่ลักิษัณ์สินค้� เคลมุ่ไดำ้
 4. ยิ่นดำรีิบัคำ�ติชิ้มุ่จ�กิลกูิค�้ เพิ่ื�อปริบัปร่ิงพิ่ฒัน�ให้ด้ำ ีห้ริอื 
 เพิ่ื�อให้้ติริงคว�มุ่ติ้องกิ�ริลูกิค้�

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 ความรบัผิู้ดัชุอบติอ่สังคม  กี่ารปฏิบัิติต่ิิอพันักี่งานขั้องค่้ค�า

 กิ�ริที�คู�ค้�มีุ่กิ�ริบริกิิ�ริจดัำกิ�ริด้ำ�นทริพัิ่ย่�กิริบ่คคลเป็น

อย่��งดำีจะช้�วย่ลดำคว�มุ่เสี�ย่งเริื�องค่ณภ�พิ่ของสินค้�และบริกิิ�ริ 

และส�มุ่�ริถืส�งของไดำ้ทันกิำ�ห้นดำไดำ้ ตัิวอย่��งถื้�บริษัิัทคู�ค้�ดำูแล

พิ่นักิง�นไมุ่�ดำี เช้�น จ��ย่ค��แริงไมุ่�ย่่ติิธุริริมุ่ ผู้ลกิริะทบที�จะไดำ้ริบั

คือกิ�ริล�ออกิบ�อย่ของพิ่นักิง�นของคู�ค้�ท�งธุ่ริกิิจ ซึ�งทำ�ให้้เกิิดำ

คว�มุ่เสี�ย่งในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจในอน�คติ เช้�น คว�มุ่เสี�ย่งที�เกิิดำ

จ�กิกิ�ริไดำ้ริบัของไมุ่�ติริงติ�มุ่กิำ�ห้นดำ คว�มุ่เสี�ย่งจ�กิกิ�ริไดำ้ของ

ที�ไมุ่�มุ่ีคณ่ภ�พิ่ เนื�องจ�กิพิ่นักิง�นที�ปฏิบิตัิงิ�นไมุ่�เพิ่ยี่งพิ่อและไมุ่�มุ่ี

คว�มุ่ช้ำ�น�ญในง�น
  
 ความรบัผิู้ดัชุอบติ่อสังคมดั�านอื�นๆ 
 กิ�ริเป็นผูู้้ให้้กิับสังคมุ่ บริจิ�คเพืิ่�อปริะโย่ช้น์ติ�อส�วนริวมุ่ 
เช้�น ริถืพิ่ย่�บ�ล โริงเริยี่น สะพิ่�นลอย่ คอมุ่พิ่ิวเติอริห์้ริอืสิ�งของ 
เป็นติ้น

 ขั้ั�นติอนกี่ารสมัครเป็นค่้ค�าดัำาเนินธุีรกี่ิจรว่มกี่ัน ไดั�แกี่่ 
 1. ย่ื�นเอกิส�ริริับริองทะเบีย่นนิติิบ่คคลห้ริือบ่คคล 
  ธุริริมุ่ดำ� ห้นังสือริบัริองอื�นๆ และสำ�เน�จดำ ทะเบีย่น 
  สริริพิ่�กิริ (ถื้�มุ่ี)
 2. แจง้ข้อมุู่ลเลขที�บัญช้ีธุน�ค�ริ
 3. ลงน�มุ่สัญญ�ริ�วมุ่กิัน (ถื้�มุ่ี)
 

นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อค่้แขั้่ง
บริษัิัทฯ ให้้คว�มุ่สำ�คัญในกิ�ริปฏิิบัติิติ�อคู�แข�งขันดำ้วย่กิ�ริดำำ�เนิน
ธุ่ริกิิจภ�ย่ใติ้จริยิ่ธุริริมุ่ จริริย่�บริริณ สำ�นึกิ ริบัผู้ิดำช้อบในกิริอบ
กิติิกิ�ของกิ�ริแข�งขันที�ดำี และปฏิิบัติิติ�มุ่กิฎริะเบีย่บข้อบังคับ 
และกิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้อง ไมุ่�บ�อนทำ�ล�ย่ชื้�อเสีย่งของคู�แข�งขัน  
ไมุ่�แสวงห้�คว�มุ่ลับอย่��งไมุ่�ส่จริติิห้ริอืไมุ่�เห้มุ่�ะสมุ่ ไมุ่�เอ�เปริยี่บ
คู�แข�งท�งธุ่ริกิจิ ไมุ่�แสวงห้�ขอ้มุ่ลูที�เป็นคว�มุ่ลบัโดำย่วธีิุกิ�ริมุ่ชิ้อบ  
ไมุ่�กิริะทำ�กิ�ริอนัเป็นกิ�ริละเมุ่ดิำลขิสิทธิุ� ห้ริอืทริพัิ่ย่สิ์นท�งปัญญ�
ของคู�แข�งโดำย่มุ่ชิ้อบ ริวมุ่ถึืงสนบัสนน่กิ�ริริ�วมุ่มืุ่อกิบัคู�แข�งท�งกิ�ริ
ค�้อนักิ�อให้เ้กิดิำปริะโย่ช้นต์ิ�อผูู้บ้ริโิภค มุ่ใิช้�เป็นกิ�ริผูู้กิข�ดำส�วนแบ�ง
กิ�ริติล�ดำ ริวมุ่ถึืงไมุ่�ทำ�ล�ย่ช้ื�อเสีย่งของคูแข�งท�งธุ่ริกิิจดำ้วย่กิ�ริ 
กิล��วห้�ในท�งริ�้ย่
 ทั�งนี� ในปี 2565 ไมุ่�ปริ�กิฏิข้อพิิ่พิ่�ทฟ้ัองริอ้งริะห้ว��ง 
บริษัิัทฯ และบริษัิัทย่�อย่กิับคู�แข�งท�งกิ�ริค้�
 แนวที่างปฏิิบัติิที่่�กี่รรมกี่าร ผู้้�บริหาร และพันักี่งาน 
ถืือปฏิิบัติิ ไดั�แกี่่ 
 1. ปริะพิ่ฤติปิฏิิบตัิภิ�ย่ใติก้ิริอบกิติกิิ�ของกิ�ริแข�งขันที�ดีำ
 2. ไมุ่�แสวงห้�ข้อมูุ่ลที�เป็นคว�มุ่ลับของคู�แข�งท�งกิ�ริค้� 
  ดำ้วย่วิธีุกิ�ริที�ไมุ่�ส่จริติิห้ริอืไมุ่�เห้มุ่�ะสมุ่ 
 3. ไมุ่�ทำ�ล�ย่ชื้�อเสีย่งของคู�แข�งท�งกิ�ริค้�ดำ้วย่กิ�ริ 
  กิล��วห้�ในท�งริ�้ย่

นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อชุมุชุนและสังคม
บริษัิัทฯ มุ่คีว�มุ่มุ่่�งมุ่ั�นที�จะเป็น “ผูู้ใ้ห้บ้ริกิิ�ริสินเช้ื�อไมุ่โคริไฟัแนนซ์
ที�ริบัผู้ิดำช้อบ” ซึ�งคริอบคล่มุ่กิ�ริพิ่ัฒน�คว�มุ่ย่ั�งย่ืนทั�ง 3 มุ่ิติิ คือ 
เศริษัฐกิิจ สังคมุ่ และสิ�งแวดำล้อมุ่ 
 มิติิเศรษัฐกี่ิจ : บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำเป้�ห้มุ่�ย่ห้ลักิของกิ�ริ
พิ่ัฒน�คว�มุ่ย่ั�งย่ืนดำ้�นเศริษัฐกิิจ คือกิ�ริพิ่ัฒน�กิ�ริเข้�ถึืงแห้ล�ง 
เงนิท่น และลดำคว�มุ่เห้ลื�อมุ่ลำ�ท�งเศริษัฐกิิจของปริะช้�ช้น ซึ�ง
สะท้อนให้้เห้็นในห้ลักิปริชั้ญ�ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ ทั�ง
ริปูผู้ลิติภัณฑ์์สินเช้ื�อ อตัิริ�ดำอกิเบี�ย่และค��ธุริริมุ่เนีย่มุ่ มุ่�ติริฐ�น
กิ�ริให้บ้ริกิิ�ริ และดำชั้นีชี้�วดัำผู้ลง�นของบริษัิัทฯ และโคริงกิ�ริเพิ่ื�อ
สังคมุ่ในกิ�ริลงท่นเพิ่ื�อสังคมุ่ (Community Investment)
 มิติิสังคม : บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำกิลย่่ทธ์ุพิ่ัฒน�คว�มุ่ย่ั�งย่ืน
ดำ้�นสังคมุ่ โดำย่มุ่่�งเน้นกิ�ริพิ่ัฒน�ช้่มุ่ช้นและสังคมุ่ให้้มุ่ีคว�มุ่
เขมุ้่แขง็และกิล�ย่เป็นส�วนห้นึ�งของช้มุ่่ช้น โดำย่เริิ�มุ่จ�กิกิ�ริพิ่ฒัน�
ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่โดำย่ติริง คือบ่คล�กิริ และลูกิค้�ของบริษัิัทฯ ผู้��น
นโย่บ�ย่ ที�เกิี�ย่วข้องของบริษัิัทฯ และช้่มุ่ช้นที�ส�ข�ของบริษัิัทฯ 
ติั�งอยู่� ผู้��นโคริงกิ�ริเพิ่ื�อสังคมุ่ (CSR) ติ��ง ๆ ของบริษัิัทฯ

 แนวที่างปฏิิบัติิเกี่่�ยวกัี่บกี่ารสนับสนุนกี่ิจกี่รรมต่ิางๆ 
กี่ารเขั้�าไปม่ส่วนรว่มกี่ับกี่ารพััฒนาชุมุชุน ไดั�แกี่่ 
 1. เมุ่ื�อบริษัิัทไดำ้ริบัห้นังสือเชิ้ญช้วนให้้เข้�ริ�วมุ่กิิจกิริริมุ่ 
  กิับท�งช้่มุ่ช้น ท�งแผู้นกิทริพัิ่ย่�กิริบ่คคลและธุ่ริกิ�ริ 
  มุ่หี้น้�ที�นำ�เสนอให้ผูู้้้มุ่อีำ�น�จพิิ่จ�ริณ�อนมัุ่่ติติิ�มุ่เกิณฑ์ ์
  ที�บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำไว้ 
 2. กิริณีเมุ่ื�อสังคมุ่เกิิดำภัย่พิ่ิบัติิริ้�ย่แริง บริิษััทจะริ�วมุ่ 
  บริจิ�คเงนิกิำ�ไริจ�กิกิ�ริดำำ�เนินง�นเพิ่ื�อบริริเท�คว�มุ่ 
  เดำือดำริอ้นของผูู้้ไดำ้ริบัผู้ลกิริะทบจ�กิภัย่พิ่ิบัติิ และจะ 
  ปริะกิ�ศให้้พิ่นักิง�นเข้�ริ�วมุ่กิิจกิริริมุ่ดัำงกิล��วเสมุ่อ  
  ทั�งนี� กิ�ริบริจิ�คห้ริอืกิ�ริให้้จะติ้องไมุ่�ขัดำติ�อห้ลักิกิ�ริ 
  ปฏิิบัติิ เริื�องนโย่บ�ย่ติ�อติ้�นกิ�ริท่จริิติคอริ์ริัปช้ันที� 
  บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำไว้
 3. ริ�วมุ่บริจิ�คเงนิสนับสนน่กิิจกิริริมุ่ติ��งๆ เนื�องในโอกิ�ส 
  พิ่ิเศษัให้้กิับช้่มุ่ช้นบริิเวณใกิล้เคีย่ง เช้�น วันเดำ็กิ  
  วนัสำ�คญัท�งศ�สน� กิ�ริเข้�ไปมุ่สี�วนริ�วมุ่กิบักิ�ริพิ่ฒัน� 
  ช้มุ่่ช้น และกิ�ริช้�วย่เห้ลอืสังคมุ่เมุ่ื�อเกิดิำภัย่พิ่บิตัิริิ�้ย่แริง 
  ติ�มุ่ที�บริษัิัทฯ เห้็นสมุ่ควริ 

 มิติิสิ�งแวดัล�อม : แมุ่้ว��ธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ ซึ�งเป็นธุ่ริกิิจ
กิ�ริให้บ้ริกิิ�ริท�งกิ�ริเงนิ ไมุ่�ไดำส้�งผู้ลกิริะทบเช้งิลบติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่
โดำย่ติริง แติ�บริษัิัทฯ ไมุ่�อ�จปฏิิเสธุไดำ้ว��กิ�ริดำำ�ริงอยู่�ของบริษัิัทฯ 
ไมุ่�ไดำ้ส�งผู้ลกิริะทบใดำๆ ติ�อสิ�งแวดำล้อมุ่ เนื�องจ�กิบริษัิัทฯ ย่ังคงมุ่ี
กิ�ริใช้ท้ริพัิ่ย่�กิริธุริริมุ่ช้�ติ ิมีุ่กิ�ริใช้พ้ิ่ลงัง�นเช้ื�อเพิ่ลงิและพิ่ลงัง�น
ไฟัฟ้ั� และอื�นๆ บริษัิัทฯ จงึกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ในกิ�ริใช้้ทริพัิ่ย่�กิริ
อย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่
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 แนวที่างปฏิิบัติิที่่�มุ่งเน�นกี่ารใชุ�ที่รัพัยากี่รอย่างม่
ประสิที่ธิีภาพัและกี่ารอนุรกัี่ษ์ัพัลังงานในบรษัิัที่ฯ ไดั�แกี่่
 1. ปฏิบิตัิติิ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่และขอ้บงัคบัเกิี�ย่วกิบัสิ�งแวดำลอ้มุ่ 
  อย่��งเคริ�งคริดัำ 
 2. เลือกิใช้้เทคโนโลย่ีและขั�นติอนกิ�ริดำำ�เนินง�นติ��งๆ  
  ที�มุ่มีุ่�ติริฐ�นด้ำ�นสิ�งแวดำลอ้มุ่ โดำย่คำ�นึงถึืงกิ�ริควบคมุ่่ 
  ปริมิุ่�ณมุ่ลพิ่ิษัและกิ�ริบำ�บัดำมุ่ลพิ่ิษักิ�อนนำ�ไปทิ�ง 
 3. สนับสน่นกิ�รินำ�วัสดำ่กิลับมุ่�ใช้้ให้มุ่� เช้�น กิ�ริใช้้ 
  กิริะดำ�ษัสองห้น้� 
 4. กิ�ริปิดำเคริื�องปริับอ�กิ�ศและปิดำไฟัในช้�วงพิ่ักิง�น 
  ห้ริอืช้�วงที�ผูู้้บริหิ้�ริและพิ่นักิง�นมุ่ไิดำอ้ยู่�ในห้อ้งทำ�ง�น 
  เป็นเวล�น�น 
 5. กิ�ริจดัำให้มีุ้่กิ�ริแย่กิขย่ะและกิ�รินำ�ทริพัิ่ย่�กิริบ�งอย่��ง 
  กิลับมุ่�ใช้้ให้มุ่� เช้�น กิล�องพิ่ล�สติิกิ และถื่งใส�สิ�งของ  
  เป็นติ้น 
 
 ทั�งห้มุ่ดำที�กิล��วมุ่�นั�น บริิษััทฯ ส�งเสริิมุ่ให้้กิริริมุ่กิ�ริ
ผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นักิง�น มุ่ีจติิสำ�นึกิและคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบติ�อกิ�ริใช้้
ทริพัิ่ย่�กิริอย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่ ถึืงแมุ่้ว��กิ�ริทำ�โคริงกิ�ริดำังกิล��ว 
แมุ่้จะไมุ่�ไดำ้ส�งผู้ลช้ัดำเจนในเช้ิงติัวเลข อ�ทิเช้�น ค��พิ่ลังง�นห้ริอื
ติัวเลขค��ใช้้จ��ย่ที�ลดำลง แติ�ช้�วย่ในกิ�ริปลูกิฝั่งให้้เป็นนิสัย่ส�วนติัว 
และนำ�กิลับไปใช้้ในชี้วิติปริะจำ�วันของคริอบคริวัเพิ่ื�อเป็นพิ่ลเมืุ่อง
ที�ดำีของสังคมุ่ติ�อไป
 
นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อหน่วยงานกี่ำากี่ับ
บริิษััทฯ ดำำ�เนินธุ่ริกิิจภ�ย่ใติ้ใบอน่ญ�ติปริะกิอบธุ่ริกิิจสินเช้ื�อ
ส�วนบ่คคล และใบอน่ญ�ติปริะกิอบธุ่ริกิิจสินเช้ื�อริ�ย่ย่�อย่เพิ่ื�อกิ�ริ
ปริะกิอบอ�ช้ีพิ่ภ�ย่ใติ้กิ�ริกิำ�กิับของธุน�ค�ริแห้�งปริะเทศไทย่ 
ดำังนั�น บริษัิัทฯ มุ่ีห้น้�ที�ติ้องดำำ�เนินธุ่ริกิิจให้้สอดำคล้องกิับแนวท�ง
กิ�ริกิำ�กิับดำูแลผูู้้ปริะกิอบธุ่ริกิิจภ�ย่ใติ้ใบอน่ญ�ติ ริวมุ่ถึืงกิ�ริให้้
บริกิิ�ริลูกิค้�อย่��งเป็นธุริริมุ่ และกิ�ริริ�ย่ง�นข้อมุู่ลติ�อห้น�วย่ง�น
กิำ�กิับที�เกิี�ย่วข้องให้้ถืูกิต้ิอง โปริ�งใส และทันเห้ต่ิกิ�ริณ์

นโยบายกี่ารไม่ละเมิดัที่รพััย์สินที่างปัญญา
บริษัิัทฯ ดำำ�เนินธุ่ริกิิจโดำย่ปฏิิบัติิติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่เกิี�ย่วกิับทริพัิ่ย่์สิน
ท�งปัญญ� โดำย่มุ่ีนโย่บ�ย่ไมุ่�สนับสน่นกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริที�มุ่ีลักิษัณะ
ละเมุ่ิดำทริัพิ่ย่์สินท�งปัญญ� เช้�น กิ�ริใช้้ง�นซอฟัติ์แวริ์ใดำๆ ใน
ริะบบง�นของบริษัิัทฯ ต้ิองไดำร้ิบัอนญ่�ติและมุ่ลีขิสิทธิุ�ถืกูิติอ้งติ�มุ่
กิฎห้มุ่�ย่เท��นั�น และห้้�มุ่มุ่ิให้้พิ่นักิง�นติิดำติั�งซอฟัติ์แวริท์ี�ละเมุ่ิดำ
ลิขสิทธิุ�บนริะบบคอมุ่พิ่ิวเติอริข์องบริษัิัท 

 แนวที่างปฏิิบัติิดั�านกี่ารไม่ละเมิดัที่รพััย์สินที่างปัญญา
และลิขั้สิที่ธิี�  ไดั�แกี่่ 
 1. พิ่นักิง�นติ้องปฏิิบัติิตินให้้สอดำคล้องกิับกิฎห้มุ่�ย่  
  ข้อบังคับ และข้อผูู้กิพิ่ันติ�มุ่สัญญ�ทั�งห้มุ่ดำ เกิี�ย่วกิับ 
  สิทธิุในทริพัิ่ย่สิ์นท�งปัญญ�ที�ถืกูิต้ิอง ริวมุ่ถึืงสิทธิุบตัิริ  

  ลขิสิทธิุ� คว�มุ่ลับท�งกิ�ริค้� และข้อมุ่ลูกิริริมุ่สิทธิุ�อื�นๆ  
  โดำย่จะไมุ่�ละเมุ่ิดำสิทธิุในทริัพิ่ย์่สินท�งปัญญ�ของ 
  บ่คคลอื�น 
 2. พิ่นักิง�นที�นำ�ผู้ลง�นห้ริอืขอ้มุ่ลูอนัเป็นสิทธิุของบค่คล 
  ภ�ย่นอกิที�ไดำ้ริับมุ่�ห้ริือที�จะนำ�มุ่�ใช้้ภ�ย่ในบริิษััทฯ  
  จะติ้องติริวจสอบเพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจว��จะไมุ่�ละเมุ่ิดำทริพัิ่ย่์สิน 
  ท�งปัญญ�ของบ่คคลอื�น 
 3. พิ่นักิง�นที�ใช้้ง�นเคริื�องคอมุ่พิิ่วเติอริ์ของบริิษััทฯ  
  จะติอ้งใช้ซ้อฟัติแ์วริต์ิ�มุ่ขอ้อนญ่�ติของเจ�้ของลขิสิทธิุ�  
  และเฉพิ่�ะที�ไดำร้ิบัอนญ่�ติให้ใ้ช้ง้�นจ�กิบริษัิัทฯ เท��นั�น  
  เพิ่ื�อป้องกิันปัญห้�กิ�ริละเมุ่ิดำทริพัิ่ย่์สินท�งปัญญ� 
 4. เมุ่ื�อพิ่้นสภ�พิ่จ�กิกิ�ริเป็นพิ่นักิง�นจะติ้องส�งมุ่อบ 
  ทริพัิ่ย่สิ์นท�งปัญญ�ติ��งๆ ริวมุ่ถึืงผู้ลง�นติ��งๆ คนืให้้ 
  บริษัิัทฯ ไมุ่�ว��จะเป็นขอ้มุ่ลูที�เกิบ็ไวใ้นริปูแบบใดำๆ กิต็ิ�มุ่ 

นโยบายสุขั้อนามัยและความปลอดัภัยในที่่�ที่ำางาน
บริษัิัทฯ ยึ่ดำมุ่ั�นและให้ค้ว�มุ่สำ�คญัติ�อคว�มุ่ปลอดำภยั่และส่ขอน�มัุ่ย่
ของพิ่นักิง�นในกิ�ริปฏิิบัติิง�นริวมุ่ถึืงช่้มุ่ช้นที�บริษัิัทติั�งอยู่�ในกิ�ริ
ปฏิบิตัิงิ�นและกิ�ริติดัำสินใจดำำ�เนนิกิ�ริใดำๆ ของบริษัิัทฯ ไดำค้ำ�นึงถึืง
เริื�องกิ�ริปกิป้องค่้มุ่คริองสภ�พิ่แวดำล้อมุ่ดำ้วย่ คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบที�
จะติ้องทำ�ให้้แน�ใจว��ผู้ลิติภัณฑ์์และกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจของบริษัิัท
ทก่ิอย่��งถืกูิติอ้งและสอดำคลอ้งกิบักิฎริะเบยี่บห้ริอืมุ่�ติริฐ�นติ��งๆ

นโยบายกี่ารปฏิิบัติิติามหลักี่สิที่ธิีมนุษัยชุน
บริษัิัทฯ ให้ค้ว�มุ่สำ�คัญติ�อคว�มุ่เสมุ่อภ�คเท��เทยี่มุ่กัินของบค่คล 
โดำย่ไมุ่�กิริะทำ�กิ�ริใดำๆ อนัเป็นกิ�ริละเมุ่ดิำสิทธิุมุ่นษ่ัย่ช้นเลอืกิปฏิบิตัิิ
อย่��งไมุ่�เป็นธุริริมุ่ติ�อบ่คคลเพิ่ริ�ะเห้ติ่แห้�งคว�มุ่แติกิติ��งในเริื�อง
ถืิ�นกิำ�เนิดำ เช้ื�อช้�ติิ เพิ่ศ อ�ย่่ กิ�ริศึกิษั� คว�มุ่พิ่ิกิ�ริ ฐ�นะท�ง
เศริษัฐกิิจ  สังคมุ่ ห้ริอืคว�มุ่คิดำเห้็นท�งกิ�ริเมุ่ือง 

 แนวที่างปฏิิบัติิดั�านสิที่ธิีมนุษัยชุน ไดั�แกี่่ 
 1. สนับสน่นให้้พิ่นักิง�นใช้้สิทธิุของตินในฐ�นะพิ่ลเมุ่ือง 
  โดำย่ช้อบธุริริมุ่ติ�มุ่ริฐัธุริริมุ่นูญและติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ 
 2. ริกัิษั�ข้อมุู่ลส�วนบ่คคลของพิ่นักิง�น เช้�น ช้ีวปริะวัติิ  
  ปริะวตัิส่ิขภ�พิ่ ปริะวัติกิิ�ริทำ�ง�นและอื�นๆ ของพิ่นักิง�น  
  กิริณีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ห้ริอืกิ�ริถื��ย่โอนข้อมุู่ลส�วนติัวของ 
  พิ่นกัิง�นสู�ส�ธุ�ริณะจะทำ�ไดำต้ิ�อเมุ่ื�อไดำร้ิบัคว�มุ่เห้น็ช้อบ 
  จ�กิพิ่นกัิง�นผูู้น้ั�น ทั�งนี� กิ�ริล�วงละเมุ่ดิำถือืเป็นคว�มุ่ผู้ดิำ 
  ท�งวินัย่ เว้นแติ�ไดำ้กิริะทำ�ไปติ�มุ่ริะเบีย่บบริษัิัท ห้ริอื 
  ติ�มุ่คำ�สั�งของเจ�้พิ่นกัิง�นผูู้มุ้่อีำ�น�จห้ริอืติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ 
 3. ไมุ่�สนับสน่นกิิจกิ�ริที�ละเมุ่ิดำห้ลักิสิทธิุมุ่น่ษัย่ช้นส�กิล 
  และกิ�ริท่จริติิ 
 4. พิ่นักิง�นท่กิคนจะไมุ่�กิริะทำ�กิ�ริใดำๆ ที�เป็นกิ�ริละเมุ่ิดำ 
  ห้ริอืค่กิค�มุ่ไมุ่�ว��จะเป็นท�งว�จ� ห้ริอืกิ�ริกิริะทำ�ติ�อ 
  ผูู้้อื�นบนพิ่ื�นฐ�นของวัฒนธุริริมุ่ เช้ื�อช้�ติิ เพิ่ศ ศ�สน�  
  กิ�ริศึกิษั� อ�ย่่ สถื�นภ�พิ่สมุ่ริส ริสนิย่มุ่ท�งเพิ่ศ  
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  อตัิลกัิษัณแ์ละ/ห้ริอืกิ�ริแสดำงออกิท�งเพิ่ศ คว�มุ่พิ่กิิ�ริ 
  ท�งริ��งกิ�ย่และจติิใจ ริวมุ่ถึืงคว�มุ่คิดำเห้็น แนวคิดำ 
  และริูปแบบกิ�ริทำ�ง�น ซึ�งจะเน้นย่ำ�ไมุ่�ให้้พิ่นักิง�น 
  แติ�ละคนมุ่องข้�มุ่คว�มุ่คิดำเห้็นของผูู้้อื�นที�แติกิติ��ง 
  ห้ริอืเป็นแนวคดิำแปลกิให้มุ่� เพิ่ริ�ะแนวคดิำในนวตัิกิริริมุ่ 
  และกิ�ริสริ้�งสริริค์วิธีุกิ�ริแกิ้ปัญห้�มุ่ีคว�มุ่สำ�คัญ 
  อย่��งย่ิ�งติ�อคว�มุ่สำ�เริจ็ของบริษัิัทฯ

  อกีิทั�ง บริษัิัทฯ ไมุ่�ไดำ้ริบัเริื�องริอ้งเริยี่นกิ�ริละเมุ่ิดำสิทธิุ
มุ่นษ่ัย่ช้น อนัเนื�องมุ่�จ�กิกิ�ริดำำ�เนนิธุ่ริกิจิของบริษัิัทฯ ทั�งห้น�วย่ง�น
ภ�ย่ในและภ�ย่นอกิองค์กิริ ติลอดำจนบริษัิัทฯ ไมุ่�มุ่ีกิริณีพิ่ิพิ่�ท
ท�งกิฎห้มุ่�ย่ทั�งในเริื�องแริงง�น กิ�ริบงัคบัใช้้แริงง�นห้ริอืแริงง�น
ท�ส กิ�ริใช้้แริงง�นเดำ็กิ สิทธิุของผูู้้บริโิภค และกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ
แติ�ปริะกิ�ริใดำ
 ทั�งนี� นโย่บ�ย่และมุ่�ติริกิ�ริดำังกิล��วไดำ้มุ่ีกิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ�ไว้
บนเวบ็ไซติข์องบริษัิัท (www.muangthaicap.com > นกัิลงทน่ 
สัมุ่พิ่ันธ์ุ > กิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืน > นโย่บ�ย่บริริษััทภิบ�ล > 
นโย่บ�ย่ดำ้�นสิทธิุมุ่น่ษัย่ช้น)
 
กี่ารติ่อติ�านกี่ารทีุ่จรติิคอรร์ปัชุนั

นโยบายกี่ารติ่อติ�านกี่ารทีุ่จรติิคอรร์ปัชุนั
บริษัิัทฯ ติริะห้นักิว��กิ�ริทจ่ริติิคอริร์ิปัช้นัส�งผู้ลริ�้ย่และเป็นอ่ปสริริค
ติ�อกิ�ริพิ่ฒัน�สังคมุ่และเศริษัฐกิจิของปริะเทศ เป็นกิ�ริกิริะทำ�ท�ง
ธุ่ริกิิจที�ไมุ่�ถืูกิติ้องกิ�อให้้เกิิดำคว�มุ่ไมุ่�เป็นธุริริมุ่ท�งธุ่ริกิิจ อนัจะส�ง
ผู้ลเสีย่ติ�อช้ื�อเสีย่งของบริษัิัทฯ ทั�งดำ�้นจริยิ่ธุริริมุ่ในกิ�ริดำำ�เนนิธุ่ริกิจิ 
คว�มุ่ส�มุ่�ริถืในกิ�ริแข�งขัน และไมุ่�เป็นที�ย่อมุ่ริบัในริะดำับส�กิล 
ริวมุ่ทั�งทำ�ให้ผูู้้้ถือืห้่น้ นักิลงทน่ และผูู้้มุ่สี�วนไดำเ้สีย่ทก่ิฝ่่�ย่ ข�ดำคว�มุ่
เช้ื�อมุ่ั�น บริษัิัทฯ จงึถือืเป็นห้ลกัิกิ�ริสำ�คญัในกิ�ริดำำ�เนนิธุ่ริกิจิ ที�จะ
ไมุ่�สนับสน่นกิิจกิ�ริ กิล่�มุ่บ่คคล ห้ริือบ่คคลที�มีุ่ส�วนริ�วมุ่กิับกิ�ริ
แสวงห้�ผู้ลปริะโย่ช้นอ์นัไมุ่�พึิ่งไดำร้ิบัไมุ่�ว��ท�งติริงห้ริอืท�งออ้มุ่จ�กิ
กิ�ริใช้้อำ�น�จห้น้�ที�โดำย่มุ่ิช้อบ และพิ่ริอ้มุ่ที�จะริ�วมุ่มุ่ือกิับภ�คริฐั 
ภ�คเอกิช้น สื�อมุ่วลช้น และองคก์ิริริะห้ว��งปริะเทศ เพืิ่�อแสดำงคว�มุ่
มุ่่�งมุ่ั�นในกิ�ริติ�อติ�้นกิ�ริคอริร์ิปัช้นัทก่ิริปูแบบ คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท
จงึไดำมุ้่มีุ่ติอินมุ่่ตัินิโย่บ�ย่และมุ่�ติริกิ�ริติ�อต้ิ�นกิ�ริคอริร์ิปัช้ันของ 
บริษัิัทฯ โดำย่ใช้แ้นวท�งของห้น�วย่ง�นท�งกิ�ริ ริวมุ่ทั�ง “โคริงกิ�ริ
แนวริ�วมุ่ปฏิบัิติขิองภ�คเอกิช้นไทย่ในกิ�ริติ�อติ�้นทจ่ริติิ” โดำย่บริษัิัทฯ 
ไดำ้กิำ�ห้นดำแนวท�งไดำ้กิำ�ห้นดำแนวท�งและกิ�ริปฏิิบัติิง�นอย่��ง
โปริ�งใส เพิ่ื�อถืือเป็นห้ลักิปฏิิบัติิที�ชั้ดำเจนในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ ซึ�ง
กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริิห้�ริ และพิ่นักิง�นท่กิคนติ้องปฏิิบัติิติ�มุ่อย่��ง
เคริ�งคริดัำ  ดำังติ�อไปนี�

 1. บริษัิัทฯ ห้้�มุ่กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นักิง�นของ 
  บริษัิัทฯ ไมุ่�ให้้เริยี่กิริอ้ง ดำำ�เนินกิ�ริ ห้ริอืย่อมุ่ริบักิ�ริ 
  คอริร์ิปัช้นัในทก่ิริปูแบบทั�งท�งติริงห้ริอืท�งออ้มุ่ ทั�งที� 
  เป็นติวัเงนิห้ริอืไมุ่�เป็นติวัเงนิแกิ�ห้น�วย่ง�นของริฐั ห้ริอื 
  ห้น�วย่ง�นเอกิช้น คู�ค้�ที�บริษัิัทฯ ไดำ้ดำำ�เนินธุ่ริกิิจห้ริอื 
  ติิดำติ�อดำ้วย่เพิ่ื�อปริะโย่ช้น์ติ�อองค์กิริ ตินเอง คริอบคริวั  
  เพิ่ื�อนและคนริูจ้ักิห้ริอืเพิ่ื�อปริะโย่ช้น์ของธุ่ริกิิจ โดำย่ 
  คริอบคล่มุ่ถืึงท่กิธุ่ริกิิจและท่กิห้น�วย่ง�นที�เกีิ�ย่วข้อง 
  ของบริิษััทฯ และให้้มุ่ีกิ�ริสอบท�นกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่ 
  นโย่บ�ย่และมุ่�ติริกิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริคอริร์ิปัช้ันนี�อย่��ง 
  สมุ่ำ�เสมุ่อ ติลอดำจนทบทวนแนวท�งปฏิิบัติิและ 
  ข้อกิำ�ห้นดำในกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริเพิ่ื�อให้้สอดำคล้องกิับกิ�ริ 
  เปลี�ย่นแปลงของธุ่ริกิิจ ริะเบีย่บ ข้อบังคับ และ 
  ข้อกิำ�ห้นดำของกิฎห้มุ่�ย่ ทั�งนี� ห้�กิมุ่ีกิ�ริฝ่่�ฝื่นกิริะทำ� 
  กิ�ริใดำๆ อนัเป็นกิ�ริ สนับสน่นช้�วย่เห้ลือ ห้ริอืให้้คว�มุ่ 
  ริ�วมุ่มืุ่อกัิบกิ�ริคอริ์ริัปชั้นจะไดำ้ริับกิ�ริพิิ่จ�ริณ�โทษั 
  ติ�มุ่ริะเบีย่บของบริษัิัทฯ
 2. บริษัิัทฯ ไมุ่�ให้้คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่ือห้ริอืสนับสน่นกิิจกิริริมุ่ใดำๆ  
  บ่คคลห้ริอืองค์กิริที�กิริะทำ�ผู้ิดำกิฎห้มุ่�ย่ เกิี�ย่วข้องกิับ 
  กิ�ริทจ่ริติิคอริร์ิปัช้นั ห้ริอืเป็นภยั่ติ�อสังคมุ่ คว�มุ่มุ่ั�นคง 
  ของปริะเทศ
 3. ไมุ่�กิริะทำ�พิ่ฤติิกิริริมุ่ใดำ ๆ  ที�แสดำงให้้เห้็นว��เป็นกิ�ริริบั 
  สินบน ห้ริอืติิดำสินบนแกิ�ผูู้้มีุ่ส�วนไดำ้เสีย่ในเริื�องที�ติน 
  ทำ�ห้น้�ที�ริบัผู้ิดำช้อบทั�งท�งติริงและท�งออ้มุ่ เพิ่ื�อให้้ 
  ไดำ้มุ่�ซึ�งผู้ลปริะโย่ช้น์ในท�งมุ่ิช้อบ

 ทั�งนี� นโย่บ�ย่และมุ่�ติริกิ�ริดำังกิล��วไดำ้มุ่ีกิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ�ไว้
บนเว็บไซต์ิของบริิษััทฯ (www.muangthaicap.com > 
นักิลงท่นสัมุ่พิ่ันธ์ุ > กิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืน > นโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับ
ดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี > นโย่บ�ย่กิ�ริติ�อติ้�นท่จริติิคอริปัช้ัน) 
 โดำย่บริษัิัทฯ ไดำ้ริบักิ�ริริบัริอง (Certified) เป็นสมุ่�ช้ิกิ
แนวริ�วมุ่ปฏิิบัติิของภ�คเอกิช้นไทย่ในกิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริท่จริิติ 
(CAC) อย่��งเป็นท�งกิ�ริ อนัเป็นส�วนห้นึ�งในแนวท�งกิ�ริดำำ�เนิน
ธุ่ริกิิจที�สอดำคล้องติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี  ไดำ้ผู้��นกิ�ริ
ริับริองกิ�ริติ�ออ�ย่่ใบริับริองคริั�งที� 1 เมุ่ื�อวันที� 30 มุ่ิถ่ืน�ย่น 
2565 จ�กิโคริงกิ�ริแนวริ�วมุ่ปฏิิบัติิของภ�คเอกิช้นไทย่ในกิ�ริ
ติ�อติ้�นกิ�ริท่จริติิ 
 อกีิทั�ง บริษัิัทฯ ไมุ่�พิ่บปริะเดำ็นปัญห้�ห้ริอืข้อบกิพิ่ริ�อง ที�
เป็นส�ริะสำ�คัญเกิี�ย่วกิับกิ�ริดำำ�เนินคดำีที�เกิี�ย่วข้องกิับกิ�ริติ�อติ้�น
กิ�ริแข�งขัน กิ�ริทำ�ล�ย่คว�มุ่น��เชื้�อถืือ กิ�ริผูู้กิข�ดำท�งกิ�ริค้� 
เห้ติ่กิ�ริณ์เลือกิปฏิิบัติิเห้ติ่ท่จริติิคอริร์ิปัช้ัน ติลอดำจนไมุ่�มุ่ีค��ปริบั
ห้ริอืกิ�ริถืูกิลงโทษัที�ไมุ่�ใช้�กิ�ริปริบั อันเนื�องจ�กิกิ�ริดำำ�เนินง�น
ไมุ่�สอดำคล้องกิบักิฎห้มุ่�ย่ห้ริอืขอ้กิำ�ห้นดำที�เกิี�ย่วขอ้ง และกิ�ริละเมุ่ดิำ
จริริย่�บริริณในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจแติ�อย่��งใดำ
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กี่ระบวนกี่ารในกี่ารประเมินความเส่�ยงดั�านกี่ารคอรร์ปัชุนั
กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริท่กิคนของบริษัิัทฯ ติริะห้นักิและมีุ่คว�มุ่เข้�ใจว��กิริะบวนกิ�ริท�งธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ อ�จมุ่ีคว�มุ่เสี�ย่งจ�กิกิ�ริ
คอริร์ิปัช้ันและกิ�ริให้้สินบน เพิ่ื�อขจดัำคว�มุ่เสี�ย่งกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริจงึไดำ้กิำ�ห้นดำให้้มุ่ีกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เสี�ย่งจ�กิกิ�ริท่จริติิคอริร์ิปัช้ัน
และกิ�ริให้้สินบนที�อ�จเกิิดำขึ�นในบริษัิัทฯ อย่��งสมุ่ำ�เสมุ่อ อย่��งน้อย่ปีละ 1 คริั�ง และทบทวนมุ่�ติริกิ�ริกิ�ริจดัำกิ�ริคว�มุ่เสี�ย่งที�ใช้้อยู่�ให้้
เห้มุ่�ะสมุ่ที�จะป้องกิันคว�มุ่เสี�ย่งให้้อยู่�ในริะดำับที�ย่อมุ่ริบัไดำ้นอกิจ�กินี� ผูู้้บริหิ้�ริของบริษัิัทฯ จะติ้องมุ่ีกิ�ริสื�อส�ริไปย่ังพิ่นักิง�นท่กิคนใน
ริะดำับติ��ง ๆ ให้้เข้�ใจและให้้คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่ือกิันอย่��งติ�อเนื�องเพิ่ื�อจดัำกิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งดำังกิล��วไดำ้อย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่
 บริษัิัทฯ ไดำ้จัดำทำ�ขั�นติอนปฏิิบัติิในกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เสี�ย่งด้ำ�นกิ�ริคอริร์ิปัชั้นเพิ่ื�อใช้้เป็นแนวปฏิิบัติิให้้สอดำคล้องกัิบนโย่บ�ย่
ติ�อติ้�นกิ�ริคอริร์ิปัช้ัน โดำย่มุ่ีวัติถื่ปริะสงค์เพิ่ื�อเสริมิุ่สริ�้งจริยิ่ธุริริมุ่ มุ่�ติริกิ�ริปฏิิบัติิในกิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริคอริร์ิปัช้ันทั�วทั�งองค์กิริและนำ�ไป
ปฏิิบัติิจนเป็นวัฒนธุริริมุ่องค์กิริ

กระบวนการ
สำาหรับต่อต้าน
การคอร์รัปชัน

หลักการดำาเนินธุรกิจ / การบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง

การสร้างวฒันธรรมองค์กร / เพ่ิมความตระหนัก / ช่องทางการร้องเรียน

การติดต่อส่ือสาร

การประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน

การทบทวน ติดตาม
นโยบาย และการพัฒนามาตรการ
ปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

 บริษัิัทฯ มุ่กีิ�ริปริะเมิุ่นคว�มุ่เสี�ย่งที�เกิี�ย่วขอ้งกิบักิ�ริทจ่ริติิ 

ภ�ย่ในบริษัิัทฯ ริวมุ่ถึืงกิ�ริเติริยี่มุ่คว�มุ่พิ่ริอ้มุ่ในกิ�ริปริะเมุ่นิตินเอง

เกิี�ย่วกิับมุ่�ติริกิ�ริติ�อต้ิ�นคอริ์ริัปช้ัน บริิษััทฯ เชื้�อว��ปัจจัย่ที�

กิ�อให้้เกิิดำกิ�ริท่จริติิคอริร์ิปัชั้นส�มุ่�ริถืควบค่มุ่ไดำ้ดำ้วย่ริะบบกิ�ริ

ควบคมุ่่ภ�ย่ในที�ดำี มุ่ีกิ�ริจดัำกิ�ริกิริะบวนกิ�ริทำ�ง�น กิ�ริแบ�งแย่กิ

ห้น้�ที�และโคริงสริ�้งห้น�วย่ง�นที�ช้ัดำเจนไมุ่�ซับซ้อนจนทำ�ให้้เกิิดำ

ปัญห้�ริอย่ติ�อในกิ�ริทำ�ง�นมุ่ีกิ�ริส�งเสริมิุ่และสนับสน่นในเริื�อง

จติิสำ�นึกิกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นท�งค่ณธุริริมุ่ จริยิ่ธุริริมุ่ มุ่ีกิ�ริ

พิ่ัฒน�บ่คล�กิริให้้มุ่ีคว�มุ่ริู ้คว�มุ่ส�มุ่�ริถื คว�มุ่กิล้�แสดำงออกิใน

กิ�ริปฏิเิสธุเริื�องทจ่ริติิคอริร์ิปัช้นั สริ�้งเคริอืข��ย่ริะห้ว��งห้น�วย่ง�น

เพิ่ื�อปฏิบัิติกิิ�ริเฝ้่�ริะวงั มุ่กีิ�ริสนบัสนน่และปริะช้�สัมุ่พัิ่นธ์ุช้�องท�ง

ศูนย่ร์ิบัเริื�องริอ้งเริยี่น ริวมุ่ถึืงมุ่�ติริกิ�ริค่มุ้่คริองและริกัิษั�คว�มุ่ลบั

ของผูู้้ริอ้งเริยี่น มุ่ีกิริะบวนกิ�ริติริวจสอบ ติิดำติ�มุ่ ควบค่มุ่ เพิ่ื�อ

เป็นกิ�ริส�งสัญญ�ณกิ�ริเฝ้่�ริะวังปัญห้�ท่จริิติคอริ์ริัปชั้นของ 

บริิษััทฯ อย่��งจริิงจังมีุ่กิริะบวนกิ�ริสืบสวนสอบสวนที�โปริ�งใส 

น��เช้ื�อถืือและมุ่ีคว�มุ่ย่่ติิธุริริมุ่ มุ่ีกิ�ริกิำ�ห้นดำบทลงโทษัที�ช้ัดำเจน 

และเข้มุ่งวดำติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นักิง�นท่กิริะดำับที�

กิริะทำ�กิ�ริท่จริติิคอริร์ิปัช้นั โดำย่บริษัิัทฯ จะถือืปฏิบิตัิติิ�มุ่นโย่บ�ย่

กิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริท่จริติิกิ�ริคอริร์ิปัช้ันอย่��งจริงิจงัและติ�อเนื�อง

นโยบายกี่ารแจ�งเบาะแสกี่ารกี่ระที่ำาผิู้ดั 
บริิษััทฯ ติริะห้นักิและเล็งเห้็นถึืงคว�มุ่สำ�คัญในกิ�ริเสริิมุ่สริ้�ง
คว�มุ่สัมุ่พัิ่นธ์ุและคว�มุ่เข�้ใจอนัดำรีิะห้ว��งผูู้้มีุ่ส�วนไดำเ้สีย่ทก่ิกิล่�มุ่กัิบ
บริษัิัทฯ ไดำ้แกิ� ผูู้้ถืือห้่้น ลูกิค้� คู�ค้� เจ�้ห้นี� ผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นักิง�น
ของบริษัิัทฯ ติลอดำจนผูู้้ที�ไดำร้ิบัผู้ลกิริะทบจ�กิกิ�ริดำำ�เนนิง�นของ
บริษัิัทส�มุ่�ริถืแจง้เริื�องริอ้งเริยี่นห้ริอืให้้ข้อมุู่ลมุ่�ย่ังบริษัิัทฯ ไดำ้
เมุ่ื�อพิ่บเห้็นห้ริอืทริ�บ ห้ริอืมุ่ีข้อสงสัย่ ห้ริอืมุ่ีเห้ติ่อนัควริเช้ื�อโดำย่
ส่จริติิว�� บริษัิัทฯ ห้ริอืพิ่นกัิง�นของบริษัิัทฯ มีุ่กิ�ริกิริะทำ�ที�ฝ่่�ฝื่น
ห้ริอืไมุ่�ปฏิบิตัิติิ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ ริะเบยี่บ ขอ้บงัคบักิ�ริกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�ริ
ที�ดำ ี จริริย่�บริริณธุ่ริกิิจ นโย่บ�ย่ ริะเบีย่บปฏิิบัติิอนัอ�จจะกิ�อให้้
เกิิดำคว�มุ่เสีย่ห้�ย่ติ�อบริษัิัทฯ

มาติรกี่ารกี่ารร�องเรย่น และกี่ารแจ�งเบาะแส
บริษัิัทฯ ไดำ้จดัำให้้มุ่ีช้�องท�งกิ�ริริอ้งเริยี่นและกิ�ริแจง้เบ�ะแส ซึ�ง
คริอบคลมุ่่ติั�งแติ�กิ�ริริบัเริื�องริอ้งเริยี่นกิ�ริติริวจสอบขอ้เทจ็จริงิ และ
กิ�ริสร่ิปผู้ล ริวมุ่ถึืงกิ�ริค้่มุ่คริองผูู้แ้จง้เริื�องและบ่คคลที�เกิี�ย่วข้อง 
เพิ่ื�อริับเริื�องริ้องเริีย่นห้ริือข้อคิดำเห้็นห้ริือข้อเสนอแนะจ�กิผูู้้มีุ่
ส�วนไดำเ้สีย่ที�ไดำร้ิบัผู้ลกิริะทบ ห้ริอืมุ่คีว�มุ่เสี�ย่งที�จะไดำร้ิบัผู้ลกิริะทบ
จ�กิกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ ห้ริอืจ�กิกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ของ
กิริริมุ่กิ�ริผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นกัิง�นของบริษัิัทฯ เกิี�ย่วกิบักิ�ริกิริะทำ�ผู้ดิำ
กิฎห้มุ่�ย่ห้ริอืจริริย่�บริริณริวมุ่ถึืงพิ่ฤติกิิริริมุ่ที�อ�จส�อถึืงกิ�ริทจ่ริติิ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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ขั้อบเขั้ติกี่ารแจ�งเบาะแส หรอืขั้�อร�องเรย่น
หากี่ผู้้�ใดัม่เบาะแสเกี่่�ยวกี่ับกี่ารกี่ระที่ำาผิู้ดั ซื้่�งเขั้�าเงื�อนไขั้ในเรื�อง
ติ่อไปน่�
 1) กิ�ริกิริะทำ�ผู้ิดำกิฎห้มุ่�ย่ นโย่บ�ย่/ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแล 
  กิิจกิ�ริ ห้ริอืจริริย่�บริริณธุ่ริกิิจ 
 2) พิ่ฤติกิิริริมุ่ที�อ�จส�งถึืงกิ�ริทจ่ริติิห้ริอืปริะพิ่ฤติไิมุ่�ช้อบ  
  เพิ่ื�อแสวงห้�ปริะโย่ช้นท์ี�มุ่คิวริไดำโ้ดำย่ช้อบดำว้ย่กิฎห้มุ่�ย่ 
  เพิ่ื�อตินเองและห้ริอืผูู้้อื�น เช้�น กิ�ริท่จริติิคอริร์ิปัชั้น  
  กิ�ริย่ักิย่อกิทริพัิ่ย่์ กิ�ริฉ้อโกิง เป็นติ้น
 3) กิ�ริฝ่่�ฝื่นติ�มุ่กิฎ ริะเบีย่บ ข้อบังคับของบริษัิัท
 4) กิ�ริไดำ้ริบัคว�มุ่ไมุ่�เป็นธุริริมุ่ในกิ�ริปฏิิบัติิง�น ห้ริอื 
  พิ่บเห้น็ริะบบกิ�ริควบคมุ่่ภ�ย่ในที�บกิพิ่ริ�องของบริษัิัทฯ  
  จนทำ�ให้้สงสัย่ไดำ้ว��อ�จเป็นช้�องท�งในกิ�ริท่จริิติ 
  คอริร์ิปัชั้น ห้ริอืทำ�ให้ส้งสัย่ไดำว้��อ�จเป็นช้�องท�งในกิ�ริ 
  ท่จริติิคอริร์ิปัช้ัน ห้ริอืทำ�ให้้บริษัิัทฯ เสีย่ผู้ลปริะโย่ช้น์

ชุอ่งที่างในกี่ารแจ�งเบาะแสหรอืร�องเรย่น 
 1) ส่งจดัหมายอเิล็กี่ที่รอนิกี่ส์ 
  (Email : whistleblower@muangthaicap.com)
 2) ส่งจดัหมายส่งที่างไปรษัณ่ย ์จา่หน�าซื้อง และส่งมาที่่�
  ค่ณกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่
   ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ
  บริษัิัท เมุ่ืองไทย่ แคปปิติอล จำ�กิัดำ (มุ่ห้�ช้น)
  332/1 ถืนนจริญัสนทิวงศ์ แขวงบ�งพิ่ลดัำ 
  เขติบ�งพิ่ลดัำ กิร่ิงเทพิ่ฯ 10700
 3) โที่รศัพัที่์ถ่ืงฝ่่ายรบัเรื�องร�องเรย่น 081-751-1587 

กี่ระบวนกี่ารในกี่ารพัิจารณาเบาะแสหรอืขั้�อร�องเรย่น
 1. ขอ้มุ่ลูที�ไดำร้ิบัจะถือืเป็นคว�มุ่ลบัและไมุ่�มุ่กีิ�ริเปิดำเผู้ย่ช้ื�อ 
  ผูู้ท้ี�แจง้เบ�ะแส ห้ริอืผูู้ร้ิอ้งเริยี่นติ�อส�ธุ�ริณะช้น ห้�กิ 
  ไมุ่�ไดำร้ิบัคว�มุ่ย่ินย่อมุ่ 
 2. ริ�ย่ละเอีย่ดำของเบ�ะแส ห้ริือข้อริ้องเริีย่นติ้องเป็น 
  คว�มุ่จริงิ มุ่คีว�มุ่ชั้ดำเจนห้ริอืพิ่อที�จะนำ�สืบห้�ขอ้เทจ็จริงิ 
  เพิ่ื�อดำำ�เนินกิ�ริติ�อไปไดำ้
 3) ริะย่ะเวล�ติอบกิลับผูู้้ริอ้งเริยี่นไมุ่�ควริเกินิ 3 วนั ห้ลงัจ�กิ 
  ไดำ้ริบัข้อริอ้งเริยี่น
 4) ริะย่ะเวล�ในกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริริอ้งเริยี่นขึ�นอยู่�กิับคว�มุ่ 
  ซบัซอ้นของเริื�องคว�มุ่เพิ่ีย่งพิ่อของเอกิส�ริห้ลักิฐ�น 
  ที�ไดำ้ริบัจ�กิผูู้้ริอ้งเริยี่น ริวมุ่ถึืงเอกิส�ริห้ลักิฐ�น และ 
  คำ�ช้ี�แจงของผูู้้ถืูกิริอ้งเริยี่น แติ�ไมุ่�เกิิน 30 วันทำ�กิ�ริ
 5) ผูู้ท้ี�แจง้เบ�ะแส ห้ริอืขอ้ริอ้งเริยี่น จะไดำร้ิบัคว�มุ่ค่มุ้่คริอง 
  สิทธิุไมุ่�ว��จะเป็นพิ่นักิง�น ห้ริอืบ่คคลภ�ย่นอกิ
 6) ผูู้ร้ิบัขอ้ริอ้งเริยี่น และผูู้มุ้่สี�วนเกิี�ย่วขอ้งกิบักิริะบวนกิ�ริ 
  ติริวจสอบห้�ขอ้เทจ็จริงิ ต้ิองเกิบ็ขอ้มูุ่ลที�เกิี�ย่วขอ้งเป็น 
  คว�มุ่ลับจะเปิดำเผู้ย่เท��ที�จำ�เป็น โดำย่คำ�นึงถึืงคว�มุ่ 
  ปลอดำภัย่ และคว�มุ่เสีย่ห้�ย่ของผูู้้ริอ้งเริยี่น ห้ริอืผูู้้ให้้ 
  คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่อืในกิ�ริติริวจสอบขอ้เทจ็จริงิ ห้ริอืแห้ล�งที�มุ่� 
  ของข้อมุู่ล ห้ริอืบ่คคลที�เกิี�ย่วข้อง

มาติรกี่ารคุ�มครองผู้้�แจ�งเบาะแสหรอืผู้้�ร�องเรย่น และกี่ารรกัี่ษัา
ความลับ
  
 1. บริษัิัทฯ จะเกิบ็ขอ้มุ่ลูและติวัตินของผูู้้แจง้เบ�ะแส ห้ริอื 
  ผูู้้ริอ้งเริยี่น และผูู้้ถืูกิริอ้งเริยี่นเป็นคว�มุ่ลับ
 2. บริิษััทฯ จะเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลเท��ที�จำ�เป็น โดำย่คำ�นึงถึืง 
  คว�มุ่ปลอดำภัย่และคว�มุ่เสีย่ห้�ย่ของผูู้้ริ�ย่ง�น  
  แห้ล�งที�มุ่�ของข้อมุู่ลห้ริือบ่คคลที�เกิี�ย่วข้องที�ไดำ้ริับ 
  คว�มุ่เสีย่ห้�ย่จะไดำ้ริับกิ�ริบริริเท�คว�มุ่เสีย่ห้�ย่ดำ้วย่ 
  กิริะบวนกิ�ริที�เห้มุ่�ะสมุ่และเป็นธุริริมุ่
 3. บริษัิัทฯ จะไมุ่�กิริะทำ�กิ�ริใดำอันไมุ่�เป็นธุริริมุ่ติ�อผูู้้แจ้ง 
  เบ�ะแสผูู้้ริ้องเริีย่นไมุ่�ว��จะโดำย่กิ�ริเปลี�ย่นแปลง 
  ติำ�แห้น�งง�น ลักิษัณะง�น สถื�นที�ทำ�ง�น สั�งพิ่ักิง�น  
  ข�มุ่ขู� ริบกิวนกิ�ริปฏิิบัติิง�น เลิกิจ�้ง ห้ริอืกิริะทำ�กิ�ริ 
  อื�นใดำที�มีุ่ลักิษัณะเป็นกิ�ริปฏิิบัติิอย่��งไมุ่�เป็นธุริริมุ่ติ�อ 
  ผูู้้แจง้เบ�ะแสห้ริอืผูู้้ริอ้งเริยี่น ห้ริอืผูู้้ให้้คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่ือใน 
  กิ�ริติริวจสอบข้อเท็จจริงิ
 4. กิริณีผูู้้ที�ริ้องเริีย่น ห้ริือผูู้้ที�ให้้คว�มุ่ริ�วมุ่มืุ่อในกิ�ริ 
  ติริวจสอบขอ้เทจ็จริงิส�มุ่�ริถืริอ้งขอให้บ้ริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำ 
  มุ่�ติริกิ�ริค่้มุ่คริองที�เห้มุ่�ะสมุ่ไดำ้ ห้ริือบริิษััทฯ อ�จ 
  กิำ�ห้นดำมุ่�ติริกิ�ริค่้มุ่คริองโดำย่ผูู้้ริอ้งเริยี่นห้ริอืผูู้้ที�ให้้ 
  คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่อืในกิ�ริติริวจสอบขอ้เทจ็จริงิไมุ่�ติอ้งริอ้งขอ 
  กิ็ไดำ้ ห้�กิเห้็นว��เป็นเริื�องที�มุ่ีแนวโน้มุ่ที�จะเกิิดำคว�มุ่ 
  เดำือดำริอ้นเสีย่ห้�ย่ ห้ริอืคว�มุ่ไมุ่�ปลอดำภัย่
 
 กี่ระบวนกี่ารและขัั้�นติอนกี่ารจดัักี่ารขั้�อร�องเรย่นและกี่าร
แจ�งเบาะแส
 เมุ่ื�อพิ่บเห้็นเห้ติ่กิ�ริณ์ที�มุ่ีกิ�ริฝ่่�ฝื่น ห้ริือไมุ่�ปฏิิบัติิติ�มุ่
กิฎห้มุ่�ย่และกิฎริะเบยี่บ ห้ลกัิกิ�ริคู�มุ่อืแนวท�งปฏิิบตัิติิ�มุ่นโย่บ�ย่
ติ�อติ�้นกิ�ริทจ่ริติิคอริร์ิปัช้นั ริวมุ่ถึืงกิ�ริริอ้งเริยี่นส�มุ่�ริถืแจง้เริื�อง
ผู้��นช้�องท�งในกิ�ริริ้องเริีย่นและกิ�ริแจ้งเบ�ะแส ส�วนในกิริณี
พิ่นักิง�นห้�กิพิ่บเห้็นเห้ติ่กิ�ริณ์ดำังกิล��วควริสอบถื�มุ่ห้ริอืปริกึิษั�
ผูู้บ้งัคบับญัช้�กิ�อนเป็นลำ�ดำบัแริกิ และห้�กิไมุ่�แน�ใจ ห้ริอืไมุ่�สะดำวกิใจ 
ที�จะทำ�เช้�นนั�น ส�มุ่�ริถืแจง้เริื�องผู้��นช้�องท�งในกิ�ริริอ้งเริยี่นและ
กิ�ริแจง้เบ�ะแสเมุ่ื�อผูู้ร้ิบัเริื�องริอ้งเริยี่นริบัเริื�องริอ้งเริยี่นแล้วส�มุ่�ริถื
พิ่ิจ�ริณ�ดำำ�เนินกิ�ริติ�มุ่คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ ห้ริอืส�งเริื�องให้้บ่คคลที�
เกีิ�ย่วขอ้งโดำย่พิ่จิ�ริณ�ถึืงคว�มุ่เป็นอสิริะในกิ�ริดำำ�เนนิกิ�ริติ�มุ่เนื�อห้�
ห้ริือปริะเดำ็นที�ไดำ้ริับกิ�ริริ้องเริีย่นเพิ่ื�อดำำ�เนินกิ�ริกิ�ริติริวจสอบ 
ห้�ข้อเท็จจริงิ พิ่ริอ้มุ่ทั�งติิดำติ�มุ่คว�มุ่คืบห้น้�เพิ่ื�อให้้มัุ่�นใจว��มุ่ีกิ�ริ
ดำำ�เนินกิ�ริที�เห้มุ่�ะสมุ่กิับข้อริอ้งเริยี่นที�ไดำ้ริบั

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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 กี่ารร�องเรย่นหรอืแจ�งเบาะแสโดัยไม่สุจรติิ
 ห้�กิพิ่บว��กิ�ริริอ้งเริยี่นห้ริอืแจง้เบ�ะแส เป็นกิ�ริกิริะทำ�
โดำย่ไมุ่�ส่จริติิห้ริอืกิ�ริริ�ย่ง�นขอ้มุ่ลูมุ่�นั�นเป็นเทจ็ อนัเนื�องมุ่�จ�กิ
เจติน�บดิำเบอืนข้อเทจ็จริงิ ห้ริอืเป็นกิ�ริกิล��วริ�้ย่ติ�อผูู้อ้ื�น กิริณเีป็น
พิ่นักิง�นของบริษัิัทฯ จะถืือว��มีุ่คว�มุ่ผู้ิดำท�งจริริย่�บริริณของ 
บริษัิัทฯ ส�วนกิ�ริกิำ�ห้นดำบทลงโทษั ห้�กิกิ�ริกิริะทำ�ดำังกิล��วทำ�ให้้
บริษัิัทฯ ไดำ้ริบัคว�มุ่เสีย่ห้�ย่ บริษัิัทฯ จะพิ่ิจ�ริณ�ดำำ�เนินกิ�ริติ�มุ่
กิฎห้มุ่�ย่

มาติรกี่ารดัำาเนินกี่ารกี่ับผู้้�ที่่�กี่ระที่ำาไม่เป็นไปติามนโยบายและ
แนวปฏิิบัติิดัังกี่ล่าว
บริษัิัทฯ มุ่ีมุ่�ติริกิ�ริติ�อผูู้้ฝ่่�ฝื่นกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่นโย่บ�ย่ ห้�กิกิ�ริ
ฝ่่�ฝื่นนั�นมุ่มีุ่ลูคว�มุ่จริงิ ภ�ย่ห้ลงัจ�กิไดำด้ำำ�เนนิกิ�ริติ�มุ่มุ่�ติริกิ�ริ
สอบสวนจนถึืงที�ส่ดำ ริวมุ่ถึืงผูู้้บังคับบัญช้�โดำย่ติริงที�เพิ่ิกิเฉย่ติ�อ
กิ�ริกิริะทำ�ผู้ิดำ ห้ริอืริบัทริ�บว��มุ่ีกิ�ริกิริะทำ�ผิู้ดำแติ�ไมุ่�ดำำ�เนินกิ�ริ
จดัำกิ�ริให้้ถืูกิติ้อง ผูู้้ที�ละเมุ่ิดำกิฎห้มุ่�ย่ กิฎริะเบีย่บ นโย่บ�ย่ติ��ง ๆ 
ริวมุ่ถึืงขอ้พึิ่งปฏิบิตัิอิื�นๆ ของบริษัิัทฯ จะถืกูิดำำ�เนนิกิ�ริลงโทษัท�ง
วนิยั่ โดำย่พิิ่จ�ริณ�จ�กิเจติน� สภ�พิ่แวดำล้อมุ่ ผู้ลกิ�ริกิริะทำ�คว�มุ่ผู้ดิำ 
กิ�ริให้้คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่ือในกิ�ริสอบสวน กิ�ริดำำ�เนินกิ�ริของผูู้้ละเมุ่ิดำ 
เพิ่ื�อแกิไ้ขห้ริอืป้องกินัไมุ่�ให้เ้กิดิำเห้ติก่ิ�ริณ์ดำงักิล��วขึ�นอกีิ ซึ�งผูู้ล้ะเมุ่ดิำ
อ�จไดำร้ิบัโทษัท�งวนิยั่ ตัิ�งแติ�กิ�ริติกัิเติอืนจนถึืงโทษัท�งวนิยั่สูงส่ดำ 
คือกิ�ริเลิกิจ้�ง ทั�งนี� โทษัท�งวินัย่ให้้เป็นติ�มุ่ริะเบีย่บของ 
บริษัิัทฯ คำ�ติัดำสินติ�มุ่มุ่ติิที�ปริะช้่มุ่คณะนั�นๆ ถืือเป็นอนัสิ�นส่ดำ
 สำ�ห้ริบักิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทในกิริณีที�ไมุ่�ปฏิิบัติิติ�มุ่มุ่�ติริกิ�ริ
ติ�อติ้�นกิ�ริคอริร์ิปัช้ัน ซึ�งมุ่�ติริกิ�ริกิ�ริลงโทษัติ้องเป็นไปดำ้วย่ 
คว�มุ่ย่่ติิธุริริมุ่ เมุ่ื�อเปริยี่บเทีย่บกิับบทลงโทษัสำ�ห้ริบัพิ่นักิง�น

6.2 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
บริิษััทฯ มุ่่�งมุ่ั�นบริิห้�ริง�นและดำำ�เนินธุ่ริกิิจโดำย่คำ�นึงถึืงคว�มุ่
ริบัผู้ิดำช้อบติ�อสังคมุ่และผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ ไดำ้แกิ� ผูู้้ถืือห้่้น ลูกิค้� คู�ค้� 
พิ่นักิง�น ช้่มุ่ช้น และสังคมุ่ริอบดำ้�น เพิ่ื�อสริ�้งคว�มุ่ย่ั�งย่ืนในกิ�ริ
ดำำ�เนินธุ่ริกิิจ และส�มุ่�ริถืบริหิ้�ริกิิจกิ�ริให้้เติิบโติไดำ้อย่��งมุ่ั�งคง
และเป็นที�ย่อมุ่ริบัในสังคมุ่ ริวมุ่ทั�ง ส�มุ่�ริถืสริ�้งผู้ลติอบแทนให้้
กิับผูู้้ถืือห้่้นไดำ้อย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่โดำย่คำ�นึงถึืงผู้ลปริะโย่ช้น์และ
ผู้ลกิริะทบในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจที�มุ่ีติ�อผูู้้ที�มุ่ีส�วนเกิี�ย่วข้องกัิบ
บริษัิัทฯ ทั�งนี� บริษัิัทฯ ไดำ้มุ่ีนโย่บ�ย่ในกิ�ริดำำ�เนินง�น โดำย่มุ่่�งเน้น
คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบติ�อสังคมุ่
 ทั�งนี� ริ�ย่ละเอยี่ดำของจริริย่�บริริณธุ่ริกิจิไดำมุ้่กีิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ�
ไวบ้นเวบ็ไซติข์องบริษัิัท (www.muangthaicap.com > นกัิลงท่น
สัมุ่พิ่ันธ์ุ > กิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืน > นโย่บ�ย่บริริษััทภิบ�ล > 
นโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี > นโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิกิ�ริ
กิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี และจริริย่�บริริณธุ่ริกิิจ)  และปริ�กิฏิติ�มุ่
เอกิส�ริแนบ 5

6.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของ
นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแล
กิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 กี่ารเปล่�ยนแปลงและพััฒนากี่ารที่่�สำาคัญเกี่่�ยวกัี่บกี่าร
ที่บที่วนนโยบาย
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท ผูู้้บริหิ้�ริ ติลอดำจนพิ่นักิง�นท่กิคนให้้คว�มุ่
สำ�คญัและย่ดึำมุ่ั�นติ�อกิ�ริดำำ�เนนิธุ่ริกิจิติ�มุ่ห้ลกัิกิ�ริกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�ริ
ที�ดีำและจริริย่�บริริณธุ่ริกิิจมุ่�โดำย่ติลอดำ เพิ่ื�อให้้บริษัิัทฯ มีุ่กิ�ริ
บริหิ้�ริจดัำกิ�ริที�มุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่ มุ่ีคว�มุ่โปริ�งใส และติริะห้นักิถึืง
ผู้ลกิริะทบติ�อผูู้มุ้่สี�วนไดำเ้สีย่ทั�งท�งติริงและท�งออ้มุ่ทก่ิฝ่่�ย่ ทั�งนี� 
เพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจว��กิ�ริดำำ�เนินกิ�ริติ��งๆ เป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่ดำังกิล��ว 
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทจงึแติ�งติั�งและมุ่อบห้มุ่�ย่ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริ 
บริริษััทภบิ�ลทำ�ห้น�้ที�กิำ�กิบัดำแูล ติดิำติ�มุ่ สนบัสนน่กิ�ริดำำ�เนนิกิ�ริ
ของบริษัิัทฯ ให้้เป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิดำ้�นกิ�ริกิำ�กิับ
ดำูแลกิิจกิ�ริ และจริริย่�บริริณธุ่ริกิิจ ริวมุ่ถึืงนโย่บ�ย่กิ�ริพิ่ัฒน�
อย่��งย่ั�งย่ืนของบริษัิัทฯ 
 โดำย่ในปี 2565 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท ไดำ้ทบทวนนโย่บ�ย่
ติ��งๆ ไดำ้แกิ� กิ�ริทบทวนกิ�รินำ�นโย่บ�ย่และแนวท�งกิ�ริกิำ�กิับ
ดำูแลกิิจกิ�ริติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีสำ�ห้ริับบริิษััท
จดำทะเบีย่น (CG Code) กิ�ริทบทวนผู้ลคะแนนกิ�ริกิำ�กิับดำูแล
กิิจกิ�ริ (CG Rating) กิ�ริพิ่ิจ�ริณ�เลือกิติั�งกิริริมุ่กิ�ริที�ติ้องออกิ
ติ�มุ่ว�ริะกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�แบบปริะเมุ่ินกิ�ริปฏิิบัติิง�นของกิริริมุ่กิ�ริ
และผู้ลกิ�ริปริะเมุ่ิน กิ�ริพิ่ิจ�ริณ�โคริงสริ�้งคณะกิริริมุ่กิ�ริและ
คณะกิริริมุ่กิ�ริช่้ดำย่�อย่ กิ�ริพิ่ิจ�ริณ�แติ�งติั�งกิริริมุ่กิ�ริให้มุ่�เพิ่ื�อ
ทดำแทนกิริริมุ่กิ�ริเดำิมุ่ เป็นติ้น 

6.3.2 กี่รณ่ที่่�บรษัิัที่ฯ ยังมิไดั�นำาหลักี่กี่ารกี่ำากี่ับด้ัแลกี่ิจกี่ารท่ี่�ดั่
สำาหรบับรษัิัที่จดัที่ะเบ่ยนปี 2560 (CG Code) มาปฏิิบัติิ
ในปี 2565 บริษัิัทไดำ้ปฏิิบัติิติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดูำแลกิิจกิ�ริที�ดำี 
โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทไดำ้พิ่ิจ�ริณ�ทบทวนกิ�รินำ�นโย่บ�ย่และ
แนวท�งกิ�ริกิำ�กัิบดำูแลกิิจกิ�ริติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กัิบดำูแลกิิจกิ�ริ
ที�ดีำสำ�ห้ริับบริิษััทจดำทะเบีย่นปี 2560 ห้ริือ Corporate 
Governance Code (CG Code) เพิ่ื�อกิ�ริสริ�้งค่ณค��แกิ�
กิิจกิ�ริอย่��งย่ั�งย่ืน ห้ลักิปฏิิบัติิที�ย่ังไมุ่�ส�มุ่�ริถืนำ�ไปปริับใช้้ไดำ้ 
เช้�น กิ�ริกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่จำ�กิัดำจำ�นวนปีในกิ�ริดำำ�ริงติำ�แห้น�งของ
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะไว้ไมุ่�เกิิน 9 ปี โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริเห้็นว�� กิริริมุ่กิ�ริ
แติ�ละคนที�เข้�มุ่�ริ�วมุ่ง�นกิับบริษัิัทฯ ถืือเป็นบ่คคลที�มุ่ีศักิย่ภ�พิ่ 
มุ่ีคว�มุ่ริู้ คว�มุ่ส�มุ่�ริถื มุ่ีวิจ�ริณญ�ณในกิ�ริติัดำสินใจ และ
ปริะสบกิ�ริณ์ ในกิ�ริทำ�ง�นริ�วมุ่กิับบริษัิัทฯ จะทำ�ให้้กิริริมุ่กิ�ริมุ่ี
คว�มุ่เข�้ใจธุ่ริกิจิของบริษัิัทฯ ไดำมุ้่�กิขึ�น ริวมุ่ทั�งส�มุ่�ริถืว�งกิลย่ท่ธ์ุ
ในกิ�ริดำำ�เนนิธุ่ริกิจิเพิ่ื�อติ�อย่อดำให้ก้ิ�ริดำำ�เนนิง�นของบริษัิัทฯ เติบิโติ
อย่��งติ�อเนื�อง ริวมุ่ถึืงกิริริมุ่กิ�ริอสิริะของบริษัิัททก่ิคนมุ่ค่ีณสมุ่บตัิิ
คริบถื้วนติ�มุ่ข้อกิำ�ห้นดำเริื�องค่ณสมุ่บัติิของกิริริมุ่กิ�ริอิสริะที�
สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์
กิำ�ห้นดำอกีิดำ้วย่

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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6.3.3 ขั้�อม้ลกี่ารปฏิิบัติิในเรื�องอื�นๆ ติามหลักี่กี่ารกี่ำากัี่บด้ัแลกี่ิจกี่ารที่่�ดั่
นอกิเห้นือจ�กิกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่แนวท�งกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีสำ�ห้ริบับริษัิัทจดำทะเบีย่นปี 2560 ห้ริอื 
Corporate Governance Code (CG Code) แล้ว กิ�ริดำำ�เนินกิ�ริของบริษัิัทฯ ย่ังริองริบักิ�ริปริะเมุ่ินติ�มุ่เกิณฑ์์ติ��งๆ ในปริะเทศ อ�ทิ 
โคริงกิ�ริสำ�ริวจกิ�ริกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�ริบริษัิัทจดำทะเบยี่นไทย่ของสมุ่�คมุ่ส�งเสริมิุ่สถื�บนักิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทไทย่ (Corporate Governance Report 
of Thai Institute of Directors) โคริงกิ�ริปริะเมิุ่นคณ่ภ�พิ่กิ�ริจดัำกิ�ริปริะช่้มุ่ผูู้ถื้ือห้่น้ของสมุ่�คมุ่ส�งเสริมิุ่ผูู้้ลงทน่ไทย่ และในริะดำบัส�กิล 
 สำ�ห้ริบักิ�ริดำำ�เนนิง�นในปี 2565 บริษัิัทฯ ไดำร้ิบัริ�งวลัและกิ�ริจดัำอนัดำบักิ�ริปฏิบิตัิติิ�มุ่ห้ลกัิกิ�ริกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�ริที�ดำแีละคว�มุ่ย่ั�งย่นื
ทั�งภ�ย่ในปริะเทศและริะดำับส�กิล ดำังนี�
 1. บริษัิัทฯ ไดำ้ริบักิ�ริปริะกิ�ศผู้ลกิ�ริปริะเมุ่ินกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริของบริษัิัทจดำทะเบีย่นในติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ฯ ปริะจำ�ปี 2565  
  ว��อยู่�ในริะดำับ “ดำีเลิศ” (5 ดำ�ว) ติิดำติ�อกิันเป็นปีที� 5  ซึ�งจดัำกิ�ริปริะเมุ่ินโดำย่สมุ่�คมุ่ส�งเสริมิุ่สถื�บันกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทไทย่ (IOD) 
 2. ไดำร้ิบักิ�ริปริะเมุ่นิคณ่ภ�พิ่จ�กิสมุ่�คมุ่ส�งเสริมิุ่ผูู้ล้งทน่ไทย่ในกิ�ริปริะเมิุ่นค่ณภ�พิ่กิ�ริจดัำปริะช้มุ่่ส�มัุ่ญผูู้ถื้ือห้่น้ ปริะจำ�ปี 2565   
  มุ่ีคะแนนอยู่�ในเกิณฑ์์ “ดำีมุ่�กิ”  ไดำ้ริบักิ�ริปริะเมุ่ินคะแนนเติ็มุ่ 100 
 3. บริษัิัทฯ ไดำ้ริบักิ�ริจดัำอนัดำับอยู่�ในริ�ย่ช้ื�อดำัช้นีห้่้นย่ั�งย่ืน ห้ริอื Thailand Sustainability Investment (THSI) 2022  
  จ�กิติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่ เป็นปีที� 4 ติิดำติ�อกิัน
 4. บริษัิัทฯ ไดำ้ริบักิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นดำ้�นสิ�งแวดำล้อมุ่ สังคมุ่ และกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริ ห้ริอื ESG MSCI Index 
  ในริะดำับ “AA” ในกิล่�มุ่ธุ่ริกิิจสินเช้ื�อเพิ่ื�อผูู้้บริโิภค (Consumer Finance) โดำย่ MSCI”  
 5. บริษัิัทฯ ไดำ้ริบักิ�ริย่ืนย่ันเคริดำิติ ในริะดำับ BBB+ แนวโน้มุ่ Stable โดำย่บริษัิัทจดัำอนัดำับเคริดำิติเริติติิ�ง ทริสิเริติติิ�ง แมุ่้อยู่�ใน 
  สถื�นกิ�ริณ์กิ�ริแพิ่ริ�ริะบ�ดำของโริคไวริสั Covid-19 ซึ�งกิ�อให้้เกิิดำสภ�วะเศริษัฐกิิจผู้ันผู้วนทั�วโลกิ
 6. บริษัิัทฯ ไดำ้ริบัริ�งวัล “Thailand Top Corporate Brands 2022” ติิดำติ�อกิันเป็นปีที� 2 ซึ�งเป็นริ�งวัลที�มุ่ีมุู่ลค�� 
  แบรินดำ์องค์กิริสูงส่ดำ ในห้มุ่วดำธุ่ริกิิจเงนิท่นและห้ลักิทริพัิ่ย่์ โดำย่ริ�งวัลดำังกิล��วเป็นผู้ลจ�กิกิ�ริทำ�ง�นวิจยั่เริื�อง “กิ�ริวัดำมุู่ลค�� 
  แบรินดำอ์งคก์ิริใน ASEAN และในปริะเทศไทย่ ปริะจำ�ปี 2565” ของห้ลกัิสูติริวทิย่�ศ�สติริม์ุ่ห้�บณัฑ์ติิ ส�ข�วชิ้�กิ�ริจดัำกิ�ริแบรินดำ์ 
  และกิ�ริติล�ดำ คณะพิ่�ณิช้ย่ศ�สติริแ์ละกิ�ริบัญช้ี จ่ฬ�ลงกิริณ์มุ่ห้�วิทย่�ลัย่

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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7. โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
 ผู้บริหาร พนักงานและอืน่ๆ

7.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ปฏิิบัติิติ�มุ่ข้อพึิ่งปฏิิบัติิสำ�ห้ริบักิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ จดำทะเบีย่น (Code of Best Practices) 
ติ�มุ่แนวท�งของติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่ โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริติ้องเข้�ใจและทริ�บถึืงบทบ�ทห้น้�ที�และคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบของติน 
และติ้องปฏิิบัติิห้น้�ที�ให้้เป็นไปติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ วัติถื่ปริะสงค์ และข้อบังคับของบริษัิัทฯ ติลอดำจนมุ่ติิที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นดำ้วย่คว�มุ่ซื�อสัติย่์
ส่จริติิ และคำ�นึงถึืงปริะโย่ช้น์ของบริษัิัทฯ และผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่เป็นสำ�คัญ คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ เป็นผูู้้กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ เป้�ห้มุ่�ย่กิ�ริ
ดำำ�เนินธุ่ริกิิจ แผู้นธุ่ริกิิจ ติลอดำจนงบปริะมุ่�ณของบริษัิัทฯ พิ่ริอ้มุ่ทั�งกิำ�กิับ ทบทวนและติิดำติ�มุ่ให้้ฝ่่�ย่บริหิ้�ริปฏิิบัติิติ�มุ่แผู้นง�นให้้เป็น
ไปติ�มุ่ทิศท�งที�กิำ�ห้นดำอย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่และปริะสิทธิุผู้ล เพิ่ื�อปริะโย่ช้น์สูงส่ดำของบริษัิัทฯ

7.1.1 กี่ารกี่ำาหนดัโครงสร�างคณะกี่รรมกี่ารเพัื�อบรรษััที่ภิบาลที่่�ดั่
 1. ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ เป็นกิริริมุ่กิ�ริอสิริะ และไมุ่�เป็นบค่คลเดำยี่วกัิบปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ และกิริริมุ่กิ�ริผูู้จ้ดัำกิ�ริ ซึ�งปฏิบิตัิิ 
  ห้น้�ที�ดำ้วย่คว�มุ่อสิริะ แบ�งแย่กิห้น้�ที�และคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบริะห้ว��งกิันอย่��งช้ัดำเจน 
 2. คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ ปริะกิอบด้ำวย่ กิริริมุ่กิ�ริอิสริะ ทั�งห้มุ่ดำ จำ�นวน 3 ท��น และมุ่ี กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ 2 ท��น ไดำ้แกิ�  
  น�งกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ และ น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ เป็นผูู้้ที�มุ่ีคว�มุ่ริู ้และปริะสบกิ�ริณ์ดำ้�นบัญช้ีเพิ่ีย่งพิ่อ ที�จะส�มุ่�ริถื 
  ทำ�ห้น�้ที�ในกิ�ริสอบท�นคว�มุ่น��เช้ื�อถือืของงบกิ�ริเงนิของบริษัิัทฯ ไดำ ้คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบมุ่บีทบ�ทและคว�มุ่ริบัผู้ดิำช้อบ 
  ในกิ�ริติริวจสอบริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในของบริษัิัทฯ ผู้��นห้น�วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ใน ซึ�งปฏิิบัติิห้น้�ที�อย่��งเป็นอสิริะ เพิ่ื�อให้้ 
  ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่่�ย่มัุ่�นใจไดำ้ว��บริิษััทฯ ดำำ�เนินธุ่ริกิิจดำ้วย่คว�มุ่โปริ�งใส และมุ่ีริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในที�เพิ่ีย่งพิ่อ และมุ่ี 
  ปริะสิทธิุภ�พิ่ ทั�งนี�คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�ห้นดำให้้มุ่ีกิ�ริติิดำติ�มุ่ผู้ลกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในเป็นปริะจำ�ท่กิไติริมุ่�ส และริ�ย่ง�นผู้ลติ�อ 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ 
 3. คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน มุ่จีำ�นวน  3  ท��น  ปริะกิอบด้ำวย่กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ  2  ท��น  และกิริริมุ่กิ�ริที�ไมุ่�เป็น 
  กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ จำ�นวน 1 ท��น มีุ่ห้น�้ที�และคว�มุ่ริบัผู้ดิำช้อบในกิ�ริสริริห้�กิริริมุ่กิ�ริโดำย่กิ�ริพิ่จิ�ริณ�ถึืงค่ณสมุ่บตัิอิงคค์ว�มุ่ริู ้    

โครงสร้าง บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา และ
กําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 และความย่ังยืน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ

กรรมการผู้จดัการ

รองกรรมการผู้จดัการ
(อาวุโส) รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการ

ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียง ฝ่ายหน้ีสิน ฝ่ายกฎหมายฝ่ายกิจการสาขา ฝ่ายบุคคล ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายอาคาร

รองกรรมการผู้จดัการ

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการคลังCompliance ฝ่ายความย่ังยืนฝ่ายจดัซ้ือ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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  และปริะสบกิ�ริณ ์ซึ�งสอดำคลอ้งกิบักิลย่่ทธ์ุและเป้�ห้มุ่�ย่ 
  ขององคก์ิริ ไมุ่�ขดัำติ�อกิฎห้มุ่�ย่และขอ้กิำ�ห้นดำที�เกิี�ย่วขอ้ง 
  ดำ้วย่คว�มุ่โปริ�งใส และมุ่ั�นใจไดำ้ว��ผูู้้ที�ไดำ้ริบักิ�ริสริริห้� 
  จะส�มุ่�ริถืปฏิิบัติิห้น้�ที�ของกิริริมุ่กิ�ริติ�มุ่ห้ลักิคว�มุ่ 
  ไว้ว�งใจ ที�สำ�คัญ 2 ปริะกิ�ริ คือ กิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที� 
  ดำว้ย่คว�มุ่ริอบคอบ ริะมุ่ดัำริะวงั และคว�มุ่ซื�อสัติย่ส่์จริติิ  
  ทั�งนี� คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และพิ่ิจ�ริณ�ค��ติอบแทน  
  ไดำ้จัดำให้้มีุ่กิ�ริทำ�และทบทวนติ�ริ�งบริหิ้�ริทักิษัะของ 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริ (Skill Matrix) เป็นปริะจำ�ท่กิปี เพิ่ื�อ 
  นำ�มุ่�ปริะกิอบกิ�ริพิิ่จ�ริณ� และใช้้เป็นแนวท�งใน 
  กิ�ริสริริห้�คณะกิริริมุ่กิ�ริที�เห้มุ่�ะสมุ่ และส�มุ่�ริถื 
  สริ�้งคว�มุ่ห้ล�กิห้ล�ย่ในโคริงสริ�้ง (Board Diversity)  
  ทั�งในดำ�้นคว�มุ่ริู ้ปริะสบกิ�ริณ์ ทกัิษัะ คว�มุ่เช้ี�ย่วช้�ญ 
  เฉพิ่�ะดำ้�น เพิ่ศ และอ�ย่่ ซึ�งจำ�เป็นติ�อกิ�ริบริหิ้�ริ 
  และสริ้�งปริะโย่ช้น์สูงส่ดำให้้แกิ�บริิษััทฯ ไดำ้ ทั�งนี�  
  นอกิเห้นือจ�กิกิ�ริสริริห้�ริ�ย่ชื้�อ โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  สริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนแล้ว บริษัิัทฯ ไดำ้เปิดำ 
  โอกิ�สให้สิ้ทธิุผูู้ถ้ือืห้่น้ริ�ย่บค่คลมีุ่โอกิ�สเสนอริ�ย่ช้ื�อ 
  ผูู้ท้ี�สมุ่ควริเข�้ดำำ�ริงติำ�แห้น�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริ โดำย่ส�มุ่�ริถื 
  ส�งแบบเสนอชื้�อบ่คคลเพืิ่�อเ ข้�ริับกิ�ริเลือกิติั�ง 
  เป็นกิริริมุ่กิ�ริผู้��นท�งอีเมุ่ลของเลข�น่กิ�ริบริิษััท  
  monthon.o@muangthaicap.com ห้ริือส�ง 
  ติน้ฉบบัมุ่�ย่ังสำ�นักิง�นให้ญ�ของบริษัิัทฯ ภ�ย่ในวันที�  
  31 ธัุนว�คมุ่ของท่กิปี ทั�งนี� คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และ 
  กิำ�ห้นดำค��ติอบแทนจะเป็นผูู้้พิ่ิจ�ริณ�ค่ณสมุ่บัติิและ 
  คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ของผูู้ส้มุ่คัริ โดำย่กิำ�ห้นดำริะย่ะเวล�ใน 
  กิ�ริเสนอช้ื�อให้้มุ่ี เวล�เพิ่ีย่งพิ่อในกิ�ริพิ่ิจ�ริณ� 
  กิลั�นกิริองติ�มุ่กิริะบวนกิ�ริที�คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�ห้นดำ 
  กิ�อนกิ�ริปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น บริษัิัทฯ จะบริริจ่ช้ื�อบค่คลที� 
  ผู้��นคว�มุ่เห้็นช้อบของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ ใน 
  ริะเบีย่บว�ริะกิ�ริปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น
 4. คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง มุ่ีจำ�นวน 3 ท��น  
  ปริะกิอบดำ้วย่กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ 2 ท��น และกิริริมุ่กิ�ริที� 
  เป็นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ จำ�นวน 1 ท��น ทำ�ห้น้�ที�กิำ�ห้นดำ 
  นโย่บ�ย่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง และปริะเมิุ่นปัจจัย่ 
  คว�มุ่เสี�ย่งทั�งภ�ย่นอกิและภ�ย่ในอันมีุ่ผู้ลกิริะทบติ�อ 
  เป้�ห้มุ่�ย่และกิ�ริดำำ�เนนิธุ่ริกิจิของบริษัิัทฯ นอกิจ�กินั�น 
  ย่งัมุ่หี้น�้ที�กิำ�ห้นดำผูู้ร้ิบัผิู้ดำช้อบคว�มุ่เสี�ย่งในห้น�วย่ง�น 
  ติ��งๆ พิ่ริอ้มุ่ทั�งมุ่อบห้มุ่�ย่ให้้กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง 
  เป็นคว�มุ่ริับผิู้ดำช้อบของผูู้้บริิห้�ริท่กิคนให้้มีุ่กิ�ริ 

  กิำ�ห้นดำอัติริ�คว�มุ่เสี�ย่งที�ริบัไดำ้และจดัำให้้มีุ่กิ�ริติิดำติ�มุ่ 

  กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งของฝ่่�ย่ติ��งๆ เป็นปริะจำ�ท่กิ 

  ไติริมุ่�ส และริ�ย่ง�นผู้ลติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ริวมุ่ทั�ง 

  ให้้คว�มุ่ริู้ และปลูกิฝั่งให้้กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งเป็น 

  วัฒนธุริริมุ่องค์กิริให้้แกิ�พิ่นักิง�นท่กิริะดำับ 

 5. คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน มีุ่จำ�นวน  
  3 ท��น ปริะกิอบดำว้ย่กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ 2 ท��น และกิริริมุ่กิ�ริ 
  ที�ไมุ่�เป็นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ จำ�นวน 1 ท��น มุ่หี้น�้ที�สนบัสนน่ 
  กิ�ริปฏิบิตัิงิ�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ในกิ�ริกิำ�ห้นดำ 
  นโย่บ�ย่และแนวท�งปฏิิบัติติิ��งๆ ให้เ้ป็นไปติ�มุ่ห้ลกัิกิ�ริ 
  กิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดีำและย่ั�งย่นื ริวมุ่ถึืงกิ�ริกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ 
  เพิ่ื�อพิ่ัฒน�กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี และมุ่�ติริฐ�น 
  จริยิ่ธุริริมุ่ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ ริวมุ่ถึืงนโย่บ�ย่เพิ่ื�อกิ�ริ 
  พิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืนให้้ดำีย่ิ�งขึ�นอย่��งติ�อเนื�องพิ่ริ้อมุ่ทั�ง 
  ปลูกิฝั่งให้้เกิิดำเป็นวัฒนธุริริมุ่องค์กิริ

 6. คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ ปริะกิอบด้ำวย่กิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริ 

  ริวมุ่ทั�งสิ�น 13 ท��น โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริจะเป็น 

  ผูู้้กิำ�ห้นดำแนวท�งและกิลย่่ทธ์ุในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจให้้เป็น 

  ไปติ�มุ่เป้�ห้มุ่�ย่ที�กิำ�ห้นดำโดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ
 

7.1.2 นโยบายความเป็นอสิระและความหลากี่หลายขั้องคณะกี่รรมกี่าร
บริษัิัทฯ มุ่ีคว�มุ่พิ่ย่�ย่�มุ่ในกิ�ริธุำ�ริงคว�มุ่เป็นอสิริะของโคริงสริ�้ง
บริริษััทภิบ�ลในองค์กิริเพิ่ื�อเป็นติ้นแบบดำ้�นบริริษััทภิบ�ลให้้แกิ�
บริษัิัทฯ และเพิ่ื�อสริ�้งคว�มุ่เช้ื�อมุ่ั�นอย่��งสูงส่ดำให้้แกิ�ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่
ท่กิฝ่่�ย่ของบริษัิัทฯ ให้้มุ่ั�นใจไดำ้ว��กิ�ริบริหิ้�ริและกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ
ของบริษัิัทฯ จะเป็นไปอย่��งโปริ�งใสและติริวจสอบไดำ้ โดำย่เน้นให้้ 
เกิิดำปริะสิทธิุภ�พิ่สูงส่ดำ โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ปริะกิอบดำ้วย่
กิริริมุ่กิ�ริอิสริะจำ�นวนเกิินกึิ�งห้นึ�งของจำ�นวนคณะกิริริมุ่กิ�ริทั�งช้่ดำ 
และมุ่ีปริะธุ�น คณะกิริริมุ่กิ�ริเป็นกิริริมุ่กิ�ริอสิริะ
  นอกิจ�กินี� นโย่บ�ย่สิทธิุมุ่น่ษัย่ช้นของบริิษััทฯ ซึ�ง
คริอบคล่มุ่ถึืงผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่่�ย่ของบริษัิัทฯ และคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
ดำ้วย่นั�น ไดำ้ให้้คว�มุ่สำ�คัญและเค�ริพิ่สิทธิุมุ่น่ษัย่ช้นดำ้วย่กิ�ริปฏิิบัติิ
ติ�อบ่คคล ห้ริอืกิล่�มุ่บ่คคลใดำๆ ดำ้วย่คว�มุ่เสมุ่อภ�ค และเท��เทีย่มุ่กิัน
ทั�งคว�มุ่แติกิติ��งท�งกิ�ย่ภ�พิ่ ท�งเพิ่ศ เชื้�อช้�ติ ิศ�สน� สถื�นะท�ง
สังคมุ่ ห้ริอืทัศนคติิดำ้�นกิ�ริเมุ่ือง ดำังนั�น ในคณะกิริริมุ่กิ�ริ จงึไมุ่�มุ่ี
กิ�ริคัดำเลือกิห้ริอืกิ�ริแบ�งแย่กิติ�มุ่นโย่บ�ย่สิทธิุมุ่น่ษัย่ช้น (ติ�มุ่
ห้มุ่�ย่เห้ติ)่ และปริะกิอบดำว้ย่กิริริมุ่กิ�ริที�เป็นสติริใีนจำ�นวนที�เห้มุ่�ะสมุ่ 
ดำังริ�ย่ง�นกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เป็นอิสริะและคว�มุ่ห้ล�กิห้ล�ย่ของ
คณะกิริริมุ่กิ�ริ ดำังนี�

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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รายงานการประเมินความเป็นอสิระและความหลากหลายของคณะกรรมการ

ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริเป็นอสิริะ ใช้�

ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริเป็นคนละบ่คคลกิับปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ ใช้� 

จำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริอสิริะ 4 คน (ริอ้ย่ละ 57.14)

จำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริที�มุ่ิไดำ้เป็นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ 5 คน (ริอ้ย่ละ 71.42)

จำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริที�เป็นสติริี 3 คน (ริอ้ย่ละ 42.85)

หมายเหตุุ: น่โยบายสิที่ธิิมนุ่ษัยชน่ 
  https://investor.muangthaicap.com/storage/sustainability/corporate-governance/20220513-mtc-human-right-policy-th.pdf 

 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทปริะกิอบดำ้วย่กิริริมุ่กิ�ริจำ�นวน 7 คน เป็นกิริริมุ่กิ�ริอิสริะ จำ�นวน 4 คน ซึ�งเป็นผูู้้ห้ญิงจำ�นวน 2 คน 
คณะกิริริมุ่กิ�ริมุ่ีคว�มุ่ห้ล�กิห้ล�ย่ (Board Diversity) โดำย่มุ่ีทักิษัะที�สอดำคล้องกิับกิลย่่ทธ์ุท�งธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ ผู้��นกิ�ริจดัำทำ�ติ�ริ�ง
คว�มุ่ริู ้คว�มุ่เช้ี�ย่วช้�ญ (Board Skills Matrix) และมุ่ีคว�มุ่ห้ล�กิห้ล�ย่ของในดำ้�นปริะวัติิกิ�ริศึกิษั� ปริะสบกิ�ริณ์ โดำย่ไมุ่�จำ�กิัดำคว�มุ่
แติกิติ��งอื�นใดำ 

7.1.3  ติารางความร้�ความชุำานาญ (Board Skills Matrix)

รายช่ือ/ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน การบัญชี
การบริหาร
จดัการและ

กลยุทธ์

การจดัการ
ทรัพยากรบุคคล

การพัฒนา
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ

การจดัการ
ความเส่ียง

พิ่ลเริอืเอกิอภิช้�ติิ  เพิ่็งศริทีอง √ √

น�งกิองแกิ้ว  เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ √ √

น�ย่ชู้ช้�ติิ  เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ √ √ √

น�งดำ�วนภ�   เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ √ √

น�ย่ส่ช้�ติิ     ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ √ √ √

น�งนงน่ช้     ดำ�ว�ส่วริริณ √ √

ดำริ.ศึกิษิัติ    เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ √ √ √

7.1.4  รายงานขั้องคณะกี่รรมกี่าร
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทเป็นผูู้ร้ิบัผู้ดิำช้อบติ�องบกิ�ริเงนิริวมุ่ของบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่�อย่ และขอ้มุ่ลูท�งกิ�ริเงนิที�ปริ�กิฏิในส�วนที� 3 งบกิ�ริเงนิ 
บริษัิัทฯ จดัำให้้มุ่ีริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ในที�มุ่ีปริะสิทธิุผู้ล เพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจไดำ้ว��งบกิ�ริเงนิไดำ้ถืูกิจดัำทำ�ขึ�นอย่��งถืูกิติ้องและเพิ่ีย่งพิ่อ ภ�ย่ใติ้นโย่บ�ย่
กิ�ริบัญช้ีที�เห้มุ่�ะสมุ่ติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นกิ�ริบัญช้ี และเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลที�เพิ่ีย่งพิ่อติ�อส�ธุ�ริณช้น และมุ่ีคว�มุ่สอดำคล้องกิับวัติถื่ปริะสงค์ 
เป้�ห้มุ่�ย่ห้ลักิ กิลย่่ทธ์ุและนโย่บ�ย่ของบริษัิัทฯ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 รายงานกี่ารปฏิิบัติิหน�าที่่�ขั้องคณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ ในปี 2565 ม่ดัังน่�
  ริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ของคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ
  ส�มุ่�ริถืดำูริ�ย่ละเอยี่ดำไดำ้จ�กิห้น้� 322 - 323

 รายงานกี่ารปฏิิบัติิหน�าที่่�ขั้องคณะกี่รรมกี่ารชุดุัย่อย ในปี 2565 ม่ดัังน่�
  ริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ของคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน
  ส�มุ่�ริถืดำูริ�ย่ละเอยี่ดำไดำ้จ�กิห้น้� 163 - 164
  ริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน
  ส�มุ่�ริถืดำูริ�ย่ละเอยี่ดำไดำ้จ�กิห้น้� 164 - 165
  ริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่สี�ย่ง
  ส�มุ่�ริถืดำูริ�ย่ละเอยี่ดำไดำ้จ�กิห้น้� 166

7.1.5 กี่ารถืือครองหลักี่ที่รพััย์ขั้องคณะกี่รรมกี่าร
บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ จริริย่�บริริณและบทลงโทษัว��ดำว้ย่กิ�ริใช้ข้อ้มุ่ลูภ�ย่ใน และกิ�ริซื�อข�ย่ห้ลกัิทริพัิ่ย่ข์�ย่ห้ลกัิทริพัิ่ย่ข์องบริษัิัทฯ เพิ่ื�อป้องกิันมุ่ิ
ให้้กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นักิง�น ริวมุ่ถึืงคู�สมุ่ริสและบ่ติริที�ย่ังไมุ่�บริริล่นิติิภ�วะของบ่คคลดำังกิล��วใช้้ข้อมูุ่ลภ�ย่ในที�ย่ังไมุ่�ไดำ้เปิดำเผู้ย่ติ�อ
ส�ธุ�ริณช้นเพิ่ื�อห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์แกิ�ตินเองห้ริอืผูู้อ้ื�นโดำย่มุ่ชิ้อบ โดำย่กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้บ้ริหิ้�ริ และพิ่นกัิง�นของบริษัิัทฯ ห้�้มุ่ซื�อข�ย่ห้่น้ของ 
บริษัิัทฯ ในช้�วงเวล�ที�จะมุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลท�งกิ�ริเงนิที�สำ�คัญ ห้ริอืในช้�วงเวล�ที�กิำ�ห้นดำ (Blackout period) ซึ�งบริษัิัทฯ ไดำ้กิำ�ห้นดำไว้เป็น
ริะย่ะเวล� 45 วัน 
 ทั�งนี�ในปี 2565  บริษัิัทฯ ไมุ่�พิ่บกิริณีที�กิริริมุ่กิ�ริ  ผูู้้บริหิ้�ริ  และพิ่นักิง�นทำ�กิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย่์โดำย่ใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ในห้ริอืซื�อข�ย่ใน
ช้�วงเวล� Blackout  period

รายงานกี่ารเปล่�ยนแปลงกี่ารถืือหุ�นบรษัิัที่ฯ ขั้องกี่รรมกี่ารและผู้้�บรหิารในปี 2565

   

 

1. พิ่ลเริอืเอกิอภิช้�ติ ิเพิ่ง็ศริทีอง 500,000 - 500,000 - - 0.024

2. น�งกิองแกิว้ เปี� ย่มุ่ดำว้ย่ธุริริมุ่ 800,000 - 800,000 - - 0.038

3. น�ย่ช้ชู้�ติ ิเพิ่ช็้ริอำ�ไพิ่ * 710,056,400 - 710,056,400 - - 33.493

4. น�งดำ�วนภ� เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ * 720,000,000 - 720,000,000 - - 33.962

5. น�ย่ส่ช้�ติ ิศ่ภพิ่ย่คัฆ์์ - - - - - -

6. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ - - - - - -

7. ดำริ.ศึกิษิัติ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ 902,100 - 902,100 - - 0.043

8. น�ย่ส่ริพิ่งษ์ั เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ 980,100 - 980,100 - - 0.046

9. น�ย่ปริทิัศน์ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ 3,650,000 50,000 3,093,100 50,000 556,900 0.172

10. น�ย่ส่ริตัิน์ ฉ�ย่�วริเดำช้ - - - - - -

11. น�งส�วดำวงแข สงน่้ย่ 1,145,000 - 1,145,000 - - 0.054

12. น�งส�ววิมุ่ลริตัิน์ ห้นูจ่ล 504,000 - 504,000 - - 0.024

รายนามกรรมการและผู้บริหาร
ณ 31 ธันวาคม 2565 ณ 31 ธันวาคม 2564 เพ่ิมข้้น/

ลดลง  
(หุ้น)

%การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ทางตรง (หุ้น)  ทางตรง (หุ้น)  ทางออ้ม (หุ้น)  ทางออ้ม (หุ้น)  

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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รายนามกรรมการและผู้บริหาร
ณ 31 ธันวาคม 2565 ณ 31 ธันวาคม 2564 เพ่ิมข้้น/

ลดลง  
(หุ้น)

%การถือหุ้น
(ร้อยละ)   

 

13. น�ย่สมุ่เกิีย่ริติิ ริศัมุ่ี 219,000 - 219,000 - - 0.010

14. น�ย่อำ�น�จ เนีย่มุ่สี  250,000 - 300,000 -  (50,000) 0.012

15. น�ย่บัญญัติิ นิลศิริิ 131,000 - 112,000 - (19,000) 0.005

16. น�ย่นิย่มุ่ ริอดำน้อย่ 438,000 - 438,000 - - -

17. น�ย่ปริะดำิษัฐ ทองคำ� 200,000 37,000 180,000 37,000 (20,000) 0.008

18. น�ย่สงกิริ�นติ์ เอี�ย่มุ่กิ�ย่ 8,900 37,000 8,900 37,000 - 0.0004

หมายเหตุุ  :  ลำาดำับที่่� 3 และ 4  เป็ีน่คู่่่สมรสกัน่

7.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

7.2.1 คุณสมบัติิขั้องกี่รรมกี่าร 
ผูู้ด้ำำ�ริงติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริของบริษัิัทฯ ติอ้งเป็นผูู้ท้ริงค่ณว่ฒทิี�มุ่ค่ีณสมุ่บตัิใินกิ�ริเป็นกิริริมุ่กิ�ริของสถื�บนักิ�ริเงนิติ�มุ่ที�กิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำ 
และติ้องผู้��นกิริะบวนกิ�ริสริริห้�ที�กิำ�ห้นดำไว้เป็นผูู้้มุ่ีทักิษัะ คว�มุ่ริูค้ว�มุ่ส�มุ่�ริถื และปริะสบกิ�ริณ์ติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำ มุ่ีคว�มุ่เข้�ใจถึืงบทบ�ท
ห้น้�ที�และคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบของกิริริมุ่กิ�ริ และลักิษัณะธุ่ริกิิจ และส�มุ่�ริถือ่ทิศเวล�ให้้แกิ�กิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ในฐ�นะกิริริมุ่กิ�ริไดำ้อย่��งเติ็มุ่
ปริะสิทธิุภ�พิ่ ทั�งนี�อย่��งน้อย่กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ 1 ท��น ติ้องมุ่ีคว�มุ่ริูแ้ละปริะสบกิ�ริณ์ดำ้�นกิ�ริบัญช้ีกิ�ริเงนิ และติั�งแติ�ปี 2561 บริษัิัทฯ มุ่ี
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะจำ�นวน 2 ท��นที�มุ่คีว�มุ่ริูแ้ละปริะสบกิ�ริณด์ำ�้นกิ�ริบญัช้กีิ�ริเงนิ (น�งกิองแก้ิว เปี� ย่มุ่ดำว้ย่ธุริริมุ่ และน�งนงนช่้ ดำ�ว�ส่วริริณ) 

ช่ือ - สกุล  ตำาแหน่ง/ประเภทกรรมการ  ตำาแหน่งกรรมการชุดย่อย

1. พิ่ลเริอืเอกิ อภิช้�ติิ เพิ่็งศริทีอง ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ/ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และ
กิำ�ห้นดำค��ติอบแทน

2. น�งกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/ 
ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน

3. น�ย่ชู้ช้�ติิ เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริที�เป็นผูู้้บริหิ้�ริ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ 
กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง

4. น�งดำ�วนภ� เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริที�เป็นผูู้้บริหิ้�ริ กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริ

5. น�ย่ส่ช้�ติิ ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/ 
กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/ 
กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน

6. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/ 
กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/ 
กิริริมุ่กิ�ริบริริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน

7. ดำริ.ศึกิษิัติ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ/กิริริมุ่กิ�ริที�ไมุ่�เป็นผูู้้บริหิ้�ริ กิริริมุ่กิ�ริบริริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน/ 
กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน

ทางตรง (หุ้น)  ทางตรง (หุ้น)  ทางออ้ม (หุ้น)  ทางออ้ม (หุ้น)  

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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7.2.2 กี่รรมกี่ารผู้้�ม่อำานาจลงนามผู้้กี่พัันบรษัิัที่ฯ 
โดำย่มุ่เีงื�อนไข ดำงันี� “กิริริมุ่กิ�ริสองคนในสี�คนนี�ลงริ�ย่มุ่อืชื้�อริ�วมุ่กัิน 
และปริะทับติริ�สำ�คัญของบริษัิัทฯ”
 1. พิ่ลเริอืเอกิอภิช้�ติิ  เพิ่็งศริทีอง  ห้ริอื 
 2. น�ย่ชู้ช้�ติิ  เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่   ห้ริอื 
 3. น�งดำ�วนภ�  เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่    ห้ริอื 
 4. น�ย่ศึกิษิัติ  เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่

7.2.3 ขั้�อม้ลเกี่่�ยวกี่ับบที่บาที่หน�าที่่�ขั้องคณะกี่รรมกี่าร
ขั้อบเขั้ติอำานาจหน�าท่ี่�และความรบัผิู้ดัชุอบขั้องคณะกี่รรมกี่ารบรษัิัที่ฯ
 1) คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ มุ่ีอำ�น�จห้น้�ที� และคว�มุ่ 
  ริบัผู้ิดำช้อบในกิ�ริบริหิ้�ริจดัำกิ�ริและดำำ�เนินกิิจกิ�ริของ 
  บริษัิัทฯ ให้เ้ป็นไปติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ วตัิถืป่ริะสงค ์ขอ้บงัคับ 
  ของบริษัิัทฯ ติลอดำจนมุ่ติิของที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น ดำ้วย่ 
  คว�มุ่ซื�อสัติย่์ส่จริติิ และริะมุ่ัดำริะวังริกัิษั�ผู้ลปริะโย่ช้น์ 
  ของบริษัิัทฯ 
 2) จดัำให้้มุ่ีกิ�ริทำ�งบดำ่ล และงบกิำ�ไริข�ดำท่นของบริษัิัทฯ  
  ณ วันสิ�นส่ดำริอบริะย่ะเวล�บัญช้ีของบริษัิัทฯ ซึ�งผูู้้สอบ 
  บัญช้ีติริวจสอบแล้วและนำ�เสนอติ�อที�ปริะช้่มุ่ ผูู้้ถืือห้่้น 
  เพิ่ื�อพิ่ิจ�ริณ�และอน่มุ่ัติิ
 3) กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ทก่ิท��น ต้ิองเป็นผูู้มุ้่คีณ่วฒ่ ิมุ่คีว�มุ่ริู ้
  คว�มุ่ส�มุ่�ริถื และปริะสบกิ�ริณ์กิ�ริทำ�ง�น จ�กิห้ล�กิ 
  ห้ล�ย่ส�ข� โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ทำ�ห้น้�ที�ใน 
  กิ�ริกิำ�ห้นดำวสัิย่ทศัน ์พิ่นัธุกิจิของบริษัิัทฯ และพิ่จิ�ริณ� 
  ให้้คว�มุ่เห้็นช้อบทิศท�งในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ นโย่บ�ย่  
  กิลย่่ทธ์ุ และเป้�ห้มุ่�ย่ของบริษัิัทฯ เพิ่ื�อให้้ฝ่่�ย่บริหิ้�ริ 
  นำ�ไปใช้เ้ป็นกิริอบในกิ�ริจดัำทำ�แผู้นธุ่ริกิจิ แผู้นสนับสนน่  
  และงบปริะมุ่�ณเป็นปริะจำ�ท่กิปี 
 4) พิิ่จ�ริณ� ทบทวน ติริวจสอบ และอน่มัุ่ติิ นโย่บ�ย่  
  วิสัย่ทัศน์ ทิศท�ง กิลย่่ทธ์ุ แผู้นกิ�ริดำำ�เนิน ธุ่ริกิิจของ 
  บริษัิัทฯ ที�เสนอโดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริเป็นปริะจำ� 
  ท่กิไติริมุ่�ส และท่กิปี ในริอบปีที�ผู้��นมุ่�ที�ปริะช่้มุ่ 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริคริั�งที� 7/2565 ซึ�งปริะช้่มุ่เมุ่ื�อวันที� 16  
  กิันย่�ย่น 2565 ไดำ้มุ่ีกิ�ริพิ่ิจ�ริณ� ทบทวน วิสัย่ทัศน์  
  พิ่ันธุกิิจ และกิลย่่ทธ์ุของบริษัิัทฯ เพิ่ื�อให้้สอดำคล้องกิับ 
  เป้�ห้มุ่�ย่และกิลย่่ทธ์ุกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ
 5) จดัำให้้มุ่ีกิ�ริอภิปริ�ย่ และแสดำงคว�มุ่คิดำเห้็นของฝ่่�ย่ 
  บริิห้�ริอย่��งอิสริะเพืิ่�อกิำ�ห้นดำกิริอบทิศท�งองค์กิริ  
  และเติริยี่มุ่พิ่ริอ้มุ่เพืิ่�อริองริบัสถื�นกิ�ริณ์ที�อ�จมุ่ีกิ�ริ 
  เปลี�ย่นแปลงของสภ�พิ่เศริษัฐกิจิ และสภ�พิ่แวดำล้อมุ่อื�นๆ 
 6) ติดิำติ�มุ่กิ�ริดำำ�เนนิง�นให้เ้ป็นไปติ�มุ่แผู้นนโย่บ�ย่ และ 
  งบปริะมุ่�ณอย่��งติ�อเนื�อง  
 7) ดำำ�เนินกิ�ริให้้บริษัิัทฯ และบริษัิัทย่�อย่มุ่ีริะบบง�นบัญช้ี 
  ที�เห้มุ่�ะสมุ่และมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่ และจดัำให้้มุ่ีกิ�ริริ�ย่ง�น 
  ท�งกิ�ริเงนิและกิ�ริสอบบญัช้ทีี�เช้ื�อถือืไดำ ้ริวมุ่ทั�งจดัำให้้ 
  มุ่รีิะบบกิ�ริควบคมุ่่ภ�ย่ในและริะบบกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ใน 
  ที�เพิ่ีย่งพิ่อและเห้มุ่�ะสมุ่                                                                                                                    

 8) จดัำทำ�ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี และดำำ�เนินกิ�ริให้้กิ�ริจัดำทำ� 
  และเปิดำเผู้ย่งบกิ�ริเงินเพิ่ื�อแสดำงฐ�นะกิ�ริเงินและ 
  ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นในริอบปีที�ผู้��นมุ่� และนำ�เสนอติ�อ 
  ที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นเพิ่ื�อพิ่ิจ�ริณ�และอน่มุ่ัติิ  
 9) กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ดำ้�นกิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง (Risk  
  Management) ให้้คริอบคล่มุ่ ทั�งองค์กิริ และกิำ�กิับ 
  ดำูแลให้้มุ่ีริะบบห้ริอืกิริะบวนกิ�ริในกิ�ริบริหิ้�ริจดัำกิ�ริ 
  คว�มุ่เสี�ย่งโดำย่มุ่ีมุ่�ติริกิ�ริริองริบั และวิธีุควบค่มุ่เพิ่ื�อ 
  ลดำผู้ลกิริะทบติ�อธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ อย่��งเห้มุ่�ะสมุ่ 
 10) กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่เกิี�ย่วกิับคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบติ�อสังคมุ่  
  ช้มุ่่ช้นและสิ�งแวดำลอ้มุ่ ริวมุ่ถึืงจดัำให้มุ้่แีนวปฏิบิตัิเิพิ่ื�อให้้ 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นักิง�นไดำ้ปฏิิบัติิติ�มุ่ 
  อย่��งเคริ�งคริดัำ
 11) กิำ�ห้นดำโคริงสริ�้งกิ�ริบริหิ้�ริง�น มุ่ีอำ�น�จในกิ�ริ 
  แติ�งติั�งคณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้จดัำกิ�ริและ 
  คณะอน่กิริริมุ่กิ�ริอื�นติ�มุ่คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่  ริวมุ่ถึืงกิ�ริ 
  กิำ�ห้นดำขอบเขติอำ�น�จห้น�้ที�ของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ  
  กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ และคณะอน่กิริริมุ่กิ�ริช้่ดำติ��งๆ  
  ที�แติ�งติั�ง ทั�งนี�กิ�ริมุ่อบอำ�น�จติ�มุ่ขอบเขติอำ�น�จ 
  ห้น�้ที�ที�กิำ�ห้นดำนั�นติอ้งไมุ่�มุ่ลีกัิษัณะเป็นกิ�ริมุ่อบอำ�น�จ 
  ที�ทำ�ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริ และ 
  คณะอนก่ิริริมุ่กิ�ริช้ด่ำติ��งๆ ดัำงกิล��วส�มุ่�ริถืพิิ่จ�ริณ� 
  อน่มุ่ัติิริ�ย่กิ�ริที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้ง มุ่ีส�วนไดำ้ส�วนเสีย่  
  ห้ริอืมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์อื�นใดำกัิบบริษัิัทฯ  
  ห้ริอืบริษัิัทย่�อย่ติ�มุ่ที�นยิ่�มุ่ไวใ้นปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  กิำ�กิบัติล�ดำทน่ ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่แ์ห้�งปริะเทศไทย่ ห้ริอื  
  ปริะกิ�ศอื�นใดำของห้น�วย่ง�นที�เกิี�ย่วขอ้ง ย่กิเวน้เป็นกิ�ริ 
  อน่มัุ่ติิริ�ย่กิ�ริที�เป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่และห้ลักิเกิณฑ์์ที� 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริพิ่ิจ�ริณ�และอน่มุ่ัติิแล้ว        
 12) คณะกิริริมุ่กิ�ริอ�จมุ่อบอำ�น�จให้้กิริริมุ่กิ�ริคนห้นึ�ง  
  ห้ริอืห้ล�ย่คน ห้ริอืบ่คคลอื�นใดำปฏิิบัติิกิ�ริอย่��งห้นึ�ง 
  อย่��งใดำแทนคณะกิริริมุ่กิ�ริไดำโ้ดำย่อยู่�ภ�ย่ใติก้ิ�ริควบคมุ่่ 
  ของคณะกิริริมุ่กิ�ริ ห้ริอือ�จมุ่อบอำ�น�จเพิ่ื�อให้้บ่คคล 
  ดำังกิล��วมีุ่อำ�น�จติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริเห้็นสมุ่ควริ  
  และภ�ย่ในริะย่ะเวล�ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริเห้็นสมุ่ควริ ซึ�ง 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริอ�จย่กิเลกิิ เพิ่กิิถือน เปลี�ย่นแปลง ห้ริอื 
  แกิ้ไขกิ�ริมุ่อบอำ�น�จนั�น ๆ ไดำ้เมุ่ื�อเห้็นสมุ่ควริ  
 13) กิำ�กัิบและดูำแลกิ�ริบริหิ้�ริจดัำกิ�ริและกิ�ริดำำ�เนนิง�น 
  ติ��งๆ ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่�อย่ให้้เป็นไปติ�มุ่ 
  กิฎริะเบยี่บ และข้อบงัคับกิำ�ห้นดำโดำย่ติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย่์ 
  แห้�งปริะเทศไทย่ ปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริ กิำ�กิับ 
  ติล�ดำท่น อ�ทิ กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกิัน และกิ�ริ
  ไดำ้มุ่�ห้ริอืจำ�ห้น��ย่ไปซึ�งทริพัิ่ย่์สินที�สำ�คัญ เท��ที�ไมุ่�ขัดำ 
  ห้ริอืแย่้งกิับกิฎห้มุ่�ย่อื�น 
 14) จัดำทำ�ริ�ย่ง�นคว�มุ่ริบัผิู้ดำช้อบของคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  ติ�อริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงนิ เสนอไว้ในริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี      

รายงาน 56-1 One Report
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 15) ปริะเมุ่ินผู้ลง�นปริะจำ�ปีของผูู้้บริหิ้�ริสูงส่ดำ (CEO)  
   **ริ�ย่ละเอยี่ดำและวธีิุกิ�ริอยู่�บนเวบ็ไซต์ิของบริษัิัทฯ  
 16) กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่เกิี�ย่วกิบัคว�มุ่ขดัำแย่ง้ของผู้ลปริะโย่ช้น์
 17) กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่กิ�ริริักิษั�คว�มุ่ปลอดำภัย่ให้้กัิบ 
   ส�ริสนเทศขององค์กิริ  (IT Security)
 18) ทบทวน อน่มุ่ัติินโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี 
   ของบริษัิัทฯ ให้้เป็นไปติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นและแนวท�ง 
   กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี ริวมุ่ถึืงสื�อส�ริและติิดำติ�มุ่ 
   ให้้มุ่ีกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่นโย่บ�ย่ที�กิำ�ห้นดำไว้

 อำานาจอนุมัติิและดัำาเนินกี่ารขั้องคณะกี่รรมกี่ารบรษัิัที่ 
 1) แติ�งติั�ง ถือดำถือน มุ่อบอำ�น�จห้น้�ที� ให้้แกิ�คณะ 
  กิริริมุ่กิ�ริช่้ดำย่�อย่ คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ และกิริริมุ่กิ�ริ 
  ผูู้้จดัำกิ�ริปฏิิบัติิง�น
 2) แติ�งติั�งที�ปริึกิษั�ห้ริือผูู้้เช้ี�ย่วช้�ญจ�กิภ�ย่นอกิใน 
  กิริณีที�มุ่ีคว�มุ่จำ�เป็น โดำย่บริษัิัทฯ เป็นผูู้้ริบัผิู้ดำช้อบ 
  ค��ใช้้จ��ย่ 
 3) อน่มุ่ัติิกิ�ริกิู้ยื่มุ่เงินเพิ่ื�อใช้้เป็นเงินท่นห้มุ่่นเวีย่นของ 
  บริษัิัทฯ ในวงเงนิส�วนที�เกินิอำ�น�จของคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  บริหิ้�ริ 
 4) อน่มุ่ัติิกิ�ริไดำ้ริบัห้ริอืย่กิเลิกิวงเงินสินเช้ื�อในวงเงินที� 
  เกิินอำ�น�จคณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ 
 5) อน่มุ่ัติิกิ�ริกิ�อติั�ง ควบริวมุ่ ห้ริอืเลิกิบริษัิัทย่�อย่ 
 6) อน่มุ่ัติิกิ�ริลงท่น ข�ย่เงินลงท่นในห้่้นส�มุ่ัญ และ/ 
  ห้ริอืห้ลักิทริพัิ่ย่์อื�นใดำในวงเงินส�วนที�เกิินอำ�น�จของ 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ 
 7) เสนอกิ�ริเพิ่ิ�มุ่ท่น ห้ริอืลดำท่น ห้ริอืกิ�ริเปลี�ย่นแปลง 
  มุู่ลค��ห้่้น กิ�ริแกิ้ไขเปลี�ย่นแปลงห้นังสือบริคิณห้์สนธิุ  
  ข้อบังคับ และวัติถื่ปริะสงค์ของบริษัิัทฯ ติ�อผูู้้ถืือห้่้น
 8) มุ่อบอำ�น�จให้้แกิ�ฝ่่�ย่บริหิ้�ริห้ริอืพิ่นักิง�น ในริะดำับ 
  ผูู้้บริหิ้�ริของบริษัิัทฯ กิริะทำ�กิ�ริแทนไดำ้
 9) มีุ่อำ�น�จเชิ้ญฝ่่�ย่บริหิ้�ริ ห้ริอืพิ่นกัิง�นที�เกิี�ย่วข้องของ 
  บริษัิัทฯ มุ่�ช้ี�แจงให้้คว�มุ่เห้็นริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ ติลอดำจนให้้ 
  ส�งเอกิส�ริติ�มุ่ที�เห้็นว��เกิี�ย่วข้อง และ/ห้ริอืจำ�เป็น 
 10) แติ�งตัิ�งและถือดำถือนเลข�น่กิ�ริบริิษััทฯ อำ�น�จ 
  ดำำ�เนินกิ�ริของคณะกิริริมุ่กิ�ริที�กิล��วมุ่�ข้�งติ้น ห้�กิ 
  เกิี�ย่วขอ้งกิบัเริื�องกิ�ริไดำมุ้่�ห้ริอืจำ�ห้น��ย่ไปซึ�งสินทริพัิ่ย่์  
  และกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที� เกิี�ย่วโย่งกิันให้้ปฏิิบัติิติ�มุ่ 
  ปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับติล�ดำท่น

7.2.4 ขั้อบเขั้ติอำานาจหน�าที่่�และความรบัผิู้ดัชุอบ
ขั้อบเขั้ติอำานาจหน�าท่ี่�และความรบัผิู้ดัชุอบขั้องประธีานกี่รรมกี่าร
ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริเป็นผูู้้ที�มุ่บีทบ�ทสำ�คญัในกิ�ริดูำแลและสนับสน่น
ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ ส�มุ่�ริถืปฏิิบัติิห้น้�ที�ไดำ้อย่��งเติ็มุ่ที� 
ติ�มุ่ทศิท�งและกิลย่่ทธ์ุที�กิำ�ห้นดำไวเ้พืิ่�อปริะโย่ช้นสู์งส่ดำของบริษัิัท
และผูู้้ถืือห้่้น โดำย่ริวมุ่ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริมุ่ีบทบ�ทเป็นผูู้้นำ�ของ
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ห้น้�ที�ของปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริอย่��งน้อย่
คริอบคล่มุ่ ในเริื�องติ��งๆ ไดำ้แกิ� 

 1) กิำ�กัิบ ติดิำติ�มุ่ และดูำแลให้มุ้่ั�นใจไดำว้��กิ�ริปฏิิบตัิหิ้น�้ที� 
  ของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ เป็นไปอย่��งมุ่ปีริะสิทธิุภ�พิ่ 
  และบริริล่ติ�มุ่วัติถื่ปริะสงค์และเป้�ห้มุ่�ย่ห้ลักิ
 2) เสริมิุ่สริ�้งคว�มุ่สัมุ่พิ่ันธ์ุห้ลักิริะห้ว��งกิริริมุ่กิ�ริที�เป็น 
  ผูู้้บริหิ้�ริและกิริริมุ่กิ�ริที�ไมุ่�เป็นผูู้้บริหิ้�ริ และริะห้ว��ง  
  คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯและฝ่่�ย่จดัำกิ�ริ
 3) เริยี่กิปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ เป็นปริะธุ�นกิ�ริ 
  ปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ และกิ�ริปริะช้มุ่่ผูู้ถ้ือืห้่น้ 
  ติลอดำจนมุ่ีบทบ�ทในกิ�ริกิำ�ห้นดำริะเบีย่บว�ริะกิ�ริ 
  ปริะช้่มุ่ริ�วมุ่กิับกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริ
 4) สนบัสนน่และส�งเสริมิุ่ให้ค้ณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ปฏิบิตัิิ 
  ห้น้�ที�อย่��งเติ็มุ่คว�มุ่ส�มุ่�ริถืติ�มุ่ขอบเขติอำ�น�จ  
  ห้น�้ที�และคว�มุ่ริบัผู้ดิำช้อบและติ�มุ่ห้ลกัิกิ�ริกิำ�กิบัดำแูล 
  กิิจกิ�ริที�ดำี
 5) มีุ่บทบ�ทในกิ�ริควบค่มุ่กิ�ริปริะช้่มุ่ให้้มุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่    
  เป็นไปติ�มุ่ริะเบยี่บขอ้บงัคบับริษัิัทฯ สนบัสนน่และเปิดำ 
  โอกิ�สให้้กิริริมุ่กิ�ริแสดำงคว�มุ่เห้็นอย่��งเป็นอสิริะ
 6) เป็นผูู้ล้งคะแนนช้ี�ข�ดำในกิริณทีี�ที�ปริะช้มุ่่คณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  บริษัิัทมุ่ีกิ�ริลงคะแนนเสีย่ง และคะแนน เสีย่งทั�งสอง 
  ฝ่่�ย่เท��กิัน
 

 ขั้อบเขั้ติอำานาจหน�าที่่�และความรบัผิู้ดัชุอบขั้องประธีาน
กี่รรมกี่ารบรหิาร (CEO)
 1) กิำ�ห้นดำเป้�ห้มุ่�ย่ วิสัย่ทศัน์ พิ่นัธุกิิจ นโย่บ�ย่ แผู้นกิ�ริ 
  ดำำ�เนนิธุ่ริกิิจ และงบปริะมุ่�ณปริะจำ�ปี เพิ่ื�อนำ�เสนอให้ ้ 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริพิ่จิ�ริณ�เห้น็ช้อบ กิ�อนนำ�เสนอ 
  ติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท เพิ่ื�อพิ่ิจ�ริณ�อน่มัุ่ติิติ�อไป  
  ริวมุ่ถึืงมีุ่ห้น้�ที�ริ�ย่ง�นคว�มุ่คบืห้น้�ของกิ�ริดำำ�เนนิง�น 
  ติ�มุ่แผู้นกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจดำังกิล��ว ติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  บริหิ้�ริและ คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท 
 2) กิำ�กิับดำูแล บริหิ้�ริจดัำกิ�ริธุ่ริกิิจ และกิ�ริปฏิิบัติิง�น 
  ปริะจำ�ติ�มุ่ปกิติิธุ่ริกิิจ เพิ่ื�อปริะโย่ช้น์ของบริษัิัทฯ ให้้ 
  เป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่กิลย่่ทธ์ุท�งธุ่ริกิิจ แผู้นง�น  
  เป้�ห้มุ่�ย่ที�กิำ�ห้นดำไว้และงบปริะมุ่�ณ ติ�มุ่ที�ไดำ้ริับ 
  คว�มุ่เห้็นช้อบและอน่มุ่ัติิจ�กิที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  บริษัิัท และ/ห้ริอื ที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น 
 3) ติดิำติ�มุ่ ติริวจสอบ และควบคมุ่่ผู้ลกิ�ริดำำ�เนนิง�นของ 
  บริิษััทฯ เพิ่ื�อให้้มุ่ีผู้ลปริะกิอบกิ�ริที�ดำีติ�มุ่เป้�ห้มุ่�ย่  
  ริวมุ่ถึืงจดัำให้้มุ่ีกิ�ริริ�ย่ง�นติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ  
  และคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท อย่��งสมุ่ำ�เสมุ่อ ริวมุ่ถึืงห้� 
  โอกิ�สปริับปร่ิง และพิ่ัฒน�ให้้มุ่ีผู้ลปริะกิอบกิ�ริที� 
  เติิบโติอย่��งย่ั�งย่ืน 
 4) ดำำ�เนนิกิ�ริให้บ้ริษัิัทฯ มุ่รีิะบบกิ�ริริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงนิ 
  และกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลท�งกิ�ริเงินอย่��งถืูกิติ้อง  
  คริบถืว้น และ ติริงเวล� และมีุ่ริะบบปฏิิบตัิกิิ�ริควบค่มุ่ 
  ภ�ย่ในที�เห้มุ่�ะสมุ่ 

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 5) ควบค่มุ่ ดำูแลปัจจยั่คว�มุ่เสี�ย่ง และจดัำให้้มุ่ีริะบบกิ�ริ 
  บริิห้�ริจัดำกิ�ริคว�มุ่เสี�ย่งของบริิษััทฯ โดำย่ริ�ย่ง�น 
  ปริะเดำน็คว�มุ่เสี�ย่งแนวท�งกิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งให้แ้กิ� 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบริบัทริ�บอย่��งสมุ่ำ�เสมุ่อ 
 6) พิิ่จ�ริณ�อนมุ่่ตัิกิิ�ริดำำ�เนนิง�นเจริจ�และเข�้ทำ�สัญญ�  
  และ/ห้ริือธุ่ริกิริริมุ่ใดำๆ ที�เป็นธุ่ริกิริริมุ่ปกิติิธุ่ริกิิจ  
  ติลอดำจนกิ�ริดำำ�เนนิง�นที�เป็นริ�ย่กิ�ริสนับสนน่ธุ่ริกิจิ 
  ปกิติิของบริษัิัทฯ และกิล่�มุ่บริษัิัทฯ ซึ�งมุ่ีเงื�อนไขท�ง 
  กิ�ริค้�ทั�วไปในวงเงนิไมุ่�เกินิงบปริะมุ่�ณที�ไดำร้ิบัอนมุ่่ตัิิ 
  จ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท 
 7) ดำำ�เนินกิ�ริให้้กิ�ริเข้�ทำ�ธุ่ริกิริริมุ่ของบริษัิัทฯ เป็นไป 
  ติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ และขอ้กิำ�ห้นดำของสำ�นกัิง�น กิ.ล.ติ. และ 
  ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ฯ ซึ�งริวมุ่ถึืงข้อกิำ�ห้นดำเกิี�ย่วกิับกิ�ริ 
  ทำ�ริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกัินและริ�ย่กิ�ริไดำมุ้่�จำ�ห้น��ย่ไป  
  ซึ�งสินทริพัิ่ย่์ ติลอดำจนเป็นไปติ�มุ่ริะเบีย่บบริษัิัทฯ ซึ�ง 
  มุ่ีมุ่ติิอน่มุ่ัติิจ�กิที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท 
 8) สั�งกิ�ริ ออกิริะเบีย่บ ห้ลักิเกิณฑ์์ ปริะกิ�ศ และบันทึกิ 
  ภ�ย่ในสำ�ห้ริับกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริิษััทฯ เพิ่ื�อให้้ 
  สอดำคล้องกิับนโย่บ�ย่ของบริิษััทฯ และเป็นไปเพิ่ื�อ 
  ปริะโย่ช้น์ของบริษัิัทฯ ริวมุ่ทั�งริกัิษั� ริะเบีย่บอนัดำีง�มุ่ 
  ภ�ย่ในบริษัิัท ริวมุ่ถึืงดำูแลให้้บริษัิัทมุ่ีกิ�ริกิำ�กิับดูำแล 
  กิิจกิ�ริที�ดำี กิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ จริริย่�บริริณ 
  ธุ่ริกิิจ และนโย่บ�ย่ติ�อติ้�นกิ�ริคอริร์ิปัช้ัน 
 9) ดำำ�เนินกิ�ริให้้มุ่ีกิ�ริศึกิษั�โอกิ�สในกิ�ริลงท่นใน 
  โคริงกิ�ริให้มุ่�ๆ ที�ดำี โดำย่ทำ�กิ�ริศึกิษั�ท�งดำ้�นเทคนิค 
  และดำ้�นกิ�ริเงินอย่��งเห้มุ่�ะสมุ่และคริบถื้วนเพิ่ื�อ 
  ปริะกิอบกิ�ริตัิดำสินใจ ริวมุ่ถึืงนำ�เสนอให้ค้ณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  บริหิ้�ริ ห้ริอืคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิ  
  (แล้วแติ�กิริณี) ติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำไว้ริะเบีย่บอำ�น�จอน่มุ่ัติิ 
  ดำำ�เนนิกิ�ริของบริษัิัทฯ 
 10) เป็นติวัแทนของบริษัิัทฯ ในกิ�ริสื�อส�ริและริกัิษั�คว�มุ่ 
  สัมุ่พิ่ันธ์ุอนัดำีกิับส�ธุ�ริณช้น ผูู้้ถืือห้่้น ลูกิค้� และผูู้้มุ่ี 
  ส�วนไดำ้เสีย่เพิ่ื�อภ�พิ่พิ่จน์ที�ดำีของบริษัิัทฯ 
 11) สนบัสนน่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท ในกิ�ริจดัำให้มีุ้่ช้�องท�ง 
  ในกิ�ริสื�อส�ริกิบัผูู้ถ้ือืห้่น้อย่��งเห้มุ่�ะสมุ่ สมุ่ำ�เสมุ่อ และ 
  จดัำให้้มุ่กีิ�ริเปิดำเผู้ย่ขอ้มูุ่ลอย่��งเป็นมุ่�ติริฐ�นและโปริ�งใส 
 12) ปฏิิบตัิหิ้น�้ที�ติ�มุ่ที�ไดำร้ิบัมุ่อบห้มุ่�ย่จ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  บริษัิัท และ/ห้ริอืคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ติ��ง ๆ

 ขั้อบเขั้ติอำานาจหน�าที่่�และความรบัผิู้ดัชุอบขั้องกี่รรมกี่าร
ผู้้�จดัักี่าร
 กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริมีุ่บทบ�ทในกิ�ริบริหิ้�ริง�นดำ้�นติ��งๆ  
ให้้เป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่ กิลย่่ทธ์ุ และเป้�ห้มุ่�ย่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริ
กิำ�ห้นดำไว้ อ�ทิ กิ�ริกิำ�ห้นดำริะเบีย่บปฏิิบัติิง�น กิ�ริอน่มุ่ัติิสินเช้ื�อ
ติ�มุ่ริะดัำบวงเงนิที�ไดำร้ิบัมุ่อบอำ�น�จ กิ�ริจดัำจ�้งและแติ�งติั�งบค่ล�กิริ
กิ�ริจดัำซื�อจดัำจ�้ง ริวมุ่ทั�งกิ�ริบริหิ้�ริง�นทั�วไปของบริษัิัทฯ เป็นติ้น

7.2.5 กี่ารประชุมุคณะกี่รรมกี่าร
 1. บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำให้้มุ่ีกิ�ริปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริของ 
  บริษัิัทฯ อย่��งสมุ่ำ�เสมุ่อ เพิ่ื�อริบัทริ�บผู้ลกิ�ริดำำ�เนนิง�น 
  เป็นปริะจำ�อย่��งน้อย่คริ�วละ 3 เดำือนติ�อคริั�ง และ 
  อ�จมุ่ีกิ�ริปริะช้่มุ่พิ่ิเศษัเพิ่ิ�มุ่เติิมุ่ติ�มุ่คว�มุ่จำ�เป็น โดำย่ 
  กิ�ริปริะช้มุ่่แติ�ละคริั�งไดำมุ้่กีิ�ริกิำ�ห้นดำว�ริะในกิ�ริปริะช้มุ่่ 
  อย่��งชั้ดำเจนและมุ่ีกิ�ริส�งห้นังสือนัดำปริะช่้มุ่พิ่ริ้อมุ่  
  ริ�ย่ละเอยี่ดำล�วงห้น�้ 7 วนั เพิ่ื�อให้ค้ณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ  
  ไดำมุ้่เีวล�ศึกิษั�ข้อมุ่ลูอย่��งเพิ่ยี่งพิ่อกิ�อนเข�้ริ�วมุ่ปริะช่้มุ่  
  ริวมุ่ทั�งไดำ้มีุ่กิ�ริจดำบันทึกิริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช่้มุ่เป็น 
  ล�ย่ลักิษัณ์อักิษัริ และจัดำเกิ็บริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้่มุ่ที� 
  ผู้��นกิ�ริริบัริองจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ พิ่ริอ้มุ่ให้้ 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ และผูู้้ที�เกิี�ย่วข้องติริวจสอบไดำ้
 2. บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำให้มุ้่กีิ�ริปริะช้มุ่่ห้�ริอืริะห้ว��งกิริริมุ่กิ�ริ 
  ที�ไมุ่�เป็นผูู้้บริิห้�ริโดำย่ไมุ่�มุ่ีกิริริมุ่กิ�ริที�เป็นกิริริมุ่กิ�ริ 
  บริหิ้�ริริ�วมุ่ดำ้วย่อย่��งน้อย่ปีละ 1 คริั�ง เพิ่ื�อเปิดำโอกิ�ส 
  ให้้กิริริมุ่กิ�ริที�ไมุ่�ไดำ้เป็นกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริส�มุ่�ริถื 
  อภิปริ�ย่ พิ่ิจ�ริณ�กิลย่่ทธ์ุและกิ�ริดำำ�เนินง�นของ 
  บริษัิัทฯ ไดำ้อย่��งเป็นอสิริะจ�กิฝ่่�ย่จดัำกิ�ริ ในปี 2565  
  ไดำ้มุ่ีกิ�ริปริะช้่มุ่ จำ�นวน 1 คริั�ง เมุ่ื�อวันที� 16 กิันย่�ย่น  
  2565  เพิ่ื�ออภปิริ�ย่เกิี�ย่วกัิบแผู้นธุ่ริกิจิที�คณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  ไดำ้อน่มัุ่ติิไป ริวมุ่ถึืงกิ�ริทบทวนติ�ริ�งอำ�น�จของ 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริในกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิงบปริะมุ่�ณ 
  ในด้ำ�นติ��งๆ และแจ้งผู้ลกิ�ริปริะช้่มุ่ให้้ปริะธุ�น 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริไดำ้ริบัทริ�บ
 3. ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ และปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ 
  บริิห้�ริมีุ่ห้น้�ที�ริ�วมุ่กัินกิำ�ห้นดำว�ริะกิ�ริปริะช้่มุ่ 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริ โดำย่เปิดำโอกิ�สให้ก้ิริริมุ่กิ�ริท��นอื�นและ 
  กิริริมุ่กิ�ริอิสริะไดำ้ริ�วมุ่พิิ่จ�ริณ�ให้้คว�มุ่เห้็นกิ�อนกิ�ริ 
  บริริจ่ว�ริะและส�งห้นังสือเชิ้ญปริะช้มุ่่แกิ�คณะกิริริมุ่กิ�ริ  
  ห้�กิกิริริมุ่กิ�ริปริะสงค์จะเสนอว�ริะเข้�สู�กิ�ริปริะช้่มุ่  
  ส�มุ่�ริถืแจ้งติ�อปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ ปริะธุ�น 
  กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ ห้ริอืเลข�น่กิ�ริบริษัิัทฯ ไดำ้
 4. ห้นังสือเชิ้ญปริะช่้มุ่ ว�ริะกิ�ริปริะช่้มุ่ และเอกิส�ริ 
  ปริะกิอบกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริจะถืูกิจัดำส�งให้้  
  กิริริมุ่กิ�ริแติ�ละท��นล�วงห้น้�อย่��งน้อย่ 7 วัน กิ�อน 
  วันปริะช่้มุ่เพิ่ื�อให้้กิริริมุ่กิ�ริมุ่ีเวล�ในกิ�ริศึกิษั�ข้อมุู่ล 
  กิ�อนกิ�ริปริะช้่มุ่
 5. กิริริมุ่กิ�ริมุ่ีห้น้�ที�เข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ โดำย่ 
  ติ้องมุ่ีสัดำส�วนกิ�ริเข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ  
  อย่��งน้อย่ริอ้ย่ละ 75 ของกิ�ริปริะช้มุ่่ทั�งปี และจำ�นวน 
  องค์ปริะช้่มุ่ขั�นติำ� ณ ขณะที�คณะกิริริมุ่กิ�ริจะลงมุ่ติ ิ
  ในที�ปริะช้มุ่่คณะกิริริมุ่กิ�ริต้ิองมีุ่กิริริมุ่กิ�ริไมุ่�น้อย่กิว��  
  2 ใน 3 ของจำ�นวนกิริริมุ่กิ�ริทั�งห้มุ่ดำ กิ�ริวินิจฉัย่ 
  ช้ี�ข�ดำของที�ปริะช้่มุ่ให้้ถืือเสีย่งข้�งมุ่�กิ สำ�ห้ริับปี  
  2565 นั�น สัดำส�วนกิ�ริเข�้ริ�วมุ่ปริะช้มุ่่ของคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  คดิำเป็นริอ้ย่ละ 100
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 6. ริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้่มุ่ มุ่ีกิ�ริริะบ่ วัน เวล� ที�เริิ�มุ่และเสริจ็สิ�นกิ�ริปริะช้่มุ่ ริ�ย่ช้ื�อกิริริมุ่กิ�ริที�เข้�ริ�วมุ่ และไมุ่�ไดำ้เข้�ริ�วมุ่สร่ิปส�ริะ
สำ�คัญ และข้อสร่ิปของว�ริะเริื�องที�นำ�เสนอ ปริะเดำ็นที�ไดำ้มุ่ีกิ�ริอภิปริ�ย่ และข้อเสนอแนะของคณะกิริริมุ่กิ�ริ ริวมุ่ถึืงคำ�ช้ี�แจงของ
ฝ่่�ย่จัดำกิ�ริ มุ่ติิ ของคณะกิริริมุ่กิ�ริอย่��งละเอยี่ดำ เพิ่ีย่งพิ่อ และช้ัดำเจน พิ่ริอ้มุ่ลงล�ย่มุ่ือช้ื�อของปริะธุ�นในที�ปริะช้่มุ่และ เลข�น่กิ�ริบริษัิัท
ผูู้จ้ดำบนัทึกิกิ�ริปริะช้มุ่่ ในกิริณทีี�มุ่กีิริริมุ่กิ�ริเป็นผูู้มุ้่สี�วนไดำเ้สีย่กิบัว�ริะใดำ กิจ็ะไมุ่�ริ�วมุ่พิ่จิ�ริณ�และจะงดำออกิเสีย่งในมุ่ตินิั�น ซึ�งเลข�นก่ิ�ริ 
บริษัิัทฯ จะแจง้ให้้กิริริมุ่กิ�ริท่กิคนริบัทริ�บกิ�อนเริิ�มุ่ดำำ�เนินกิ�ริปริะช้่มุ่
 7. ริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้มุ่่จะถืกูิสำ�เน�และนำ�ส�งให้้แกิ�ห้น�วย่ง�นภ�ย่ใน และห้น�วย่ง�นภ�ย่นอกิที�เกีิ�ย่วขอ้ง ภ�ย่ในริะย่ะเวล�ที�กิำ�ห้นดำ 
และถืูกิจดัำเกิ็บไว้เป็นเอกิส�ริอ�้งองิและติริวจสอบไดำ้ ริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้่มุ่จะไมุ่�ส�มุ่�ริถืแกิ้ไขไดำ้ห้�กิไมุ่�ไดำ้ริบักิ�ริอน่มุ่ัติิจ�กิที�ปริะช้่มุ่ 
 8.  คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ไดำ้กิำ�ห้นดำติ�ริ�งกิ�ริปริะช้่มุ่ล�วงห้น้�ในแติ�ละปี และแจง้ให้้กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ แติ�ละท��นทริ�บ ทั�งนี� 
ไมุ่�ริวมุ่กิ�ริปริะช้่มุ่ว�ริะพิ่ิเศษั โดำย่ในปี 2565 ไดำ้มุ่ีกิ�ริกิำ�ห้นดำติ�ริ�งกิ�ริปริะช้่มุ่กิริริมุ่กิ�ริเป็นกิ�ริล�วงห้น้� (ติ�ริ�งกิ�ริปริะช้่มุ่นี�อ�จมุ่ีกิ�ริ
เปลี�ย่นแปลงไดำ้) โดำย่ไมุ่�ริวมุ่กิ�ริปริะช้่มุ่ในว�ริะพิ่ิเศษั เป็นดำังนี�

การประชุม คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท 14/02/65 10/05/65 09/08/65 16/09/65 08/11/65

คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ 14/02/65 10/05/65 09/08/65 08/11/65

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง 
และคว�มุ่ย่ั�งย่ืน

08/02/65 03/08/65

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล 
และคว�มุ่ย่ั�งย่ืน

10/02/65 04/11/65

คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และ 
กิำ�ห้นดำค��ติอบแทน

08/02/65 13/12/65

กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ 16/09/65

7.2.6 รายงานกี่ารเขั้�ารว่มประชุมุขั้องกี่รรมกี่ารประจำาปี 2565
คณะกี่รรมกี่ารบรษัิัที่

กรรมการ ตำาแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วม
ประชุม

ด้วยตนเอง  
(คร้ัง)

ผ่านส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์ 

(คร้ัง)

1. พิ่ลเริอืเอกิอภิช้�ติิ เพิ่็งศริทีอง ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ/
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

100% 6/8 2/8

2. น�ย่ชู้ช้�ติิ   เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ 100% 6/8 2/8

3. น�งดำ�วนภ�    เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริ 100% 6/8 2/8

4. น�งกิองแกิ้ว   เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ กี่รรมกี่ารอสิระ 100% 6/8 2/8

5. น�งนงน่ช้   ดำ�ว�ส่วริริณ กี่รรมกี่ารอสิระ 100% 6/8 2/8

6. น�ย่ส่ช้�ติิ ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ กี่รรมกี่ารอสิระ 100% 6/8 2/8

7. ดำริ.ศึกิษิัติ  เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กี่รรมกี่าร 100% 6/8 2/8

หมายเหตุุ : น่างสาวมลฑล ออ่น่แผน่ ดำำารงตุำาแหน่่งเป็ีน่เลขานุ่การบรษัิัที่ฯ และเลขานุ่การคู่ณะกรรมการบรษัิัที่ฯ 
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  มุ่ีกิ�ริจัดำกิ�ริปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ 8 คริั�ง ณ สิ�นส่ดำวันที� 31 ธัุนว�คมุ่ 2565 สัดำส�วนในกิ�ริ เข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ของ
คณะกิริริมุ่กิ�ริ คิดำเป็น 100% 

คณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ

กรรมการ ตำาแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วม
ประชุม

ด้วยตนเอง  
(คร้ัง)

ผ่านส่ือ 
อเิล็กทรอนิกส์  

(คร้ัง)

1. น�งกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/ 
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

100%   5/7 2/7

2. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/ 
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

100%   5/7 2/7

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

100%   5/7 2/7

หมายเหตุุ : น่ายเฉลิม อนิ่หอม เป็ีน่เลขานุ่การคู่ณะกรรมการตุรวจสอบ และผ่้ช่วยผ่้จดัำการฝ่ายตุรวจสอบ

  มุ่ีกิ�ริจดัำกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ 7 คริั�ง ณ สิ�นส่ดำวันที� 31 ธัุนว�คมุ่ 2565 สัดำส�วนในกิ�ริเข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ของ 
คณะกิริริมุ่กิ�ริ คิดำเป็น 100%
  น�งกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ และน�งนงน่ช้  ดำ�ว�ส่วริริณ เป็นผูู้้ที�มุ่ีคว�มุ่ริู ้และปริะสบกิ�ริณ์ดำ้�นบัญช้ีเพิ่ีย่งพิ่อ ที�จะส�มุ่�ริถื
ทำ�ห้น้�ที�ในกิ�ริสอบท�นคว�มุ่น��เช้ื�อถืือของงบกิ�ริเงนิของบริษัิัทฯ ไดำ้

คณะกี่รรมกี่ารสรรหาและกี่ำาหนดัค่าติอบแที่น

กรรมการ ตำาแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วม
ประชุม

ด้วยตนเอง  
(คร้ัง)

ผ่านส่ือ 
อเิล็กทรอนิกส์ 

(คร้ัง)

1. พิ่ลเริอืเอกิอภิช้�ติิ เพิ่็งศริทีอง ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�
และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน/ 
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

100% - 2/2

2. ค่ณส่ช้�ติิ ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำ
ค��ติอบแทน/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

100% - 2/2

3. ดำริ.ศึกิษิัติ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำ
ค��ติอบแทน/กิริริมุ่กิ�ริ

100% - 2/2

หมายเหตุุ : น่างสาวมลฑล  ออ่น่แผน่ เป็ีน่เลขานุ่การคู่ณะกรรมการสรรหาและกำาหน่ดำคู่่าตุอบแที่น่ 

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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  มุ่ีกิ�ริจดัำกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน 2 คริั�ง ณ สิ�นส่ดำวันที� 31 ธัุนว�คมุ่ 2565  สัดำส�วนในกิ�ริ
เข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ของคณะกิริริมุ่กิ�ริคิดำเป็น 100%

คณะกี่รรมกี่ารบรรษััที่ภิบาล และความยั�งยืน

กรรมการ ตำาแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วม
ประชุม

ด้วยตนเอง  
(คร้ัง)

ผ่านส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์ 

(คร้ัง)

1. น�งกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริริษััท 
ภบิ�ล และคว�มุ่ยั่�งย่นื / 
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

100% - 2/2

2. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและ
คว�มุ่ย่ั�งย่ืน/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

100% - 2/2

3. ดำริ.ศึกิษิัติ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและ
คว�มุ่ย่ั�งย่ืน/กิริริมุ่กิ�ริ

100% - 2/2

หมายเหตุุ : น่างสาวมลฑล  ออ่น่แผน่ เป็ีน่เลขานุ่การคู่ณะกรรมการสรรหาและกำาหน่ดำคู่่าตุอบแที่น่ 

  มุ่กีิ�ริจดัำกิ�ริปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภบิ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่นื 2 คริั�ง ณ สิ�นส่ดำวนัที� 31 ธัุนว�คมุ่ 2565  สัดำส�วนในกิ�ริเข�้ริ�วมุ่
ปริะช้่มุ่ของคณะกิริริมุ่กิ�ริ คิดำเป็น 100%

คณะกี่รรมกี่ารบรหิารความเส่�ยง

กรรมการ ตำาแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วม
ประชุม

ด้วยตนเอง  
(คร้ัง)

ผ่านส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์ 

(คร้ัง)

1. น�ย่ส่ช้�ติิ ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ 
คว�มุ่เสี�ย่ง/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

100% - 2/2

2. น�ย่ชู้ช้�ติิ เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/
กิริริมุ่กิ�ริ

100% - 2/2

3. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/ 
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

100% - 2/2

  มุ่ีกิ�ริจดัำกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง 2 คริั�ง ณ สิ�นส่ดำวันที� 31 ธัุนว�คมุ่ 2565 สัดำส�วนในกิ�ริเข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่
ของคณะกิริริมุ่กิ�ริ คิดำเป็น 100%

เลขั้านุกี่ารบรษัิัที่
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท ไดำ้มุ่ีมุ่ติิให้้แติ�งติั�ง น�งส�วมุ่ลฑ์ล อ�อนแผู้น ดำำ�ริงติำ�แห้น�ง เลข�น่กิ�ริบริษัิัทฯ เพิ่ื�อให้้เป็นไปติ�มุ่มุ่�ติริ� 89/15 ของ
พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ พิ่.ศ. 2535 แกิ้ไขโดำย่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิและติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ (ฉบับที�4) พิ่.ศ. 2551 ทั�งนี�
ห้น้�ที�คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบของเลข�น่กิ�ริบริษัิัท มุ่ีดำังนี�

หน�าที่่�และความรบัผิู้ดัชุอบ
หน�าที่่�
 1) ดำแูลและให้ค้ำ�แนะนำ�แกิ�กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริเกิี�ย่วกัิบกิ�ริปฏิบิตัิติิ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ ขอ้กิำ�ห้นดำ กิฎริะเบยี่บ และขอ้บงัคบัของบริษัิัทฯ 
และติิดำติ�มุ่ดำูแลให้้มุ่ีกิ�ริปฏิิบัติิอย่��งถืูกิติ้องสมุ่ำ�เสมุ่อ
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 2) ริับผิู้ดำช้อบในกิ�ริจัดำปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ 
และกิ�ริปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นริวมุ่ทั�งดำูแลปริะส�นง�นให้้มีุ่กิ�ริปฏิิบัติิ
ติ�มุ่มุ่ติิของที�ปริะช้่มุ่ 
 3) ดูำแลให้ก้ิ�ริเปิดำเผู้ย่ขอ้มุ่ลูและริ�ย่ง�นส�ริสนเทศในส�วน
ที�ริบัผู้ดิำช้อบเป็นไปติ�มุ่ริะเบยี่บ และขอ้กิำ�ห้นดำของติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์
แห้�งปริะเทศไทย่ และสำ�นกัิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิบัห้ลกัิทริพัิ่ย่แ์ละ 
ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ ริวมุ่ถึืงกิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้อง 
 4) สนับสน่นให้้กิ�ริบริหิ้�ริง�นของบริษัิัทฯ เป็นไปติ�มุ่
ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับกิิจกิ�ริที�ดำี
 5) ดำำ�เนินกิ�ริอื�น ๆ ติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับติล�ดำท่น
กิำ�ห้นดำ
 6) จดัำส�งสำ�เน�ริ�ย่ง�นกิ�ริมีุ่ส�วนไดำเ้สีย่ติ�มุ่มุ่�ติริ� 89/14 
ให้ป้ริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ และปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบทริ�บ
ภ�ย่ใน 7 วันทำ�กิ�รินับจ�กิติั�งแติ�วันที�บริษัิัทฯ ไดำ้ริบัริ�ย่ง�น
 7) จดัำทำ�และเกิ็บริกัิษั�เอกิส�ริ  ดำังติ�อไปนี�  
  ทะเบีย่นกิริริมุ่กิ�ริ
  ห้นังสือนัดำปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริและจัดำทำ�ริ�ย่ง�น 
  กิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  ห้นังสือนัดำปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้น และริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้่มุ่ 
  ผูู้้ถืือห้่้น 
  ริ�ย่ง�นปริะจำ�ปีของบริษัิัทฯ 
  ริ�ย่ง�นกิ�ริมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ของกิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ 

ความรบัผิู้ดัชุอบ
เลข�นก่ิ�ริบริษัิัทฯ ติอ้งปฏิบิตัิหิ้น�้ที�ดำว้ย่คว�มุ่ริบัผู้ดิำช้อบดำว้ย่คว�มุ่
ริะมุ่ัดำริะวังและคว�มุ่ซื�อสัติย์่ส่จริติิ ริวมุ่ทั�งต้ิองปฏิิบัติิห้น้�ที�ให้้
เป็นไปติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ วัติถื่ปริะสงค์ ข้อบังคับของบริิษััทฯ มุ่ติิ
คณะกิริริมุ่กิ�ริ ติลอดำจนมุ่ติทิี�ปริะช้มุ่่ผูู้้ถือืห้่น้ โดำย่ใช้เ้กิณฑ์พิ์ิ่จ�ริณ�
เกิี�ย่วกิับกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทมุ่�ติริ� 89/23 แห้�งพิ่ริะริ�ช้บัญญัติิ
ห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ (ฉบับที� 4) พิ่.ศ. 2551
 ในกิริณีที�เลข�น่กิ�ริบริษัิัทฯ พิ่้นจ�กิติำ�แห้น�งห้ริอืไมุ่�อ�จ
ปฏิบัิติหิ้น้�ที�ไดำใ้ห้ค้ณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯแติ�งติั�งเลข�นก่ิ�ริคนให้มุ่� 
ภ�ย่ใน 90 วันนบัติั�งแติ�เลข�นก่ิ�ริคนเดำมิุ่พิ่น้จ�กิติำ�แห้น�ง   ห้ริอื
ไมุ่�อ�จปฏิิบัติิห้น้�ที� และให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ มุ่ีอำ�น�จ
มุ่อบห้มุ่�ย่ให้ก้ิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทปฏิิบติัิห้น�้ที�แทนในช้�วงเวล�ดัำงกิล��ว 
 เลข�น่กิ�ริบริิษััทฯ ไดำ้มุ่ีกิ�ริจดำบันทึกิกิ�ริปริะช้่มุ่เป็น
ล�ย่ลกัิษัณอ์กัิษัริ และจดัำเกิบ็ริ�ย่ง�นกิ�ริปริะช้มุ่่ที�ผู้��นกิ�ริริบัริอง
จ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ โดำย่กิริริมุ่กิ�ริแติ�ละท��นไดำร้ิบัริ�ย่ง�น
กิ�ริปริะช้่มุ่ล�วงห้น้�กิ�อนกิ�ริริบัริองอย่��งน้อย่ 7 วัน
 นอกิจ�กินี� บริิษััทฯ ติริะห้นักิและให้้คว�มุ่สำ�คัญกิับ 
กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี เลข�น่กิ�ริบริษัิัทฯ ไดำ้ผู้��นกิ�ริอบริมุ่
ห้ลักิสูติริที�สำ�คัญ ซึ�งจดัำโดำย่สมุ่�คมุ่ส�งเสริมิุ่สถื�บันกิริริมุ่กิ�ริ
บริษัิัทไทย่ (IOD) ไดำ้แกิ�
  ห้ลักิสูติริ Company Secretary Program (CSP)  
  ร่ิ�นที� 50/2013 
  ห้ลักิสูติริ Effective Minute Taking (EMT) ร่ิ�นที�  
  26/2013 

  ห้ลกัิสูติริ Anti-Corruption : The Practical Guide  
  (ACPG) ร่ิ�นที� 43/2018
  ห้ลกัิสูติริ ASEAN CG Scorecard Coaching 2020  
  ร่ิ�นที� 4/2020
  ห้ลักิสูติริ  CGR Workshop  2022 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ขั้�อม้ลคณะกี่รรมกี่ารชุดุัย่อยแติ่ละชุดุัที่่�ไดั�รบักี่ารแติ่งติั�ง
โคริงสริ�้งกิริริมุ่กิ�ริของบริษัิัทฯ ปริะกิอบด้ำวย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท 
และคณะกิริริมุ่กิ�ริช่้ดำย่�อย่ซึ�งมีุ่ค่ณสมุ่บตัิคิริบถืว้นติ�มุ่มุ่�ติริ� 68 
แห้�งพิ่ริะริ�ช้บัญญัติิบริิษััทมุ่ห้�ช้นจำ�กัิดำ พิ่.ศ.2535 และ
ปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริติล�ดำท่นที�เกิี�ย่วข้อง โดำย่บริิษััทมุ่ี
คณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ทั�งสิ�น 4 ช้่ดำ ไดำ้แกิ� 1. คณะกิริริมุ่กิ�ริ 
ติริวจสอบ 2. คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน 
3. คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล และคว�มุ่ย่ั�งย่นื 4. คณะกิริริมุ่กิ�ริ
บริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง  

 คณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ
 ขอบเขติอำ�น�จห้น้�ที�และคว�มุ่ริับผิู้ดำช้อบของคณะ
กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ
 1) สอบท�นให้้บริษัิัทฯ มุ่ีกิ�ริริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงนิอย่��ง
ถืูกิติ้อง เพิ่ีย่งพิ่อและทันเวล�ติ�มุ่กิริอบกิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำ 
 2) สอบท�นให้้บริิษััทฯ มุ่ีริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ใน 
(Internal control) และริะบบกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ใน ที�เห้มุ่�ะสมุ่
และมุ่ีปริะสิทธิุผู้ลและพิ่ิจ�ริณ�คว�มุ่เป็นอิสริะของห้น�วย่ง�น
ติริวจสอบภ�ย่ใน ติลอดำจนให้้คว�มุ่เห้็นช้อบในกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�
แติ�งติั�ง โย่กิย่�้ย่ เลกิิจ�้งห้วัห้น้�ห้น�วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ใน ห้ริอื 
ห้น�วย่ง�นอื�นใดำที�ริบัผู้ิดำช้อบเกิี�ย่วกิับกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ใน  
3) สอบท�นให้้บริิษััทฯ ปฏิิบัติิติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิ 
ห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ ข้อกิำ�ห้นดำของติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ 
และกิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้องกิับธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ 
 4) พิ่ิจ�ริณ� คัดำเลือกิ เสนอแติ�งติั�ง และเลิกิจ�้ง บ่คคล
ซึ�งมีุ่คว�มุ่เป็นอสิริะเพิ่ื�อทำ�ห้น้�ที�เป็นผูู้ส้อบบญัช้ขีองบริษัิัทฯ และ
เสนอค��ติอบแทนของบค่คลดัำงกิล��ว ริวมุ่ทั�งเข�้ริ�วมุ่ปริะช้มุ่่กัิบผูู้ส้อบ
บญัช้ ีโดำย่ไมุ่�มุ่ฝ่ี่�ย่บริหิ้�ริเข�้ริ�วมุ่ปริะช้มุ่่ดำว้ย่อย่��งนอ้ย่ปีละ 1 คริั�ง  
 5) พิิ่จ�ริณ�ริ�ย่กิ�ริที�เกีิ�ย่วโย่งกิันห้ริอืริ�ย่กิ�ริที�อ�จมุ่ี
คว�มุ่ขดัำแย่ง้ท�งผู้ลปริะโย่ช้นใ์ห้เ้ป็นไปติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ และขอ้กิำ�ห้นดำ
ของติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย่ ์ทั�งนี� เพิ่ื�อให้มุ้่ั�นใจว��ริ�ย่กิ�ริดัำงกิล��วสมุ่เห้ติ่
สมุ่ผู้ล และเป็นปริะโย่ช้น์สูงส่ดำติ�อบริษัิัทฯ 
 6) จดัำทำ�ริ�ย่ง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบโดำย่เปิดำเผู้ย่
ไวใ้นริ�ย่ง�นปริะจำ�ปีของบริษัิัทฯ ซึ�งริ�ย่ง�นดัำงกิล��วต้ิองลงน�มุ่
โดำย่ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบและติ้องปริะกิอบดำ้วย่ข้อมุู่ล
ดำังติ�อไปนี� 
  คว�มุ่เห้น็เกิี�ย่วกิบัคว�มุ่ถืกูิติอ้งคริบถืว้นเป็นที�เช้ื�อถือืไดำ้ 
  ของริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงนิของบริษัิัทฯ 

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565

146



  คว�มุ่เห้็นเกิี�ย่วกิับคว�มุ่เพิ่ีย่งพิ่อของริะบบควบค่มุ่ 
  ภ�ย่ในของบริษัิัทฯ และริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิัน
  คว�มุ่เห้็นเกิี�ย่วกิับกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติ ิ
  ห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ ข้อกิำ�ห้นดำของ 
  ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ ห้ริอืกิฎห้มุ่�ย่ที�เกิี�ย่วข้องกิับธุ่ริกิิจ 
  ของบริิษััทฯ ริวมุ่ถึืงกิ�ริดำูแลดำ้�นกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่ 
  กิฎริะเบีย่บ และนโย่บ�ย่
  คว�มุ่เห้็นเกิี�ย่วกิับคว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ของผูู้้สอบบัญช้ี  
  คว�มุ่เห้็นเกิี�ย่วกิับริ�ย่กิ�ริที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�ง 
  ผู้ลปริะโย่ช้น์ 
  จำ�นวนกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ และกิ�ริ 
  เข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่ของกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบแติ�ละท��น 
  คว�มุ่เห้็นห้ริือข้อสังเกิติโดำย่ริวมุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  ติริวจสอบไดำ้ริบัจ�กิกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ติ�มุ่กิฎบัติริ 
  (Charter)
  ริ�ย่กิ�ริอื�นที�เห้น็ว��ผูู้ถ้ือืห้่น้และผูู้ล้งทน่ทั�วไปควริทริ�บ 
  ภ�ย่ใติ้ขอบเขติห้น้�ที� และคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบที�ไดำ้ริับ 
  มุ่อบห้มุ่�ย่จ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ 
  ขอ้สร่ิป/คว�มุ่เห้น็ของคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบติ�อกิ�ริ 
  ดำำ�เนินกิ�ริในดำ้�นติ��ง ๆ โดำย่ริวมุ่
  กิ�ริพิ่ิจ�ริณ�เสนอแติ�งติั�งผูู้้สอบบัญช้ี
 7) ปฏิิบติัิกิ�ริอื�นใดำติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ มุ่อบห้มุ่�ย่
ดำ้วย่คว�มุ่เห้็นช้อบจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ

คณะกี่รรมกี่ารสรรหาและกี่ำาหนดัค่าติอบแที่น
ขั้อบเขั้ติอำานาจหน�าท่ี่�และความรบัผิู้ดัชุอบขั้อง คณะกี่รรมกี่าร
สรรหาและกี่ำาหนดัค่าติอบแที่น

 กี่ารสรรหา 
 1) กิำ�ห้นดำห้ลักิเกิณฑ์แ์ละนโย่บ�ย่ในกิ�ริสริริห้� กิริริมุ่กิ�ริ 
บริษัิัทฯ และกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ โดำย่พิ่ิจ�ริณ�คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ของ
จำ�นวนโคริงสริ�้ง และองค์ปริะกิอบของคณะกิริริมุ่กิ�ริ กิำ�ห้นดำ
คณ่สมุ่บัติกิิริริมุ่กิ�ริเพืิ่�อเสนอติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ห้ริอืเสนอ
ขออน่มุ่ัติิติ�อที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นแล้วแติ�กิริณี
 2) พิ่ิจ�ริณ�สริริห้� คัดำเลือกิ และเสนอบ่คคลที�เห้มุ่�ะสมุ่
ให้้ดำำ�ริงติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ที�คริบว�ริะ ห้ริอืมุ่ีติำ�แห้น�ง
ว��งลง ห้ริอืแติ�งติั�งเพิ่ิ�มุ่ 
 3) จดัำให้้มุ่ีกิ�ริเลือกิติั�งกิริริมุ่กิ�ริ
 4) ปฏิิบัติิกิ�ริอื�นใดำเกิี�ย่วกิับกิ�ริสริริห้�ติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่
กิ�ริบริษัิัทฯ มุ่อบห้มุ่�ย่ 
 5) ปริะเมิุ่นผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของผูู้้บริิห้�ริสูงส่ดำของ 
บริิษััทฯ เพิ่ื�อเสนอติ�อที�ปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ทริ�บเพิ่ื�อ
พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิ

 กี่ารกี่ำาหนดัค่าติอบแที่น 
 1) จดัำทำ�ห้ลักิเกิณฑ์แ์ละนโย่บ�ย่ในกิ�ริกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน

ของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ และกิริริมุ่กิ�ริ ช่้ดำย่�อย่เพิ่ื�อเสนอติ�อ
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ และเสนอขออน่มุ่ัติิติ�อที�ปริะช่้มุ่ผูู้้ถืือห้่้น
แล้วแติ�กิริณี 
 2) กิำ�ห้นดำค��ติอบแทนที�จำ�เป็นและเห้มุ่�ะสมุ่ทั�งที�เป็น
ติัวเงนิ และมุ่ิใช้�ติัวเงนิของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ เป็นริ�ย่บ่คคล 
โดำย่กิ�ริกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนของคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ให้พ้ิ่จิ�ริณ�
คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่กิับภ�ริะ ห้น้�ที� คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบ ผู้ลง�น และ
เปริยี่บเทีย่บกิับบริษัิัทฯ ในธุ่ริกิิจที�คล้�ย่คลึงกิัน และปริะโย่ช้น์ที�
ค�ดำว��จะไดำ้ริบัจ�กิกิริริมุ่กิ�ริ เพิ่ื�อเสนอให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ 
พิ่ิจ�ริณ�และนำ�เสนอติ�อที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นเพิ่ื�อขออน่มุ่ัติิ 
 3) ริบัผู้ิดำช้อบติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ และมุ่ีห้น้�ที�ให้้
คำ�ช้ี�แจงติอบคำ�ถื�มุ่เริื�องเกิี�ย่วกัิบค��ติอบแทนของกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ 
ในที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น 
 4) ริ�ย่ง�นนโย่บ�ย่ ห้ลกัิกิ�ริ และเห้ติผู่้ลของกิ�ริกิำ�ห้นดำ
ค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริ ติ�มุ่ข้อกิำ�ห้นดำของติล�ดำ
ห้ลักิทริัพิ่ย่์ฯ โดำย่เปิดำเผู้ย่ในแบบแสดำงริ�ย่กิ�ริข้อมุู่ลปริะจำ�ปี 
(56-1) ของบริษัิัทฯ 
 5) ปฏิบัิติกิิ�ริอื�นใดำที�เกิี�ย่วขอ้งกิบักิ�ริกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน
ติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ มุ่อบห้มุ่�ย่โดำย่ ฝ่่�ย่บริหิ้�ริ และ
ห้น�วย่ง�นติ��งๆ จะติ้องริ�ย่ง�นห้ริอืนำ�เสนอข้อมุู่ลและเอกิส�ริที�
เกิี�ย่วข้องติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนเพิ่ื�อ
สนับสน่นกิ�ริปฏิิบัติิง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำ
ค��ติอบแทนให้้บริริล่ติ�มุ่ห้น้�ที�ที�ไดำ้ริบัมุ่อบห้มุ่�ย่ 
 6) เสนอผู้ลกิ�ริปริะเมิุ่นคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ท่กิช้่ดำติ�อ
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ และแนวท�งกิ�ริปริบัปร่ิงเพิ่ิ�มุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่
กิ�ริดำำ�เนินง�นของ คณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ท่กิช้่ดำ 
 7) พิิ่จ�ริณ�เงนิเดำอืนของปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ (CEO) 
โดำย่องิจ�กิผู้ลปริะกิอบกิ�ริของบริษัิัทฯ เป็นเกิณฑ์ใ์นกิ�ริพิ่จิ�ริณ�

คณะกี่รรมกี่ารบรรษััที่ภิบาล และความยั�งยืน  
ขั้อบเขั้ติอำานาจหน�าที่่�และความรบัผิู้ดัชุอบขั้องคณะกี่รรมกี่าร 
บรรษััที่ภิบาล และความยั�งยืน
 1. กิำ�ห้นดำเป้�ห้มุ่�ย่ นโย่บ�ย่ และแผู้นกิ�ริดำำ�เนินง�น
ดำ�้นกิ�ริพิ่ฒัน�อย่��งย่ั�งย่นื (Sustainable Development) ของ
บริษัิัท โดำย่คริอบคลมุ่่ทั�งดำ�้นกิ�ริพิ่ฒัน�สู�องค์กิริแห้�งคว�มุ่เป็นเลศิ 
และกิ�ริสริ�้งค่ณค��ในริะย่ะย่�วให้้แกิ�ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้ส�วนเสีย่ ริวมุ่ถึืง
กิ�ริสื�อส�ริ เพิ่ื�อนำ�เสนอติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริ
 2. กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ด้ำ�นกิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดำีและ
จริยิ่ธุริริมุ่ธุ่ริกิิจ และนำ�เสนอคณะกิริริมุ่กิ�ริเพิ่ื�อพิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิ 
พิ่ริอ้มุ่ทั�งให้้คำ�แนะนำ�และส�งเสริมิุ่ให้้มุ่ีกิ�ริปฏิิบัติิในท่กิริะดำับ และ
ทบทวนให้น้โย่บ�ย่ดำงักิล��วมุ่คีว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ สอดำคลอ้งกิบักิฎห้มุ่�ย่
และแนวปฏิิบัติิที�ดีำในริะดำับส�กิลเป็นปริะจำ�ท่กิปี ติลอดำจนดำูแล
ให้้มุ่ีกิ�ริปริะเมิุ่นผู้ลและริ�ย่ง�นกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่นโย่บ�ย่ด้ำ�นกิ�ริ
กิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีและจริยิ่ธุริริมุ่ธุ่ริกิิจอย่��งสมุ่ำ�เสมุ่อ
 3. ให้้คำ�แนะนำ�และส�งเสริมิุ่ให้้กิ�ริดำำ�เนินง�นของบริษัิัท
สอดำคล้องกิับนโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี และกิ�ริพิ่ัฒน�
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อย่��งย่ั�งย่นืปริะสบคว�มุ่สำ�เริจ็ติ�มุ่เป้�ห้มุ่�ย่ที�ว�งไว ้และทดัำเทยี่มุ่
กิับบริษัิัทช้ั�นนำ� ติลอดำจนสนับสน่นให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ 
และพิ่นักิง�น ปฏิิบัติิตินติ�มุ่แนวท�งกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�และ
กิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืนของบริษัิัทอย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่
 4. กิำ�กิับดำูแลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของบริิษััทให้้เป็นไปติ�มุ่
ห้ลักิบริริษััทภิบ�ลของสถื�บันกิำ�กิับ เช้�น ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�ง
ปริะเทศไทย่, สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย่์และ
ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์เพิ่ื�อให้้สอดำคล้องกิับแนวท�งปฏิิบัติิส�กิลและ
ข้อเสนอแนะของสถื�บันห้ริอืห้น�วย่ง�นที�เกิี�ย่วข้อง  
 5. กิำ�กิับดำูแล ติิดำติ�มุ่ และปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริ
ดำ้�นกิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งยั่�งย่ืน ให้้มีุ่คว�มุ่สมุ่ดำ่ลและมีุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่ 
เกิดิำปริะโย่ช้นสู์งส่ดำกัิบบริษัิัทและผูู้มุ้่สี�วนไดำเ้สีย่ พิ่ริอ้มุ่ทั�งริ�ย่ง�น
คว�มุ่ก้ิ�วห้น้�ของกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริเพิ่ื�อทริ�บ
เป็นริะย่ะ
 6. ปริะเมุ่ินและทบทวนเป้�ห้มุ่�ย่ นโย่บ�ย่ และแผู้นกิ�ริ
ดำำ�เนินง�นดำ้�นกิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืนให้้เห้มุ่�ะ สมุ่กิับสภ�วะกิ�ริ
ดำำ�เนินธุ่ริกิิจสอดำคล้องกิับกิฎห้มุ่�ย่ห้ริอืแนวปฏิิบัติิที�ดำีในริะดัำบ
ส�กิล และข้อเสนอแนะของสถื�บนัติ��งๆ ติลอดำจนพิิ่จ�ริณ�ขอ้เสนอ
ที�เกิี�ย่วข้องของผูู้้ถืือห้่้นและกิ�ริติอบกิลับผูู้้ถืือห้่้น
 7. พิิ่จ�ริณ�ทบทวนเกิี�ย่วกิับนโย่บ�ย่ดำ้�นบริริษััทภิบ�ล 
และกิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืนเป็นปริะจำ�ท่กิปี 
 8. พิิ่จ�ริณ�ทบทวนกิฎบัติริคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทเป็น
ปริะจำ�ท่กิปี 
 9. พิิ่จ�ริณ�ทบทวนนโย่บ�ย่กิ�ริติ�อต้ิ�นกิ�ริท่จริิติ
คอริร์ิปัช้ัน นโย่บ�ย่กิ�ริริบั ให้้ของขวัญ ห้ริอืปริะโย่ช้น์อื�นใดำและ
กิ�ริแติ�งติั�งคณะกิริริมุ่กิ�ริติ�อต้ิ�นกิ�ริทจ่ริติิคอริร์ิปัช้นั และติดิำติ�มุ่
กิ�ริปฏิบิตัิติิ�มุ่มุ่�ติริกิ�ริติ�อติ�้นกิ�ริทจ่ริติิคอริร์ิปัช้นั เพิ่ื�อให้มุ้่ั�นใจ
ว��กิ�ริดำำ�เนินง�นของ บริษัิัทมุ่ีคว�มุ่โปริ�งใส ส่จริติิ ย่่ติิธุริริมุ่ 
ติ�มุ่ห้ลักิค่ณธุริริมุ่ จริยิ่ธุริริมุ่ และดำำ�เนินธุ่ริกิิจดำ้วย่กิ�ริติ�อติ้�น
กิ�ริท่จริติิคอริร์ิปัช้ันท่กิริปูแบบ
 10.ส�งเสริิมุ่กิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ�วัฒนธุริริมุ่ในกิ�ริกิำ�กิับดำูแล
กิิจกิ�ริที�ดำี และกิ�ริมุ่ีส�วนริ�วมุ่ในกิ�ริดำำ�เนินกิิจกิริริมุ่เพิ่ื�อสังคมุ่  
 11.ริ�ย่ง�นคว�มุ่คืบห้น้�และผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นด้ำ�น 
บริริษััทภบิ�ล และกิ�ริพิ่ฒัน�อย่��งย่ั�งยื่นติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท
 12. กิ�ริอื�นใดำที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทมุ่อบห้มุ่�ย่

คณะกี่รรมกี่ารบรหิารความเส่�ยง
ขั้อบเขั้ติอำานาจหน�าท่ี่�และความรบัผิู้ดัชุอบขั้องคณะกี่รรมกี่าร
บรหิารความเส่�ยง
 1) กิำ�ห้นดำและทบทวนนโย่บ�ย่ และกิริอบกิ�ริบริิห้�ริ
คว�มุ่เสี�ย่งองค์กิริ 
 2) กิำ�กิับดำูแลและสนับสน่นให้้มุ่ีกิ�ริดำำ�เนินง�นดำ้�นกิ�ริ
บริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งองค์กิริให้้สอดำคล้องกัิบกิลย่่ทธ์ุและเป้�ห้มุ่�ย่
ท�งธุ่ริกิิจ ริวมุ่ถึืงสภ�วกิ�ริณ์ ที�เปลี�ย่นแปลงไป 
 3) ให้ข้อ้เสนอแนวท�งติดิำติ�มุ่และปริะเมุ่นิผู้ล กิ�ริบริหิ้�ริ
คว�มุ่เสี�ย่งติ�อคณะทำ�ง�น ห้ริอืฝ่่�ย่บริหิ้�ริ คว�มุ่เสี�ย่งเพิ่ื�อนำ�ไป
ดำำ�เนินกิ�ริ 
 4) พิิ่จ�ริณ�ริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งองค์กิริ
และให้้ข้อคิดำเห้็นปริะเดำ็นคว�มุ่เสี�ย่งที�อ�จจะเกิิดำขึ�น ริวมุ่ถึืงให้้
แนวท�งกิ�ริกิำ�ห้นดำมุ่�ติริกิ�ริควบค่มุ่ และกิ�ริพิ่ัฒน�ริะบบกิ�ริ
จดัำกิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งองค์กิริแกิ�คณะทำ�ง�นห้ริอืฝ่่�ย่บริหิ้�ริ
คว�มุ่เสี�ย่งเพิ่ื�อนำ�ไปดำำ�เนินกิ�ริ 
 5) ริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งองค์กิริให้้คณะ
กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ริบัทริ�บ และในกิริณีที�มุ่ีปัจจยั่ ห้ริอืเห้ติ่กิ�ริณ์
สำ�คญัซึ�งอ�จมุ่ผีู้ลกิริะทบติ�อบริษัิัทฯ อย่��งมุ่นียั่สำ�คญั ติอ้งริ�ย่ง�น
ติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริ เพิ่ื�อทริ�บและพิ่ิจ�ริณ�โดำย่เริว็ที�ส่ดำ 
 6) ปฏิิบัติิห้น้�ที�อื�นใดำติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทฯ 
มุ่อบห้มุ่�ย่

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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7.3.2 รายชุื�อขั้องคณะกี่รรมกี่ารชุดุัย่อยแติ่ละชุดุั

1. คณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ

กรรมการ ตำาแหน่ง

1. น�งกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

2. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

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

  น�งกิองแกิ้ว   เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ และน�งนงน่ช้  ดำ�ว�ส่วริริณ เป็นผูู้้ที�มุ่ีคว�มุ่ริู ้และปริะสบกิ�ริณ์ดำ้�นบัญช้ีเพิ่ีย่งพิ่อ 
ที�จะส�มุ่�ริถืทำ�ห้น้�ที�ในกิ�ริสอบท�นคว�มุ่น��เช้ื�อถืือของงบกิ�ริเงนิของบริษัิัทฯ ไดำ้

2.  คณะกี่รรมกี่ารสรรหาและกี่ำาหนดัค่าติอบแที่น

กรรมการ ตำาแหน่ง

1. พิ่ลเริอืเอกิอภิช้�ติิ เพิ่็งศริทีอง ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

2. ค่ณส่ช้�ติิ ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

3. ดำริ.ศึกิษิัติ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน/กิริริมุ่กิ�ริ

3. คณะกี่รรมกี่ารบรรษััที่ภิบาล และความยั�งยืน

กรรมการ ตำาแหน่ง

1. น�งกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

2. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

3. ดำริ.ศึกิษิัติ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน/กิริริมุ่กิ�ริ

    

4.  คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง

กรรมการ ตำาแหน่ง

1. น�ย่ส่ช้�ติิ ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

2. น�ย่ชู้ช้�ติิ เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/กิริริมุ่กิ�ริ

3. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชุื�อและติำาแหน่งขั้องผู้้�บรหิาร 

ณ วันที่่� 31 ธัีนวาคม 2565  บรษัิัที่ฯ ม่คณะกี่รรมกี่ารบรหิารจำานวน 13 ที่่านประกี่อบดั�วย

คณะกรรมการบริหาร ตำาแหน่ง

1. น�ย่ชู้ช้�ติิ เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ (CEO)

2. น�งดำ�วนภ� เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริ

3. น�ย่ส่ริพิ่งษ์ั   เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ริองกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริ(อ�ว่โส)

4. น�ย่ปริทิัศน์ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ริองกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริ

5. น�ย่ส่ริตัิน์ ฉ�ย่�วริเดำช้ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ริองกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริ

6. น�งส�วดำวงแข สงน่้ย่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้ช้�วย่กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริ

7. น�งส�ววิมุ่ลริตัิน์ ห้นูจ่ล กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้จดัำกิ�ริฝ่่�ย่บัญช้ี

8. น�ย่สมุ่เกิีย่ริติิ ริศัมุ่ี กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้จดัำกิ�ริฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข�

9. น�ย่อำ�น�จ เนีย่มุ่สี กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้จดัำกิ�ริฝ่่�ย่ห้นี�สิน

10. น�ย่บัญญัติิ นิลศิริิ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ริองผูู้้จดัำกิ�ริฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข�

11. น�ย่นิย่มุ่ ริอดำน้อย่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้ช้�วย่ผูู้้จดัำกิ�ริฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข�

12. น�ย่ปริะดำิษัฐ ทองคำ� กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้ช้�วย่ผูู้้จดัำกิ�ริฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข�

13. น�ย่สงกิริ�นติ์ เอี�ย่มุ่กิ�ย่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ผูู้้ช้�วย่ผูู้้จดัำกิ�ริฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข�

ผ่้รบัผิดำชอบส่งสุดำใน่สายงาน่บัญช่และการเงนิ่ (CFO) : น่ายสุรตัุน่์ ฉายาวรเดำช

ผ่้คู่วบคูุ่มดำ่แลการที่ำาบัญช่ : น่างสาววิมลรตัุน่์ หน่่จุล

 ขั้อบเขั้ติอำานาจหน�าที่่�และความรบัผิู้ดัขั้อบขั้องคณะกี่รรมกี่ารบรหิาร
 1) นำ�เสนอเป้�ห้มุ่�ย่ นโย่บ�ย่ และแผู้นธุ่ริกิิจริวมุ่ถึืงงบปริะมุ่�ณปริะจำ�ปีของบริษัิัทฯ ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิ
 2) ควบคมุ่่ดำแูลกิ�ริดำำ�เนนิธุ่ริกิจิของบริษัิัทฯ ให้เ้ป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่ แผู้นง�น และงบปริะมุ่�ณที�ไดำร้ิบัอนมุ่่ตัิจิ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ
 3) พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิกิ�ริดำำ�เนินง�นที�เป็นธุ่ริกิริริมุ่ปกิติิธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ เช้�น กิ�ริลงท่นติ��งๆ ติ�มุ่งบลงท่น ห้ริอืงบปริะมุ่�ณที�ไดำ้ 
  ริบัอน่มุ่ัติิจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ เป็นติ้น โดำย่วงเงนิสำ�ห้ริบัแติ�ละริ�ย่กิ�ริเป็นไปติ�มุ่ติ�ริ�งอำ�น�จอน่มุ่ัติิที�ผู้��นกิ�ริอน่มุ่ัติิ 
  จ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ
 4) พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิกิ�ริกิำ�ห้นดำ แกิ้ไข เปลี�ย่นแปลง ริะเบีย่บห้ลักิเกิณฑ์์เกิี�ย่วกิับกิ�ริอน่มุ่ัติิสินเช้ื�อ ติ�ริ�ง ย่อดำจดัำสินเช้ื�อริวมุ่ถึืง 
  กิ�ริกิำ�ห้นดำและแกิ้ไขเปลี�ย่นแปลงค��ปริบัและส�วนลดำ
 5) นำ�เสนอโคริงสริ�้งองคก์ิริที�เห้มุ่�ะสมุ่กิบักิ�ริดำำ�เนนิง�นของบริษัิัทฯ ให้ค้ณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ พิิ่จ�ริณ�อนมัุ่่ติริิวมุ่ถึืงพิ่จิ�ริณ� 
  อน่มุ่ัติิอตัิริ�กิำ�ลังคนที�ไมุ่�อยู่�ในงบปริะมุ่�ณปริะจำ�ปี 
 6) พิิ่จ�ริณ�ผู้ลกิำ�ไริและข�ดำท่นของบริษัิัทฯ กิ�ริเสนอจ��ย่เงนิปันผู้ลริะห้ว��งกิ�ล ห้ริอืเงนิปันผู้ลปริะจำ�ปีเพิ่ื�อเสนอคณะกิริริมุ่ 
  กิ�ริบริษัิัทฯ
 7) มุ่ีอำ�น�จแติ�งติั�งห้ริอืว��จ�้งที�ปริกึิษั� ทีเกิี�ย่วข้องกิับกิ�ริบริหิ้�ริง�นภ�ย่ในองค์กิริเพิ่ื�อให้้เกิิดำปริะสิทธิุภ�พิ่สูงส่ดำ

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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 8) ให้้อำ�น�จในกิ�ริมุ่อบอำ�น�จให้้บ่คคลอื�นใดำ ห้นึ�งคนห้ริอืห้ล�ย่คนปฏิิบัติิกิ�ริอย่��งห้นึ�งอย่��งใดำ โดำย่อยู่�ภ�ย่ใติ้กิ�ริควบค่มุ่ของ 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ ห้ริอือ�จมุ่อบอำ�น�จเพิ่ื�อให้้บ่คคลดำังกิล��วมุ่ีอำ�น�จติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริเห้็นสมุ่ควริและภ�ย่ใน 
  ริะย่ะเวล�ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริเห้็นสมุ่ควริ ซึ�งคณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริอ�จย่กิเลิกิ เพิ่ิกิถือน เปลี�ย่นแปลง ห้ริอืแกิ้ไขบ่คคลที� 
  ไดำ้ริบัมุ่อบอำ�น�จ ห้ริอืกิ�ริมุ่อบอำ�น�จนั�น ๆ ไดำ้ติ�มุ่ที�สมุ่ควริ
 9) ปฏิิบัติิห้น้�ที�อื�น ๆ ติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ มุ่อบห้มุ่�ย่

กี่ารกี่ำาหนดัอำานาจอนุมัติิ
บรษัิัที่ฯ ม่กี่ารกี่ำาหนดัอำานาจอนุมัติิสำาหรบักี่ารดัำาเนินงานติ่างๆ โดัยสรุปไดั�ดัังน่�

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จดัการ

รองกรรมการ 
ผู้จดัการ

กรรมการ 
ผู้จดัการ

คณะกรรมการ 
บริหาร

1. กิ�ริจ��ย่เงนิเกิินงบลงท่นที�ไดำ้ริบัอน่มุ่ัติิ - - 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�กิแผู้นธุ่ริกิิจที�ไดำ้ริบัอน่มุ่ัติิ 
    จ�กิคณะกิริริมุ่บริษัิัทฯ

- - - ไมุ่�เกิิน20%

4. กิ�ริอน่มุ่ัติิเบิกิเงนิสดำย่�อย่เกิินกิว��กิริอบที� 
    กิำ�ห้นดำติ�อคริั�ง1)

ไมุ่�เกิินคริั�งละ  
15,000 บ�ท

ไมุ่�เกิินคริั�งละ  
15,000 บ�ท

อน่มุ่ัติิ -

5. กิ�ริอน่มุ่ัติิเงนิทดำริองจ��ย่ติ�อคริั�ง2) 
    - ส�ข�/ศูนย่์ปริะมุู่ล 
 
     
    - สำ�นักิง�นให้ญ�

 
- 
 
 

ไมุ่�เกิินคริั�งละ  
70,000 บ�ท

 
ไมุ่�เกิินคริั�งละ  
70,000 บ�ท 

 
ไมุ่�เกิินคริั�งละ 

100,000 บ�ท

 
อน่มุ่ัติิ 

 
 

อน่มุ่ัติิ

 
- 
 
 
-

6. กิ�ริติัดำบัญช้ีกิริณีสินทริพัิ่ย่์ถื�วริช้ำ�ร่ิดำ3) ไมุ่�เกิินคริั�งละ  
50,000 บ�ท

ไมุ่�เกิินคริั�งละ  
50,000 บ�ท

อน่มุ่ัติิ -

7. กิ�ริติัดำบัญช้ีห้นี�สูญ - - - ไมุ่�เกิิน 10 ล้�นบ�ท

หมายเหตุุ : 1) โดำยที่่�ผ่าน่มาบรษัิัที่ฯ ม่การเบิกเงนิ่สดำย่อยส่งสุดำ ไม่เกิน่ 15,000 บาที่/คู่รั�ง
  2) โดำยที่่�ผ่าน่มาสาขาและศ่น่ย์ปีระม่ลม่การเบิกเงนิ่ที่ดำรองจา่ยส่งสุดำ ไม่เกิน่ 50,000 บาที่/คู่รั�ง และสำาน่ักงาน่ใหญ่ม่การเบิกเงนิ่ที่ดำรองจา่ยส่งสุดำ 
    ไม่เกิน่ 75,000 บาที่/คู่รั�ง
  3) โดำยที่่�ผ่าน่มาบรษัิัที่ฯ ม่การตุัดำบัญช่กรณ่สิน่ที่รพัย์ถาวรชำารุดำส่งสุดำ ไม่เกิน่ 50,000 บาที่/คู่รั�ง

7.4.2 นโยบายกี่ารจา่ยค่าติอบแที่นกี่รรมกี่ารบรหิารและผู้้�บรหิาร 
บริษัิัทฯ มุ่กีิ�ริกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริในริะดำบัที�เห้มุ่�ะสมุ่ และเป็นอตัิริ�ที�เพิ่ยี่งพิ่อสำ�ห้ริบัริกัิษั�กิริริมุ่กิ�ริและผูู้บ้ริหิ้�ริที�
มุ่ีค่ณภ�พิ่ไว้โดำย่ไมุ่�มุ่ีกิ�ริจ��ย่ค��ติอบแทนที�มุ่�กิเกิินควริ ซึ�งอยู่�ในริะดำับที�ส�มุ่�ริถืเทีย่บเคีย่งไดำ้กิับบริษัิัทฯ ในกิล่�มุ่อ่ติส�ห้กิริริมุ่เดำีย่วกิัน 
ปัจจัย่ที�นำ�มุ่�พิ่ิจ�ริณ�ค��ติอบแทนปริะกิอบดำ้วย่ปริะสบกิ�ริณ์ ภ�ริะห้น้�ที� ขอบเขติของบทบ�ทและคว�มุ่ริบัผิู้ดำช้อบ ทั�งนี� กิ�ริจ��ย่
ค��ติอบแทนของกิริริมุ่กิ�ริจะติ้องผู้��นกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิจ�กิที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริษัิัทฯ ในส�วนของค��ติอบแทนของผูู้้บริหิ้�ริจะเป็น
ไปติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริและนโย่บ�ย่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำไว้ซึ�งจะพิ่ิจ�ริณ�จ�กิภ�ริะห้น้�ที� คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบ และผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�น 
ของผูู้้บริหิ้�ริแติ�ละท��น ริ�วมุ่กิับกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริษัิัทฯ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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กี่ารกี่ำาหนดัค่าติอบแที่นกี่รรมกี่าร และผู้้�บรหิาร
บริษัิัทฯ มุ่ีกิ�ริกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริในริะดำับที�เห้มุ่�ะสมุ่และเป็นอตัิริ�ที�เพิ่ีย่งพิ่อสำ�ห้ริบัริกัิษั�กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริ
ที�มุ่ีค่ณภ�พิ่ไว้โดำย่ไมุ่�มุ่ีกิ�ริจ��ย่ค��ติอบแทนที�มุ่�กิเกิินควริ ซึ�งอยู่�ในริะดำับที�ส�มุ่�ริถืเทีย่บเคีย่งไดำ้กิับบริษัิัทฯ ในกิล่�มุ่อ่ติส�ห้กิริริมุ่เดำีย่วกิัน 
ปัจจยั่ที�นำ�มุ่�พิ่ิจ�ริณ�ค��ติอบแทนปริะกิอบดำ้วย่ปริะสบกิ�ริณ์ ภ�ริะห้น้�ที� ขอบเขติของบทบ�ทและคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบ ทั�งนี� กิ�ริจ��ย่ค��
ติอบแทนของกิริริมุ่กิ�ริจะติ้องผู้��นกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิจ�กิที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริษัิัทฯ ในส�วนของค��ติอบแทนของผูู้้บริหิ้�ริจะเป็นไป
ติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริและนโย่บ�ย่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำไว้ซึ�งจะพิิ่จ�ริณ�จ�กิภ�ริะห้น้�ที� คว�มุ่ริบัผิู้ดำช้อบ และผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�น
ของผูู้้บริหิ้�ริแติ�ละท��น ริ�วมุ่กิับกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริษัิัทฯ
 บริษัิัทกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริและผูู้บ้ริหิ้�ริให้ส้อดำคลอ้งกัิบกิลย่ท่ธ์ุและเป้�ห้มุ่�ย่ริะย่ะย่�วของบริษัิัท ปริะสบกิ�ริณ์ 
ขอบเขติห้น้�ที�และคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบ อยู่�ในริะดำับที�ส�มุ่�ริถืแข�งขันไดำ้ โดำย่อยู่�ในริะดำับที�ส�มุ่�ริถืเปริยี่บเทีย่บไดำ้กิับอ่ติส�ห้กิริริมุ่ 
 ค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริจะอยู่�ในริปูของเงนิเดำอืน ค��เบี�ย่ปริะช้มุ่่ริ�ย่คริั�ง (สำ�ห้ริบักิ�ริปริะช้มุ่่กิริริมุ่กิ�ริช้ด่ำย่�อย่) และโบนสัปริะจำ�ปี 
ซึ�งค��ติอบแทนดำังกิล��วจะติ้องไดำ้ริบัอน่มุ่ัติิโดำย่ที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น กิริณีผูู้้บริหิ้�ริ ริวมุ่ถึืงปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ จะไดำ้ริบัค��ติอบแทนใน
ริปูเงนิเดำือนและโบนัสโดำย่ปริะเมิุ่นจ�กิติัวชี้�วัดำผู้ลง�นห้ริอืคว�มุ่สำ�เริจ็ของง�น (Key Performance Indicators –KPIs) ในริปูของ
ติัวช้ี�วัดำที�เป็นติัวเงนิและที�ไมุ่�เป็นติัวเงนิ ริวมุ่ถึืงติัวช้ี�วัดำดำ้�นคว�มุ่ย่ั�งย่ืน
 บริษัิัทไดำก้ิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริไวอ้ย่��งช้ดัำเจนและโปริ�งใส โดำย่ค��ติอบแทนอยู่�ในริะดำบัเดำยี่วกิบัอ่ติส�ห้กิริริมุ่และ
สูงเพิ่ีย่งพิ่อที�จะดึำงดำูดำและริกัิษั�กิริริมุ่กิ�ริที�มีุ่ค่ณสมุ่บัติิที�ติ้องกิ�ริสอดำคล้องกิับกิลย่่ทธ์ุและเป้�ห้มุ่�ย่ริะย่ะย่�วของบริษัิัท ภ�ริะห้น้�ที� 
ขอบเขติของบทบ�ทและคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบ ปริะโย่ช้น์ที�ค�ดำว��จะไดำ้ริบัจ�กิกิริริมุ่กิ�ริแติ�ละท��น โดำย่กิริริมุ่กิ�ริที�ไดำ้ริบัมุ่อบห้มุ่�ย่ให้้มุ่ีห้น้�ที�
คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบเพิ่ิ�มุ่มุ่�กิขึ�น จะไดำ้ริบัค��ติอบแทนที�เห้มุ่�ะสมุ่กิับห้น้�ที�และคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบที�ไดำ้ริบัมุ่อบห้มุ่�ย่ที�เพิ่ิ�มุ่มุ่�กิขึ�น 
 ค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริ คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทมุ่อบห้มุ่�ย่ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนเป็น
ผูู้้พิ่ิจ�ริณ� โดำย่เปริยี่บเทีย่บค��ติอบแทนของบริษัิัทในอ่ติส�ห้กิริริมุ่เดำีย่วกิันและที�มุ่ีขน�ดำใกิล้เคีย่ง โดำย่เป็นไปติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริและนโย่บ�ย่
ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท กิำ�ห้นดำทั�งในริะย่ะสั�นและริะย่ะย่�ว เช้�น ค��ติอบแทนเป็นเงินเดำือน โบนัสปริะจำ�ปี และผู้ลติอบแทนจูงใจใน
ริะย่ะย่�วที�พิ่ิจ�ริณ�เช้ื�อมุ่โย่งกิับผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริษัิัท และผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นของผูู้้บริหิ้�ริแติ�ละท��น โดำย่มุ่ีแนวท�งกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�
ค��ติอบแทน ดำังนี� 
 กิำ�ห้นดำค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริและผูู้บ้ริหิ้�ริ เป็น 3 ส�วน ไดำแ้กิ� 1. ค��ติอบแทนริ�ย่เดำอืน 2. เบี�ย่ ปริะช้มุ่่ริ�ย่คริั�ง และ 3. โบนัสปริะจำ�ปี 
(ไมุ่�มุ่ีค��ติอบแทนริปูแบบอื�น ทั�งที�เป็นติัวเงนิและไมุ่�ใช้�ติัวเงนิ) 
 กิำ�ห้นดำค��ติอบแทนโดำย่คำ�นึงถึืงห้น้�ที�คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบ คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่และสอดำคล้องกิับผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�น ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�น
ของบริษัิัทฯ โดำย่พิ่ิจ�ริณ�เปริยี่บเทีย่บกิับแนวปฏิิบัติิของบริษัิัทอื�นฯ ในอ่ติส�ห้กิริริมุ่เดำีย่วกิันซึ�งมุ่ีขน�ดำธุ่ริกิิจใกิล้เคีย่งกิันคว�มุ่เสี�ย่งใน
กิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจ คว�มุ่ส�มุ่�ริถืในกิ�ริจูงใจให้้กิริริมุ่กิ�ริที�มุ่ีค่ณสมุ่บัติิเห้มุ่�ะสมุ่กิับคว�มุ่จำ�เป็นของบริษัิัทฯ เข้�มุ่�เป็นกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ 
 กิำ�ห้นดำค��ติอบแทนโดำย่พิ่ิจ�ริณ�ขอบเขติห้น้�ที�ที�ไดำ้ริบัมุ่อบห้มุ่�ย่ของกิริริมุ่กิ�ริ และกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ 
 ค��ติอบแทนคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ และคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่จะติ้องไดำ้ริบัอน่มุ่ัติิโดำย่ที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น โดำย่บริษัิัทฯ ไดำ้นำ�เสนอ
ติ�อที�ปริะช้มุ่่ส�มุ่ญัผูู้้ถือืห้่น้ปริะจำ�ปี 2565 เมุ่ื�อวนัที� 19 เมุ่ษั�ย่น 2565 และที�ปริะช้มุ่่ส�มุ่ญัผูู้ถ้ือืห้่น้มุ่มีุ่ติอินมุ่่ตัิคิ��ติอบแทนคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
บริษัิัทฯ และคณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ 

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565

152



 โดำย่ในปี 2565 บริษัิัทไดำ้จ��ย่ค��ติอบแทน คณะกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริริวมุ่ เป็นเงนิจำ�นวน 40,956,204 บ�ท และบริษัิัทไดำ้จดัำ
ให้้มุ่ีกิองท่นสำ�ริองเลี�ย่งช้ีพิ่ให้้แกิ�ผูู้้บริหิ้�ริ โดำย่ไดำ้สมุ่ทบในอตัิริ�ริอ้ย่ละ 5% ของเงนิเติือน โดำย่ในปี 2565 บริษัิัทไดำ้จ��ย่เงนิสมุ่ทบกิองท่น
สำ�ริองเลี�ย่งช้ีพิ่ สำ�ห้ริบัผูู้้บริหิ้�ริ เป็นเงนิจำ�นวน  750,978 บ�ท

 ห้ลักิเกิณฑ์์ในกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�ค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริ พิ่ิจ�ริณ�จ�กิปัจจยั่ติ��งๆ ปริะกิอบ ดำังนี�
  ค��ติอบแทนของผูู้้บริหิ้�ริ จะแปริผัู้นติริงกิบักิ�ริบริริลผู่้ลสำ�เริจ็ของเป้�ห้มุ่�ย่ติ�มุ่กิลย่ท่ธ์ุของบริษัิัท (Corporate Performance)
  กิ�ริปริะเมุ่นิผู้ลกิ�ริปฏิิบติัิง�นจะอยู่�บนพืิ่�นฐ�นของติวัช้ี�วดัำ คว�มุ่สำ�เริจ็ในกิ�ริดำำ�เนนิง�น ทั�งติวัช้ี�วดัำท�งดำ�้นกิ�ริเงนิและดำ�้นอื�นๆ

รป้แบบค่าติอบแที่นขั้องกี่รรมกี่ารบรษัิัที่และผู้้�บรหิาร 
1.  ค่าติอบแที่นที่่�เป็นตัิวเงนิ ที�ปริะช่้มุ่ส�มุ่ญัผูู้้ถือืห้่น้ ปริะจำ�ปี 2565 มุ่มีุ่ติอินมุ่่ตัิคิ��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริปริะจำ�ปี 2565 ดัำงริ�ย่ละเอยี่ดำติ�อไปนี� 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี  2565 ปี  2564

คณะกี่รรมกี่ารบรษัิัที่ ค่าติอบเเที่นรายเดัือน ค่าติอบเเที่นรายเดัือน

ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท 40,000.- 40,000.-

กิริริมุ่กิ�ริ 35,000.- 35,000.-

ค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ (เบี�ย่ปริะช้่มุ่/คริั�ง )  (เบี�ย่ปริะช้่มุ่/คริั�ง )

คณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ

ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ 27,500.- 27,500.-

กิริริมุ่กิ�ริ 20,000.- 20,000.-

1) คณะกี่รรมกี่ารสรรหา และกี่ำาหนดัค่าติอบแที่น 2) คณะกี่รรมกี่ารบรรษััที่ภิบาลและความยั�งยืน 3) คณะกี่รรมกี่ารบรหิารความเส่�ยง

ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ 25,000.- 25,000.-

กิริริมุ่กิ�ริ 20,000.- 20,000.-

**เงนิโบนัสประจำาปี  สำ�ห้ริบัผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นในปี 2564  ที�จะจ��ย่ในปี 2565  
- ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท จำ�นวน 810,000 บ�ท/ กิริริมุ่กิ�ริ  คนละ  580,000  บ�ท

สิที่ธิีประโยชุน์อื�นใดั ไมุ่�มุ่ี ไมุ่�มุ่ี

หมายเหตุุ : 1. คู่่าตุอบแที่น่ที่่�เป็ีน่ผลปีระโยชน่์อ่�น่ใดำ  :  ไม่ม่
     2. อตัุราคู่่าตุอบแที่น่รายเดำ่อน่ และเบ่�ยปีระชุม/คู่รั�ง เที่่ากับปีีที่่�ผ่าน่มา

    
7.4.3 จำานวนค่าติอบแที่นรวมขั้องกี่รรมกี่ารบรหิารและผู้้�บรหิาร
กิ�ริจ��ย่ค��ติอบแทนผูู้้บริหิ้�ริของบริษัิัทฯ มุ่ีวัติถื่ปริะสงค์เพิ่ื�อใช้้ติอบแทนคว�มุ่สำ�เริจ็ในกิ�ริดำำ�เนินง�นติ�มุ่กิลย่่ทธ์ุของบริษัิัทฯ โดำย่
ค��ติอบแทนของผูู้้บริหิ้�ริจะแปริผู้ันติริงกิับผู้ลสัมุ่ฤทธิุ�ของคณะผูู้้บริหิ้�ริกิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นนั�นอยู่�บนพิ่ื�นฐ�นของติัวช้ี�วัดำ
คว�มุ่สำ�เริจ็ในกิ�ริดำำ�เนินง�นดำ้�นติ��ง ๆ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)

153



กี่ารจา่ยค่าติอบแที่น

CEO ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รูปแบบการจา่ย จุดประสงค์และหลักเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทน

เงนิเดำือน √ √ √ โอนเงนิเข้�บัญช้ี 
เงนิเดำือน

จูงใจและริกัิษั�พิ่นักิง�นที�มุ่ีคว�มุ่ริูค้ว�มุ่ส�มุ่�ริถื 
และติอบแทนกิ�ริปฏิิบัติิง�นติ�มุ่ห้น้�ที� และ 
คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบติ�มุ่ติำ�แห้น�งง�น

ผู้ลปริะโย่ช้น์ - √ √ กิองท่นสำ�ริองเลี�ย่ง
ช้ีพิ่/ปริะกิันช้ีวิติ

สริ�้งคว�มุ่มุ่ั�นคงและคว�มุ่ปลอดำภัย่ให้้ 
กิับพิ่นักิง�น

โบนัส √ √ √ โอนเงนิเข้�บัญช้ี 
เงนิเดำือน

เพิ่ื�อเป็นริ�งวัลติอบแทนคว�มุ่สำ�เริจ็ของผู้ลง�น
ในแติ�ละปี

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2565 ปี 2564

ค��ติอบแทนคณะกิริริมุ่กิ�ริที�เป็นสติริเีฉลี�ย่ (ล้�นบ�ท) 1.77 1.56

ค��ติอบแทนคณะกิริริมุ่กิ�ริที�เป็นบ่ร่ิษัเฉลี�ย่ (ล้�นบ�ท) 2.19 2.43

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565

154



7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
 ณ วันที� 31 ธัุนว�คมุ่ 2565 บริษัิัทฯ และบริษัิัทย่�อย่มุ่ีพิ่นักิง�นริวมุ่ทั�งสิ�นจำ�นวน  13,005 คน โดำย่แบ�งติ�มุ่ส�ย่ง�นห้ลักิไดำ้ดำังนี�  

สายงาน

จำานวนพนักงาน (คน)

สำานักงานใหญ่ สาขา รวม

1. ฝ่่�ย่กิิจกิ�ริส�ข� 28  316  344

2. ฝ่่�ย่วิเคริ�ะห้์สินเช้ื�อ - 10,603  10,603

3. ฝ่่�ย่เริ�งริดัำห้นี�สิน -  375 375

4. ฝ่่�ย่บัญช้ี 28 755 783

5. ฝ่่�ย่กิ�ริเงนิ 12  387 399

6. ฝ่่�ย่ไอที 22 - 22

7. ฝ่่�ย่ห้นี�สิน 6 - 6

8. ฝ่่�ย่ธุ่ริกิ�ริ 24 - 24

9. ฝ่่�ย่บ่คคล 10 - 10

10. ฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ใน 77 - 77

11. ฝ่่�ย่จดัำซื�อ 9 - 9

12. ฝ่่�ย่เลข�น่กิ�ริ 3 - 3

13. ฝ่่�ย่กิ�ริคลัง 3 - 3

14. ศูนย่์ปริะมุู่ลริถื - 23 23

15. ฝ่่�ย่อ�ค�ริและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน 14 - 14

16. ฝ่่�ย่ Compliance 1 - 1

17. แมุ่�บ้�น 3 305 308

18. พิ่นักิง�นขับริถื 1 - 1

รวม 241 12,764 13,005

หมายเหตุุ : พน่ักงาน่ของบรษัิัที่ และบรษัิัที่ย่อย เป็ีน่พน่ักงาน่ชุดำเดำ่ยวกัน่

 
 ในปี 2565 บริษัิัทมุ่คี��ใช้จ้��ย่เกิี�ย่วกิบัพิ่นกัิง�นซึ�งปริะกิอบไปดำว้ย่ เงนิเดำอืน ค��คอมุ่มุ่ชิ้ชั้�น โบนสัปริะจำ�ปี และผู้ลปริะโย่ช้นต์ิอบ
แทนอื�นๆ ริวมุ่ทั�งสิ�น 4,749 ล้�นบ�ท เมุ่ื�อเทีย่บกิับจำ�นวน 4,272 ล้�นบ�ท ในปี 2564 กิองท่นสำ�ริองเลี�ย่งช้ีพิ่ : ในปี 2565 บริษัิัทไดำ้
จ��ย่เงนิสมุ่ทบกิองท่นสำ�ริองเลี�ย่งช้ีพิ่ จำ�นวน 50  ล้�นบ�ท
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7.5.1 นโยบายกี่ารพััฒนาพันักี่งาน
บริษัิัทฯ มุ่่�งเนน้กิ�ริพัิ่ฒน�บค่ล�กิริ โดำย่จดัำให้มีุ้่กิ�ริฝึ่กิอบริมุ่ทักิษัะ 
พิ่ฒัน�คว�มุ่ส�มุ่�ริถื และกิ�ริเริยี่นริูใ้นทก่ิริะดำบัของพิ่นักิง�นอย่��ง
ติ�อเนื�อง บริษัิัทฯ เนน้กิ�ริเลื�อนติำ�แห้น�งจ�กิภ�ย่ใน และปริะเมิุ่นผู้ล
กิ�ริทำ�ง�นเพิ่ื�อให้้พิ่นักิง�นไดำ้ริบักิ�ริพัิ่ฒน�อย่��งมีุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่ 
ซึ�งเป็นปัจจยั่ที�สำ�คัญ สำ�ห้ริบักิ�ริเติิบโติของธุ่ริกิิจอย่��งมุ่ั�นคง
และแขง็แกิริ�ง ซึ�งนโย่บ�ย่กิ�ริพัิ่ฒน�อบริมุ่ดำงักิล��วสอดำคล้องกัิบ
ลกัิษัณะธุ่ริกิจิและห้น�วย่ง�นในองค์กิริที�มุ่คีว�มุ่ริบัผู้ดิำช้อบโดำย่ติริง
และสอดำคล้องกิับกิ�ริให้้คำ�ปริกึิษั�จ�กิที�ปริกึิษัภ�ย่นอกิองค์กิริ

7.6 ข้อมูลสำาคัญอืน่ๆ

7.6.1 รายชุื�อผู้้�ท่ี่�ไดั�รบัมอบหมายให�รบัผิู้ดัชุอบโดัยติรงในกี่ารควบคุม
ด้ัแลกี่ารที่ำาบัญชุ่ และกี่ารเงิน เลขั้านุกี่ารบริษััที่ หัวหน�างาน
ติรวจสอบภายใน หัวหน�างานกี่ำากัี่บด้ัแลกี่ารปฏิิบัติิงานติาม
กี่ฎหมายและกี่ฎระเบ่ยบ(Compliance)
ริ�ย่ช้ื�อผูู้้ที�ไดำ้ริบัมุ่อบห้มุ่�ย่ให้้ริบัผู้ิดำช้อบโดำย่ติริงในกิ�ริควบค่มุ่
ดำูแลกิ�ริทำ�บัญช้ี และกิ�ริเงนิ
 1. น�ย่ส่ริัติน์ ฉ�ย่�วริเดำช้ ริองกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริ  
    (ผูู้ร้ิบัผู้ดิำช้อบสูงส่ดำในส�ย่ง�นบญัช้แีละกิ�ริเงนิ (CFO) 
 2. น�งส�ววมิุ่ลริตัิน ์ห้นูจ่ล ผูู้้จดัำกิ�ริฝ่่�ย่บญัช้ ี(ผูู้ค้วบค่มุ่ 
  ดำูแลกิ�ริทำ�บัญช้ี) (ปริะวัติิ และค่ณสมุ่บัติิ ปริ�กิฏิใน 
  เอกิส�ริแนบ 1)
  เลขั้านุกี่ารบรษัิัที่ 
  น�งส�วมุ่ลฑ์ล อ�อนแผู้น (ปริะวัติิ และค่ณสมุ่บัติิ  
  ปริ�กิฏิในเอกิส�ริแนบ 1 ) 
  หัวหน�างานติรวจสอบภายใน  
   น�ย่เฉลิมุ่ อินห้อมุ่ ผูู้้ช้�วย่ผูู้้จัดำกิ�ริฝ่่�ย่ติริวจสอบ   
  (ปริะวัติิ และค่ณสมุ่บัติิ ปริ�กิฏิในเอกิส�ริแนบ 3 )
  หัวหน�างานกี่ำากี่ับด้ัแลกี่ารปฏิิบัติิงานขั้องบริษััที่  
  (Compliance)
  น�งส�วพิ่ชิ้ญช์้ชิ้� ปังเส็ง ผูู้้ช้�วย่ผูู้้ช้ำ�น�ญกิ�ริฝ่่�ย่กิำ�กิบั 
  ดำูแลกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่และกิฎริะเบีย่บ
  (ปริะวัติิ และค่ณสมุ่บัติิ ปริ�กิฏิในเอกิส�ริแนบ 3)

7.6.2 หัวหน�างานนักี่ลงทีุ่นสัมพัันธ์ี และขั้�อม้ลเพัื�อกี่ารติิดัติ่อ
ขั้�อม้ลกี่ารติิดัติ่อกี่ับหน่วยงานนักี่ลงทีุ่นสัมพัันธ์ี
ผู้้�ติิดัติ่อ  : ค่ณปริทิัศน์ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่/ค่ณกิฤษัดำ� ค่ร่ิจติิโกิศล/ 
   ค่ณญ�ณภัคสินี สีห้ะอำ�ไพิ่
ที่่�อย้่   : บริษัิัท เมุ่ืองไทย่ แคปปิติอล จำ�กิัดำ (มุ่ห้�ช้น) 
   เลขที� 332/1 ถืนนจริญัสนิทวงศ์ แขวงบ�งพิ่ลัดำ   
   เขติบ�งพิ่ลัดำ กิร่ิงเทพิ่ฯ 10700 
โที่รศัพัที่์    : 02-483-8888 
E-mail  : ir@muangthaicap.com,  
   parithad.p@muangthaicap.com,  
   kitsada.k@muangthaicap.com, 
   yanabhaksinee.s@muangthaicap.com
Website  : investor.muangthaicap.com

7.6.3 ค่าติอบแที่นที่่�ผู้้�สอบบัญชุ่
ที�ปริะช้่มุ่ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้นปริะจำ�ปี 2565 ไดำ้มุ่ีมุ่ติิอน่มุ่ัติิกิ�ริกิำ�ห้นดำ
ค��ติอบแทนผูู้้สอบบัญช้ีปริะจำ�ปี 2565 ริวมุ่เป็นจำ�นวนเงิน 
4,800,000 บ�ท ปริะกิอบดำ้วย่ ค��สอบบัญช้ี และค��สอบท�น
งบกิ�ริเงนิเฉพิ่�ะบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่�อย่ และงบกิ�ริเงนิริวมุ่ริ�ย่
ไติริมุ่�ส ทั�งนี� บริษัิัท ไมุ่�มุ่ีค��บริกิิ�ริอื�นๆ (Non-Audit Fee) ที�
ติ้องช้ำ�ริะให้้กิับผูู้้สอบบัญชี้สำ�นักิง�นที�ผูู้้สอบบัญชี้สังกัิดำอยู่� 
และ/ห้ริอืบ่คคล กิิจกิ�ริที�เกิี�ย่วข้องกิับผูู้้สอบบัญช้ีและสำ�นักิง�น
ที�ผูู้้สอบบัญช้ีสังกิัดำแติ�อย่��งใดำ

8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากบั 
ดูแลกิจการ

 8.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติ 
 หน้าที่ของคณะกรรมการ

8.1.1 กี่ารสรรหากี่รรมกี่ารและผู้้�บรหิารระดัับส้งสุดั
คณะกิริริมุ่กิ�ริจะพิ่ิจ�ริณ�ถึืงค่ณสมุ่บัติิ คว�มุ่ริูค้ว�มุ่ส�มุ่�ริถืใน
กิ�ริทำ�ง�น ทักิษัะที�จำ�เป็นที�ย่ังข�ดำอยู่�ใน คณะกิริริมุ่กิ�ริและให้้
มุ่ีคว�มุ่สอดำคล้องกัิบกิลย่่ทธ์ุในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของบริษัิัทเพิ่ื�อ
กิำ�ห้นดำค่ณสมุ่บัติิของกิริริมุ่กิ�ริที�ติ้องกิ�ริสริริห้� ริวมุ่ถึืงกิ�ริใช้้
ฐ�นข้อมุู่ลกิริริมุ่กิ�ริ เช้�น สมุ่�คมุ่ส�งเสริิมุ่สถื�บันกิริริมุ่กิ�ริ
บริิษััทไทย่ ห้ริือบริิษััทที�ปริึกิษั�แล้วแติ�กิริณี เป็นแห้ล�งในกิ�ริ
สริริห้�กิริริมุ่กิ�ริให้มุ่� คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน 
จะพิ่ิจ�ริณ�บ่คคลที�มุ่ีค่ณสมุ่บัติิติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำไว้ในกิฎบัติริของ
กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ซึ�งเป็นไปติ�มุ่ที�กิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำ และติ�มุ่ Skill 
Matrix ที�บริษัิัทฯ ไดำก้ิำ�ห้นดำให้ส้อดำคลอ้งกิบักิลย่ท่ธ์ุในกิ�ริดำำ�เนนิ
ธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ 
 โดำย่ในแติ�ละปี คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำ
ค��ติอบแทนจะสริริห้�บ่คคลเพิ่ื�อเลือกิติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริ จ�กิกิ�ริ
คริบว�ริะออกิจ�กิติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริ โดำย่พิ่ิจ�ริณ�จ�กิกิ�ริเสนอ
บ่คคลเพิ่ื�อริับกิ�ริพิิ่จ�ริณ�เลือกิติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริโดำย่ผูู้้ถืือห้่้น
ดำ้วย่กิ�รินำ�เสนอช้ื�อติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริโดำย่ผูู้้ถืือห้่้นจะขึ�นอยู่�กิับ
ค่ณสมุ่บัติิของผูู้้ถูืกิเสนอช้ื�อติ้องเป็นไปติ�มุ่แนวท�งกิ�ริกิำ�กิับ
ดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีของบริษัิัท พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิบริษัิัทมุ่ห้�ช้นจำ�กิัดำ 
และพิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ กิ�ริแติ�งติั�ง
กิริริมุ่กิ�ริแติ�ละริ�ย่ติ้องไดำ้ริบัคะแนนเสีย่งเห้็นช้อบเกิินกิว��กึิ�ง
ห้นึ�งของจำ�นวนเสีย่งทั�งห้มุ่ดำของผูู้้ถืือห้่้น ซึ�งมุ่�ปริะช้่มุ่และออกิ 
เสีย่งลงคะแนน
 ห้ลักิเกิณฑ์์ในกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�เริื�องกิ�ริดำำ�ริงติำ�แห้น�งของ
บค่คลที�จะเสนอช้ื�อเป็นกิริริมุ่กิ�ริในบริษัิัทฯ จะติอ้งไมุ่�ดำำ�ริงติำ�แห้น�ง
กิริริมุ่กิ�ริในบริษัิัทฯ จดำทะเบีย่นริวมุ่แล้วเกิินกิว�� 5 บริษัิัท ใน
กิริณีกิริริมุ่กิ�ริอิสริะจะต้ิองมีุ่ค่ณสมุ่บัติิกิริริมุ่กิ�ริอิสริะติ�มุ่ที�
กิฎห้มุ่�ย่กิำ�ห้นดำ เมุ่ื�อคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน 
ไดำ้พิ่ิจ�ริณ�อย่��งคริบถ้ืวนละเอีย่ดำริอบคอบแล้วจะนำ�เสนอช้ื�อ
บ่คคลดำังกิล��วติ�อที�ปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท เพิ่ื�อพิ่ิจ�ริณ� 

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565

156



โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทจะพิ่จิ�ริณ�กิลั�นกิริองดำว้ย่คว�มุ่ละเอยี่ดำ
ริอบคอบริะมัุ่ดำริะวังเพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจว��บ่คคลที�ไดำ้ริบักิ�ริเสนอช้ื�อให้้
แติ�งติั�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริมุ่คีณ่สมุ่บตัิทิี�เห้มุ่�ะสมุ่กิบัธุ่ริกิจิของบริษัิัทฯ 
เพิ่ื�ออนมุ่่ตัิแิติ�งติั�งให้ด้ำำ�ริงติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริแลว้เสนอติ�อที�ปริะช้่มุ่
ผูู้้ถืือห้่้น เพิ่ื�อพิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิติ�อไป

นโยบายแผู้นกี่ารสืบที่อดัติำาแหน่ง (Succession Plan)
1. บที่นำา 
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทกิำ�ห้นดำให้้มีุ่กิ�ริสืบทอดำติำ�แห้น�งของ
ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ และกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริเพิ่ื�อริกัิษั�คว�มุ่
เช้ื�อมุ่ั�นให้ก้ิบัผูู้มุ้่สี�วนไดำเ้สีย่ทก่ิฝ่่�ย่ว��บริษัิัทฯ จะยึ่ดำมุ่ั�นและส�นติ�อ
กิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจติ�มุ่แนวนโย่บ�ย่เพิ่ื�อกิ�ริเติิบโติอย่��งมัุ่�นคงและ
ย่ั�งย่นื ภ�ย่ใติห้้ลักิกิ�ริกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�ริที�ดำแีละจริริย่�บริริณธุ่ริกิจิ
อย่��งโปริ�งใสและมุ่ปีริะสิทธิุภ�พิ่และเพืิ่�อให้มุ้่ั�นใจไดำว้��บริษัิัทฯ  จะมุ่ี
ผูู้้บริหิ้�ริที�มุ่ีคว�มุ่ริู ้ คว�มุ่ส�มุ่�ริถืที�เพิ่ีย่งพิ่อติ�อกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�
เพิ่ื�อสืบทอดำติำ�แห้น�งคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ จงึกิำ�ห้นดำแนวปฏิิบตัิิ
สำ�ห้ริบัแผู้นกิ�ริสืบทอดำติำ�แห้น�ง

2. วัติถืุประสงค์ 
 1) เพิ่ื�อปริะเมุ่ินคว�มุ่พิ่ริอ้มุ่อยู่�เสมุ่อว��องค์กิริมุ่ีกิำ�ลังคน 
  ที�มุ่ีค่ณสมุ่บัติิ (Qualifications) และคว�มุ่ส�มุ่�ริถื  
  (Competencies) มุ่�กิน้อย่เพิ่ีย่งใดำ 
 2) เพิ่ื�อส�มุ่�ริถืว�งแผู้นกิ�ริสริริห้�และคัดำเลือกิบค่ล�กิริ 
  ไดำล้�วงห้น้�ในเช้งิร่ิกิ โดำย่ว�งแผู้นกิ�ริสริริห้�และพัิ่ฒน� 
  จ�กิบ่คล�กิริในองค์กิริที�มีุ่ศักิย่ภ�พิ่ในติำ�แห้น�งง�น 
  ริะดำับผูู้้จัดำกิ�ริขึ�นไปจนถึืงกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริห้ริือ 
  ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ ห้ริอืบ่คล�กิริจ�กิภ�ย่นอกิ 
 3) เพิ่ื�อว�งแผู้นทดำแทนและสืบทอดำติำ�แห้น�งง�นที�จะ 
  เกิษีัย่ณอ�ย่่และกิ�ริบริหิ้�ริคนเกิ�งห้ริอืติำ�แห้น�งง�น 
  ที�เป็นที�ติ้องกิ�ริของติล�ดำ/คู�แข�ง 
 4) เพิ่ื�อลดำอตัิริ�สูญเสีย่บค่ล�กิริที�มุ่คีว�มุ่ริู ้คว�มุ่ส�มุ่�ริถื  
  และปริะสบกิ�ริณ์
 5) เพิ่ื�อเป็นกิ�ริจูงใจและธุำ�ริงริักิษั�พิ่นักิง�นที�มุ่ีคว�มุ่ 
  ส�มุ่�ริถืและมีุ่ศักิย่ภ�พิ่เพิ่ื�อว�งแผู้นทดำแทนและ 
  สืบทอดำติำ�แห้น�งง�น พิ่ริอ้มุ่ไดำ้ริบัโอกิ�สในกิ�พิ่ัฒน� 
  และปริบัเลื�อนติำ�แห้น�งง�นที�สูงขึ�น

3. ระเบ่ยบปฏิิบัติิและหลักี่เกี่ณฑ์์
 3.1 ระเบ่ยบปฏิิบัติิและหลักี่เกี่ณฑ์์แผู้นกี่ารสืบที่อดั 
 ติำาแหน่ง (Succession Plan)
 บริิษััทฯ มุ่ีห้ลักิเกิณฑ์์และริะเบีย่บปฏิิบัติิกิ�ริคัดำเลือกิ 
 บ่คล�กิริที�จะเข้�มุ่�ริบัผิู้ดำช้อบในติำ�แห้น�งง�นบริหิ้�ริที� 
 สำ�คัญของบริษัิัทฯ ให้้เป็นไปอย่��งเห้มุ่�ะสมุ่และโปริ�งใส   
 เพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจว��บริษัิัทฯ ไดำ้ผูู้้บริหิ้�ริที�มุ่ีค่ณสมุ่บัติิ ทักิษัะ 
 ปริะสบกิ�ริณ์ และคว�มุ่ส�มุ่�ริถืเป็นมุ่ืออ�ช้ีพิ่ผู้��น 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน และ/ห้ริอื  
 กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริและว�งแผู้นสืบทอดำติำ�แห้น�งง�น  
 ติ�มุ่ริะดำับพิ่นักิง�น ดำังนี�

 1) ริะดัำบกิริริมุ่กิ�ริผูู้จ้ดัำกิ�ริ ห้ริอืปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ  
 (CEO)
  ฝ่่�ย่บริหิ้�ริเป็นผูู้้จดัำทำ�แผู้นสืบทอดำติำ�แห้น�งในริะดำับ 
  กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริห้ริอืปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ เพิ่ื�อ 
  เสนอให้ค้ณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน 
  เป็นผูู้พ้ิ่จิ�ริณ�และนำ�เสนอคณะกิริริมุ่กิ�ริ บริษัิัทเพิ่ื�อ 
  พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิ 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน จดัำให้มุ้่ี 
  กิ�ริติิดำติ�มุ่คว�มุ่คืบห้น้�ของแผู้นสืบทอดำติำ�แห้น�ง  
  ติั�งแติ�กิ�ริริะบผูู่้สื้บทอดำติำ�แห้น�ง (แจง้ให้ท้ริ�บเป็นกิ�ริ 
  เฉพิ่�ะติวั) กิ�ริพิ่ฒัน�ศักิย่ภ�พิ่ ติลอดำจนกิ�ริปริะเมุ่นิผู้ล 
  เมุ่ื�อติำ�แห้น�งผูู้้บริหิ้�ริริะดัำบปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/ 
  กิริริมุ่กิ�ริผูู้จ้ดัำกิ�ริว��งลงห้ริอืผูู้อ้ยู่�ในติำ�แห้น�งไมุ่�ส�มุ่�ริถื 
  ปฏิิบตัิหิ้น�้ที�ในติำ�แห้น�งไดำ ้ คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และ 
  กิำ�ห้นดำค��ติอบแทนมีุ่ห้น้�ที�ในกิ�ริคัดำเลือกิปริะธุ�น 
  กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริ/กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริคนให้มุ่�เพิ่ื�อนำ�เสนอ 
  ติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิแติ�งติั�งผูู้้ที�มุ่ี 
  คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ให้้ดำำ�ริงติำ�แห้น�งแทนติ�อไป 
 คุณสมบัติิเบื�องติ�นขั้องกี่รรมกี่ารผู้้�จดัักี่าร หรอืประธีาน 
 กี่รรมกี่ารบรหิารม่ดัังน่�
 1. กิ�ริศึกิษั�ไมุ่�ติำ�กิว��ริะดำับปริญิญ�ติริ ี
 2. มุ่ีปริะสบกิ�ริณ์ในกิ�ริบริหิ้�ริง�นในติำ�แห้น�งผูู้้บริหิ้�ริ 
  ริะดำับสูง 
 3. มุ่ีคว�มุ่เป็นผูู้้นำ�และมุ่ีวิสัย่ทัศน์ที�กิว้�งไกิล 
 4. มีุ่คว�มุ่ส�มุ่�ริถืในกิ�ริว�งแผู้นกิลย่ท่ธ์ุและกิ�ริจดัำกิ�ริ 
  องค์กิริ 
 5. มีุ่กิ�ริติัดำสินใจและกิ�ริแกิ้ไขปัญห้�ที�ส่ข่มุ่ ริอบคอบ  
  คำ�นึงถึืงปริะโย่ช้น์สูงส่ดำขององค์กิริ 

 2) ริะดำับผูู้้บริหิ้�ริ ติั�งแติ�ริะดำับริองกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริถึืง 
 ริะดำับผูู้้ช้�วย่กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริ 
  ฝ่่�ย่บริหิ้�ริเป็นผูู้้จดัำทำ�แผู้นสืบทอดำติำ�แห้น�งในริะดำับ 
  ผูู้้บริหิ้�ริติั�งแติ�ริะดัำบริองกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริถึืงริะดัำบ 
  ผูู้้ช้�วย่กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริเพิ่ื�อเสนอให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  สริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนเป็นผูู้้พิ่ิจ�ริณ� และ 
  นำ�เสนอคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทเพิ่ื�อพิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิ 
  กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริต้ิองจดัำให้มีุ้่กิ�ริติดิำติ�มุ่คว�มุ่คืบห้น้� 
  ของแผู้นสืบทอดำติำ�แห้น�งติั�งแติ�กิ�ริริะบ่ผูู้้สืบทอดำ 
  ติำ�แห้น�ง (แจง้ให้ท้ริ�บเป็นกิ�ริเฉพิ่�ะติวั) กิ�ริพิ่ฒัน� 
  ศักิย่ภ�พิ่ ติลอดำจนกิ�ริปริะเมุ่ินผู้ล 
  เมุ่ื�อติำ�แห้น�งผูู้บ้ริหิ้�ริติั�งแติ�ริะดำบัริองกิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริ 
  ถึืงริะดัำบผูู้้ช้�วย่กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จัดำกิ�ริว��งลงห้ริอืผูู้้อยู่�ใน  
  ติำ�แห้น�งไมุ่�ส�มุ่�ริถืปฏิิบัติหิ้น้�ที�ในติำ�แห้น�งไดำก้ิริริมุ่กิ�ริ 
  ผูู้้จดัำกิ�ริมุ่ีห้น้�ที�ในกิ�ริคัดำเลือกิและแติ�งติั�ง ผูู้้บริหิ้�ริ 
  ในติำ�แห้น�งที�ว��งลงคนให้มุ่� 

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 คุณสมบัติิเบื�องติ�นขั้องผู้้�บรหิารระดัับรองกี่รรมกี่าร ผู้้�จดัักี่ารถ่ืงระดัับผู้้�ชุว่ยกี่รรมกี่ารผู้้�จดัักี่าร เป็นดัังน่� 
 1. กิ�ริศึกิษั�ไมุ่�ติำ�กิว��ริะดำับปริญิญ�ติริ ี
 2. มีุ่ปริะสบกิ�ริณ์ในกิ�ริบริหิ้�ริง�นในติำ�แห้น�งผูู้้จดัำกิ�ริขึ�นไป 
 3. มุ่ีคว�มุ่เป็นผูู้้นำ�และมุ่ีวิสัย่ทัศน์ที�กิว้�งไกิล 
 4. มุ่ีคว�มุ่ส�มุ่�ริถืในกิ�ริว�งแผู้นกิลย่่ทธ์ุ 
 5. มีุ่คว�มุ่ซื�อสัติย่ส่์จริติิ และมุ่องเห้น็ปริะโย่ช้นแ์กิ�องค์กิริเป็นสำ�คัญ

 3.2 แผู้นกี่ารสืบที่อดัติำาแหน่งขั้องบรษัิัที่ฯ ม่กี่ระบวนกี่าร ดัังน่�
 1. สริ�้งแผู้นกิ�ริพิ่ัฒน�ฝึ่กิอบริมุ่พิ่นักิง�น ไว้ล�วงห้น้�กิ�อนพิ่นักิง�นจะเกิษีัย่ณ ห้ริอืออกิจ�กิติำ�แห้น�งกิ�อนเวล� 
 2. กิำ�ห้นดำค่ณสมุ่บัติิและคว�มุ่ส�มุ่�ริถื ซึ�งห้มุ่�ย่ถึืง คว�มุ่ริูทั้กิษัะ บ่คลิกิภ�พิ่ และทัศนคติิที�ดำีของพิ่นักิง�นในติำ�แห้น�งนั�น ๆ  
  และจดัำทำ�แผู้นพิ่ัฒน�เป็นริ�ย่บ่คคล
 3. คัดำเลอืกิ ปริะเมุ่นิผู้ลง�น และปริะเมุ่นิศักิย่ภ�พิ่ของบ่คคลที�จะเข้�ริบัติำ�แห้น�งเข�้สืบทอดำติำ�แห้น�ง เพิ่ื�อพิ่จิ�ริณ�คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ 
 4. ริะบ่ผูู้้สืบทอดำติำ�แห้น�งอย่��งน้อย่ 2 คน จ�กิกิ�ริปริะเมุ่ินและวิเคริ�ะห้์ศักิย่ภ�พิ่ผู้ลง�นของพิ่นักิง�นโดำย่มุ่ีกิ�ริแจง้ให้้พิ่นักิง�น 
  ทริ�บล�วงห้น้� (แจง้ให้้ทริ�บเป็นกิ�ริเฉพิ่�ะติัว) เพิ่ื�อเติริยี่มุ่ริบัมุ่อบและเริยี่นริูง้�น 
 5. พัิ่ฒน�และปริะเมุ่นิพิ่นกัิง�นที�ค�ดำว��จะเป็นผูู้สื้บทอดำติำ�แห้น�งว��จะส�มุ่�ริถืมีุ่พิ่ฒัน�กิ�ริและสริ�้งผู้ลง�น ติ�มุ่ที�ค�ดำห้วังไดำจ้ริงิ  
  กิริณีไมุ่�เป็นติ�มุ่ค�ดำห้มุ่�ย่ให้้ดำำ�เนินกิ�ริ ดำังนี�
  5.1 ดำำ�เนินกิ�ริคัดำเลือกิและว�งแผู้นกิ�ริสืบทอดำติำ�แห้น�งให้มุ่�และพิ่ัฒน�ผูู้้สืบทอดำติำ�แห้น�งสำ�ริองแทน (ถื้�มุ่ี) ห้ริอื
  5.2 สริริห้� และคัดำเลือกิจ�กิบ่คคลภ�ย่นอกิ 
 6. เมุ่ื�อผูู้้สืบทอดำติำ�แห้น�งมุ่คีณ่สมุ่บติัิคริบติ�มุ่ติำ�แห้น�งที�มุ่หี้น�้ที�ริบัผู้ดิำช้อบสูงขึ�น และมุ่ตีิำ�แห้น�งง�นว��งลงห้ริอืมุ่ตีิำ�แห้น�งง�นให้มุ่� 
  ที�สูงขึ�น ให้้นำ�เสนอกิ�ริปริบัเลื�อนขั�นเลื�อนติำ�แห้น�งและริกัิษั�กิ�ริติ�มุ่นโย่บ�ย่ของบริษัิัทฯ

 8.2 การเข้าร่วมประชุมและการจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการ
 1. ค่าติอบแที่นที่่�เป็นติัวเงนิ
 ที�ปริะช้่มุ่ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้นปริะจำ�ปี 2565 เมืุ่�อวันที� 19 เมุ่ษั�ย่น 2565 มุ่ีมุ่ติิอน่มัุ่ติิค��ติอบแทนคณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััท และ
คณะกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ ปริะจำ�ปี 2565 โดำย่มุ่ีวงเงนิริวมุ่ทั�งสิ�นไมุ่�เกิิน 10,000,000 บ�ท (สิบล้�นบ�ท)
 ในปี 2565  และ 2564 บริษัิัทฯ จ��ย่ค��ติอบแทนริ�ย่เดำือน  และค��เบี�ย่ปริะช้่มุ่ริ�ย่คริั�ง และโบนัสปริะจำ�ปี เป็นเงนิสดำให้้แกิ� 
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ จำ�นวน 7 ท��น ติ�มุ่ริ�ย่ละเอยี่ดำดำังนี�

กรรมการ ปี 2565 ปี 2564

1. พิ่ลเริอืเอกิอภิช้�ติิ เพิ่็งศริทีอง 1,370,000 1,395,000

2. น�งกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่  1,267,500 1,155,000

3. น�ย่ชู้ช้�ติิ เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ 1,040,000 1,040,000

4. น�งดำ�วนภ� เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ 1,000,000 1,000,000

5. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ  1,245,000 1,145,000

6. น�ย่ส่ช้�ติิ ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์   1,255,000 885,000 **

7. ดำริ. ศึกิษิัติ  เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ 1,080,000 1,080,000

** น่ายสุชาตุิ  ศุภพยัคู่ฆ์์  เข้ารบัตุำาแหน่่งกรรมการบรษัิัที่ เม่�อวัน่ที่่�  17 สิงหาคู่ม 2563 (จา่ยโบน่ัสไม่เตุ็มปีี)

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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 8.3 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

บริิษััทฯ มุ่ีกิ�ริบริิห้�ริจัดำกิ�ริและควบค่มุ่กิ�ริดำำ�เนินง�นของ
บริิษััทย่�อย่ ทั�งในดำ้�นกิ�ริจัดำทำ�แผู้นกิลย่่ทธ์ุ นโย่บ�ย่ และ
เป้�ห้มุ่�ย่โดำย่กิ�ริแติ�งติั�งบ่คคลเข้�เป็นกิริริมุ่กิ�ริห้ริอืผูู้้บริหิ้�ริ
ของบริิษััทย่�อย่ เพิ่ื�อดำูแลริักิษั�ผู้ลปริะโย่ช้น์ในเงินลงท่นของ 
บริิษััทฯ นอกิจ�กินี�บริษัิัทฯ ย่ังกิำ�ห้นดำให้้บริษัิัทย่�อย่ติ้องปฏิิบัติิ
ติ�มุ่ข้อกิำ�ห้นดำและนโย่บ�ย่ของบริษัิัทฯ อ�ทิ กิ�ริจดัำทำ�ริ�ย่ง�น
ท�งกิ�ริเงนิกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกิัน กิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่นโย่บ�ย่
กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี เป็นต้ิน ทั�งนี� บริษัิัทฯ ไดำ้จดัำให้้มีุ่กิ�ริ
สอบท�นและติริวจสอบกิ�ริปฏิิบัติิง�นของบริษัิัทย่�อย่เป็นปริะจำ�
ท่กิปี เพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจว��บริษัิัทย่�อย่มุ่ีริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในที�เห้มุ่�ะ
สมุ่และริัดำกิ่มุ่อย่��งเพิ่ีย่งพิ่อ โดำย่มีุ่ฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ในของ
บริิษััทเป็นผูู้้ดำูแลริะบบกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในและริ�ย่ง�นติ�อคณะ
กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ ทำ�ห้น�้ที�ดำแูลและกิำ�กิบัให้บ้ริษัิัทย่�อย่ดำำ�เนนิง�น 
ภ�ย่ใติร้ิะบบควบค่มุ่ภ�ย่ในที�เพิ่ีย่งพิ่อและเห้มุ่�ะสมุ่
 โดำย่ในปีที�ผู้��นมุ่� บริษัิัทไดำ้มุ่ีกิ�ริปริบัปร่ิงแนวท�งกิ�ริ
บริิห้�ริจัดำกิ�ริของบริิษััทและบริิษััทย่�อย่ ริวมุ่ทั�งนโย่บ�ย่และ
ปริะกิ�ศที�เกิี�ย่วกิับกิ�ริดำูแลกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริิษััท และ
บริิษััทย่�อย่ เพิ่ื�อให้้กิริะบวนกิ�ริทำ�ง�นมีุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่ป้องกิัน
กิ�ริเกิดิำคว�มุ่ขดัำแย้่งท�งผู้ลปริะโย่ช้นท์ี�อ�จเกิดิำขึ�น และสอดำคล้อง
กิับกิฎห้มุ่�ย่กิฎเกิณฑ์์ที�ห้น�วย่ง�นกิำ�กิับดำูแล เช้�น ธุน�ค�ริ
แห้�งปริะเทศไทย่ สำ�นักิง�น คปภ. สำ�นักิง�น กิ.ล.ติ. และ
ติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย่แ์ห้�งปริะเทศไทย่กิำ�ห้นดำ นอกิจ�กินี�ยั่งไดำป้ริบัปร่ิง
ห้ลกัิเกิณฑ์ ์ และริะเบีย่บที�เกิี�ย่วข้องกิับกิ�ริดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี เช้�น 
กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริเกิี�ย่วโย่งกัิน กิ�ริปฏิบัิติใินกิ�ริให้แ้ละริบัของขวญัห้ริอื
ค��ใช้จ้��ย่อื�นๆ เกิี�ย่วกิบับค่คลภ�ย่นอกิเพืิ่�อให้บ้ริษัิัทและบริษัิัทย่�อย่
มุ่กีิ�ริกิำ�กิับดำูแลที�เป็นไปติ�มุ่แนวท�งที�ห้น�วย่ง�นกิำ�กิับกิำ�ห้นดำ
 บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลและกิ�ริบริหิ้�ริ
จดัำกิ�ริบริษัิัทย่�อย่และบริษัิัทริ�วมุ่ โดำย่มุ่ีวัติถื่ปริะสงค์เพิ่ื�อกิำ�ห้นดำ
มุ่�ติริกิ�ริและกิลไกิทั�งท�งติริงและท�งออ้มุ่เพิ่ื�อให้บ้ริษัิัทฯ ส�มุ่�ริถื
กิำ�กิบัดำแูลและบริหิ้�ริจดัำกิ�ริกิจิกิ�ริของบริษัิัทย่�อย่และบริษัิัทริ�วมุ่ 
ริวมุ่ถึืงกิ�ริติิดำติ�มุ่ดำูแลให้้บริษัิัทย่�อย่และบริษัิัทริ�วมุ่มุ่ีกิ�ริปฏิิบัติิ
ติ�มุ่มุ่�ติริกิ�ริและกิลไกิติ��งๆ ที�กิำ�ห้นดำไวไ้ดำเ้สมุ่อืนเป็นห้น�วย่ง�น
ของบริษัิัทฯเอง และเป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่ของบริษัิัทฯ ริวมุ่ถึืง
กิฎห้มุ่�ย่บริษัิัทมุ่ห้�ช้น กิฎห้มุ่�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย่์ ติลอดำจนปริะกิ�ศ 
ขอ้บงัคับและห้ลกัิเกิณฑ์ต์ิ��งๆ ที�เกิี�ย่วขอ้งของคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิบั
ติล�ดำทน่ สำ�นกัิง�น กิ.ล.ติ. และติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย่ฯ์ ทั�งนี� เพิ่ื�อริกัิษั�
ผู้ลปริะโย่ช้นใ์นเงนิลงทน่ของบริษัิัทฯ ในบริษัิัทย่�อย่และบริษัิัทริ�วมุ่
ดำังกิล��ว
 โดำย่บริษัิัทจะส�งบค่คลที�เป็นติวัแทนของบริษัิัทเข้�ไปเป็น
กิริริมุ่กิ�ริในแติ�ละบริษัิัทย่�อย่ และ/ห้ริอื บริษัิัทริ�วมุ่ ติ�มุ่สัดำส�วน
กิ�ริถือืห้่น้ในแติ�ละบริษัิัทเท��ที�ส�มุ่�ริถืดำำ�เนนิกิ�ริไดำเ้พิ่ื�อทำ�ห้น�้ที�
กิำ�กิับดำูแลให้้บริิษััทย่�อย่ และ/ห้ริือ บริิษััทริ�วมุ่ดำำ�เนินกิ�ริให้้
สอดำคล้องกิับกิฎห้มุ่�ย่ นโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี ริวมุ่ทั�ง
นโย่บ�ย่อื�นๆ ของบริษัิัทโดำย่คำ�นึงถึืงคว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ของแติ�ละบริษัิัท 

 ในกิริณีที�มีุ่กิ�ริเข้�ทำ�ริ�ย่กิ�ริ ห้ริอืกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริใดำๆ 
ของบริิษััทย่�อย่ที�เข้�ข��ย่ห้ริือเป็นกิ�ริไดำ้มุ่�ห้ริือจำ�ห้น��ย่ไปซึ�ง
ทริพัิ่ย่์สินติ�มุ่ปริะกิ�ศริ�ย่กิ�ริไดำ้มุ่�ห้ริอืจำ�ห้น��ย่ไปซึ�งสินทริพัิ่ย่์ 
ห้ริอืริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกิันติ�มุ่ปริะกิ�ศริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกิันที�
เกิี�ย่วข้องเป็นเริื�องที�จะติ้องไดำ้ริบัอน่มุ่ัติิจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริของ 
บริิษััทฯ ห้ริือที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริิษััทฯ (แล้วแติ�กิริณี) ให้้
กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท มุ่ีห้น้�ที�ในกิ�ริจดัำให้้มุ่ีกิ�ริปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ
ของบริิษััทฯ และ/ห้ริือกิ�ริปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริิษััทฯ เพิ่ื�อ
พิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิเริื�องดำังกิล��วกิ�อนที�บริษัิัทย่�อย่ และ/ห้ริอื บริษัิัท
ริ�วมุ่จะจดัำปริะช้่มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริ และ/ห้ริอื ผูู้้ถืือห้่้นของตินเอง
เพิ่ื�อพิ่จิ�ริณ�อนมัุ่่ติ ิ และ/ห้ริอืกิ�อนกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริห้ริอืดำำ�เนนิกิ�ริ
ในเริื�องนั�น ในกิ�รินี�ให้้บริิษััทฯ เปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลและปฏิิบัติิติ�มุ่
ห้ลักิเกิณฑ์์ เงื�อนไข ขั�นติอนและวิธีุกิ�ริที�เกิี�ย่วข้องกิับเริื�องที�จะ
ขออน่มุ่ัติินั�นติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำไว้ในกิฎห้มุ่�ย่บริษัิัทมุ่ห้�ช้น กิฎห้มุ่�ย่
ห้ลักิทริพัิ่ย่์ ติลอดำจนปริะกิ�ศข้อบังคับและห้ลักิเกิณฑ์์ติ��งๆ ของ
คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับติล�ดำท่น สำ�นักิง�น กิ.ล.ติ. และติล�ดำ
ห้ลักิทริพัิ่ย่์ฯ ดำ้วย่โดำย่อน่โลมุ่ดำ้วย่ (เท��ที�ไมุ่�ขัดำห้ริอืแย่้ง) อย่��ง
คริบถื้วนและถืูกิติ้อง

 1. กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริห้ริอืกิ�ริดำำ�เนนิกิ�ริใดำๆ ของบริษัิัทย่�อย่ 

และ/ห้ริอื บริษัิัทริ�วมุ่ในกิริณีดัำงติ�อไปนี�จะติ้องไดำ้ริบัอน่มุ่ัติิจ�กิ

คณะกิริริมุ่กิ�ริของบริิษััท ห้ริือที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริิษััทฯ 

(แล้วแติ�กิริณี)

 (1) เริื�องที�จะติ้องไดำ้ริับกิ�ริอน่มุ่ัติิจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริ 

   ของบริษัิัทฯ

 (กิ) กิ�ริแติ�งติั�งห้ริอืเสนอชื้�อบ่คคลเป็นกิริริมุ่กิ�ริ ห้ริอื 

   ผูู้บ้ริหิ้�ริในบริษัิัทย่�อย่ และ/ห้ริอื บริษัิัทริ�วมุ่อย่��งนอ้ย่ 

   ติ�มุ่สัดำส�วนกิ�ริถืือห้่้นของบริษัิัทฯ ในบริษัิัทย่�อย่  
   และ/ห้ริอื บริษัิัทริ�วมุ่ โดำย่ให้้กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริ 
   ที�บริิษััทฯ เสนอช้ื�อห้ริือแติ�งติั�งมุ่ีดำ่ลย่พิ่ินิจในกิ�ริ 
   พิ่จิ�ริณ�ออกิเสีย่งในกิ�ริปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริของ 
   บริษัิัทย่�อย่ และ/ห้ริอื บริษัิัทริ�วมุ่ในเริื�องที�เกิี�ย่วกิับ 
   กิ�ริบริหิ้�ริจัดำกิ�ริทั�วไปและดำำ�เนินธุ่ริกิิจติ�มุ่ปกิติ ิ
   ของบริษัิัทย่�อย่ และ/ห้ริอื บริษัิัทริ�วมุ่ไดำ้ติ�มุ่แติ�ที� 
   กิริริมุ่กิ�ริ และผูู้้บริหิ้�ริของบริษัิัทย่�อย่ และ/ห้ริอื  
   บริิษััทริ�วมุ่จะเห้็นสมุ่ควริเพิ่ื�อปริะโย่ช้น์สูงส่ดำของ 
   บริษัิัทฯ บริษัิัทย่�อย่ และ/ห้ริอื บริษัิัทริ�วมุ่ เว้นแติ� 
   เริื�องที�กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริริ�ย่นั�นมุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ 
   เป็นพิ่ิเศษัในเริื�องดำังกิล��ว
     ทั�งนี� กิริริมุ่กิ�ริห้ริอืผูู้บ้ริหิ้�ริติ�มุ่วริริคข�้งติน้ 
   ที�ไดำ้ริับกิ�ริเสนอชื้�อนั�นติ้องเป็นบ่คคลที�มุ่ีริ�ย่ช้ื�อ 
   อยู่�ในริะบบข้อมุู่ลริ�ย่ช้ื�อกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริของ 
   บริษัิัทที�ออกิห้ลักิทริพัิ่ย่์ (White List) ริวมุ่ถึืง และ 
   มุ่ีค่ณสมุ่บัติิบทบ�ท ห้น้�ที� และคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบ  
   ติลอดำจนไมุ่�มุ่ีลักิษัณะข�ดำคว�มุ่น��ไว้ว�งใจติ�มุ่ 
   ปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กัิบห้ลักิทริัพิ่ย่์ และ 
   ติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย่ว์��ดำว้ย่กิ�ริกิำ�ห้นดำลกัิษัณะข�ดำคว�มุ่ 
   ไมุ่�น��ไวว้�งใจของกิริริมุ่กิ�ริและผูู้บ้ริหิ้�ริของบริษัิัทฯ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)

159



 (ข) กิ�ริพิ่ิจ�ริณ�อน่มัุ่ติิจ��ย่เงินปันผู้ลปริะจำ�ปี และ 
   เงินปันผู้ลริะห้ว��งกิ�ล (ห้�กิมุ่ี) ของบริษัิัทย่�อย่
 (ค) กิ�ริแกิ้ไขข้อบังคับของบริษัิัทย่�อย่เว้นแติ�กิ�ริแกิ้ไข 
   ข้อบังคับในเริื�องที�มุ่ีนัย่สำ�คัญติ�มุ่ข้อ (2)
 (ง) กิ�ริพิ่จิ�ริณ�อนมุ่่ตัิงิบปริะมุ่�ณปริะจำ�ปีของบริษัิัทย่�อย่

 ริ�ย่กิ�ริติั�งแติ�ข้อ (จ) ถึืงข้อ (ฐ) นี�เป็นริ�ย่กิ�ริที�ถืือว��มุ่ ี
 ส�ริะสำ�คญั และห้�กิเข�้ทำ�ริ�ย่กิ�ริจะมีุ่ผู้ลกิริะทบอย่��งมุ่ี 
 นยั่สำ�คญัติ�อฐ�นะท�งกิ�ริเงนิและผู้ลกิ�ริดำำ�เนนิง�นของ 
 บริษัิัทย่�อย่ ดำงันั�น จะติ้องไดำ้ริบัอน่มุ่ัติิจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
 ของบริษัิัทฯ กิ�อน ทั�งนี�     
   ติอ้งเป็นกิริณทีี�เมุ่ื�อคำ�นวณขน�ดำริ�ย่กิ�ริที�บริษัิัทย่�อย่ 
 จะเข�้ทำ�ริ�ย่กิ�ริเปริยี่บเทยี่บกิบัขน�ดำของบริษัิัทฯ  (โดำย่นำ� 
 ห้ลกัิเกิณฑ์ก์ิ�ริคำ�นวณริ�ย่กิ�ริติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำไวใ้นปริะกิ�ศ 
 ของคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับติล�ดำท่น และคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
 ติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่ เริื�องกิ�ริไดำ้มุ่�ห้ริือ 
 จำ�ห้น��ย่ไปซึ�งทริพัิ่ย่สิ์น และ/ห้ริอื เริื�องกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที� 
 เกิี�ย่วโย่งกินั (แลว้แติ�กิริณ)ี มุ่�บงัคบัใช้้โดำย่อน่โลมุ่) แลว้อยู่� 
 ในเกิณฑ์ต์ิอ้งไดำร้ิบักิ�ริพิ่จิ�ริณ�อนมุ่่ติจิ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
 บริษัิัทฯ  ซึ�งริ�ย่กิ�ริดำังติ�อไปนี�คือ
 
 (จ) กิริณีที�บริษัิัทย่�อย่ติกิลงเข้�ทำ�ริ�ย่กิ�ริกัิบบ่คคลที� 
   เกิี�ย่วโย่งกิันของบริษัิัทย่�อย่ ห้ริอืริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วกิับ 
   กิ�ริไดำมุ้่�ห้ริอืจำ�ห้น��ย่ไป ซึ�งทริพัิ่ย่สิ์นของบริษัิัทย่�อย่
 (ฉ) กิ�ริโอนห้ริอืสละสิทธิุปริะโย่ช้น์ ริวมุ่ติลอดำถึืงกิ�ริ 
   สละสิทธิุเริีย่กิริ้องที�มีุ่ติ�อผูู้้ที�กิ�อคว�มุ่เสีย่ห้�ย่แกิ� 
   บริษัิัทย่�อย่
 (ช้) กิ�ริข�ย่ห้ริอืโอนกิิจกิ�ริของบริษัิัทย่�อย่ทั�งห้มุ่ดำห้ริอื 
   บ�งส�วนที�สำ�คัญให้้แกิ�บ่คคลอื�น
 (ซ) กิ�ริซื�อห้ริอืกิ�ริริบัโอนกิิจกิ�ริของบริษัิัทอื�นมุ่�เป็น 
   ของบริษัิัทย่�อย่
 (ฌ) กิ�ริเข้�ทำ� แกิ้ไข ห้ริอืเลิกิสัญญ�เกิี�ย่วกิับกิ�ริให้้เช้�� 
   กิิจกิ�ริของบริษัิัทย่�อย่ทั�งห้มุ่ดำห้ริอืบ�งส�วนที�สำ�คัญ  
   กิ�ริมุ่อบห้มุ่�ย่ให้้บ่คคลอื�นเข้�จัดำกิ�ริธุ่ริกิิจของ 
   บริษัิัทย่�อย่ ห้ริอืกิ�ริริวมุ่กิิจกิ�ริของบริษัิัทย่�อย่กัิบ 
   บ่คคลอื�น
 (ญ กิ�ริเช้�� ห้ริือให้้เช้��ซื�อกิิจกิ�ริห้ริือทริัพิ่ย์่สินของ 
   บริิษััทย่�อย่ทั�งห้มุ่ดำห้ริอืส�วนที�มุ่ีส�ริะสำ�คัญ
 (ฎ) กิ�ริกิู้ย่ืมุ่เงนิ กิ�ริให้้กิู้ย่ืมุ่เงนิ กิ�ริให้้สินเช้ื�อ กิ�ริคำ� 
   ปริะกิัน กิ�ริทำ�นิติิกิริริมุ่ผูู้กิพัิ่นบริิษััทย่�อย่ให้้ต้ิอง 
   ริบัภ�ริะท�งกิ�ริเงนิเพิ่ิ�มุ่ขึ�น ห้ริอืกิ�ริให้ค้ว�มุ่ช้�วย่เห้ลอื 
   ดำ้�นกิ�ริเงนิในลักิษัณะอื�นใดำแกิ�บ่คคลอื�น และมุ่ิใช้� 
   ธุ่ริกิิจปกิติิของบริษัิัทย่�อย่
 (ฏิ) กิ�ริเลิกิกิิจกิ�ริของบริษัิัทย่�อย่
 (ฐ) ริ�ย่กิ�ริอื�นใดำที�ไมุ่�ใช้�ริ�ย่กิ�ริธุ่ริกิจิปกิติขิองบริษัิัทย่�อย่ 
   และเป็นริ�ย่กิ�ริที�จะมุ่ผีู้ลกิริะทบติ�อบริษัิัทย่�อย่อย่��ง 
   มุ่ีนัย่สำ�คัญ

 (2) เริื�องที�จะติ้องไดำ้ริบักิ�ริอน่มัุ่ติิจ�กิที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น 
   ของบริษัิัทฯ 
 (กิ) กิริณีที�บริษัิัทย่�อย่ติกิลงเข้�ทำ�ริ�ย่กิ�ริกัิบบ่คคลที� 
   เกิี�ย่วโย่งกิันของบริษัิัทย่�อย่ ห้ริอืริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วกิับ 
   กิ�ริไดำมุ้่�ห้ริอืจำ�ห้น��ย่ไปซึ�งทริพัิ่ย่สิ์นของบริษัิัทย่�อย่  
   ทั�งนี� ติ้องเป็นกิริณีที�เมุ่ื�อคำ�นวณขน�ดำของริ�ย่กิ�ริ 
   ที�บริษัิัทย่�อย่จะเข้�ทำ�ริ�ย่กิ�ริเปริยี่บเทีย่บกิับขน�ดำ 
   ของบริษัิัทฯ (โดำย่นำ�ห้ลักิเกิณฑ์ก์ิ�ริคำ�นวณริ�ย่กิ�ริ 
   ติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำไว้ในปริะกิ�ศที�เกีิ�ย่วข้องของคณะ 
   กิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับติล�ดำท่นและคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
   ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่มุ่�บังคับใช้้โดำย่ 
   อน่โลมุ่) แล้วอยู่�ในเกิณฑ์์ติ้องไดำ้ริับกิ�ริพิ่ิจ�ริณ� 
   อน่มุ่ติิจ�กิที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริษัิัทฯ
 (ข) กิ�ริเพิิ่�มุ่ท่นโดำย่กิ�ริออกิห้่้นเพิิ่�มุ่ท่นของบริษัิัทย่�อย่ 
   และกิ�ริจดัำสริริห้่้น ริวมุ่ทั�งกิ�ริลดำท่นจดำทะเบีย่นซึ�ง 
   ไมุ่�เป็นไปติ�มุ่สัดำส�วนกิ�ริถืือห้่้นเดำิมุ่ของผูู้้ถืือห้่้นอัน 
   จะเป็นผู้ลให้้สัดำส�วนกิ�ริใช้้สิทธิุออกิเสีย่งลงคะแนน 
   ของบริิษััทฯ  ทั�งท�งติริงและ/ห้ริือท�งอ้อมุ่ ในที� 
   ปริะช้มุ่่ผูู้ถ้ือืห้่น้ของบริษัิัทย่�อย่ไมุ่�ว��ในทอดำใดำๆ ลดำลง 
   เกิินกิว��ริอ้ย่ละสิบ (10) ของจำ�นวนเสีย่งทั�งห้มุ่ดำใน 
   ที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริษัิัทย่�อย่นั�น ห้ริอืเป็นผู้ลให้้ 
   สัดำส�วนกิ�ริใช้้สิทธิุออกิเสีย่งลงคะแนนของบริษัิัทฯ   
   ทั�งท�งติริงและ/ห้ริอืท�งอ้อมุ่ในที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น 
   ของบริษัิัทย่�อย่ไมุ่�ว��ในทอดำใดำๆ ลดำลงเห้ลอืนอ้ย่กิว�� 
   ริอ้ย่ละห้้�สิบ (50) ของจำ�นวนเสีย่งทั�งห้มุ่ดำในที� 
   ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริษัิัทย่�อย่นั�น
 (ค) กิ�ริดำำ�เนนิกิ�ริอื�นใดำอนัเป็นผู้ลให้สั้ดำส�วนกิ�ริใช้สิ้ทธิุ 
   ออกิเสีย่งลงคะแนนของบริษัิัทฯ  ทั�งท�งติริงและ/ 
   ห้ริอืท�งออ้มุ่ในที�ปริะช้มุ่่ผูู้ถื้ือห้่น้ของบริษัิัทย่�อย่ไมุ่�ว�� 
   ในทอดำใดำๆ ลดำลงเกิินกิว��ริ้อย่ละสิบ (10) ของ 
   จำ�นวนเสีย่งทั�งห้มุ่ดำในที�ปริะช้่มุ่ ผูู้้ถืือห้่้นของ 
   บริษัิัทย่�อย่ ห้ริอืเป็นผู้ลให้สั้ดำส�วนกิ�ริใช้สิ้ทธิุออกิเสีย่ง 
   ลงคะแนนของบริษัิัทฯ ทั�งท�งติริงและ/ห้ริอืท�งออ้มุ่ 
   ในที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริษัิัทย่�อย่ไมุ่�ว��ในทอดำใดำๆ  
   ลดำลงเห้ลือน้อย่กิว��ริอ้ย่ละห้้�สิบ (50) ของจำ�นวน 
   เสีย่งทั�งห้มุ่ดำในที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริิษััทย่�อย่ 
   ในกิ�ริเข้�ทำ�ริ�ย่กิ�ริอื�นใดำที�มุ่ิใช้�ธุ่ริกิิจปกิติิของ 
   บริษัิัทย่�อย่
 (ง) กิ�ริเลิกิกิิจกิ�ริของบริษัิัทย่�อย่ ทั�งนี� ติ้องเป็นกิริณีที� 
  เมืุ่�อคำ�นวณขน�ดำของกิิจกิ�ริบริษัิัทย่�อย่ที�จะเลิกินั�น 
  เปริยี่บเทยี่บกัิบขน�ดำของบริษัิัทฯ (โดำย่นำ�ห้ลักิเกิณฑ์์ 
  กิ�ริคำ�นวณริ�ย่กิ�ริติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำไว้ในปริะกิ�ศของ 
  คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับติล�ดำท่นและปริะกิ�ศคณะ 
  กิริริมุ่กิ�ริกิ�ริติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่ เริื�อง  
  กิ�ริไดำ้มุ่�ห้ริอืจำ�ห้น��ย่ไปซึ�งทริพัิ่ย่์สินมุ่�บังคับใช้้โดำย่ 
  อนโ่ลมุ่) แลว้อยู่�ในเกิณฑ์ต์ิอ้งไดำร้ิบักิ�ริพิ่จิ�ริณ�อนมุ่่ติิ 
  จ�กิที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริษัิัทฯ
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 (จ) ริ�ย่กิ�ริอื�นใดำที�ไมุ่�ใช้�ริ�ย่กิ�ริธุ่ริกิจิปกิติขิองบริษัิัทย่�อย่ 
   และริ�ย่กิ�ริที�จะมุ่ีผู้ลกิริะทบติ�อบริษัิัทย่�อย่อย่��งมุ่ี 
   นัย่สำ�คัญ ทั�งนี� ติ้องเป็นกิริณีที�เมุ่ื�อคำ�นวณขน�ดำ 
   ริ�ย่กิ�รินั�นเปริยี่บเทีย่บกิับขน�ดำของบริษัิัทฯ  (โดำย่ 
   นำ�ห้ลักิเกิณฑ์์กิ�ริคำ�นวณริ�ย่กิ�ริติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำไว้ 
   ในปริะกิ�ศของคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับติล�ดำท่น และ 
   ปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�ง 
   ปริะเทศไทย่ เริื�องกิ�ริไดำ้มุ่�ห้ริือจำ�ห้น��ย่ไปซึ�ง 
   ทริัพิ่ย่์สินมุ่�บังคับใช้้โดำย่อน่โลมุ่) แล้วอยู่�ในเกิณฑ์์ 
   ติ้องไดำ้ริบักิ�ริพิ่ิจ�ริณ�อน่มุ่ัติิจ�กิที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้น 
   ของบริษัิัทฯ
 (ฉ) กิ�ริแก้ิไขข้อบังคับของบริษัิัทย่�อย่ในเริื�องที�อ�จส�ง 
   ผู้ลกิริะทบอย่��งมีุ่นัย่สำ�คัญติ�อฐ�นะกิ�ริเงินและ 
   กิ�ริผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริษัิัทย่�อย่ ซึ�งริวมุ่ถึืงแติ� 
   ไมุ่�จำ�กิัดำเพิ่ีย่ง กิ�ริแกิ้ไขข้อบังคับของบริษัิัทย่�อย่ที� 
   ส�งผู้ลกิริะทบติ�อสิทธิุในกิ�ริออกิเสีย่งลงคะแนนของ 
   บริษัิัทฯ ในที�ปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริของบริษัิัทย่�อย่  
   และ/ห้ริอืที�ปริะช้่มุ่ผูู้้ถืือห้่้นของบริษัิัทย่�อย่ ห้ริอืกิ�ริ 
   จ��ย่เงนิปันผู้ลของบริษัิัทย่�อย่ เป็นติ้น
 2. กิริริมุ่กิ�ริของบริษัิัท จะติ้องดำำ�เนินกิ�ริให้้บริษัิัทย่�อย่
มุ่ีริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ในริะบบบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งและริะบบป้องกิัน
กิ�ริท่จริิติ ริวมุ่ถึืงกิำ�ห้นดำให้้มุ่ีมุ่�ติริกิ�ริในกิ�ริติิดำติ�มุ่ผู้ลกิ�ริ
ดำำ�เนนิง�นของบริษัิัทย่�อย่และบริษัิัทริ�วมุ่ที�เห้มุ่�ะสมุ่มุ่ปีริะสิทธิุภ�พิ่
และริดัำกิ่มุ่เพิ่ีย่งพิ่อที�ทำ�ให้้มัุ่�นใจไดำ้ว��กิ�ริดำำ�เนินกิ�ริติ��งๆ ของ
บริษัิัทย่�อย่และบริษัิัทริ�วมุ่จะเป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่อื�นๆ ของบริษัิัทอื�น 
และนโย่บ�ย่ฉบับนี�ริวมุ่ถึืงกิฎห้มุ่�ย่และปริะกิ�ศเริื�องกิ�ริกิำ�กัิบ
ดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีของบริษัิัทจดำทะเบีย่น ริวมุ่ถึืงปริะกิ�ศข้อบังคับ
และห้ลกัิเกิณฑ์์ติ��งๆ ที�เกิี�ย่วขอ้งของคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิบัติล�ดำทน่ 
สำ�นักิง�น กิ.ล.ติ. และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ฯ ไดำ้อย่��งแท้จริงิและ
ติิดำติ�มุ่ให้้บริษัิัทย่�อย่ และ/ห้ริอื บริษัิัทริ�วมุ่เปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลกิ�ริทำ�
ริ�ย่กิ�ริที�เกิี�ย่วโย่งกิัน และ/ห้ริอื ริ�ย่กิ�ริไดำ้มุ่�ห้ริอืจำ�ห้น��ย่ไป
ซึ�งทริพัิ่ย่สิ์น และ/ห้ริอื ริ�ย่กิ�ริที�มุ่นียั่สำ�คญัอื�นใดำติ�อบริษัิัทฯ และ
ดำำ�เนินกิ�ริติ��งๆ ให้้เป็นไปติ�มุ่ห้ลักิเกิณฑ์์ในกิ�ริกิำ�กิับดำูแลและ
กิ�ริบริหิ้�ริจัดำกิ�ริบริษัิัทย่�อย่และบริษัิัทริ�วมุ่ติ�มุ่ที�กิำ�ห้นดำไว้ใน
นโย่บ�ย่และข้อบังคับของบริษัิัทฯ อย่��งคริบถื้วนและถืูกิติ้อง

8.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ  

8.4.1 กี่ารป้องกี่ันความขั้ัดัแย�งที่างผู้ลประโยชุน์ 
บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ที�ไมุ่�ให้้กิริริมุ่กิ�ริผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นักิง�น 
ริวมุ่ทั�งผูู้ท้ี�เกิี�ย่วขอ้งกิบับค่คลติ��งๆ ดำงักิล��ว แสวงห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์
ส�วนติัวที�ขัดำแย่้งกิับผู้ลปริะโย่ช้น์ของบริษัิัทฯ และควริห้ลีกิเลี�ย่ง
กิ�ริกิริะทำ�ที�กิ�อให้้เกิิดำคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์และผูู้้ที�มุ่ี
ส�วนเกิี�ย่วข้อง ห้ริอืมุ่สี�วนไดำเ้สีย่ ห้ริอืเกิี�ย่วโย่งกัิบริ�ย่กิ�ริที�พิ่จิ�ริณ� 
มุ่หี้น�้ที�ติอ้งแจง้ให้บ้ริษัิัทฯ ทริ�บถึืงคว�มุ่สัมุ่พิ่นัธ์ุห้ริอืกิ�ริเกิี�ย่วโย่ง

ของตินในริ�ย่กิ�ริดำงักิล��ว โดำย่บค่คลดำงักิล��วไมุ่�มีุ่ส�วนริ�วมุ่ในกิ�ริ
ติัดำสินใจใดำๆ ในธุ่ริกิริริมุ่ดำังกิล��ว
 บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำให้ก้ิริริมุ่กิ�ริ และผูู้บ้ริหิ้�ริของบริษัิัทฯ 
มุ่ีห้น้�ที�ในกิ�ริริ�ย่ง�นกิ�ริถืือคริองห้ลักิทริัพิ่ย่์ในบริิษััทฯ ของ
ตินเอง คู�สมุ่ริส และบต่ิริที�ย่งัไมุ่�บริริลน่ติิภิ�วะ ติลอดำจนริ�ย่ง�นกิ�ริ
เปลี�ย่นแปลงกิ�ริถือืคริองห้ลักิทริพัิ่ย่ต์ิ�อสำ�นกัิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ
กิำ�กัิบห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ ติ�มุ่มุ่�ติริ� 59 และบท
กิำ�ห้นดำโทษั ติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บญัญตัิหิ้ลกัิทริพัิ่ย่แ์ละติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ 
พิ่.ศ.2535  ในแบบแสดำงริ�ย่กิ�ริข้อมุู่ลปริะจำ�ปี 
 ในปี 2565 บริษัิัทฯ ไมุ่�พิ่บริ�ย่กิ�ริที�มุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�ง
ผู้ลปริะโย่ช้น์อนัขัดำติ�อนโย่บ�ย่กิ�ริป้องกิันกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริที�อ�จ 
กิ�อให้้เกิิดำคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์

8.4.2 กี่ารใชุ�ขั้�อม้ลภายในเพัื�อแสวงหาผู้ลประโยชุน์ 
บริิษััทฯ กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ จริริย่�บริริณ บทลงโทษั และมุ่ีกิ�ริ
ติิดำติ�มุ่ดำูแลเริื�องกิ�ริใช้้ข้อมุู่ลภ�ย่ในให้้เป็นไปติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่และ
ห้ลักิกิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดีำว��ด้ำวย่กิ�ริใช้้ข้อมูุ่ลภ�ย่ในและกิ�ริ
ซื�อข�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย่์ข�ย่ห้ลักิทริพัิ่ย่์ของบริษัิัทฯ เพิ่ื�อป้องกิันมุ่ิให้้
กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นักิง�น ริวมุ่ถึืงคู�สมุ่ริสและบ่ติริที�ย่ังไมุ่�
บริริลนิ่ติภิ�วะของบค่คลดัำงกิล��วใช้ข้้อมุ่ลูภ�ย่ในที�ย่งัไมุ่�ไดำเ้ปิดำเผู้ย่
ติ�อส�ธุ�ริณช้นเพิ่ื�อห้�ผู้ลปริะโย่ช้น์แกิ�ตินเองห้ริอืผูู้้อื�นโดำย่มุ่ิช้อบ 
โดำย่กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ และพิ่นักิง�น ของบริษัิัทฯ 
ห้้�มุ่ซื�อข�ย่ห้่้นของบริษัิัทฯ ในช้�วงเวล�ที�จะมุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ล
ท�งกิ�ริเงนิที�สำ�คญั ห้ริอืในช้�วงเวล�ที�กิำ�ห้นดำ (Blackout period) 
ซึ�งบริษัิัทฯ ไดำ้กิำ�ห้นดำไว้ เป็นริะย่ะเวล� 45 วัน  โดำย่สร่ิปนโย่บ�ย่
สำ�คัญ ดำังนี�
 1. ห้้�มุ่กิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริ ริวมุ่ถึืงพิ่นักิง�นซึ�งอยู่�ใน 
  ติำ�แห้น�งห้ริอืส�ย่ง�นที�ริบัผู้ิดำช้อบข้อมุู่ลภ�ย่ใน ห้ริอื 
  ที�ส�มุ่�ริถืเข้�ถึืงข้อมุู่ลภ�ย่ในของบริิษััท (ริวมุ่ทั�ง 
  คู�สมุ่ริส/ผูู้ท้ี�อยู่�กินิดำว้ย่กัินฉนัส�มุ่ภีริริย่� และบต่ิริที�ย่ัง 
  ไมุ่�บริริล่นิติิภ�วะ) ซื�อข�ย่ห้ลักิทริัพิ่ย่์ของบริิษััท  
  นับติั�งแติ�วันปิดำงบกิ�ริเงินจนถึืงวันที�มุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ 
  งบกิ�ริเงนิริ�ย่ไติริมุ่�สและงบกิ�ริเงนิปริะจำ�ปีดำงักิล��ว
    ทั�งนี�ในปี 2565 บริษัิัทฯ ฝ่่�ย่ง�นเลข�น่กิ�ริบริษัิัท 
  จะแจ้งเป็นล�ย่ลักิษัณ์อักิษัริไปย่ังบ่คคลที�มุ่ีคว�มุ่ 
  เกิี�ย่วข้องให้้ทริ�บช้�วงริะย่ะเวล� Blackout period   
  ล�วงห้น้�และไมุ่�พิ่บกิริณีที�กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ และ 
  พิ่นักิง�นทำ�กิ�ริซื�อข�ย่ห้ลักิทริัพิ่ย่์ในช้�วงเวล�ที� 
  บริษัิัทกิำ�ห้นดำให้้งดำกิ�ริซื�อข�ย่
 2. กิำ�ห้นดำให้้กิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ ที�ปริะสงค์จะซื�อข�ย่ 
  ห้ลักิทริัพิ่ย่์ติ้องแจ้งให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััททริ�บ 
  ล�วงห้น้�อย่��งน้อย่ 1 วันทำ�กิ�ริ และมุ่ีห้น้�ที�ติ้อง 
  ริ�ย่ง�นกิ�ริเปลี�ย่นแปลงกิ�ริถืือคริองห้ลักิทริพัิ่ย่์ติ�อ 
  สำ�นักิง�น กิ.ล.ติ. ภ�ย่ใน 3 วันทำ�กิ�ริจ�กิวันที�มุ่ีกิ�ริ 
  เปลี�ย่นแปลงผู้��นเวบ็ไซติข์องสำ�นกัิง�น กิ.ล.ติ. ริวมุ่ถึืง 
  มุ่อบห้มุ่�ย่ให้เ้ลข�นก่ิ�ริบริษัิัทสร่ิปริ�ย่ง�นกิ�ริซื�อข�ย่
  ห้ลักิทริพัิ่ย่ข์องกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริหิ้�ริให้ค้ณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  บริษัิัททริ�บในกิ�ริปริะช้่มุ่ริ�ย่ไติริมุ่�ส

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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8.4.3 กี่ารติ่อติ�านกี่ารทีุ่จรติิคอรร์ปัชุนั
บริษัิัทฯ ดำำ�เนินธุ่ริกิิจโดำย่ยึ่ดำมุ่ั�นในกิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริท่จริติิท่กิริปูแบบ โดำย่จดัำให้้มุ่ีกิริะบวนกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เสี�ย่งจ�กิกิ�ริท่จริติิกิ�ริบริหิ้�ริ
คว�มุ่เสี�ย่งและกิ�ริติิดำติ�มุ่ติริวจสอบ เพิ่ื�อป้องกินัและปริ�บปริ�มุ่กิ�ริทจ่ริติิและกิ�ริปริะพิ่ฤติมิุ่ชิ้อบ ติลอดำจนสนับสนน่กิ�ริสริ�้งวฒันธุริริมุ่
องค์กิริให้้ยึ่ดำมุ่ั�นในคว�มุ่ซื�อสัติย่์และคว�มุ่ถืูกิติ้องช้อบธุริริมุ่
 ทั�งนี� นโย่บ�ย่และมุ่�ติริกิ�ริดัำงกิล��วไดำมุ้่กีิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ�ไวบ้นเวบ็ไซติข์องบริษัิัทฯ (www.muangthaicap.com > นกัิลงทน่สัมุ่พิ่นัธ์ุ > 
กิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืน > นโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี > นโย่บ�ย่กิ�ริติ�อติ้�นท่จริติิคอริปัช้ั�น 

8.4.4 กี่ารแจ�งเบาะแส (whistleblowing) 
ในกิริณีที�พิ่นักิง�นติ้องกิ�ริแจง้ข้อริอ้งเริยี่น กิ�ริฝ่่�ฝื่นห้ริอืไมุ่�ปฏิิบัติิติ�มุ่ริะเบีย่บข้อบังคับ กิ�ริแจง้เบ�ะแสกิ�ริกิริะทำ�ผู้ิดำ พิ่ฤติิกิริริมุ่ที�
ไมุ่�สมุ่ควริ ไมุ่�ถืูกิติ้อง ขัดำติ�อกิฎห้มุ่�ย่ ริะเบีย่บปฏิิบัติิของบริษัิัทฯ ผู้ิดำจริยิ่ธุริริมุ่ 
 
 บรษัิัที่ม่ชุอ่งที่างให�พันักี่งานส่งเรื�องราวมาไดั�ติามชุอ่งที่างติ่างๆ ดัังน่�
 1) ส�งจดำห้มุ่�ย่อเิล็กิทริอนิกิส์  ( Email : whistleblower@muangthaicap.com)
 2) ส�งจดำห้มุ่�ย่ส�งท�งไปริษัณีย่์  จ��ห้น้�ซอง และส�งมุ่�ที�
  ค่ณกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่
  ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ
  บริษัิัท เมุ่ืองไทย่ แคปปิติอล จำ�กิัดำ (มุ่ห้�ช้น)
  332/1 ถืนนจริญัสนิทวงศ์ แขวงบ�งพิ่ลัดำ เขติบ�งพิ่ลัดำ กิร่ิงเทพิ่ฯ 1070
 3) โทริศัพิ่ท์ถึืงฝ่่�ย่ริบัเริื�องริอ้งเริยี่น 081-751-1587
 
 ผูู้้ริอ้งเริยี่นจะไดำ้ริบัคว�มุ่ค่้มุ่คริองในเริื�องริ�วที�ริอ้งเริยี่นและถืือเป็นคว�มุ่ลับสูงส่ดำ เริื�องริอ้งเริยี่นจะไดำ้ริบักิ�ริติริวจสอบอย่��ง 
เห้มุ่�ะสมุ่เป็นคว�มุ่ลับ โดำย่กิ�ริติริวจสอบอย่��งเป็นริะบบและส�มุ่�ริถืติิดำติ�มุ่ไดำ้ เพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจว��ผูู้้ริอ้งเริยี่นจะไมุ่�ถืูกิกิ�อกิวนห้ริอืถืูกิมุ่่�งริ�้ย่
จ�กิเริื�องที�ริอ้งเริยี่นห้ริอืช้ี�เบ�ะแส ห้�กิเริื�องที�ริอ้งเริยี่นห้ริอืช้ี�เบ�ะแสนั�นกิริะทำ�ดำ้วย่เจติน�ที�ดำี ปริ�ศจ�กิกิ�ริมุ่่�งริ�้ย่ทำ�ล�ย่บริษัิัทฯ ห้ริอื 
บ่คคลที�เกิี�ย่วข้อง บริษัิัทฯ จะช้ดำเช้ย่ค��เสีย่ห้�ย่ที�เห้มุ่�ะสมุ่ห้�กิเกิิดำเห้ติ่กิ�ริณ์ที�ไมุ่�เห้มุ่�ะสมุ่ขึ�นกิับผูู้้ริอ้งเริยี่น
 ทั�งนี� นโย่บ�ย่และมุ่�ติริกิ�ริดำงักิล��วไดำมุ้่กีิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ�ไวบ้นเวบ็ไซติข์องบริษัิัทฯ (www.muangthaicap.com > นกัิลงทน่สัมุ่พิ่นัธ์ุ > 
กิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืน > นโย่บ�ย่กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี > นโย่บ�ย่ริบัเริื�องริอ้งเริยี่น)  
 ในปี 2565 กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทไมุ่�มุ่กีิริณีที�กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ/กิริริมุ่กิ�ริที�ไมุ่�เป็นผูู้บ้ริหิ้�ริล�ออกิอนัเนื�องมุ่�จ�กิปริะเดำน็เริื�องกิ�ริกิำ�กัิบดำแูล
กิิจกิ�ริของบริษัิัท ห้ริอืไมุ่�มุ่กีิริณทีี�คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/คณะกิริริมุ่กิ�ริอสิริะล�ออกิทั�งคณะ อกีิทั�งกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทไมุ่�มุ่กีิริณกีิริะทำ�ผู้ดิำ
อนัเนื�องมุ่�จ�กิปริะเดำ็นเกิี�ย่วกิับจริยิ่ธุริริมุ่

8.5   รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

จำานวนครั�งกี่ารประชุมุขั้องคณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ

กรรมการ ตำาแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วม 
ประชุม

ด้วยตนเอง ผ่านส่ือ 
อเิล็กทรอนิกส์

1. น�งกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/ 
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

100% 5/7 2/7

2. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/  
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

100% 5/7 2/7

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

100% 5/7 2/7

 
หมายเหตุุ: น่ายเฉลิม อนิ่หอม เป็ีน่เลขานุ่การคู่ณะกรรมการตุรวจสอบ และผ่้ช่วยผ่้จดัำการฝ่ายตุรวจสอบ

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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  มุ่กีิ�ริจดัำกิ�ริปริะช้มุ่่คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ 7  คริั�ง 
ณ สิ�นส่ดำวันที� 31 ธัุนว�คมุ่ 2565 สัดำส�วนใน กิ�ริเข้�ริ�วมุ่ปริะช้่มุ่
ของคณะกิริริมุ่กิ�ริคิดำเป็น 100%

 8.6 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท เมุ่อืงไทย่ แคปปิติอล จำ�กิดัำ (มุ่ห้�ช้น) ไดำจ้ดัำ
ให้้มุ่ีกิ�ริจัดำทำ�งบกิ�ริเงินเพิ่ื�อแสดำงฐ�นะกิ�ริเงิน และผู้ลกิ�ริ
ดำำ�เนินง�นของบริษัิัทฯ ปริะจำ�ปี 2565 ภ�ย่ใติ้พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิ
บริษัิัทมุ่ห้�ช้น จำ�กิัดำ พิ่.ศ. 2535 พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิกิ�ริบัญช้ี 
พิ่.ศ. 2543 และพิ่ริะริ�ช้บัญญัติิห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ 
พิ่.ศ. 2535 ริวมุ่ถึืงปริะกิ�ศคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับติล�ดำท่น เริื�อง 
ห้ลกัิเกิณฑ์ ์เงื�อนไข และวิธีุกิ�ริริ�ย่ง�นกิ�ริเปิดำเผู้ย่ขอ้มุ่ลูเกีิ�ย่วกัิบ
ฐ�นะกิ�ริเงนิและผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นของบริษัิัทที�ออกิห้ลักิทริพัิ่ย่์
 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท ติริะห้นักิถึืงภ�ริะห้น้�ที�และคว�มุ่
ริบัผิู้ดำช้อบในฐ�นะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทจดำทะเบยี่นในกิ�ริเป็นผูู้้ริบัผิู้ดำช้อบ
ติ�องบกิ�ริเงนิของบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่�อย่ ริวมุ่ถึืงขอ้มูุ่ลส�ริสนเทศ
ท�งกิ�ริเงนิที�ปริ�กิฏิในริ�ย่ง�นปริะจำ�ปี 2565 ซึ�งงบกิ�ริเงนิ
ดำังกิล��วจัดำทำ�ขึ�นติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นกิ�ริบัญช้ีที�ริับริองโดำย่ทั�วไป 
โดำย่ใช้้นโย่บ�ย่บัญช้ีที�เห้มุ่�ะสมุ่และถืือปฏิิบัติิโดำย่สมุ่ำ�เสมุ่อ 
ติลอดำจนใช้ด้ำล่ย่พิิ่นจิอย่��งริอบคอบและสมุ่เห้ติส่มุ่ผู้ลในกิ�ริจดัำทำ�
งบกิ�ริเงนิของบริษัิัทฯ ริวมุ่ทั�งมุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลสำ�คัญอย่��ง
เพิ่ีย่งพิ่อในห้มุ่�ย่เห้ติ่ปริะกิอบงบกิ�ริเงนิเพิ่ื�อให้้เป็นปริะโย่ช้น์ติ�อ
ผูู้้ถืือห้่้นและนักิลงท่นทั�วไปอย่��งโปริ�งใส
 นอกิจ�กินั�น คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท ไดำ้จดัำให้้มุ่ีและดำำ�ริง
ริกัิษั�ไว้ซึ�งริะบบกิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง และริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ใน
ที�มุ่ีปริะสิทธิุผู้ลเพืิ่�อให้้มัุ่�นใจไดำ้อย่��งสมุ่เห้ต่ิสมุ่ผู้ลว��กิ�ริบันทึกิ
ข้อมุู่ลท�งกิ�ริบัญช้ีมุ่ีคว�มุ่ถูืกิต้ิองคริบถื้วนและเพิ่ีย่งพิ่อที�จะ
ดำำ�ริงริกัิษั�ไว้ซึ�งทริพัิ่ย่์สินของบริษัิัทฯ และเพิ่ื�อป้องกิันไมุ่�ให้้เกิิดำ
กิ�ริท่จริติิ ห้ริอืกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริที�ผู้ิดำปกิติิอย่��งมุ่ีส�ริะสำ�คัญ
 ในกิ�รินี� คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทไดำ้แติ�งติั�งคณะกิริริมุ่กิ�ริ
ติริวจสอบของบริษัิัทฯ ซึ�งปริะกิอบดำว้ย่กิริริมุ่กิ�ริอสิริะไดำท้ำ�ห้น้�ที�
สอบท�นเกิี�ย่วกิับค่ณภ�พิ่ของริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงิน และคว�มุ่
เพิ่ยี่งพิ่อของริะบบควบคมุ่่ภ�ย่ใน โดำย่คว�มุ่เห้น็ของคณะกิริริมุ่กิ�ริ
ติริวจสอบเกิี�ย่วกิับเริื�องนี� ปริ�กิฏิในริ�ย่ง�นของคณะกิริริมุ่กิ�ริ
ติริวจสอบซึ�งแสดำงไว้ในริ�ย่ง�นปริะจำ�ปีฉบับนี�แล้ว
 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท มุ่ีคว�มุ่เห้็นว��ริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ใน
ของบริษัิัทฯ โดำย่ริวมุ่อยู่�ในริะดำบัที�น��พิ่อใจและส�มุ่�ริถืสริ�้งคว�มุ่
เช้ื�อมุ่ั�นอย่��งสมุ่เห้ต่ิสมุ่ผู้ลไดำ้ว��งบกิ�ริเงินของบริิษััทฯ และ
บริิษััทย่�อย่ สำ�ห้ริบัปีสิ�นส่ดำ วัน 31 ธัุนว�คมุ่ 2565 แสดำงฐ�นะ
กิ�ริเงนิ ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�น และกิริะแสเงนิสดำ โดำย่ถืูกิติ้องติ�มุ่ที�
ควริในส�ริะสำ�คัญติ�มุ่�ติริฐ�นกิ�ริริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงนิ

กี่ารพัิจารณากี่ลยุที่ธ์ี วิสัยที่ัศน์ และพัันธีกี่ิจ 
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ มุ่กีิ�ริพิ่จิ�ริณ�ทบทวนวสัิย่ทศัน์ และพิ่ันธุกิิจ

ขององค์กิริอย่��งสมุ่ำ�เสมุ่อ โดำย่พิ่ิจ�ริณ�ริ�วมุ่กิับคณะกิริริมุ่กิ�ริ
บริหิ้�ริเพิ่ื�อปริบัปร่ิงให้้สอดำคล้องกิับเป้�ห้มุ่�ย่ และกิลย่่ทธ์ุกิ�ริ
ดำำ�เนินธุ่ริกิิจในอน�คติ นอกิจ�กินี�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ย่ังไดำ้มุ่ี
กิ�ริติิดำติ�มุ่ดููำแลให้้มุ่ีกิ�รินำ�กิลย่่ทธ์ุของกิล่�มุ่ธุ่ริกิิจไปปฏิิบัติิ
พิ่ริอ้มุ่กัิบติดิำติ�มุ่ผู้ลกิ�ริดำำ�เนนิง�นของฝ่่�ย่บริหิ้�ริในทก่ิไติริมุ่�ส 
ในริอบปีที�ผู้��นมุ่�ที��ปริะช่้มุ่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ คริั�งที� 7/2565 
ซึ�งปริะช้่มุ่เมุ่ื�อวันที� 16 กิันย่�ย่น 2565  ไดำ้มุ่ีกิ�ริพิ่ิจ�ริณ�ทบทวน
วิสัย่ทัศน์ พิ่ันธุกิิจ และห้ลักิองค์กิริเพิ่ื�อให้้สอดำคล้องกิับเป้�ห้มุ่�ย่
และกิลย่่ทธ์ุกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจของกิล่�มุ่ธุ่ริกิิจ

8.7 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอืน่ๆ 

8.7.1 รายงานคณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ ประจำาปี 2565
ริ�ย่ละเอยี่ดำปริ�กิฏิติ�มุ่เอกิส�ริแนบ 6

8.7.2 รายงานคณะกี่รรมกี่ารสรรหาและกี่ำาหนดัค่าติอบแที่น 
ประจำาปี 2565
คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน บริษัิัท เมุ่ืองไทย่ 
แคปปิติอล จำ�กิัดำ(มุ่ห้�ช้น) ไดำ้ริบักิ�ริแติ�งติั�งจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริ
บริิษััท เพิ่ื�อทำ�ห้น้�ที�สริริห้�บ่คคลที�มุ่ีค่ณสมุ่บัติิเห้มุ่�ะสมุ่ติ�มุ่ 
ห้ลกัิเกิณฑ์์และกิริะบวนกิ�ริที�กิำ�ห้นดำไว้ เพิ่ื�อเสนอเข้�ริบักิ�ริแติ�ง
ติั�งให้ด้ำำ�ริงติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริ ติลอดำจนคดัำเลอืกิกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ
เพิ่ื�อทำ�ห้น�้ที�กิริริมุ่กิ�ริช่้ดำย่�อย่ริวมุ่ถึืงพิ่จิ�ริณ�ริปูแบและห้ลักิเกิณฑ์์
กิ�ริจ��ย่ค��ติอบแทนกิริริมุ่กิ�ริ เพิ่ื�อนำ�เสนอติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
บริษัิัทฯ และที�ปริะช้มุ่่ผูู้ถ้ือืห้่น้ติ�มุ่ลำ�ดำบั โดำย่มุ่คีณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้� 
และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน ซึ�งไดำ้ริบักิ�ริแติ�งติั�งจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริ
บริษัิัท จำ�นวน 3 ท��น ดำังนี�
 1. พิ่ลเริอืเอกิอภชิ้�ติ ิเพิ่ง็ศริทีอง
   ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน 
  (กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ)
 2. น�ย่ส่ช้�ติิ ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์
  กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน
  (กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ)
 3. ดำริ.ศึกิษิัติ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่
  กิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน(กิริริมุ่กิ�ริ)
 
 ในปี 2565 คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน
ไดำ้มุ่ีกิ�ริปริะช้่มุ่ทั�งสิ�น 2 คริั�ง โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริท่กิท��นเข้�ริ�วมุ่
ปริะช้มุ่่ทก่ิคริั�งเพิ่ื�อพิ่จิ�ริณ�ในเริื�องติ��งๆ ซึ�งคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�
และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทนไดำร้ิ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริปริะช้มุ่่พิ่ริอ้มุ่คว�มุ่เห้น็
ให้ค้ณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทพิ่จิ�ริณ�อย่��งติ�อเนื�อง โดำย่มุ่สี�ริะสำ�คญั
ของกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ติ�มุ่ที�ไดำ้ริบัมุ่อบห้มุ่�ย่จ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริ
บริิษััทอย่��งคริบถ้ืวน  โดำย่ยึ่ดำมุ่ั�นในห้ลักิกิ�ริกิำ�กัิบดำูแลกิิจกิ�ริ
ที�ดำีอย่��งเคริ�งคริดัำ เพิ่ื�อปริะโย่ช้น์ที�สมุ่ดำ่ลและย่ั�งย่ืนของผูู้้มุ่ีส�วน
ไดำ้เสีย่ท่กิริ�ย่

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 ขั้อสรุปสาระสำาคัญขั้องกี่ารดัำาเนนิงานขั้องคณะกี่รรมกี่าร
สรรหาฯ ในรอบปี 2565  ม่ดัังน่�
 1. พิิ่จ�ริณ�สริริห้�บค่คลที�มุ่คีณ่สมุ่บัติเิห้มุ่�ะสมุ่ที�จะเข้� 
  ดำำ�ริงติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ แทนกิริริมุ่กิ�ริที�ออกิ 
  ติ�มุ่ว�ริะ และนำ�เสนอติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทพิิ่จ�ริณ� 
  แติ�งติั�งเพิ่ื�อให้้มุ่ีกิริริมุ่กิ�ริเพิ่ีย่งพิ่อ และสอดำคล้องกิับ 
  กิ�ริเติิบโติของบริษัิัท
 2. เปิดำโอกิ�สให้ผูู้้ถ้ือืห้่น้ริ�ย่ย่�อย่เป็นผูู้เ้สนอว�ริะกิ�ริปริะช้มุ่่ 
  และริ�ย่ช้ื�อบค่คลเข้�ริบักิ�ริสริริห้�เป็นกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท   
  กิ�อนกิ�ริปริะช้่มุ่ส�มุ่ัญผูู้้ถืือห้่้น ปริะจำ�ปี 2566 เป็น 
  เวล� 3 เดำือนล�วงห้น้� โดำย่มุ่ีริะย่ะเวล�ตัิ�งแติ�วันที�  
  3 ติ่ล�คมุ่ 2565 ถึืงวันที� 31 ธัุนว�คมุ่ 2565 เพิ่ื�อให้้ 
  สอดำคลอ้งติ�มุ่ห้ลกัิกิ�ริกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�ริที�ดำ ี และเพิ่ื�อ 
  ปริะโย่ช้น์โดำย่ริวมุ่ติ�อบริษัิัทและผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่่�ย่ 
  เป็นสำ�คญั ซึ�งปริ�กิฏิว��ไมุ่�มีุ่ผูู้้ถือืห้่น้เสนอชื้�อบค่คลเพิ่ื�อ 
  เข้�กิริะบวนกิ�ริสริริห้�กิริริมุ่กิ�ริในกิ�ริปริะช้่มุ่ส�มัุ่ญ 
  ผูู้้ถืือห้่้นปริะจำ�ปี 2566
 3. พิิ่จ�ริณ�กิลั�นกิริองและเสนอค��ติอบแทนคณะ 
  กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท และกิริริมุ่กิ�ริช้ด่ำย่�อย่ ที�เห้มุ่�ะสมุ่กัิบ 
  ขอบเขติห้น้�ที�คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบ สอดำคล้องกิับผู้ลกิ�ริ 
  ดำำ�เนินง�นของบริษัิัท โดำย่เปริยี่บเทีย่บกิับบริษัิัทอื�น 
  ในอ่ติส�ห้กิริริมุ่เดำีย่วกิัน เพิ่ื�อให้้เห้มุ่�ะสมุ่กัิบห้น้�ที� 
  คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบของกิริริมุ่กิ�ริ  และเชื้�อมุ่โย่งกิับผู้ล 
  กิ�ริดำำ�เนินง�นโดำย่ริวมุ่ของบริษัิัทฯเป็นเกิณฑ์์ในกิ�ริ 
  พิ่จิ�ริณ� เพิ่ื�อนำ�เสนอติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทพิิ่จ�ริณ� 
  เห้็นช้อบกิ�อนเสนอที�ปริะช้่มุ่ส�มัุ่ญผูู้้ถืือห้่้นพิิ่จ�ริณ� 
  อน่มุ่ัติิ
 4. พิิ่จ�ริณ�เสนอชื้�อกิริริมุ่กิ�ริที�มีุ่ค่ณสมุ่บัติิเห้มุ่�ะสมุ่ 
  เป็นกิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ เพิ่ื�อนำ�เสนอติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  บริษัิัท พิ่ิจ�ริณ�แติ�งติั�งติ�มุ่คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่

  กิล��วโดำย่สร่ิป คณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำ
ค��ติอบแทนไดำป้ฏิบิตัิหิ้น�้ที�ข�้งติน้ติ�มุ่บทบ�ท และคว�มุ่ริบัผู้ดิำช้อบ
ที�ไดำ้ริบัมุ่อบห้มุ่�ย่จ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท ดำ้วย่คว�มุ่ริะมุ่ัดำริะวัง 
ริอบคอบ โปริ�งใส เที�ย่งธุริริมุ่ และมุ่ีคว�มุ่เห้็นว�� ในปี 2565  
กิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท  กิริริมุ่กิ�ริช้่ดำย่�อย่ติ��งๆ  เป็นบ่คคลที�มุ่ีคว�มุ่ริู ้ 
คว�มุ่ส�มุ่�ริถื ติลอดำจนพิ่จิ�ริณ�ค��ติอบแทนริวมุ่ถึืงผู้ลปริะโย่ช้น์
อื�นที�แสดำงไว้ในริ�ย่ง�นปริะจำ�ปีนั�น  เห้มุ่�ะสมุ่กิับภ�ริะห้น้�ที�และ
คว�มุ่ริบัผู้ดิำช้อบ สอดำคลอ้งกิบัภ�วะเศริษัฐกิจิ และผู้ลกิ�ริดำำ�เนนิง�น
ของบริษัิัทโดำย่ริวมุ่

 (พิ่ลเริอืเอกิอภิช้�ติิ  เพิ่็งศริทีอง) 
ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริสริริห้�และกิำ�ห้นดำค��ติอบแทน

8.7.3 รายงานคณะกี่รรมกี่ารบรรษััที่ภิบาล และความยั�งยืน 
ประจำาปี 2565  
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืนไดำ้ริับกิ�ริแติ�งติั�ง
จ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทเพิ่ื�อทำ�ห้น�้ที�กิำ�กิบัดำแูล ติดิำติ�มุ่  สนบัสนน่
กิ�ริดำำ�เนินกิ�ริของบริษัิัทให้้เป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิ
ดำ้�นกิ�ริกิำ�กิับดูำแลกิิจกิ�ริ และจริริย่�บริริณธุ่ริกิิจ เพิ่ริ�ะกิ�ริ
ดำำ�เนินธุ่ริกิิจติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี และจริริย่�บริริณ
ธุ่ริกิิจถืือเป็นห้นึ�งในนโย่บ�ย่และพิ่ันธุะกิิจที�สำ�คัญของบริิษััท                  
ซึ�งคณะกิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้บริหิ้�ริ ติลอดำจนพิ่นกัิง�นทก่ิคนให้ค้ว�มุ่สำ�คญั
และยึ่ดำมุ่ั�นมุ่�โดำย่ติลอดำ  ทั�งนี�  เพิ่ื�อให้มุ้่ั�นใจว��กิ�ริดำำ�เนนิกิ�ริติ��ง ๆ 
เป็นไปติ�มุ่นโย่บ�ย่ดัำงกิล��ว  คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทจงึแติ�งติั�งและ
มุ่อบห้มุ่�ย่ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน โดำย่มุ่ี
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ล และคว�มุ่ย่ั�งย่ืน ซึ�งไดำ้ริบักิ�ริแติ�ง
ติั�งจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท  จำ�นวน 3 ท��น ดำังนี�
 1. น�งกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่  
  ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน  
  (กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ)
 2. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ
  กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน
  (กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ)
 3. ดำริ.ศึกิษิัติ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่
  กิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน (กิริริมุ่กิ�ริ)

 ในปี 2565 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน 
ไดำ้มุ่ีกิ�ริปริะช้่มุ่ทั�งสิ�น 2 คริั�ง โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริท่กิท��นเข้�ริ�วมุ่
ปริะช้่มุ่ท่กิคริั�ง เพิ่ื�อพิ่ิจ�ริณ�ในเริื�องติ��ง ๆ โดำย่ไดำ้ให้้คว�มุ่สำ�คัญ
ในกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจบนพิ่ื�นฐ�นของกิ�ริกิำ�กัิบดูำแลกิิจกิ�ริที�ดำีโดำย่
ไดำค้ำ�นึงถึืงผูู้้มุ่สี�วนไดำเ้สีย่ทก่ิฝ่่�ย่ ซึ�งคณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภบิ�ล
และคว�มุ่ย่ั�งย่ืนไดำ้ริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริปริะช้่มุ่พิ่ริ้อมุ่คว�มุ่เห้็นให้้
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทพิ่ิจ�ริณ�อย่��งติ�อเนื�อง โดำย่มีุ่ส�ริะสำ�คัญ
ของกิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ในปี 2565 ดำังนี�
 1. ให้ค้ว�มุ่เห้น็ช้อบกิ�ริทบทวน และปริบัปร่ิงนโย่บ�ย่เริื�อง 
  กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีและจริริย่�บริริณธุ่ริกิิจ เพิ่ื�อ 
  ให้้สอดำคล้องกิับกิ�ริดำำ�เนินง�นในปัจจ่บัน และ 
  ห้ลักิเกิณฑ์์ติ��งๆ ที�เกิี�ย่วข้อง
 2. ให้้คว�มุ่เห้็นช้อบกิ�ริทบทวน และปริบัปร่ิงนโย่บ�ย่ 
  ติ�อติ้�นกิ�ริท่จริติิคอริร์ิปัช้ัน
 3. ให้้คว�มุ่เห้็นช้อบเกิี�ย่วกิับนโย่บ�ย่คว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบ 
  ติ�อสังคมุ่ สิ�งแวดำล้อมุ่ และผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่
 4. ทบทวน ติดิำติ�มุ่ผู้ลกิ�ริดำำ�เนนิง�นติ�มุ่แผู้นง�นกิำ�กัิบ 
  ดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี และแผู้นง�นด้ำ�นคว�มุ่ริับผู้ิดำช้อบ 
  ติ�อสังคมุ่ ช่้มุ่ช้น และสิ�งแวดำล้อมุ่ ให้้เป็นไปติ�มุ่ 
  ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิบัดูำแลกิจิกิ�ริที�ดำสีำ�ห้ริบับริษัิัทจดำทะเบยี่น  
  (CG Code) ซึ�งกิำ�กิับโดำย่สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ 
  กิำ�กิับห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ 
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 5. ให้้กิ�ริสนับสน่นและส�งเสริมิุ่ให้้บริษัิัทจดัำกิิจกิริริมุ่กิ�ริ 
  ดำำ�เนินง�นดำ้�นคว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบติ�อสังคมุ่ โดำย่สริ�้ง 
  อ�ค�ริศูนย่์เดำ็กิเล็กิเป็นปริะจำ�ท่กิปีอย่��งติ�อเนื�อง ซึ�ง 
  จะห้มุ่่นเวีย่นไปติ�มุ่เขติพืิ่�นที�ของส�ข�  ซึ�งโคริงกิ�ริ 
  ดำังกิล��วเริิ�มุ่ติั�งแติ�ปี 2555 เป็นติ้นมุ่� จนถึืงปัจจ่บัน 
 6. ให้้กิ�ริสนับสน่นโคริงกิ�รินำ�ริ�อง “เมุ่ืองไทย่ริ�วมุ่ใจ  
  มุ่อบให้้ช้่มุ่ช้น” จ�กิกิ�ริสำ�ริวจพิ่ื�นที�จริิงและคว�มุ่ 
  ติ้องกิ�ริของ ริพิ่.สติ ในจังห้วัดำส่โขทัย่ พิ่บว��พิ่ื�นที� 
  ช้นบทส�วนมุ่�กิริถืย่นติ์ไมุ่�ส�มุ่�ริถืเข้�ถึืงไดำ้ เนื�องจ�กิ 
  เป็นพิ่ื�นที�เกิษัติริกิริริมุ่ท�งคันน� ห้ริือถืนนเล็กิๆ  
  ที�สะดำวกิสำ�ห้ริบัจกัิริย่�นย่นติ์เท��นั�น เพิ่ื�อเป็นกิ�ริเพิ่ิ�มุ่ 
  โอกิ�สในกิ�ริเข้�ถึืงริะบบส�ธุ�ริณส่ขและลดำคว�มุ่ 
  เห้ลื�อมุ่ลำ�ของปริะช้�ช้นในช่้มุ่ช้นช้นบทจึงจัดำทำ� 
  ริถืจักิริย่�นย่นต์ิดำัดำแปลงเป็นจำ�นวน 20 คัน เพิ่ื�อ 
  มุ่อบให้้ ริพิ่.สติ. 20 ติำ�บล เพิ่ื�อมุ่อบให้้แกิ�โริงพิ่ย่�บ�ล 
  ในจงัห้วัดำส่โขทัย่ไดำ้นำ�ไปขนส�งเวช้ภัณฑ์์ ย่�ริกัิษั�โริค 
  ให้้แกิ�ผูู้้ป่วย่ติ�มุ่บ้�นเริอืน  ริวมุ่ถึืงริบัส�งผูู้้ป่วย่สูงอ�ย่่ 
  และผูู้้ป่วย่ที�ไดำ้ริบับ�ดำเจบ็ร่ินแริง 
 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งยื่นมุ่ีคว�มุ่เช้ื�อ
มุ่ั�นว��นโย่บ�ย่กิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีจริริย่�บริริณ และจริยิ่ธุริริมุ่
ท�งธุ่ริกิิจ ควบคู�ไปกิับกิ�ริพัิ่ฒน�อย่��งย่ั�งยื่นโดำย่คำ�นึงถึืงกิ�ริมุ่ี
ส�วนริ�วมุ่ในกิ�ริพัิ่ฒน�ริะบบเศริษัฐกิิจ สังคมุ่ สิ�งแวดำล้อมุ่ของ
ปริะเทศเป็นห้นึ�งปัจจยั่ที�สำ�คัญที� จะส�งผู้ลให้้บริษัิัทฯ กิ้�วสู�กิ�ริ
เป็นบริษัิัทช้ั�นนำ�ที�มุ่ีคว�มุ่เจริญิเติิบโติอย่��งมุ่ั�นคงและย่ั�งย่ืน และ
กิ�อให้้เกิิดำคว�มุ่เช้ื�อมุ่ั�นติ�อผูู้้ถืือห้่้นและนักิลงท่น นอกิจ�กินี�บริษัิัท
ย่ังไดำ้ติริะห้นักิถึืงกิ�ริท่จริิติคอริ์ริัปช้ัน ซึ�งเป็นอ่ปสริริคในกิ�ริ
พิ่ัฒน�สังคมุ่และเศริษัฐกิจิของปริะเทศ โดำย่ปัจจ่บนั บริษัิัทไดำเ้ป็น
สมุ่�ช้กิิแนวริ�วมุ่ภ�คเอกิช้นไทย่ในกิ�ริติ�อติ�้นกิ�ริทจ่ริติิคอริร์ิปัชั้น   
(Collective Action Coalition Against Corruption) อนัเป็น
ส�วนห้นึ�งในแนวท�งกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจที�สอดำคล้องติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริ
กิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำี 
 สำ�ห้ริับผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นในปี 2565 บริิษััทฯ ไดำ้ริับ
ริ�งวัลและกิ�ริจดัำอนัดัำบกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริกิำ�กิบัดูำแลกิิจกิ�ริ
ที�ดำีและคว�มุ่ย่ั�งย่ืนทั�งภ�ย่ในปริะเทศและริะดำับส�กิล ดำังนี�
 1. บริษัิัทฯ ไดำ้ริบักิ�ริปริะกิ�ศผู้ลกิ�ริปริะเมิุ่นกิ�ริกิำ�กิับ 
  ดำแูลกิจิกิ�ริของบริษัิัทจดำทะเบยี่นในติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย่ฯ์  
  ปริะจำ�ปี 2565 ว��อยู่�ในริะดำับ “ดำีเลิศ” (5 ดำ�ว)  
  ติิดำติ�อกิันเป็นปีที� 5 ซึ�งจัดำกิ�ริปริะเมิุ่นโดำย่สมุ่�คมุ่ 
  ส�งเสริมิุ่สถื�บันกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทไทย่ (IOD)
 2. บริษัิัทฯ ไดำร้ิบักิ�ริปริะเมุ่นิคณ่ภ�พิ่จ�กิสมุ่�คมุ่ส�งเสริมิุ่ 
  ผูู้้ลงท่นไทย่ ในกิ�ริปริะเมุ่ินค่ณภ�พิ่กิ�ริจัดำปริะช้่มุ่ 
  ส�มุ่ญัผูู้้ถือืห้่น้ ปริะจำ�ปี 2565 มุ่คีะแนนคดิำเป็น 100%   
  อยู่�ในเกิณฑ์์ “ดำีมุ่�กิ”
 3. บริิษััทฯ ไดำ้ริับกิ�ริย่ืนย่ันเคริดำิติ ในริะดำับ BBB+  
  แนวโน้มุ่ Stable โดำย่บริษัิัทจดัำอนัดำับเคริดำิติเริติติิ�ง  
  ทริสิเริติติิ�ง แมุ่้อยู่�ในสถื�นกิ�ริณ์กิ�ริแพิ่ริ�ริะบ�ดำของ 
  โริคไวริสั Covid-19 ซึ�งกิ�อให้้เกิิดำสภ�วะเศริษัฐกิิจ 
  ผู้ันผู้วนทั�วโลกิ

 4. ผู้ลจ�กิกิ�ริทำ�ง�นวิจยั่เริื�อง “กิ�ริวดัำมูุ่ลค��แบรินดำอ์งคก์ิริ 
  ใน ASEAN และในปริะเทศไทย่ บริษัิัทฯ ไดำ้ริบักิ�ริ 
  จดัำอันดัำบอยู่�ในริ�ย่ชื้�อห้่้นย่ั�งย่ืน ห้ริือ Thailand  
  Sustainability Investment (THSI) จ�กิ 
  ติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย่แ์ห้�งปริะเทศไทย่ เป็นปีที� 4 ติดิำติ�อกัิน   
  จ�กิกิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจอย่��งย่ั�งย่ืน และมุ่่�งมัุ่�นติ�อกิ�ริ 
  เป็นผูู้้ให้บ้ริกิิ�ริสินเช้ื�อไมุ่โคริไฟัแนนซท์ี�ริบัผิู้ดำช้อบติ�อ 
  ผูู้มุ้่สี�วนไดำเ้สีย่ทก่ิฝ่่�ย่และเป็นติวัอย่��งแกิ�ผูู้ป้ริะกิอบกิ�ริ 
  ในอ่ติส�ห้กิริริมุ่เดำีย่วกิันในดำ้�นบริริษััทภิบ�ล ริวมุ่ถึืง 
  กิ�ริติริะห้นักิถึืงผู้ลกิริะทบและกิ�ริพิ่ัฒน�กิลย่่ทธ์ุ 
  คริอบคล่มุ่ด้ำ�นสิ�งแวดำล้อมุ่สังคมุ่และบริริษััทภิบ�ล  
  (ESG) เพิ่ื�อให้้เกิิดำกิ�ริพิ่ัฒน�อย่��งย่ั�งย่ืนติ�อไป
 5. บริิษััทฯ ไดำ้ริับกิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นดำ้�น 
  สิ�งแวดำล้อมุ่ สังคมุ่ และกิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริ ห้ริอื  
  ESG MSCI Index ในริะดำับ “AA” ในกิล่�มุ่ธุ่ริกิิจ 
  สินเชื้�อเพิ่ื�อผูู้้บริโิภค (Consumer Finance) โดำย่  
  MSCI
 6. บริษัิัทฯ ไดำ้ริบัริ�งวัล “Thailand’s Top Corporate  
  Brands 2022” ที�มุ่ีมุู่ลค��แบรินดำ์องค์กิริสูงส่ดำ ใน 
  ห้มุ่วดำธุ่ริกิิจเงนิท่นและห้ลักิทริพัิ่ย่์ ซึ�งริ�งวัลดำังกิล��ว 
  เป็นของห้ลกัิสูติริวทิย่�ศ�สติริม์ุ่ห้�บณัฑ์ติิ ส�ข�วิช้�กิ�ริ 
  จัดำกิ�ริแบรินดำ์และกิ�ริติล�ดำ คณะพิ่�ณิช้ย่ศ�สติริ ์
  และกิ�ริบัญช้ีจ่ฬ�ลงกิริณ์มุ่ห้�วิทย่�ลัย่ 

  จ�กิผู้ลกิ�ริดำำ�เนนิง�นและกิ�ริปริะเมุ่นิดำงักิล��วสะทอ้น
ให้เ้ห้น็ถึืงกิ�ริดำำ�เนนิง�นของบริษัิัทภ�ย่ใติห้้ลักิธุริริมุ่�ภิบ�ลอย่��ง
เคริ�งคริัดำ  และคณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน 
มุ่ีคว�มุ่เช้ื�อมุ่ั�นเป็นอย่��งย่ิ�งว��กิ�ริดำำ�เนินธุ่ริกิิจด้ำวย่คว�มุ่โปริ�งใส
และพิ่ัฒน�กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีอย่��งติ�อเนื�องจะทำ�ให้้
องค์กิริเติิบโติอย่��งย่ั�งย่ืน  สริ�้งคว�มุ่เช้ื�อมุ่ั�นให้้แกิ�ผูู้้ถืือห้่้นและ 
ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่่�ย่ ในฐ�นะบริษัิัทจดำทะเบีย่นบริษัิัทย่ังคงติ้อง
ปริับปร่ิงและพิ่ัฒน�แนวท�งในกิ�ริกิำ�กัิบดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีให้้
สอดำคล้องกิับกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจของบริษัิัทอย่��งติ�อเนื�องเพิ่ื�อให้้
สอดำคล้องกิับแนวปฏิิบัติิที�ดำีในริะดำับส�กิลติ�อไป

     (น�งกิองแกิ้ว  เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่)
ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริริษััทภิบ�ลและคว�มุ่ย่ั�งย่ืน

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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8.7.4 รายงานคณะกี่รรมกี่ารบรหิารความเส่�ยง ประจำาปี 2565
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งของ บริษัิัท เมุ่ืองไทย่ แคปปิติอล จำ�กิัดำ(มุ่ห้�ช้น) ไดำ้ริบักิ�ริแติ�งติั�งจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท เพิ่ื�อทำ�
ห้น้�ที�ในกิ�ริกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่กิริอบกิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง กิำ�กิับดูำแล และสนับสน่นให้้มุ่ีกิ�ริดำำ�เนินง�นดำ้�นกิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งให้้
สอดำคล้องกิับกิลย่่ทธ์ุและเป้�ห้มุ่�ย่ท�งธุ่ริกิิจ เพิ่ื�อลดำผู้ลกิริะทบจ�กิปัจจยั่เสี�ย่งติ��ง ๆ  ทั�งปัจจยั่ภ�ย่นอกิและปัจจยั่ภ�ย่ในองค์กิริ ริวมุ่ถึืง
บทบ�ทห้น้�ที�ติ�มุ่ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทไดำ้กิำ�ห้นดำ โดำย่มุ่ีคณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งซึ�งไดำ้ริบักิ�ริแติ�งติั�งจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท  
จำ�นวน 3 ท��น ดำังนี�  
 1. น�ย่ส่ช้�ติิ  ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง (กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ)
 2. น�งนงน่ช้  ดำ�ว�ส่วริริณ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง (กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ)
 3. น�ย่ชู้ช้�ติิ เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ กิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง (กิริริมุ่กิ�ริ)

  ในปี 2565 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งไดำ้มุ่ีกิ�ริปริะช้่มุ่ทั�งสิ�น 2 คริั�ง โดำย่คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิห้�ริคว�มุ่เสี�ย่งให้้คว�มุ่
สำ�คัญกิับกิ�ริบริหิ้�ริจดัำกิ�ริคว�มุ่เสี�ย่ง โดำย่เฉพิ่�ะกิ�ริจดัำกิ�ริคว�มุ่เสี�ย่งที�มุ่ีผู้ลกิริะทบติ�อกิ�ริบริริล่วัติถื่ปริะสงค์และเป้�ห้มุ่�ย่ท�งธุ่ริกิิจ 
ริวมุ่ถึืงไดำ้ปฏิิบัติิห้น้�ที�ติ�มุ่ที�ไดำ้ริบัมุ่อบห้มุ่�ย่จ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท โดำย่ในริะห้ว��งปี คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งไดำ้มุ่ีกิ�ริปริะช้่มุ่
ติิดำติ�มุ่ผู้ลกิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งอย่��งติ�อเนื�อง และไดำเ้ลง็เห้น็ว��บริษัิัทฯมุ่กีิ�ริแกิไ้ขปัญห้�คว�มุ่เสี�ย่งที�สำ�คญัในดำ�้นติ��งๆ จนลดำริะดำบัลงไป
สู�เกิณฑ์ท์ี�ย่อมุ่ริบัไดำเ้ป็นส�วนให้ญ� อกีิทั�งย่ังไดำ้เสนอแนะให้้คณะทำ�ง�นนำ�คว�มุ่เสี�ย่งที�เกิิดำขึ�นให้มุ่�มุ่�วิเคริ�ะห้์ถึืงโอกิ�สและผู้ลกิริะทบที�จะ
เกิิดำกิับบริษัิัทฯ ไดำ้แกิ� คว�มุ่เสี�ย่งจ�กิกิ�ริเปลี�ย่นแปลงมุ่�ใช้้สกิ่ลเงนิดำิจทิัล คว�มุ่เสี�ย่งจ�กิอตัิริ�ดำอกิเบี�ย่นโย่บ�ย่ที�มุ่ีแนวโน้มุ่สูงขึ�น และ
คว�มุ่เสี�ย่งจ�กิริ�ค�นำ�มุ่นัที�สูงขึ�นอนัเนื�องจ�กิมุ่�จ�กิสงคริ�มุ่ริสัเซยี่/ย่เูคริน และจ�กิกิ�ริปริะช้มุ่่ติดิำติ�มุ่ผู้ล พิ่บว��บริษัิัทไดำมุ้่กีิ�ริควบคมุ่่
ปริะเดำ็นคว�มุ่เสี�ย่งข้�งติ้นอย่��งเป็นริะบบ ดำำ�เนินกิ�ริดำ้วย่คว�มุ่ริะมุ่ัดำริะวัง ริอบคอบ และมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่ 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งมุ่ีคว�มุ่เห้็นว�� บริษัิัทฯ มุ่ีกิ�ริจดัำกิ�ริเกิี�ย่วกิับกิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งอย่��งเพิ่ีย่งพิ่อและเห้มุ่�ะสมุ่

 (น�ย่ส่ช้�ติิ  ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์)
 ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง
 

8.8  การประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ช่ือกรรมการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนด 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและ 

ความย่ังยืน

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง

1. พิ่ลเริอืเอกิอภิช้�ติิ เพิ่็งศริทีอง 2/2

2. น�ย่ชู้ช้�ติิ เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ 2/2

3. น�งกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่ 7/7 2/2

4. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ 7/7 2/2 2/2

5. น�ย่ส่ช้�ติิ ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์ 7/7 2/2 2/2

6. ดำริ.ศึกิษิัติ เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ 2/2 2/2

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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9. การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกัน

รายงานกี่ารปฏิิบัติติิามหลักี่กี่ารกี่ำากี่บัด้ัแลกิี่จกี่าร ประจำาปี 2565
คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบของบริิษััทไดำ้ริับกิ�ริแติ�งติั�งจ�กิ 
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัทฯ ปริะกิอบดำว้ย่กิริริมุ่กิ�ริอสิริะจำ�นวน 3 ท��น
ซึ�งเป็นผูู้้ทริงค่ณว่ฒิมุ่ีค่ณสมุ่บัติิติริงติ�มุ่เกิณฑ์์ที�กิำ�ห้นดำใน
ปริะกิ�ศของติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่ และสำ�นักิง�น
คณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย์่และติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์ โดำย่มุ่ี
ริ�ย่น�มุ่ดำังติ�อไปนี�

 1. น�งกิองแกิ้ว เปี� ย่มุ่ดำ้วย่ธุริริมุ่
  ปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ
 2. น�ย่ส่ช้�ติิ ศ่ภพิ่ย่ัคฆ์์
  กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ
 3. น�งนงน่ช้ ดำ�ว�ส่วริริณ
  กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ/กิริริมุ่กิ�ริอสิริะ

 ในริอบปี 2565 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำ้ปริะช้่มุ่ 

ริวมุ่ทั�งสิ�น 4 คริั�ง เพืิ่�อปฏิิบติัิห้น�้ที�ติ�มุ่ขอบเขติริบัผู้ดิำช้อบที�ริะบไ่ว้

ในกิฎบตัิริของคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบทก่ิคน

ไดำเ้ข�้ริ�วมุ่ปริะช้มุ่่คริบทก่ิคริั�ง ในจำ�นวนนี� มีุ่ว�ริะกิ�ริปริะช้มุ่่ริ�วมุ่กิับ
ผูู้้สอบบัญช้ีโดำย่ไมุ่�มุ่ีฝ่่�ย่บริิห้�ริ ริ�วมุ่ปริะช่้มุ่ดำ้วย่ 1 คริั�ง เพิ่ื�อ
ริับทริ�บถึืงปัญห้�ที�พิ่บริะห้ว��งกิ�ริติริวจสอบ และปริะเดำ็นที�
ผูู้้สอบบัญช้ีเห้็นว��เป็นส�ริะสำ�คัญ อนัเป็นกิ�ริส�งเสริมิุ่กิ�ริกิำ�กิับ
ดำูแลกิิจกิ�ริที�ดำีและเพิิ่�มุ่คว�มุ่โปริ�งใสของริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงนิให้้
กิับบริษัิัทฯ และไดำ้สร่ิปริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริปริะช่้มุ่ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริ 
บริษัิัทฯ ทริ�บทก่ิไติริมุ่�ส ผู้ลกิ�ริปฏิบัิติงิ�นสร่ิปส�ริะสำ�คญัไดำด้ำงันี�

  กี่ารสอบที่านรายงานที่างกี่ารเงนิ 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำ้สอบท�นงบกิ�ริเงินริ�ย่
ไติริมุ่�ส และงบกิ�ริเงนิปริะจำ�ปี และงบกิ�ริเงนิริวมุ่ ริ�ย่กิ�ริที�
อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ เพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจว��ริ�ย่ง�น
ท�งกิ�ริเงนิของบริษัิัทฯ จดัำทำ�ขึ�นถืกูิติอ้งติ�มุ่ที�ควริติ�มุ่มุ่�ติริฐ�น
กิ�ริริ�ย่ง�นท�งกิ�ริเงนิ กิ�ริจดัำทำ�งบกิ�ริเงนิของบริษัิัทฯ มีุ่คว�มุ่
ถืูกิติ้องเช้ื�อถืือไดำ้ มุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลที�สำ�คัญอย่��งเพิ่ีย่งพิ่อและ
ทันเวล�ติ�อผูู้้ใช้้งบกิ�ริเงิน สอดำคล้องกิับกิฎห้มุ่�ย่และปริะกิ�ศ
ติ��งๆ ที�เกิี�ย่วขอ้งกิฎเกิณฑ์์ของติล�ดำห้ลกัิทริพัิ่ย่แ์ห้�งปริะเทศไทย่ 
(ติลท.) และสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริัพิ่ย่์และ
ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ (กิ.ล.ติ.) กิ�ริสอบท�นริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ในและ
ริะบบติริวจสอบภ�ย่ใน  

  กี่ารสอบที่านกี่ารบรหิารความเส่�ยง 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำพ้ิ่จิ�ริณ�อนมัุ่่ติแิผู้นกิ�ริติริวจ
ปริะจำ�ปี 2565 ของฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ในและติิดำติ�มุ่ผู้ลกิ�ริ
ดำำ�เนินง�นเป็นปริะจำ�ท่กิไติริมุ่�ส โดำย่พิิ่จ�ริณ�ในปริะเดำ็นดำ้�น
คว�มุ่เสี�ย่งที�สำ�คัญพิ่ริ้อมุ่ให้้คำ�แนะนำ� ริวมุ่ข้อคิดำเห้็นที�เป็น

ปริะโย่ช้น์เพิ่ื�อให้มุ้่ั�นใจว��กิริะบวนกิ�ริควบคมุ่่ภ�ย่ในส�มุ่�ริถืป้องกัิน
ห้ริอืลดำคว�มุ่ผู้ดิำพิ่ล�ดำในกิ�ริทำ�ง�น ริวมุ่ถึืงพิ่จิ�ริณ�คว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่
และเพิ่ีย่งพิ่อของทริัพิ่ย่�กิริบ่คคล  และคว�มุ่เป็นอิสริะของ
ห้น�วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ในและมุ่กีิ�ริปริะเมุ่นิผู้ลง�นกิ�ริติริวจสอบ
ผูู้้บริหิ้�ริของฝ่่�ย่ติริวจสอบ คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบมุ่ีคว�มุ่เห้็น
ว��ริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในและกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในของบริษัิัทฯ 
มุ่ีคว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่เพิ่ีย่งพิ่อมุ่ีปริะสิทธิุผู้ลและมีุ่กิ�ริพัิ่ฒน�อย่��ง
ติ�อเนื�อง ริวมุ่ทั�งฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ใน ไดำ้ปฏิิบัติิห้น้�ที�อย่��งเป็น
อสิริะ โปริ�งใส และเที�ย่งธุริริมุ่

  กี่ารสอบที่านกี่ารปฏิิบัติิติามกี่ฎหมาย  
 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำ้สอบท�นกิ�ริปฏิิบัติิง�นของ
บริิษััท และเห้็นว�� บริิษััทฯ มีุ่กิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่พิ่ริะริ�ช้บัญญัติิ
ห้ลักิทริัพิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ ข้อกิำ�ห้นดำของติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์
แห้�งปริะเทศไทย่ และกิฎห้มุ่�ย่ห้ริอืข้อกิำ�ห้นดำอื�นที�เกีิ�ย่วข้องกิับ
ธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ ริวมุ่ถึืงนโย่บ�ย่ติ�อติ้�นกิ�ริท่จริติิของบริษัิัทฯ 
และกิ�ริเปลี�ย่นแปลงกิฎเกิณฑ์ต์ิ��งๆ ที�มุ่ผีู้ลกิริะทบติ�อกิ�ริดำำ�เนนิ
ธุ่ริกิิจของบริษัิัทฯ

  กี่ารพิัจารณารายกี่ารที่่�เกี่่�ยวโยงกัี่นหรือรายกี่ารที่่�
อาจม่ความขั้ัดัแย�งที่างผู้ลประโยชุน์ 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ ไดำ้สอบท�นกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริ
เกิี�ย่วโย่งห้ริอืริ�ย่กิ�ริที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์ของ 
บริษัิัทฯ โดำย่ยึ่ดำห้ลักิคว�มุ่ย่่ติิธุริริมุ่ คว�มุ่สมุ่เห้ติ่สมุ่ผู้ล คว�มุ่
โปริ�งใส และคำ�นึงถึืงผู้ลปริะโย่ช้น์ของผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้ส�วนเสีย่ของ
ท่กิฝ่่�ย่และมุ่ีกิ�ริเปิดำเผู้ย่ข้อมุู่ลอย่��งเพิ่ีย่งพิ่อ ซึ�งบริษัิัทฯ ไดำ้ถืือ
ปฏิิบัติิติ�มุ่ข้อกิำ�ห้นดำของติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่และ
สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์

  กี่ารพัิจารณาคัดัเลือกี่ เสนอแติ่งติั�งผู้้�สอบบัญชุแ่ละ
ค่าติอบแที่นผู้้�สอบบัญชุ ่
 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำพ้ิ่จิ�ริณ�คัดำเลือกิผูู้้สอบบัญชี้
และค��ติอบแทน ปริะจำ�ปี 2565 เพิ่ื�อเสนอติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท 
โดำย่พิ่ิจ�ริณ�ถึืงผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�นคว�มุ่เป็นอสิริะ คว�มุ่ส�มุ่�ริถื 
ปริะสบกิ�ริณแ์ละคว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ของค��ติอบแทนของผูู้ส้อบบญัช้ี
ในริอบปีที�ผู้��นมุ่� ทั�งนี� คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบจงึไดำ้คัดำเลือกิ
ผูู้้สอบบัญช้ีจ�กิบริษัิัท เคพิ่ีเอ็มุ่จ ีภูมุ่ิไช้ย่ สอบบัญช้ี จำ�กิัดำ เป็น
ผูู้้สอบบัญช้ีของบริษัิัท โดำย่มุ่ีริ�ย่ช้ื�อผูู้้สอบบัญช้ีดำังนี� 
 1. น�ย่ช้�ญช้ัย่ สกิ่ลเกิิดำสิน
  ผูู้้สอบบัญช้ีริบัอน่ญ�ติ เลขทะเบีย่น 6827 และ/ห้ริอื
 2) น�ย่โช้คช้ัย่ ง�มุ่ว่ฒิกิ่ล
  ผูู้้สอบบัญช้ีริบัอน่ญ�ติ เลขทะเบีย่น 9728 และ/ห้ริอื
 3) น�งส�วส่ริรีิตัิน์ ทองอร่ิณแสง
  ผูู้ส้อบบญัช้รีิบัอนญ่�ติ เลขทะเบยี่น 4409 และ/ห้ริอื 
 4) น�งส�วอริวริริณ  ช้่ณห้กิิจไพิ่ศ�ล
  ผูู้้สอบบัญช้ีริบัอน่ญ�ติ  เลขทะเบีย่น  6105  
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  กี่ารพัจิารณาที่บที่วนกี่ฎบัติรคณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ  
 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำ้พิ่ิจ�ริณ�ทบทวนกิฎบัติริ
คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ เพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจว��กิ�ริดำำ�เนินง�นของคณะ
กิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบมุ่ปีริะสิทธิุภ�พิ่และเป็นปัจจ่บัน คณะกิริริมุ่กิ�ริ
ติริวจสอบไดำ้ปฏิิบัติิห้น้�ที�ดำ้วย่คว�มุ่ริอบคอบเป็นอสิริะ โดำย่ไดำ้ริบั
คว�มุ่ริ�วมุ่มุ่ือดำ้วย่ดำีจ�กิผูู้้บริหิ้�ริของบริษัิัทฯ เพิ่ื�อให้้เกิิดำปริะโย่ช้น์
สูงส่ดำติ�อบริษัิัทฯ และเป็นธุริริมุ่ติ�อผูู้้ถืือห้่้น ผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ ทั�งนี� 
คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำมุ้่กีิ�ริปริะเมุ่นิผู้ลกิ�ริปฏิบิติัิห้น้�ที�ของ
ตินเองปริะจำ�ปี 2565 เพิ่ื�อให้้คว�มุ่มุ่ั�นใจว��กิ�ริปฏิิบัติิห้น้�ที�ของ
คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบมุ่ีปริะสิทธิุผู้ล และบริริล่วัติถื่ปริะสงค์ที�
ไดำ้ริบัมุ่อบห้มุ่�ย่

9.1 การควบคุมภายใน

นโยบายกี่ารควบคุมภายใน
บริษัิัทฯ ให้ค้ว�มุ่สำ�คญัติ�อกิ�ริมีุ่ริะบบควมุ่ค่มุ่ภ�ย่ในที�ดำ ีโดำย่จดัำให้้
มุ่ีฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ในซึ�งเป็นห้น�วย่ง�นที�ปฏิิบัติิง�นอย่��งเป็น
อสิริะ จงึมุ่หี้น�้ที�ริ�ย่ง�นโดำย่ติริงติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ และ
ผูู้้บริหิ้�ริ เพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจว��บริษัิัทฯ มุ่ีริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ในที�เพิ่ีย่งพิ่อ 
ทั�งนี�บริิษััทฯ กิำ�ห้นดำให้้มีุ่ริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ในและกิ�ริบริิห้�ริ
คว�มุ่เสี�ย่งติ�มุ่กิริอบโคริงสริ�้งกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในติ�มุ่มุ่�ติริฐ�น 
ส�กิล COSO-ERM แบ�งออกิเป็น 5 องค์ปริะกิอบไดำ้ดำังนี�

9.1.1 สภาพัแวดัล�อมกี่ารควบคุมภายในองค์กี่ร (Control  
Environment)
บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำโคริงสริ�้งขององคก์ิริเป็นองคก์ิริที�มุ่คีว�มุ่โปริ�งใส 
และส�มุ่�ริถืติริวจสอบไดำด้ำว้ย่ กิำ�ห้นดำให้มุ้่คีณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ 
และฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ในซึ�งปฏิบิตัิงิ�นดำ�้นคว�มุ่เป็นอสิริะ กิ�ริมุ่ี
กิริริมุ่กิ�ริอสิริะดำำ�ริงติำ�แห้น�งปริะธุ�นคณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท บริษัิัทฯ 
ย่ังกิำ�ห้นดำให้้กิ�ริปฏิิบัติิง�นท่กิขั�นติอนของบริษัิัทฯ ติ้องเป็นไป
ดำ้วย่คว�มุ่โปริ�งใสมุ่ีริะบบกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในที�เห้มุ่�ะสมุ่ เพิ่ีย่งพิ่อ 
มุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่และปริะสิทธิุผู้ล ภ�ย่ใติ้กิ�ริกิำ�กิับดำูแลกิิจกิ�ริและ
จริยิ่ธุริริมุ่ในกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจ กิล��วคือ มีุ่กิ�ริกิำ�ห้นดำอำ�น�จ
ดำำ�เนนิกิ�ริที�ช้ดัำเจน มุ่กีิ�ริถื�วงดำล่อำ�น�จ มุ่กีิ�ริสอบท�นริะห้ว��งกินั 
และส�มุ่�ริถืติริวจสอบไดำ้ บริษัิัทฯ จดัำให้้มุ่ีผูู้้ติริวจสอบภ�ย่นอกิ
จ�กิองค์กิริช้ั�นนำ�ริะดำับโลกิที�มุ่ีคว�มุ่น��เช้ื�อถืือ

9.1.2  กี่ารประเมินความเส่�ยง (Risk Assessment)
บริษัิัทฯ ให้้คว�มุ่สำ�คญักิบักิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่ง กิ�ริเติริยี่มุ่คว�มุ่
พิ่ริอ้มุ่ติ�อสถื�นกิ�ริณ์ภ�ย่ใติ้กิ�ริเปลี�ย่นแปลงจ�กิปัจจัย่ภ�ย่ใน
และภ�ย่นอกิที�อ�จจะส�งผู้ลกิริะทบติ�อกิ�ริดำำ�เนินง�น โดำย่มุ่ี
ห้น�วย่ง�นบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งทำ�ห้น้�ที�ในกิ�ริติิดำติ�มุ่แบะปริะเมุ่ิน
ผู้ลอย่��งติ�อเนื�อง
 บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริบริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งและ
มุ่ฝ่ี่�ย่บริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งและกิฎห้มุ่�ย่ โดำย่ริ�ย่ง�นติ�อผูู้บ้ริหิ้�ริและ
คณะกิริริมุ่กิ�ริคว�มุ่เสี�ย่ง และผูู้้บริหิ้�ริท่กิไติริมุ่�ส

 ฝ่่�ย่บริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งและฝ่่�ย่กิฎห้มุ่�ย่ไดำ้จัดำให้้มุ่ีกิ�ริ
ปริะเมิุ่นปัจจัย่คว�มุ่เสี�ย่ง โอกิ�ส และผู้ลกิริะทบของเห้ติกิ�ริณ์
ซึ�งอ�จส�งผู้ลกิริะทบติ�อกิ�ริบริริลว่ตัิถ่ืปริะสงค ์ และเป้�ห้มุ่�ย่ของ 
บริษัิัทฯ ริวมุ่ถึืงกิำ�ห้นดำกิลย่ท่ธ์ุและแนวปฏิบิตัิเิพิ่ื�อบริหิ้�ริ ลดำ จำ�กิดัำ 
ห้ริอืกิำ�จดัำคว�มุ่เสี�ย่ง ติ�มุ่ทีเปิดำเผู้ย่ในห้ัวข้อ “กิ�ริจดัำกิ�ริบริหิ้�ริ
คว�มุ่เสี�ย่ง”

9.1.3  กี่ารควบคุมกี่ารปฏิิบัติิงาน (Control Activites) 
บริิษััทฯ กิำ�ห้นดำให้้มุ่ีกิิจกิริริมุ่กิ�ริควบค่มุ่อยู่�ในท่กิริะดำับและ
ท่กิส�วนง�นขององค์กิริ เช้�น นโย่บ�ย่ ริะเบีย่บปฏิิบัติิ ขั�นติอน
กิ�ริปฏิิบัติิ กิ�ริอน่มุ่ัติิ กิ�ริกิำ�ห้นดำอำ�น�จ กิ�ริติริวจสอบคว�มุ่
ถืูกิติ้อง กิ�ริสอบท�นริะห้ว��งกิัน ริวมุ่ถึืงจดัำให้้ผูู้้บริหิ้�ริท่กิฝ่่�ย่มุ่ี
กิ�ริทบทวน และปริบัปร่ิงกิจิกิริริมุ่กิ�ริควบคมุ่่เพิ่ื�อเพิ่ิ�มุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่ 
และปริะสิทธิุผู้ลในกิ�ริป้องกินั ห้ริอืลดำคว�มุ่เสีย่ห้�ย่ ซึ�งอ�จทำ�ให้้
ไมุ่�ส�มุ่�ริถืบริริล่วัติถื่ปริะสงค์และเป้�ห้มุ่�ย่ของบริษัิัทฯ ไดำ้มุ่ีกิ�ริ
กิำ�ห้นดำแนวท�งกิ�ริดำำ�เนินง�นที�สอดำคล้องและเป็นไปติ�มุ่กิริอบ
นโย่บ�ย่ แนวปฏิิบัติิ และทิศท�งกิลย่่ทธ์ุของบริษัิัทฯ ดำังนี�
 1. กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ ริะเบีย่บปฏิิบัติิ และคู�มุ่ือปฏิิบัติิง�นที�
เป็นล�ย่ลักิษัณ์อกัิษัริ
 2. มีุ่กิ�ริบริหิ้�ริ ติิดำติ�มุ่ และกิำ�กิับดำูแลกิ�ริปฏิิบัติิง�น
ให้้เป็นไปติ�มุ่แผู้นง�น กิฎริะเบีย่บ ข้อบังคับ และคู�มุ่ือกิ�ริ
ปฏิิบัติิง�นติ��งๆ ติลอดำจนกิ�ริปฏิิบัติิง�นให้้เป็นไปติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่
และข้อกิำ�ห้นดำภ�ย่นอกิ
 3. มีุ่กิ�ริแบ�งแย่กิห้น้�ที�และกิำ�ห้นดำอำ�น�จอน่มัุ่ติิอย่��ง
ช้ัดำเจน ที�ส�มุ่�ริถืติริวจสอบไดำ้อย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่
 4. มุ่ีกิ�ริกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริเกิี�ย่วโย่งกิัน  
(Related Parties Transaction) ที�คำ�นึงถึืงปริะโย่ช้น์สูงส่ดำ
ของบริษัิัทฯ เป็นสำ�คญั โดำย่ให้พ้ิ่จิ�ริณ�ริ�ย่กิ�ริเสมุ่อืนเป็นริ�ย่กิ�ริ
ที�กิริะทำ�กิับบ่คคลภ�ย่นอกิ (At Arms’ Length Basis)
 5. มีุ่ดัำช้นีชี้�วัดำผู้ลกิ�ริปฏิิบัติิง�น (KPI) ที�เชื้�อมุ่โย่งกิับ
เป้�ห้มุ่�ย่ของบริษัิัทฯ
 6. มีุ่กิ�ริดำูแลป้องกัินทริพัิ่ย่์สินของบริษัิัทฯ ไมุ่�ให้้ถืูกินำ�
ไปใช้้เพิ่ื�อปริะโย่ช้น์ส�วนติน
 7. มีุ่ริะบบควบค่มุ่ด้ำ�นเทคโนโลย่ีส�ริสนเทศที�เห้มุ่�ะสมุ่
และมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่
 8. มีุ่กิ�ริให้ค้ว�มุ่ริูแ้ละจดัำอบริมุ่เกิี�ย่วกัิบกิ�ริควบคมุ่่ภ�ย่ใน
แกิ�พิ่นักิง�นอย่��งติ�อเนื�อง

9.1.4 สารสนเที่ศและกี่ารสื�อสาร (Information & Commu-
nication) 
เพิ่ื�อให้้เกิิดำกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในที�เห้มุ่�ะสมุ่ เพิ่ีย่งพิ่อ และมุ่ี
ปริะสิทธิุภ�พิ่ บริษัิัทฯ ไดำ้ส�งเสริมิุ่ สนับสน่น และลงท่นในกิ�ริ
พิ่ฒัน�ริะบบเทคโนโลย่สี�ริสนเทศ และคว�มุ่ปลอดำภัย่ส�ริสนเทศ
อย่��งย่ิ�งย่วดำมุ่�โดำย่ติลอดำ ริวมุ่ถึืงกิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ส�ริสนเทศและ
คว�มุ่ปลอดำภัย่ส�ริสนเทศเพิ่ื�อให้ข้อ้มุ่ลูติ��งๆ อนัห้มุ่�ย่จำ�กิดัำ เพิ่ีย่ง
ข้อมุู่ลท�งกิ�ริเงนิ มุ่ีคว�มุ่ถืูกิติ้องทันเวล� และเช้ื�อถืือไดำ้ ริะบบ
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เทคโนโลย่สี�ริสนเทศของบริษัิัทฯ  มุ่ปีริะสิทธิุภ�พิ่ ริวมุ่ทั�งมุ่คีว�มุ่
ปลอดำภัย่ของข้อมุ่ลูเพิ่ยี่งพิ่อ นบัติั�งแติ�กิริะบวนกิ�ริริวบริวมุ่ข้อมุ่ลู 
กิ�ริปริะมุ่วลผู้ลข้อมุู่ล กิ�ริจดัำเกิ็บข้อมุู่ล และกิ�ริกิู้คืนข้อมุู่ลเพิ่ื�อ
ให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริผูู้บ้ริหิ้�ริ และฝ่่�ย่ปฏิบิตัิงิ�นส�มุ่�ริถืนำ�ขอ้มุ่ลูไป
ใช้้ในกิ�ริติัดำสินใจ และดำำ�เนินง�นไดำ้
 บริษัิัทฯ จัดำให้้มุ่ีผูู้้ติริวจสอบริะบบส�ริสนเทศและคว�มุ่
ปลอดำภัย่ส�ริสนเทศจ�กิองค์กิริช้ั�นนำ�ริะดัำบโลกิที�มุ่คีว�มุ่น��เชื้�อถืือ
พิ่ริ้อมุ่ทั�งริ�ย่ง�นติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบและผูู้้บริิห้�ริท่กิ
ไติริมุ่�ส
 ทั�งนี� บริษัิัทฯ ไดำ้ให้้คว�มุ่สำ�คัญเริื�องคว�มุ่ปลอดำภัย่ของ
ริะบบส�ริสนเทศ โดำย่ไดำ้ดำำ�เนินกิ�ริควบคู�ไปกิับแผู้นง�นโดำย่มุ่ี
ห้น�วย่ง�ย่ภ�ย่นอกิเข้�มุ่�ปริะเมุ่ินคว�มุ่เสี�ย่งดำ้�นคว�มุ่มัุ่�นคง
ปลอดำภยั่ท�งไซเบอริ ์ และวดัำริะดำบัคว�มุ่พิ่ริอ้มุ่ขององค์กิริ ในกิ�ริ
ติอบสนองภัย่คก่ิค�มุ่ให้มุ่�ๆ  และไดำป้ริบัปร่ิงนโย่บ�ย่ดำ�้นเทคโนโลย่ี
ส�ริสนเทศริะดำับองค์กิริ เพืิ่�อเสริมิุ่สริ�้งและติอบสนองติ�อคว�มุ่
เปลี�ย่นแปลงไดำ้อย่��งเพิ่ีย่งพิ่อ ริวมุ่ทั�งไดำ้มีุ่กิ�ริปริบักิริะบวนกิ�ริ
ปริะเมุ่นิกิ�ริไดำมุ้่�และกิ�ริพิ่ัฒน�ให้้มุ่ีคว�มุ่ย่ืดำห้ย่่�นมุ่�กิขึ�นเพิ่ื�อนำ�
เทคโลโนย่ีดำิจิทัลที�มุ่ีศักิย่ภ�พิ่เข้�มุ่�ใช้้ให้้ทันติ�อคว�มุ่ติ้องกิ�ริ
ของธุ่ริกิิจ โดำย่ไดำ้นำ�เทคโนโลย่ีที�มุ่ีคว�มุ่ยื่ดำห้ย่่�นสูงมุ่�ใช้้ในกิ�ริ
ปฏิิบัติิง�น
 บริษัิัทฯ จดัำให้้มุ่ีริะบบ Internet และแพิ่ลติฟัอริม์ุ่ เช้�น 
แพิ่ลติฟัอริม์ุ่ MTC University และแพิ่ลติฟัอริม์ุ่ MTC Forum 
เพิ่ื�อใช้้เป็นช้�องท�งกิ�ริสื�อส�ริภ�ย่ใน บริษัิัทฯ ในกิ�ริเผู้ย่แพิ่ริ�
นโย่บ�ย่ กิฎริะเบยี่บ คำ�สั�ง และแนวปฏิบัิติิง�นริวมุ่ถึืงข��วส�ริติ��งๆ 
ไดำ้อย่��งมุ่ีปริะสิทธิุภ�พิ่ทั�วถึืง และทันกิ�ลมุ่ีกิ�ริควบค่มุ่คว�มุ่
ปลอดำภัย่ดำ้วย่กิ�ริกิำ�ห้นดำสิทธิุ� ในกิ�ริเข้�ถึืงข้อมุู่ลในริะบบติ��งๆ 
ติ�มุ่ห้ลักิกิ�ริแบ�งแย่กิห้น้�ที�และกิ�ริใช้้ง�น มุ่ีช้�องท�งในกิ�ริ
สื�อส�ริภ�ย่ในองค์กิริที�มีุ่ปริะสิทธิุภ�พิ่ เช้�น กิ�ริส�งอีเมุ่ล กิ�ริ
ปริะช้�สัมุ่พัิ่นธ์ุผู้��นกิ�ริปนะส�นง�นและส�มุ่�ริถืปฏิบิตัิงิ�นอย่��ง
มุ่ีปริะสิทธิุผู้ล
 ติั�งแติ�ปี 2565 บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่ค่้มุ่คริองข้อมุู่ล
ส�วนบ่คคล (ฉบับปริบัปร่ิงปี 2565) เพิ่ื�อให้้เกิิดำคว�มุ่โปริ�งใสและ
เป็นธุริริมุ่ติ�อผูู้มุ้่สี�วนไดำเ้สีย่ และมีุ่ริะบบกิ�ริดำแูลขอ้มุ่ลูที�ริดัำกิมุ่่ย่ิ�งขึ�น

9.1.5 กี่ารติิดัติาม (Monitoring Activities)
บริษัิัทฯ จดัำให้้มุ่ีกิริะบวนกิ�ริติิดำติ�มุ่ปริะเมิุ่นผู้ลเพิ่ื�อให้้มัุ่�นใจว��มุ่ี
กิ�ริปฏิบิตัิกิิ�ริควบคมุ่่ภ�ย่ในอย่��งสมุ่ำ�เสมุ่อและริะบบกิ�ริควบค่มุ่
ภ�ย่ในย่งัเพิ่ยี่งพิ่อเห้มุ่�ะสมุ่ และมุ่ปีริะสิทธิุภ�พิ่สอดำคลอ้งกัิบกิ�ริ
เปลี�ย่นแปลงของสิ�งแวดำลอ้มุ่ซึ�งกิริะบวนกิ�ริติดิำติ�มุ่ผู้ลปริะกิอบด้ำวย่
 กิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลดำ้วย่ริะบบ KPI เป็นกิ�ริปริะเมุ่ินผู้ลกิ�ริ
ดำำ�เนินง�นโดำย่ผูู้้บริหิ้�ริ ห้ัวห้น้�ฝ่่�ย่ และพิ่นักิง�น ริวมุ่ทั�งมุ่ีกิ�ริ
ปริะช้่มุ่ ผูู้้บริิห้�ริ เพืิ่�อติิดำติ�มุ่ผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นให้้เป็นไปติ�มุ่
เป้�ห้มุ่�ย่ที�กิำ�ห้นดำอย่��งสมุ่ำ�เสมุ่อ โดำย่มุ่สี�ย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ใน
และกิำ�กิับกิ�ริปฏิิบัติิง�นติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ปริะกิอบดำ้วย่

 1. ห้น�วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ใน (Internal Audit) ทำ�
ห้น้�ที�ติริวจสอบและปริะเมุ่ินปริะสิทธิุผู้ลปริะสิทธิุภ�พิ่คว�มุ่
เพิ่ีย่งพิ่อของริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ในและผู้ลกิ�ริดำำ�เนินง�นให้้เป็นไป
ติ�มุ่กิฎริะเบยี่บและมุ่�ติริฐ�นภ�ย่ในองคก์ิริ โดำย่มุ่่�งเนน้คว�มุ่เสี�ย่ง
สำ�คญัของบริษัิัทฯ (Risk Based Audit) พิ่ริอ้มุ่ทั�งให้ข้อ้เสนอแนะ
เพิ่ื�อกิ�ริปริบัปร่ิงกิริะบวนกิ�ริดำำ�เนินง�นติ��งๆ และติิดำติ�มุ่ผู้ล
เพิ่ื�อให้มุ้่ั�นใจว��ปัญห้�ติ��งๆ ไดำร้ิบักิ�ริปริบัปร่ิงแก้ิไขอย่��งเห้มุ่�ะสมุ่ 
และทันกิ�ล
 2. ห้น�วย่ง�นกิำ�กัิบดำูแลกิ�ริปฏิิบัติิง�นติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่
และกิฎริะเบีย่บ(Corporate Compliance) ทำ�ห้น�้ที�ติริวจสอบ
ผู้ลกิ�ริดำำ�เนนิง�นให้ส้อดำคล้องกัิบกิฎห้มุ่�ย่และข้อกิำ�ห้นดำภ�ย่นอกิ 
โดำย่ริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริติริวจสอบและกิ�ริติิดำติ�มุ่ฝ่่�ย่บริิห้�ริและ
คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบอย่��งสมุ่ำ�เสมุ่อ

กี่ารติรวจสอบภายใน
 1. หน่วยงานติรวจสอบภายใน
 ห้น�วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ในของบริษัิัทฯ ปฏิบิตัิหิ้น�้ที�ดำว้ย่
คว�มุ่อสิริะมีุ่ผูู้้ริบัผิู้ดำช้อบด้ำ�นกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในสูงส่ดำ ซึ�งริ�ย่ง�น
โดำย่ติริงติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบและผูู้บ้ริหิ้�ริ (Dual Report) 
ในปัจจ่บัน คือ น�ย่เฉลิมุ่ อินห้อมุ่ ดำำ�ริงติำ�แห้น�งผูู้้ช้�วย่ผูู้้จดัำกิ�ริ
ฝ่่�ย่ติริวจสอบ และเลข�น่กิ�ริคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ และมุ่ี
ปริะสบกิ�ริณ์ทำ�ง�นดำ้�นติริวจสอบภ�ย่ในซึ�งเกิี�ย่วข้องกิับธุ่ริกิิจ
ของบริษัิัทฯ มุ่�กิว�� 20 ปี
 
 2 กี่ารปฏิิบัติิงานขั้องฝ่่ายติรวจสอบประจำาปี
 2.1 แผู้นกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในปริะจำ�ปี
 ห้น�วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ในจัดำทำ�แผู้นกิ�ริติริวจสอบ
ภ�ย่ในปริะจำ�ปี โดำย่อิงจ�กิผู้ลกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เสี�ย่งของฝ่่�ย่
บริหิ้�ริคว�มุ่เสี�ย่งและกิฎห้มุ่�ย่ และนำ�เสนอติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริ
ติริวจสอบเพิ่ื�อขออนน่มุ่ัติิแผู้นโดำย่อ�จมีุ่กิ�ริขอปริับปร่ิงแผู้น
ริะห้ว��งปีห้�กิมุ่ปีริะเดำน็คว�มุ่เสี�ย่งให้มุ่�ที�สำ�คญั
 2.2 กิริะบวนกิ�ริติริวจสอบ
 ห้น�วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ในปฏิิบัติิกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ใน
ติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในและจริิย่ธุริริมุ่ของผูู้้ติริวจ
สอบซึ�งมุ่ีขอบเขติกิ�ริติริวจสอบคริอบคล่มุ่ถึืงกิ�ริปฏิิบัติิง�น
ของสำ�นกัิง�นส�ข�ของบริษัิัทฯ ที�กิริะจ�ย่อยู่�ทั�วปริะเทศและบริษัิัท
ย่�อย่ของบริษัิัทฯ
 2.3 กิ�รินำ�เสนอริ�ย่ง�นติริวจสอบและติิดำติ�มุ่ผู้ล
 ห้น�วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ในมุ่ีห้น้�ที�ริ�ย่ง�นผู้ลกิ�ริ
ติริวจสอบภ�ย่ในและกิ�ริสอบท�นริะบบควบค่มุ่ภ�ย่ในแกิ�
ผูู้ร้ิบัผู้ดิำช้อบห้น��วย่ง�นที�ไดำร้ิบักิ�ริติริวจสอบ และติดิำติ�มุ่ผู้ลกิ�ริ
แก้ิไขแล้วจงึริ�ย่ง�นติ�อผูู้้บริหิ้�ริเป็นปริะจำ�ท่กิเดำือนและริ�ย่ง�น
ติ�อคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบเป็นริ�ย่ไติริมุ่�ส

 3. กี่ารพััฒนาบุคลากี่รขั้องฝ่่ายติรวจสอบภายใน
 3.1 กิ�ริฝึ่กิอบริมุ่เพิ่ื�อพิ่ฒัน�บ่คล�กิริดำ�้นคว�มุ่ริูมุ้่�ติริฐ�น
กิ�ริติริวจสอบภ�ย่ใน
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 ในปี 2565 ห้ัวห้น้�ฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ในไดำ้ให้้เจ�้ห้น้�ที�
ติริวจสอบภ�ย่ในจำ�นวน 3 คน เข้�ริับกิ�ริอบริมุ่ในห้ลักิสูติริที�
เกิี�ย่วข้องกิับมุ่�ติริฐ�นกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในและจริริย่�บริริณ
ของผูู้้ติริวจสอบภ�ย่ใน
 3.2 จำ�นวนพิ่นักิง�นฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ใน
 เนื�องจ�กิบริษัิัทฯ มุ่ีกิ�ริเติิบโติท�งธุ่ริกิิจและมุ่ีกิ�ริขย่�ย่
ส�ข�ในปี 2565 จำ�นวน 869 ส�ข� ทำ�ให้้บริษัิัทฯ มุ่ีจำ�นวนส�ข�
ทั�งห้มุ่ดำ ณ สิ�นส่ดำปี 2565 จำ�นวน 6,668 ส�ข� กิริะจ�ย่อยู่�ทั�ว
ปริะเทศฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ในจงึต้ิองมีุ่จำ�นวนพิ่นักิง�นที�เพิ่ยี่งพิ่อ
ติ�อกิ�ริปฏิบิตัิงิ�นติริวจสอบภ�ย่ในที�มุ่ขีอบเขติ คริอบคลมุ่่ถึืงกิ�ริ
ปฏิิบัติิง�นของสำ�นักิง�นส�ข� เพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจว��ริะบบกิ�ริควบค่มุ่
ภ�ย่ในของบริษัิัทฯ ยั่งเห้มุ่�ะสมุ่เพิ่ยี่งพิ่อและมุ่ปีริะสิทธิุภ�พิ่ ดัำงนั�น 
ณ สิ�นส่ดำปี 2565 ฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ในจงึมุ่ีพิ่นักิง�นติริวจสอบ
ภ�ย่ในริวมุ่ทั�งสิ�น 77 คน ซึ�งเป็นจำ�นวนที�คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจ
สอบและผูู้้บริหิ้�ริมุ่ีคว�มุ่เห้็นว��เห้มุ่�ะสมุ่และเพิ่ีย่งพิ่อแล้ว

 4. กี่ารควบคุมและปรบัปรุงคุณภาพังานติรวจสอบ
 ในปี พิ่.ศ. 2565 คณะกิริริมุ่กิ�ริบริษัิัท มีุ่มุ่ติิแติ�งติั�งที�
ปริกึิษั�จ�กิภ�ย่นอกิ บริษัิัท ธุริริมุ่นิติิ จำ�กิัดำ (มุ่ห้�ช้น) ซึ�งเป็น
องค์กิริท�งวิช้�ชี้พิ่แนวห้น้�ดำ้�นกิฎห้มุ่�ย่ บัญชี้ ภ�ษีัอ�กิริ 
กิ�ริติริวจสอบบัญช้ี และกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ใน เพิ่ื�อกิ�ริปริะเมุ่ิน
ค่ณภ�พิ่ง�นติริวจสอบภ�ย่ในของบริษัิัทฯ ติ�มุ่แนวท�งในกิ�ริ
ปฏิบิตัิติิ�มุ่องค์ปริะกิอบภ�คบังคบัของกิริอบกิ�ริปฏิิบัติิง�นวิช้�ชี้พิ่
ติริวจสอบภ�ย่ในส�กิล โดำย่แผู้นง�นในปีนี�มุ่ีวัติถื่ปริะสงค์ คือ 
 1. เพิ่ื�อเสริมิุ่สริ�้งคว�มุ่ริูค้ว�มุ่เข้�ใจกิ�ริว�งแผู้นในริ�ย่
ละเอยี่ดำกิ�ริสอบท�นกิ�ริจดัำทำ�ท�งเดำินของง�น (Flow Chart) 
จ่ดำควบค่มุ่และกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่เสี�ย่งที�สำ�คัญกิ�ริจดัำทำ�แนวท�ง
กิ�ริติริวจสอบ (Audit Program) กิ�ริปฏิิบัติิง�นติริวจสอบกิ�ริ
ริ�ย่ง�นและปิดำกิ�ริติริวจสอบและริะบบกิ�ริติิดำติ�มุ่ข้อเสนอแนะ
ติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นติริวจสอบภ�ย่ใน
 2. เพิ่ื�อพัิ่ฒน�คว�มุ่ริู ้ทกัิษัะและคว�มุ่ส�มุ่�ริถืแกิ�พิ่นกัิง�น
ที�บริิษััทฯ พิ่ิจ�ริณ�มุ่อบภ�ริกิิจให้้ทำ�ห้น้�ที�ผูู้้ริับผู้ิดำช้อบกิ�ริ
ติริวจสอบภ�ย่ในด้ำวย่วิธีุกิ�ริอบริมุ่เชิ้งปฏิิบัติิกิ�ริในกิ�ริว�งแผู้น
ริ�ย่ละเอยี่ดำ กิ�ริสอบท�น กิ�ริจดัำทำ�ผู้ังท�งเดำินของง�น (Flow 
Chart) จ่ดำควบคมุ่่ และกิ�ริปริะเมุ่นิคว�มุ่เสี�ย่งที�สำ�คญักิ�ริจดัำทำ�
แนวท�ง กิ�ริติริวจสอบ (Audit Program) กิ�ริปฏิิบัติิง�น
ติริวจสอบ กิ�ริริ�ย่ง�นและปิดำกิ�ริติริวจสอบ และริะบบกิ�ริ
ติิดำติ�มุ่ข้อเสนอแนะ

 3.  เพิ่ื�อให้ผูู้้ต้ิริวจสอบภ�ย่ในของบริษัิัทฯ มุ่กีิ�ริปฏิบิตัิงิ�น
เป็นไปติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ในส�กิล (IPPF) อย่��งไริ
กิ็ติ�มุ่ ณ วันที� 31 ธัุนว�คมุ่ พิ่.ศ. 2565 บริษัิัทฯ ย่ังอยู่�ในริะย่ะที�สี�
ของแผู้นง�นพิ่ัฒน�วิช้�ช้ีพิ่ติริวจสอบภ�ย่ใน

 5. กี่ารเพัิ�มคุณค่าติ่อบรษัิัที่ฯ 
 ในกิ�ริปฏิบิตัิงิ�นห้ริอืกิ�ริปริะเมุ่นิผู้ลใดำๆ ที�ติอ้งกิ�ริคว�มุ่
เป็นอสิริะ เที�ย่งธุริริมุ่ และซื�อสัติย่ส่์จริติิ ห้น�วย่ง�นติริวจสอบภ�ย่ใน
จะไดำ้ริับคว�มุ่ไว้ว�งใจจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริและผูู้้บริิห้�ริในเป็น
ติวักิล�งในกิ�ริปฏิิบตัิงิ�น เนื�องจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริและผูู้บ้ริหิ้�ริมุ่ี
คว�มุ่เช้ื�อมุ่ั�นในจริริย่�บริริณของผูู้้ปฏิิบัติิห้น้�ที�ติริวจสอบภ�ย่ใน 
ซึ�งกิ�ริปฏิิบตัิงิ�นห้ริอืกิ�ริปริะเมุ่นิผู้ลนั�นอ�จมุ่ไิดำมุ้่คีว�มุ่เกีิ�ย่วข้อง
โดำย่ติริงกิบัคว�มุ่ริบัผู้ดิำช้อบของฝ่่�ย่ติริวจสอบภ�ย่ใน อ�ท ิกิ�ริเป็น
ติัวกิล�งในกิ�ริปริะเมุ่ินคว�มุ่พึิ่งพิ่อใจของพิ่นักิง�นห้ริือกิ�ริ
สัมุ่ภ�ษัณ์พิ่นกัิง�นกิ�อนล�ออกิ กิ�ริช้�วย่สืบสวนเพิ่ื�อห้�ขอ้เทจ็จริงิ
กิริณีพิ่นักิง�นท่จริติิ เป็นติ้น

ความเห็นขั้องคณะกี่รรมกี่ารติ่อกี่ารควบคุมภายใน
คณะกิริริมุ่กิ�ริมุ่ีคว�มุ่เห้็นว��บริษัิัทฯ และบริษัิัทย่�อย่มุ่ีริะบบกิ�ริ
ควบค่มุ่ภ�ย่ในที�เพิ่ีย่งพิ่อและเห้มุ่�ะสมุ่ คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบ
ไมุ่�มุ่ีคว�มุ่เห้็นที�แติกิติ��งจ�กิคณะกิริริมุ่กิ�ริ ผูู้้สอบบัญช้ีไมุ่�มุ่ีข้อ
สังเกิติที�มีุ่นัย่สำ�คัญเกีิ�ย่วกิับกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในแติ�ปริะกิ�ริใดำ 
นอกิจ�กินี� กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิันของบริษัิัทฯ กัิบบ่คคลที�
อ�จมีุ่คว�มุ่ขัดำแย้่งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์เป็นกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��ง
กิันติ�มุ่ปกิติิธุ่ริกิิจทั�วไป มุ่ีคว�มุ่จำ�เป็นสมุ่เห้ติ่สมุ่ผู้ลและมุ่ีริ�ค�
เป็นไปติ�มุ่ริ�ค�ติล�ดำ ซึ�งไดำ้เปิดำเผู้ย่ไว้ในห้ัวข้อริ�ย่กิ�ริริะห้ว��ง
กิันและห้มุ่�ย่เห้ติ่ปริะกิอบงบกิ�ริเงนิแล้ว

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565

170



9.2 รายการระหวา่งกัน
 
ริ�ย่ละเอยี่ดำริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิัน ในปี 2565 บริษัิัทฯ มุ่กีิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริกิบับค่คลที�อ�จมุ่คีว�มุ่ขดัำแย่ง้ โดำย่มุ่รีิ�ย่ละเอยี่ดำของริ�ย่กิ�ริ ดำังนี�

บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ
ม.ค.-ธ.ค.65 
(ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ

บริษัิัท เมุ่ืองไทย่ 
ลิสซิ�ง อนิช้ัวรินัส์
โบริกิเกิอริ ์จำ�กิัดำ 
(MTB)
ท่นจดำทะเบีย่น  
2 ล้�นบ�ท
ท่นช้ำ�ริะแล้ว  
2 ล้�นบ�ท

เป็นบริษัิัทย่�อย่ 
ของบริษัิัทฯ โดำย่
บริษัิัทถืือห้่้นคิดำเป็น
ริอ้ย่ละ 99.99  
ของจำ�นวนห้่้นที�
จำ�ห้น��ย่ไดำ้แล้ว
ทั�งห้มุ่ดำ

 ริ�ย่ไดำ้ค�� 
   บริกิิ�ริง�น 
   สนับสน่น

57.45 บริษัิัทฯ ให้้บริกิิ�ริแกิ� MTB ซึ�งริวมุ่ถึืง  
ค��ที�ปริกึิษั�บัญช้ี ค��บริกิิ�ริข้อมุู่ลลูกิค้�  
ค��ติริวจสอบภ�ย่ใน เป็นติ้น  นอกิจ�กินี� 
บริษัิัทฯย่ังไดำ้ริบัค��บำ�เห้น็จ น�ย่ห้น้� จ�กิ 
MTB เนื�องจ�กิพิ่นักิง�นริะดำับห้ัวห้น้�ของ 
บริษัิัทฯ จะติ้องสอบใบอน่ญ�ติกิ�ริเป็น
ติัวแทนน�ย่ห้น้�ในกิ�ริข�ย่ปริะกิันภัย่และจะ
ทำ�ห้น้�ที�ข�ย่ปริะกิัน พิ่.ริ.บ.ริถืจกัิริ ย่�นย่นติ์
และริถืย่นติ์ ริวมุ่ถึืงปริะกิันอ่บัติิเห้ติ่ส�วน
บ่คคล ให้้แกิ�ลูกิค้�ที�มุ่�ขอสินเช้ื�อจ�กิบริษัิัทฯ

 ริ�ย่ไดำ้ค��เช้�� 0.59 MTB มุ่ีกิ�ริเช้��พิ่ื�นที�บ�งส�วนจ�กิบริษัิัทฯ เพิ่ื�อ
ใช้้เป็นสำ�นักิง�น มุ่ีพิ่ื�นที�ริวมุ่ 140  ติริ.มุ่. โดำย่
บริษัิัทฯคิดำค��เช้��ในอตัิริ� 350/ติริ.มุ่./เดำือน

 ลูกิห้นี�กิ�ริค้� 26.95 ปริะกิอบดำ้วย่ริ�ย่ไดำ้ค��บริกิิ�ริง�นสนับสน่น 
และริ�ย่ไดำ้ค��เช้��ค้�งริบัของแติ�ละเดำือน

 เจ�้ห้นี�กิ�ริค�้ 26.42 บริษัิัทฯ มุ่ีภ�ริะในกิ�รินำ�ส�งเงนิค�� พิ่.ริ.บ. 
ริถืย่นติ์, ริถืจกัิริย่�นย่นติ์ และปริะกิัน
อ่บัติิเห้ติ่ส�วนบ่คคลให้้แกิ� MTB ท่กิเดำือน

บริษัิัท เมุ่ืองไทย่  
ลิสซิ�ง จำ�กิัดำ 
(MTLS)
ท่นจดำทะเบีย่น 
1,000 ล้�นบ�ท
ท่นช้ำ�ริะแล้ว
1,000 ล้�นบ�ท

เป็นบริษัิัทย่�อย่ 
ของบริษัิัทฯ โดำย่
บริษัิัทถืือห้่้นคิดำเป็น
ริอ้ย่ละ 99.99  
ของจำ�นวนห้่้นที�
จำ�ห้น��ย่ไดำ้แล้ว
ทั�งห้มุ่ดำ

 ริ�ย่ไดำ้ค�� 
   บริกิิ�ริง�น 
   สนับสน่น

188.77 บริษัิัทฯ ให้้บริกิิ�ริแกิ� MTLS ซึ�งริวมุ่ถึืง  
ค��ที�ปริกึิษั�บัญช้ี ค��บริกิิ�ริข้อมุู่ลลูกิค้�  
ค��ติริวจสอบภ�ย่ใน เป็นติ้น

 ริ�ย่ไดำ้ค��เช้�� 0.59 MTLS มุ่ีกิ�ริเช้��พิ่ื�นที�บ�งส�วนจ�กิบริษัิัทฯ
เพิ่ื�อใช้้เป็นสำ�นักิง�น มุ่ีพิ่ื�นที�ริวมุ่ 140 ติริ.มุ่. 
โดำย่บริษัิัทฯคิดำค��เช้��ในอตัิริ�  
350/ติริ.มุ่./เดำือน 

 ริ�ย่ไดำด้ำอกิเบี�ย่ 31.82 บริษัิัทฯ ให้้เงนิกิู้ย่ืมุ่ MTLS เพิ่ื�อเป็นเงนิท่น 
ห้มุ่่นเวีย่นในกิ�ริทำ�ธุ่ริกิิจ โดำย่คิดำดำอกิเบี�ย่ 
ริอ้ย่ละคงที�ติ�อปี

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ
ม.ค.-ธ.ค.65 
(ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ

 ลูกิห้นี�กิ�ริค้� 3,338.71 ปริะกิอบดำ้วย่ริ�ย่ไดำ้ค��บริกิิ�ริง�นสนับสน่น 
ริ�ย่ไดำ้ค��เช้��ค้�งริบั และลูกิห้นี�ค��ซื�อริถื
สำ�ห้ริบัเช้��ซื�อให้้บริษัิัทเมุ่ืองไทย่ลิสซิ�งของ
แติ�ละเดำือน

 เจ�้ห้นี�กิ�ริค้� 493.51 บริษัิัทฯ มุ่ีภ�ริะในกิ�รินำ�ส�งเงนิค��งวดำ,  
เงนิดำ�วน์และอ�กิริแสติมุ่ป์ของริถื
จกัิริย่�นย่นติ์ ให้้แกิ� MTLS ท่กิเดำือน

 เงนิให้้กิู้ย่ืมุ่
   1.1 วงเงนิกิู้ที� 1 
   เงนิกิู้ย่ืมุ่     
   600.00  ลบ.
   ช้ำ�ริะแล้ว 
   (187.50) ลบ.
   คงเห้ลือ 
   412.50 ลบ.
   1.2 วงเงนิกิู้ที� 2 
   เงนิกิู้ย่ืมุ่    
   400.00  ลบ.
   ช้ำ�ริะแล้ว 
   (75.00) ลบ.
   คงเห้ลือ 
   325.00  ลบ.

737.50 บริษัิัทฯ ให้้เงนิกิู้ย่ืมุ่ MTLS เพิ่ื�อเป็นเงนิ
ท่นห้มุ่่นเวีย่นในกิ�ริทำ�ธุ่ริกิิจ ดำังนี�  
1.1 วงเงนิกิู้ที� 1 เงนิกิู้ย่ืมุ่ 600 ล้�นบ�ท  
     สัญญ�เริิ�มุ่วันที� 30 สิงห้�คมุ่ 2564 คริบ 
     กิำ�ห้นดำวันที� 30 สิงห้�คมุ่ 2568 อตัิริ� 
     ดำอกิเบี�ย่ 3.95%ติ�อปี จ��ย่ช้ำ�ริะเป็นงวดำ 
     ริวมุ่ 16 งวดำ โดำย่ช้ำ�ริะเงนิติ้นท่กิ 3 เดำือน  
     และช้ำ�ริะดำอกิเบี�ย่ท่กิเดำือน
1.2 วงเงนิกิู้ที� 2 เงนิกิู้ย่ืมุ่ 400 ล้�นบ�ท  
     สัญญ�เริิ�มุ่วันที� 1 มุ่ีน�คมุ่ 2565 คริบ 
     กิำ�ห้นดำวันที� 27 กิ่มุ่ภ�พิ่ันธ์ุ 2569 อตัิริ� 
     ดำอกิเบี�ย่ 4.95%ติ�อปี จ��ย่ช้ำ�ริะเป็นงวดำ 
     ริวมุ่ 16 งวดำ โดำย่ช้ำ�ริะเงนิติ้นท่กิ 3 เดำือน  
     และช้ำ�ริะดำอกิเบี�ย่ท่กิเดำือน

 ดำอกิเบี�ย่ 
   ค้�งจ��ย่

0.09 ดำอกิเบี�ย่ค้�งจ��ย่ ณ 31 ธัุนว�คมุ่ 2565 จ�กิ
เงนิให้้กิู้ย่ืมุ่ MTLS

บริษัิัท เมุ่ืองไทย่ 
เพิ่ย่์ เลเทอริ ์
จำ�กิัดำ(MTPL)
ท่นจดำทะเบีย่น 
1,000 ล้�นบ�ท
ท่นช้ำ�ริะแล้ว 550 
ล้�นบ�ท

เป็นบริษัิัทย่�อย่ 
ของบริษัิัทฯ โดำย่
บริษัิัทถืือห้่้นคิดำเป็น
ริอ้ย่ละ 99.99 ของ
จำ�นวนห้่้นที�
จำ�ห้น��ย่ไดำ้แล้ว
ทั�งห้มุ่ดำ

 ริ�ย่ไดำ้ค�� 
   บริกิิ�ริง�น 
   สนับสน่น

67.05 บริษัิัทฯ ให้้บริกิิ�ริแกิ� MTPL ซึ�งริวมุ่ถึืง ค��ที�
ปริกึิษั�บัญช้ี ค��บริกิิ�ริข้อมุู่ลลูกิค้� ค��ติริวจ
สอบภ�ย่ใน เป็นติ้น

 ริ�ย่ไดำ้ค��เช้�� 0.59 MTPL มุ่ีกิ�ริเช้��พิ่ื�นที�บ�งส�วนจ�กิบริษัิัทฯ
เพิ่ื�อใช้้เป็นสำ�นักิง�น มุ่ีพิ่ื�นที�ริวมุ่  
140  ติริ.มุ่. โดำย่บริษัิัทฯคิดำค��เช้��ในอตัิริ�  
350/ติริ.มุ่./เดำือน 

 ลูกิห้นี�กิ�ริค้� 2,116.07 ปริะกิอบดำ้วย่เงนิปล�อย่ลูกิห้นี�สินเช้ื�อให้้ 
บริษัิัทเมุ่ืองไทย่ เพิ่ย่์ เลเทอริข์องแติ�ละเดำือน
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ
ม.ค.-ธ.ค.65 
(ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ

 เจ�้ห้นี�กิ�ริค�้ 258.76 บริษัิัทฯ มุ่ีภ�ริะในกิ�รินำ�ส�งเงนิค��งวดำ และ 
ค��อ�กิริแสติมุ่ป์สินเช้ื�อส�วนบ่คล ให้้แกิ� 
MTPL ท่กิเดำือน

น�ย่ชู้ช้�ติิ  
เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่

ดำำ�ริงติำ�แห้น�ง 
ปริะธุ�นกิริริมุ่กิ�ริ 
บริหิ้�ริ และเป็นผูู้้
ถืือห้่้นริ�ย่ให้ญ�ของ
บริษัิัท โดำย่ถืือห้่้น
คิดำเป็นริอ้ย่ละ 
33.49 ของจำ�นวน
ห้่้นที�จำ�ห้น��ย่ไดำ้
แล้วทั�งห้มุ่ดำ

 ค��เช้�� 
   สำ�นักิง�น

2.63 บริษัิัทฯ เช้��อ�ค�ริพิ่�ณิช้ย่์และโกิดำังริวมุ่
จำ�นวน 8 แห้�ง จ�กิน�ย่ชู้ช้�ติิ เพิ่็ช้ริอำ�ไพิ่ 
เพิ่ื�อใช้้เป็นส�ข�และศูนย่์ปริะมุู่ลริถืขอ 
บริษัิัทฯ โดำย่ค��เช้��ดำังกิล��วเป็นไปติ�มุ่ค��เช้��
ย่่ติิธุริริมุ่ที�ปริะเมุ่ินโดำย่บริษัิัท อเมุ่ริกิิัน 
แอพ๊ิ่เพิ่ริซัล (ปริะเทศไทย่) จำ�กิัดำ ซึ�งเป็น 
ผูู้้ปริะเมุ่ินอสิริะที�ไดำ้ริบัคว�มุ่เห้็นช้อบจ�กิ
สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริพัิ่ย่์และ
ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์

น�งดำ�วนภ� 
เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่

ดำำ�ริงติำ�แห้น�ง  
กิริริมุ่กิ�ริผูู้้จดัำกิ�ริ 
และเป็นผูู้้ถืือห้่้น
ริ�ย่ให้ญ�ของบริษัิัท  
โดำย่ถืือห้่้นคิดำเป็น
ริอ้ย่ละ 33.96 ของ
จำ�นวนห้่้นที�
จำ�ห้น��ย่ไดำ้แล้ว
ทั�งห้มุ่ดำ

 ค��เช้�� 
   สำ�นักิง�น

1.68 บริษัิัทฯ เช้��อ�ค�ริพิ่�ณิช้ย่์ริวมุ่จำ�นวน 6 แห้�ง 
จ�กิน�งดำ�วนภ� เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ เพิ่ื�อใช้้เป็นส�ข�
และสถื�นที�เกิ็บทริพัิ่ย่์สินโดำย่อตัิริ�ค��เช้��
อ�ค�ริที�ใช้้เป็นส�ข�และสถื�นที�เกิ็บทริพัิ่ย่์สิน
เป็นไปติ�มุ่มุู่ลค��เช้��ย่่ติิธุริริมุ่ที�ปริะเมุ่ินโดำย่
บริษัิัท อเมุ่ริกิิัน แอพ๊ิ่เพิ่ริซัล (ปริะเทศไทย่) 
จำ�กิัดำ ซึ�งเป็นผูู้้ปริะเมุ่ินอสิริะที�ไดำ้ริบั 
คว�มุ่เห้็นช้อบจ�กิสำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริ
กิำ�กิับห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ และ
สำ�ห้ริบัอตัิริ�ค��เช้��อ�ค�ริที�ใช้้เป็นสถื�นที�เกิ็บ
เอกิส�ริของบริษัิัทฯ เป็นอตัิริ�เดำีย่วกิับริ�ค�ที�
บริษัิัทฯ เช้��อ�ค�ริในบริเิวณใกิล้เคีย่งกิันจ�กิ
บ่คคล ภ�ย่นอกิ

น�ย่วศิน  
เดำช้กิิจวิกิริมุ่

เป็นผูู้้ถืือห้่้นของ
บริษัิัท โดำย่ถืือห้่้น
คิดำเป็นริอ้ย่ละ 
0.06 ของจำ�นวน
ห้่้นที�จำ�ห้น��ย่ไดำ้
แล้วทั�งห้มุ่ดำ ณ  
วันที� 9 พิ่ฤศจกิิ�ย่น 
2565 และเป็น 
น้องช้�ย่  
น�งดำ�วนภ�   
เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ซึ�งดำำ�ริง
ติำ�แห้น�งกิริริมุ่กิ�ริ
ผูู้้จดัำกิ�ริ 

 ค��คอมุ่มุ่ิช้ช้ั�น 
   เอเย่�นติ์

2.43 บริษัิัทฯ จ��ย่ค��คอมุ่มุ่ิช้ช้ั�นเอเย่�นติ์ให้้แกิ� 
น�ย่วศิน เดำช้กิิจวิกิริมุ่ โดำย่พิ่ิจ�ริณ�จ�กิ
จำ�นวนสัญญ�ที�ปล�อย่สินเช้ื�อในแติ�ละเดำือน
ติ�มุ่อตัิริ�ที�บริษัิัทฯ กิำ�ห้นดำซึ�งเป็นกิ�ริดำำ�เนิน
ธุ่ริกิิจปกิติิของบริษัิัทฯ เพิ่ื�อเป็นช้�องท�งใน
กิ�ริให้้บริกิิ�ริแกิ�ลูกิค้�ของบริษัิัทฯ สำ�ห้ริบั
อตัิริ�ค��คอมุ่มุ่ิช้ช้ั�นที�จ��ย่ให้้แกิ�น�ย่วศินเป็น
อตัิริ�ที�เห้มุ่�ะสมุ่เนื�องจ�กิเป็นอตัิริ�เดำีย่วกิับ 
ที�บริษัิัทฯ จ��ย่ให้้แกิ�เอเย่�นติ์ริ�ย่อื�น ทั�งนี� 
บริษัิัทฯ ไมุ่�มุ่ีนโย่บ�ย่ในกิ�ริริบัเอเย่�นติ์ 
เพิ่ิ�มุ่เติิมุ่ในอน�คติ

ที่ั�งน่่� ใน่การจดัำที่ำารายการระหว่างกัน่ไดำ้รบัการสอบที่าน่จากคู่ณะกรรมการตุรวจสอบ และไดำ้รบัการอนุ่มัตุิจากคู่ณะกรรมการบรษัิัที่ฯ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 *ณ วันที� 31 ธัุนว�คมุ่ 2565 บริษัิัทมุ่ีสัญญ�ห้ล�ย่ฉบับ
กิับบ่คคลที�เกิี�ย่วข้องกิันสำ�ห้ริบักิ�ริเช้��อ�ค�ริสำ�นักิง�น โดำย่มุ่ี
ริะย่ะเวล�เช้�� 3 ปี ติั�งแติ�เดำือนมุ่กิริ�คมุ่ 2564 และสิ�นส่ดำเดำือน
ติ่ล�คมุ่ 2568 บริิษััทมุ่ีสินทริัพิ่ย่์สิทธิุกิ�ริใช้้ และห้นี�สินติ�มุ่
สัญญ�เช้��ดำังกิล��วเป็นจำ�นวนเงนิ 16 ล้�นบ�ท และ 16 ล้�นบ�ท
ติ�มุ่ลำ�ดำับ โดำย่บันทึกิในงบแสดำงฐ�นะกิ�ริเงนิริวมุ่และงบแสดำง
ฐ�นะกิ�ริเงินเฉพิ่�ะกิิจกิ�ริ นอกิจ�กินี� กิล่�มุ่บริิษััทฯ และ
บริิษััทมุ่ีค��ใช้้จ��ย่จำ�นวนเงิน 3.66 ล้�นบ�ท บันทึกิในกิำ�ไริ
ห้ริือข�ดำท่นริวมุ่ และกิำ�ไริห้ริอืข�ดำท่นเฉพิ่�ะกิิจกิ�ริ สำ�ห้ริบัปีสิ�น
ส่ดำวันที� 31 ธัุนว�คมุ่ 2565
 * ณ วันที� 31 ธัุนว�คมุ่ 2565 บริษัิัทฯ มุ่ีสัญญ�ให้้เช้��
พิ่ื�นที�สำ�นักิง�นกิับบริิษััทย่�อย่ห้ล�ย่ฉบับ โดำย่มุ่ีริะย่ะเวล�เช้�� 3 
ปี ติั�งแติ�วันที� 1 มุ่ีน�คมุ่ 2564 ถึืงวันที� 28 กิ่มุ่ภ�พัิ่นธ์ุ 2567 
บริษัิัทย่�อย่มุ่สิีทธิุติ�อสัญญ�เช้��เมุ่ื�อสิ�นส่ดำอ�ย่สั่ญญ� บริษัิัทไดำร้ิบั
ค��เช้��ติ�มุ่ที�ริะบ่ไว้ในสัญญ� ค��เช้��จะมีุ่กิ�ริทบทวนท่กิคริั�งเมุ่ื�อ
คริบกิำ�ห้นดำสัญญ�
 * MTB, MTLS และ MTPL มีุ่กิ�ริเช้��พืิ่�นที�บ�งส�วนจ�กิ 
บริิษััทฯ เพิ่ื�อใช้้เป็นสำ�นักิง�น มุ่ีพืิ่�นที�ริวมุ่ 140 ติริ.มุ่. บริิษััทฯ 
คดิำค��เช้��ในอตัิริ� 350/ติริ.มุ่./เดำอืน โดำย่อ�้งองิมุ่�จ�กิกิ�ริอตัิริ�
ค��เช้��อ�ค�ริพิ่�ณิช้ย์่ในพืิ่�นที�ใกิล้เคีย่งกิัน ริ�ย่ละเอีย่ดำค��เช้��
อ�ค�ริพิ่�ณิช้ย่์ละแวกิใกิล้เคีย่ง ดำังนี�
 1. ที�ติั�ง : ซอย่จริญัสนิทวงศ์ 42 บ�งย่ี�ขัน กิทมุ่.
  ติิดำริถืไฟัฟ้ั�บ�งย่ี�ขัน 
  ขน�ดำ: 40 - 60 ติริ.มุ่. 12,000 บ�ท/เดำือน
  ริ�ค�เช้��: ติริ.มุ่. ละ 300 บ�ท
 2. ที�ติั�ง: 666 ถืนนบริมุ่ริ�ช้ช้นนี แขวงบ�งบำ�ห้ร่ิ  
  เขติบ�งพิ่ลัดำ กิร่ิงเทพิ่ฯ 10700
  ริ�ค�เช้��ช้ั�น 1  ติริ.มุ่. ละ 600 บ�ท
  ริ�ค�เช้��ช้ั�น 2 – 26   ติริ.มุ่. ละ 400 บ�ท

 *ค��เช้��สำ�นกัิง�น บริษัิัทฯ เช้��อ�ค�ริพิ่�ณิช้ย่ร์ิวมุ่จำ�นวน 
6 แห้�ง จ�กิน�งดำ�วนภ� เพิ่ช้ริอำ�ไพิ่ เพิ่ื�อใช้้เป็นส�ข� สถื�นที�เกิ็บ
ทริพัิ่ย่์สินและบ้�นพัิ่กิพิ่นักิง�น โดำย่บ้�นพัิ่กิพิ่นักิง�น 2 แห้�ง
ปริะกิอบไปดำ้วย่บ้�นพิ่ักิพิ่นักิง�น บ้�นเลขที� 13 มุ่ีพืิ่�นที� 4 ช้ั�น 
2 คูห้� คิดำค��เช้��ในอตัิริ� 20,000 บ�ท/เดำือน และบ้�นเลขที� 44 
พิ่ื�นที� 4 ช้ั�น 1 คูห้� คิดำค��เช้��ในอตัิริ� 10,000 บ�ท/เดำือน อ�้งองิ
มุ่�จ�กิกิ�ริอัติริ�ค��เช้��อ�ค�ริพิ่�ณิช้ย่์ในพืิ่�นที�ใกิล้เคีย่งกิัน 
ริ�ย่ละเอยี่ดำค��เช้��อ�ค�ริพิ่�ณิช้ย่์ละแวกิใกิล้เคีย่ง ดำังนี�
 1. ที�ติั�ง: ซอย่จริญัสนิทวงศ์ 83/1 ถืนนจริญัสนิทวงศ์  
  แขวงบ�งออ้ เขติบ�งพิ่ลัดำ กิร่ิงเทพิ่ฯ 10700

  ขน�ดำ 4 ช้ั�น 4 คูห้� 40,000 บ�ท/เดำือน
  ริ�ค�เช้��: คูห้�ละ 10,000  บ�ท

 *ค��เช้��สำ�นักิง�น บริษัิัทฯ เช้��อ�ค�ริพิ่�ณิช้ย่ร์ิวมุ่จำ�นวน 
8 แห้�ง จ�กิน�ย่ชู้ช้�ติ ิเพิ่ช็้ริอำ�ไพิ่ เพิ่ื�อใช้เ้ป็นส�ข�และศูนย่ป์ริะมุ่ลูริถื
ของบริษัิัทฯ โดำย่ส�ข�ส�ข�ย่�อย่ถืนนพิ่ิช้ัย่สงคริ�มุ่ มุ่ีพิ่ื�นที� 4 ช้ั�น  
 2 คูห้� คิดำค��เช้��ในอตัิริ� 25,000 บ�ท/เดำือน อ�้งองิ 
  มุ่�จ�กิกิ�ริอัติริ�ค��เช้��อ�ค�ริพิ่�ณิช้ย่์ในพิ่ื�นที� 
  ใกิลเ้คยี่งกัิน ริ�ย่ละเอยี่ดำค��เช้��อ�ค�ริพิ่�ณิช้ย่ล์ะแวกิ 
  ใกิล้เคีย่ง ดำังนี�
  1. ที�ติั�ง : 811/41-42 ถื.มุ่ิติริภ�พิ่ ติ.ในเมุ่ือง  
  อ.เมุ่ืองพิ่ิษัณ่โลกิ จ.พิ่ิษัณ่โลกิ 65000
   (ส�ข�ถื.มุ่ิติริภ�พิ่ พิ่ล.)
  ขน�ดำ 3 ช้ั�น 2 คูห้� 30,000 บ�ท/เดำือน
  ริ�ค�เช้��: คูห้�ละ 15,000  บ�ท

ความเห็นขั้องคณะกี่รรมกี่ารติรวจสอบ
มุ่ติิคณะกิริริมุ่กิ�ริคริั�งที� 1/2565 เมุ่ื�อวันที� 14 กิ่มุ่ภ�พิ่ันธ์ุ 2565 
โดำย่มุ่ีคณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบซึ�งเป็นกิริริมุ่กิ�ริอิสริะเข้�ริ�วมุ่
ปริะช้มุ่่ ไดำใ้ห้ค้ว�มุ่เห้น็ว��กิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกินัเป็นคว�มุ่จำ�เป็น
ในกิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจทั�วไปเงื�อนไขติ��งๆ ของริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิัน
เป็นไปติ�มุ่ริ�ค�ติล�ดำ ริ�ค�ติ�มุ่สัญญ�และริ�ค�ที�ติกิลงกิัน ซึ�ง
มุ่ีคว�มุ่สมุ่เห้ติ่สมุ่ผู้ลและเป็นไปติ�มุ่กิ�ริปริะกิอบธุ่ริกิิจทั�วไป
 ในปี 2565 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำท้บทวนกิ�ริควบคมุ่่
ภ�ย่ในเพิ่ื�อสอบท�นขอบเขติของกิิจกิริริมุ่ คว�มุ่ริบัผู้ิดำช้อบ และ
ทริพัิ่ย่�กิริซึ�งริวมุ่ถึืงบ่คล�กิริที�ใช้้ในกิริะบวนกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ใน 
นอกิจ�กินี� คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไดำส้อบท�นถึืงคว�มุ่เพิ่ยี่งพิ่อ 
และปริะสิทธิุผู้ลของกิริะบวนกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ใน อีกิทั�งสอบท�น
แผู้นง�นกิ�ริติริวจสอบภ�ย่ใน และริ�ย่ง�นของผูู้ต้ิริวจสอบภ�ย่ใน
ที�คริอบคล่มุ่ถืึงปริะเดำ็นสำ�คัญที�พิ่บจ�กิกิ�ริติริวจสอบกิ�ริแกิ้ไข
ข้อบกิพิ่ริ�องของกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในที�พิ่บโดำย่ฝ่่�ย่ติริวจสอบและ
กิริะบวนกิ�ริติิดำติ�มุ่โดำย่ฝ่่�ย่บริิห้�ริเพิ่ื�อให้้มุ่ีกิ�ริแกิ้ไขข้อ
บกิพิ่ริ�องของกิ�ริควบค่มุ่ ภ�ย่ในติ�มุ่กิำ�ห้นดำเวล�ที�เห้มุ่�ะสมุ่ 
 คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบมีุ่คว�มุ่เห้็นว�� กิริะบวนกิ�ริ
ควบค่มุ่ภ�ย่ในมุ่ีคว�มุ่เพิ่ีย่งพิ่อและมุ่ีปริะสิทธิุผู้ล นอกิจ�กินี�  
มุ่�ติริกิ�ริในกิ�ริแกิ้ไขข้อบกิพิ่ริ�องของกิ�ริควบค่มุ่ภ�ย่ในของ
ฝ่่�ย่บริหิ้�รินั�นมุ่ีปริะสิทธิุผู้ล
 ทั�งนี� ในปี 2565 บริษัิัทฯ ไมุ่�มีุ่กิริณทีี�บริษัิัทถืกูิเปริยี่บเทีย่บ
ปริบั กิล��วโทษั ห้ริอืมุ่ีกิ�ริดำำ�เนินกิ�ริท�งแพิ่�ง โดำย่ห้น�วย่ง�น
กิำ�กิับดำูแล เช้�น สำ�นักิง�นคณะกิริริมุ่กิ�ริกิำ�กิับห้ลักิทริพัิ่ย่์และ
ติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์ (กิ.ล.ติ.) ห้ริอืติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่  
เกิี�ย่วกิับกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิัน
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มาติรกี่ารหรอืขั้ั�นติอนกี่ารอนุมัติิกี่ารที่ำารายกี่ารระหว่างกี่ัน 
ในกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกัินที�เป็นกิ�ริค้�ปกิติิ บริษัิัทมีุ่นโย่บ�ย่
จะดำำ�เนินกิ�ริให้้เป็นไปติ�มุ่ลักิษัณะธุ่ริกิิจ กิ�ริค้�ปกิติิทั�วไป ทั�งนี� 
บริษัิัทจะให้้คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบห้ริอืผูู้้สอบบัญช้ีของบริษัิัท
ห้ริอืผูู้้เช้ี�ย่วช้�ญอิสริะ พิิ่จ�ริณ�สอบ และให้้คว�มุ่เห้็นถึืงคว�มุ่
เห้มุ่�ะสมุ่ของริ�ค�และคว�มุ่สมุ่เห้ติส่มุ่ผู้ลของกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริดำว้ย่ 
 ริ �ย่กิ�ริริะห้ว� �งกิั นที� อ �จ เกิิ ดำ ขึ� น ในอน�คตินั� น 
คณะกิริริมุ่กิ�ริบริิษััทจะต้ิองปฏิิบัติิให้้เป็นไปติ�มุ่กิฎห้มุ่�ย่ว�� 
ดำ้วย่ห้ลักิทริพัิ่ย่์และติล�ดำห้ลักิทริพัิ่ย์่ฯ และข้อบังคับ ปริะกิ�ศ
คำ�สั�งห้ริือข้อกิำ�ห้นดำของติล�ดำห้ลักิทริัพิ่ย่์แห้�งปริะเทศไทย่ 
ริวมุ่ติลอดำถึืงกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่ข้อกิำ�ห้นดำเกิี�ย่วกิับกิ�ริเปิดำเผู้ย่
ขอ้มุ่ลูกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริเกิี�ย่วโย่ง และกิ�ริไดำมุ้่�ห้ริอืจำ�ห้น��ย่ทริพัิ่ย่สิ์น
ที�สำ�คัญของบริิษััทห้ริือบริิษััทย่�อย่ติ�มุ่มุ่�ติริฐ�นกิ�ริบัญช้ีที�
กิำ�ห้นดำโดำย่สภ�วิช้�ช้ีพิ่บัญช้ี 
 ในกิริณีที�มุ่ีริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิันของบริิษััทที�นอกิเห้นือ
จ�กิกิ�ริค้�ปกิติิที�เกิิดำขึ�นกิับบ่คคลที�อ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ล
ปริะโย่ช้น์ มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ ห้ริอือ�จมุ่ีคว�มุ่ขัดำแย่้งท�งผู้ลปริะโย่ช้น์
ในอน�คติ บริษัิัทจะให้ค้ณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบเป็นผูู้ใ้ห้ค้ว�มุ่เห้็น
เกิี�ย่วกิับคว�มุ่จำ�เป็นและคว�มุ่เห้มุ่�ะสมุ่ของริ�ย่กิ�รินั�น ในกิริณี
ที�คณะกิริริมุ่กิ�ริติริวจสอบไมุ่�มีุ่คว�มุ่ช้ำ�น�ญในกิ�ริพิิ่จ�ริณ�
ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกัินที�อ�จเกิิดำขึ�น บริิษััทจะให้้ผูู้้เชี้�ย่วช้�ญอิสริะ
ห้ริือผูู้้สอบบัญชี้ของบริิษััทเป็นผูู้้ให้้คว�มุ่เห้็นเกิี�ย่วกัิบริ�ย่กิ�ริ
ริะห้ว��งกิันดำังกิล��ว เพิ่ื�อนำ�ไปใช้้ปริะกิอบกิ�ริตัิดำสินใจของ 
คณะกิริริมุ่กิ�ริ ห้ริอืผูู้้ถืือห้่้นติ�มุ่แติ�กิริณี ทั�งนี� บริษัิัทจะเปิดำเผู้ย่
ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกัินไว้ในห้มุ่�ย่เห้ติ่ปริะกิอบงบกิ�ริเงนิที�ไดำ้ริบักิ�ริ
ติริวจสอบจ�กิผูู้้สอบบัญช้ีบริษัิัท 
 ผูู้มุ้่สี�วนไดำเ้สีย่ในกิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�ริใดำๆ จะไมุ่�มุ่สิีทธิุออกิเสีย่ง
ห้ริอือนมุ่่ตัิกิิ�ริทำ�ริ�ย่กิ�รินั�นๆ โดำย่บริษัิัทมุ่กีิริะบวนกิ�ริติริวจสอบ 
เพิ่ื�อให้้มุ่ั�นใจว�� ริ�ย่กิ�ริริะห้ว��งกิันไดำ้ กิริะทำ�อย่��งย่่ติิธุริริมุ่ติ�มุ่
ริ�ค�ติล�ดำและเป็นไปติ�มุ่ปกิติิธุ่ริกิจิกิ�ริค�้ (Fair and at arms’ 
length)

กี่ารติ่อติ�านกี่ารทีุ่จรติิคอรร์ปัชุนั
บริษัิัทฯ ให้้คว�มุ่สำ�คญัในกิ�ริติ�อติ�้นกิ�ริท่จริติิคอริร์ิปัช้นัทก่ิริปูแบบ 
โดำย่ปลูกิจติิสำ�นึกิให้้ผูู้้บริหิ้�ริและพิ่นักิง�นของบริษัิัทฯ ท่กิริะดำับ
ให้ต้ิริะห้นักิถึืงผู้ลกิริะทบของกิ�ริทจ่ริติิคอริริร์ิปัช้นัและสริ�้งค��นิย่มุ่
ที�ถืูกิติ้องแกิ�ผูู้้บริหิ้�ริ พิ่นักิง�นและผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ท่กิฝ่่�ย่

  นโยบายกี่ารติอ่ติ�านกี่ารที่จุรติิคอรร์ปัชุนั และแนวรว่ม
ปฏิิบัติิขั้องภาคเอกี่ชุนไที่ยในกี่ารติ่อติ�านกี่ารทีุ่จรติิ
 นอกิเห้นอืจ�กิกิ�ริดำำ�เนนิธุ่ริกิิจภ�ย่ใติห้้ลกัิจริยิ่ธุริริมุ่และ
ค่ณธุริริมุ่แล้ว เมืุ่องไทย่ แคปปิติอล ยั่งยึ่ดำมัุ่�นกิ�ริปฏิิบัติิติ�มุ่
นโย่บ�ย่และแนวท�งปฏิิบัติิในกิ�ริติ�อต้ิ�นกิ�ริท่จริติิคอริร์ิปัช้ัน
ซึ�งปัจจ่บันบริษัิัทฯ ไดำ้ริบักิ�ริริบัริองเป็นสมุ่�ช้ิกิแนวริ�วมุ่ปฏิิบัติิ
ของภ�คเอกิช้นไทย่ในกิ�ริติ�อต้ิ�นกิ�ริท่จริิติ ติั�งแติ�วันที� 21 
พิ่ฤษัภ�คมุ่ 2562 ซึ�งนบัเป็นพิ่ฒัน�กิ�ริที�สำ�คญัย่ิ�งในกิ�ริย่นืย่นัถึืง
คว�มุ่มุ่่�งมุ่ั�นและเจติน�ริมุ่ณ์ของบริษัิัทฯ ที�จะดำำ�เนนิธุ่ริกิิจภ�ย่ใติ้
ห้ลกัิธุริริมุ่�ภบิ�ล และให้ค้ว�มุ่สำ�คญักัิบกิ�ริป้องกินัและกิ�ริติ�อติ�้น
กิ�ริทจ่ริติิคอริริร์ิปัช้นัทก่ิริปูแบบเพิ่ื�อใช้เ้ป็นแนวท�งสู�คว�มุ่สำ�เริจ็
อย่��งย่ั�งย่ืน ทั�งนี�นโย่บ�ย่กิ�ริติ�อติ้�นกิ�ริท่จริติิคอริร์ิปัช้ันของ 
บริษัิัทฯ ไดำ้ถืูกิเผู้ย่แพิ่ริ�ไว้ในห้น้�เว็บไซติ์ของบริษัิัทฯ เพิ่ื�อสื�อส�ริ
ให้้พิ่นักิง�น ลูกิค้� และผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีบท่กิฝ่่�ย่ไดำ้ริับทริ�บและ
ปฏิิบัติิติ�มุ่ ห้�กิมุ่ีกิ�ริละเมุ่ิดำนโย่บ�ย่และแนวปฏิิบัติิแล้วบริษัิัทฯ 
จะลงโทษัท�งวินัย่ติ�มุ่นโย่บ�ย่

  ชุอ่งที่างในกี่ารร�องเรย่นและกี่ารแจ�งเบาะแส
  บริิษััทฯ ไดำ้กิำ�ห้นดำนโย่บ�ย่กิ�ริริับเริื�องริ้องเริีย่น 
(Whistleblower Policy) และเปิดำเผู้ย่ไว้อย่��งช้ัดำเจน 
ริวมุ่ถึืงเปิดำเผู้ย่ช้�องท�งกิ�ริริบัเริื�องริอ้งเริยี่น (Whistleblower 
Channels) ในห้น้�เวบ็ไซติข์องบริษัิัทฯ ส�วน “ติดิำติ�อเริ�” เพิ่ื�อให้้
พิ่นักิง�นและผูู้้มุ่ีส�วนไดำ้เสีย่ของบริษัิัทฯ ไดำ้ริบัทริ�บโดำย่ทั�วกิันซึ�ง
นโย่บ�ย่ดำังกิล��ว นอกิจ�กิกิำ�ห้นดำช้�องท�งกิ�ริริบัเริื�องริอ้งเริยี่น
และเบ�ะแสติ��งๆ แล้วย่ังกิำ�ห้นดำแนวปฏิิบัติิในกิ�ริค่้มุ่คริอง
ผูู้้ริ้องเริยี่นห้ริอืแจง้เบ�ะแสไว้อกีิดำ้วย่

  กี่ารอบรมเกี่่�ยวกี่ับกี่ารปฏิิบัติิงานให�สอดัคล�องกัี่บ
นโยบายและแนวปฏิิบัติิในกี่ารติ่อติ�านกี่ารทีุ่จรติิคอรร์ปัชุนั
 บริิษััทฯ จัดำให้้พิ่นักิง�นและผูู้้บริิห้�ริไดำ้เข้�ริ�วมุ่อบริมุ่
ทำ�คว�มุ่เข้�ใจเกีิ�ย่วกิับนโย่บ�ย่ และแนวปฏิิบัติิในกิ�ริติ�อติ้�น
กิ�ริท่จริติิคอริร์ิปัช้ัน ซึ�งถืือเป็นกิ�ริอบริมุ่ภ�คบังคับในกิ�ริอบริมุ่
ปฐมุ่นิเทศพิ่นักิง�น
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รปู

บริษัิัทฯ ได้ส้อบทานข้อ้มูลูในแบบแสด้งริายการิข้้อมูลูปริะจำำาปีฉบบัน้�แลว้ด้้วยความูริะมัูด้ริะวงั บริษัิัทฯ ข้อริบัริองวา่ข้อ้มูลูดั้งกลา่วถูกูต้อ้ง
คริบถู้วน ไมู่เป็นเท็จำ ไมู่ทำาให้้ผูู้้อ่�นสำาคัญผู้ิด้ห้ริอ่ไมู่ข้าด้ข้้อมููลท้�ควริต้้องแจำง้ในสาริะสำาคัญนอกจำากน้� บริษัิัทฯ ข้อริบัริองว่า
 (1) งบการิเงนิและข้้อมููลทางการิเงนิท้�สรุิปมูาในแบบแสด้งริายการิข้้อมููลปริะจำำาปี ได้้แสด้งข้้อมููลอย่างถููกต้้องคริบถู้วนในสาริะ
สำาคัญเก้�ยวกับฐานะการิเงนิ ผู้ลการิด้ำาเนินงานและกริะแสเงนิสด้ข้องบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อยแล้ว
 (2) บริษัิัทฯ จำดั้ให้้มู้ริะบบเปิด้เผู้ยข้้อมููลท้�ด้้ เพื่่�อให้้แน่ใจำว่าบริษัิัทได้้เปิด้เผู้ยข้้อมููลในส่วนท้�เป็นสาริะสำาคัญทั�งข้องบริษัิัทฯ และ
บริษัิัทย่อยอย่างถููกต้้องคริบถู้วนแล้ว ทั�งควบคุมูดู้แลให้้มู้การิปฏิิบัต้ิต้ามูริะบบด้ังกล่าว
 (3) บริษัิัทฯ จำดั้ให้้มู้ริะบบการิควบคุมูภายในท้�ด้้และควบคุมูดู้แลให้้มู้การิปฏิิบัต้ิต้ามูริะบบด้ังกล่าว ซ่ึ่�งบริษัิัทฯ ได้้แจำง้ข้้อมููลการิ
ปริะเมูินริะบบการิควบคุมูภายใน ณ วันท้�ล่าสุด้ท้�มู้ต้่อผูู้้สอบบัญชี้และกริริมูการิต้ริวจำสอบข้องบริษัิัทฯ แล้วโด้ยคริอบคลุมูถู่งข้้อบกพื่ริอ่ง
และการิเปล้�ยนแปลงท้�สำาคัญมู้ผู้ลกริะทบต้่อการิจำดั้ทำาริายงายทางการิเงนิข้องบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อย
 ในการิน้� เพ่ื่�อเป็นห้ลักฐานว่าเอกสาริทั�งห้มูด้เป็นเอกสาริชีุด้เด้้ยวกันกับท้�บริิษััทฯ ได้้ริับริองความูถููกต้้องแล้วบริิษััทฯ 
ได้้มูอบห้มูายให้้ นางด้าวนภา เพื่ชีริอำาไพื่ ห้ริอ่ นายสุริตั้น์ ฉายาวริเด้ชี เป็นผูู้้ลงลายมู่อชี่�อกำากับเอกสาริน้�ไว้ทุกห้น้าด้้วยห้ากเอกสาริใด้
ไมู่มู้ลายมู่อชี่�อข้อง นางด้าวนภา เพื่ชีริอำาไพื่ ห้ริอ่ นายสุริตั้น์ ฉายาวริเด้ชี กำากับไว้ บริษัิัทฯ จำะถู่อว่าไมู่ใชี่ข้้อมููลข้องบริษัิัทฯ ได้้ริบัริอง
ความูถููกต้้องข้องข้้อมููลแล้วด้ังกล่าวข้้างต้้น

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1. นายชีูชีาต้ิ  เพื่็ชีริอำาไพื่ กริริมูการิและปริะธานกริริมูการิบริหิ้าริ - นายชีูชีาต้ิ เพื่็ชีริอำาไพื่ -

2. นางด้าวนภา  เพื่ชีริอำาไพื่ กริริมูการิและกริริมูการิผูู้้จำดั้การิ - นางด้าวนภา เพื่ชีริอำาไพื่ -

ผู้รบัมอบอำ�น�จ

1. นางด้าวนภา  เพื่ชีริอำาไพื่ กริริมูการิผูู้้จำดั้การิ - นางด้าวนภา เพื่ชีริอำาไพื่ -

2. นายสุริตั้น์ ฉายาวริเด้ชี ริองกริริมูการิผูู้้จำดั้การิ - นายสุริตั้น์ ฉายาวริเด้ชี -

ส่วนที่ 4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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    เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1.1 : รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ

อายุุ   74 ปีี
ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสิระ 
วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก   12  กันยายน 2555
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ  10 ปีี 3 เดืือิน
ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน 
 ปีระธานคณะกรรมการ / ปีระธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน

ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน
 294/10 หม่่ 5 ซอิยนวมินทร ์24 (อุิเทน 13) ถนนนวมินทร ์แขวงคลอิงกุ่ม

  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  
วัุฒิิการศึึกษา   
 หลักส่ตรนักเรยีนนายเรอืิ โรงเรยีนนายเรอืิ (รุน่ที� 66)
 หลักส่ตรเสนาธิการทหารเรอืิ (รุน่ที� 45) โรงเรยีนเสนาธิการทหารเรอืิ
 หลักส่ตรวิทยาลัยการทัพเรอืิ (รุน่ที� 28) วิทยาลัยการทัพเรอืิ
 หลักส่ตรเสนาธิการทหารเรอืิอิอิสเตรเลีย เครอืิรฐัอิอิสเตรเลีย  ปีี พ.ศ.2529
 หลักส่ตรวิทยาลัยป้ีอิงกันราชอิาณาจักัร (รุน่ที� 4515)

การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
 หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที�  82/2010
 หลักส่ตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)

ประวััต่ิการทำางาน
 ต้นหน ร.ล.ท่าจันี กอิงเรอืิปีราบเรอืิดืำานำา กอิงเรอืิยุทธการ
 นายทหารอิาวุธใต้นำา ร.ล.ท่าจันี กอิงเรอืิปีราบเรอืิดืำานำา กอิงเรอืิยุทธการ
 ต้นเรอืิ ร.ล.สารสินธุ กอิงเรอืิปีราบเรอืิดืำานำา กอิงเรอืิยุทธการ
 นายทหารปีราบเรอืิดืำานำา ร.ล.มงกุฎราชกุมาร กอิงเรอืิตรวจัอิา่ว  กอิงเรอืิยุทธการ
 ผู้่้ช่วยต้นปืีน ร.ล.มกุฎราชกุมาร  กอิงเรอืิตรวจัอิา่ว  กอิงเรอืิยุทธการ
 ต้นปืีน ร.ล.มงกุฎราชกุมาร  กอิงเรอืิตรวจัอิา่ว  กอิงเรอืิยุทธการ
 ต้นเรอืิ ร.ล.มงกุฎราชกุมาร  กอิงเรอืิตรวจัอิา่ว  กอิงเรอืิยุทธการ
 ผู้่้บังคับการเรอืิ ร.ล.ส้่ไพรนิทร ์กอิงเรอืิตรวจัอิา่ว กอิงเรอืิยุทธการ
 นายธง ผู้่้ช่วยผู้่้บัญชาการทหารเรอืิ
 รอิงเสนาธิการ สถานีทหารเรอืิกรุงเทพฯ (ปัีจัจุับันคือิ ฐานทัพเรอืิกรุงเทพฯ)
 ผู้่้ช่วยท่ตฝ่่ายทหารเรอืิ ไทย/จัาการต์า
 ผู้่้ช่วยเลขานุการกอิงทัพเรอืิ
 ผู้่้ช่วยเจัา้กรมข่าวทหารเรอืิ

พลเรือเอกอภิิชาติิ เพ็งศรีทอง

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565

278



 รอิงเจัา้กรมข่าวทหารเรอืิ
 ผู้่้อิำานวยการท่าเรอืินำาลึกสัตหีบ ฐานทัพเรอืิสัตหีบ
 ผู้่้บัญชาการกอิงเรอืิลำานำา กอิงเรอืิยุทธการ
 เจัา้กรมส่งกำาลังบำารุงทหาร กอิงบัญชาการทหารส่งสุดื
 ผู้่้บัญชาการโรงเรยีนนายเรอืิ
 ที�ปีรกึษาพิเศษกอิงทัพเรอืิ
 รอิงผู้่้บัญชาการทหารส่งสุดื

การถืือหุ้นในบัรษัิทฯ  
 500,000 หุ้น คิดืเป็ีนรอ้ิยละ  0.024 (ณ วันที�  31  ธันวาคม  2565 )

ต่ำาแหน่งในบัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุนอื�น         
 2558 – ปัีจัจุับัน     ปีระธานกรรมการ และปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ 

   บมจั. เจัเคเอิน็  โกลบอิล มีเดืีย 
 2557 – ปัีจัจุับัน  ปีระธานกรรมการ บมจั. ที เอิ ซี คอินซ่เมอิร ์
 2553 – ปัีจัจุับัน  กรรมการอิสิระ บมจั. เอิส แอินดื์ เจั อินิเตอิรเ์นชั�นแนล 

ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�น ท่�ไม่ใช่บ่ัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุน - ไม่มี –
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำจำะทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัรษัิท - ไม่มี –
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ - ไม่มี -
การเขั้ารว่ัมประช่มุในปี 2565
 ปีระชุมคณะกรรมการบรษัิท จัำานวน 8/8  ครั�ง
 ปีระชุมกรรมการอิสิระ จัำานวน 1/1  ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน  จัำานวน 2/2 ครั�ง
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อายุุ   69 ปีี
ประเภทกรรมการ   กรรมการ
วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก   12 กันยายน 2555
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 10 ปีี 3 เดืือิน
ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน
 กรรมการ/ปีระธานกรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสี�ยง  

ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน
 13 ซอิยจัรญัสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอิอ้ิ เขตบางพลัดื กรุงเทพมหานคร

วัุฒิิการศึึกษา
 ปีรญิญาโท เศรษฐศาสตรธุ์รกิจั (MBE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์2543
 ปีรญิญาโท บรหิารธุรกิจัมหาบัณฑิิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2541
 ปีรญิญาโท การเงนิ OKLAHOMA CITY UNIVERSITY USA 2533

การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
 หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที� SET/2012
 หลักส่ตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)

ประวััต่ิการทำางาน
 บรรษัทเงนิทุนอุิตสาหกรรมแห่งปีระเทศไทย
 ธนาคารกสิกรไทย จัำากัดื (มหาชน)

การถืือหุ้นในบัรษัิทฯ
 710,056,400 หุ้น คิดืเป็ีนรอ้ิยละ 33.49 (ณ วันที� 31 ธันวาคม  2565)

ต่ำาแหน่งในบัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุนอื�น - ไม่มี -
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�น ท่�ไม่ใช่บ่ัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุน
 2560 - ปัีจัจุับัน  กรรมการ/รอิงปีระธานกรรมการ บรษัิท นายณ์ เอิสเตท จัำากัดื

ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำจำะทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัรษัิท - ไม่มี –
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ - ไม่มี -
การเขั้ารว่ัมประช่มุในปี 2565
 ปีระชุมคณะกรรมการบรษัิท จัำานวน 8/8 ครั�ง
 ปีระชุมกรรมการบรหิารความเสี�ยง จัำานวน 2/2 ครั�ง

นายชูชาติิ เพ็ชรอำาไพ

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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อายุุ   69  ปีี
ประเภทกรรมการ   กรรมการ
วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก   12 กันยายน 2555
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 10 ปีี 3 เดืือิน
ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน
 กรรมการ/กรรมการผู้่้จัดัืการ 

ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน
 13 ซอิยจัรญัสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอิอ้ิ เขตบางพลัดื กรุงเทพมหานคร

วัุฒิิการศึึกษา
 ปีรญิญาโท การเงนิ OKLAHOMA CITY UNIVERSITY USA 2532

การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
 หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที� SET/2012

ประวััต่ิการทำางาน
 ผู้่้ช่วยหัวหน้าส่วนบัตรเครดืิต สำานักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย
 ผู้่้ช่วยผู้่้จัดัืการสาขา ธนาคารกสิกรไทย

การถืือหุ้นในบัรษัิทฯ
 720,000,000 หุ้น คิดืเป็ีนรอ้ิยละ 33.96 ( ณ วันที�  31  ธันวาคม  2565 )

ต่ำาแหน่งในบัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุนอื�น - ไม่มี -
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�น ท่�ไม่ใช่บ่ัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุน - ไม่มี -
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำจำะทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัรษัิท - ไม่มี –
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ - ไม่มี -
การเขั้ารว่ัมประช่มุในปี 2565
 ปีระชุมคณะกรรมการบรษัิท จัำานวน 8/8 ครั�ง

นางดาวนภิา เพชรอำาไพ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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อายุุ   70 ปีี
ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสิระ
วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก   12 กันยายน 2555
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ   10 ปีี 3 เดืือิน
ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน
 กรรมการอิสิระ/ปีระธานคณะกรรมการตรวจัสอิบ/

  ปีระธานคณะกรรมการบรรษัทภิิบาลและความยั�งยืน
ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน
 291 ซอิยพัฒนาการ 61 ถนนพัฒนาการ แขวงปีระเวศ เขตปีระเวศ กรุงเทพมหานคร

วัุฒิิการศึึกษา
 ปีรญิญาโท การเงนิ Washington State University, USA

การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
 หลักส่ตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที� 157/2012
 หลักส่ตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที� 13/2013
 หลักส่ตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุน่ที� 7/2015
 หลักส่ตร Easy Listening : เกรด็ืความร่ด้ื้าน AC ที�บัญชีไม่ควรพลาดื ปีระจัำาปีี 2564
 หลักส่ตร Easy Listening : เกรด็ืความร่ด้ื้าน AC ที�บัญชีไม่ควรพลาดื ปีระจัำาปีี 2565
 สัมมนาเผู้ยแพรผู่้ลการศึกษาโครงการ Value of Audit ปีระจัำาปีี 2565

การถืือหุ้นในบัรษัิทฯ
 800,000 หุ้น คิดืเป็ีนรอ้ิยละ 0.038 ( ณ วันที�  31  ธันวาคม 2565 )

ต่ำาแหน่งในบัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุนอื�น
 2553 – ปัีจัจุับัน กรรมการ บมจั. ไอิรา่ แคปีปิีตอิล
 2552 – ปัีจัจุับัน ที�ปีรกึษา บมจั. หลักทรพัย์ ไอิรา่

ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�น ท่�ไม่ใช่บ่ัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุน - ไม่มี –
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัรษัิท - ไม่มี –
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ - ไม่มี –
การเขั้ารว่ัมประช่มุในปี 2565
 ปีระชุมคณะกรรมการบรษัิท จัำานวน 8/8 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการตรวจัสอิบ จัำานวน  7/7  ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการอิสิระ จัำานวน 1/1 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการบรรษัทภิิบาลและความยั�งยืน จัำานวน 2/2 ครั�ง

นางกองแก้ว เป่ี่� ยมด้วยธรรม

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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อายุุ   68 ปีี
ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสิระ
วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก   29 มีนาคม 2560
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ  4 ปีี 9 เดืือิน 
ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน
 กรรมการอิสิระ/กรรมการตรวจัสอิบ/กรรมการบรหิารความเสี�ยง/

  กรรมการบรรษัทภิิบาลและความยั�งยืน
ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน
 244 ซอิยอุิดืมสุข 26 สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

วัุฒิิการศึึกษา
 ปีรญิญาตร ีบัญชีบัณฑิิต จุัฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
 หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP)  รุน่ที�  137/2017
 หลักส่ตร Advance Audit Committee Program (AACP)  รุน่ที�  26/2017
 หลักส่ตร  Risk Management  Program for Corporate Leasers  (RCL)  รุน่ที�  13/2018
 หลักส่ตร Easy Listening : เกรด็ืความร่ด้ื้าน AC ที�บัญชีไม่ควรพลาดื ปีระจัำาปีี 2564
 หลักส่ตร Easy Listening : เกรด็ืความร่ด้ื้าน AC ที�บัญชีไม่ควรพลาดื ปีระจัำาปีี 2565

ประวััต่ิการทำางาน
 พ.ศ.2557 - 2558   หัวหน้าฝ่่ายบรกิารศุลกากร ดื่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร
 พ.ศ.2555 - 2556   หัวหน้าฝ่่ายบัญชีและอิากร สำานักงานศุลกากรตรวจัขอิงผู้่้โดืยสารท่าอิากาศยานสุวรรณภิ่มิ กรมศุลกากร

  พ.ศ.2553 - 2554  หัวหน้าฝ่่ายตรวจัสอิบเขตปีลอิดือิากร กอิงสิทธิปีระโยชน์ทางภิาษีอิากร กรมศุลกากร
การถืือหุ้นในบัรษัิทฯ - ไม่มี -
ต่ำาแหน่งในบัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุนอื�น - ไม่มี -
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�น ท่�ไม่ใช่บ่ัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุน - ไม่มี -
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำจำะทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัรษัิท - ไม่มี –
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ - ไม่มี -
การเขั้ารว่ัมประช่มุในปี 2565
 ปีระชุมคณะกรรมการบรษัิท จัำานวน 8/8 ครั�ง
 ปีระชุมกรรมการอิสิระ จัำานวน 1/1 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการตรวจัสอิบ จัำานวน 7/7 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง จัำานวน 2/2 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการบรรษัทภิิบาลและความยั�งยืน จัำานวน 2/2 ครั�ง

นางนงนุช ดาวาสุวรรณ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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อายุุ   65 ปีี
ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสิระ
วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก   17 สิงหาคม 2563
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ  2 ปีี 4 เดืือิน
ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน
 กรรมการอิสิระ/ปีระธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง/กรรมการตรวจัสอิบ/

  กรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน
ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน
 64/16 ซอิยเจัรญิมิตร แขวงพระโขนงเหนือิ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วัุฒิิการศึึกษา
 ปีรญิญาโท บรหิารธุรกิจั จุัฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปีรญิญาตร ีบัญชีบัณฑิิต มหาวิทยาลัยอิสัสัมชัญ

การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
 หลักส่ตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที� 72/2549
 หลักส่ตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที� 14/2549
 หลักส่ตร Director Diploma Examination รุน่  20/2549,
 หลักส่ตร Risk Management Program for Corporate Leaders  (RCL 24/2021)
 หลักส่ตร Easy Listening : เกรด็ืความร่ด้ื้าน AC ที�บัญชีไม่ควรพลาดื ปีระจัำาปีี 2564
 หลักส่ตร Easy Listening : เกรด็ืความร่ด้ื้าน AC ที�บัญชีไม่ควรพลาดื ปีระจัำาปีี 2565
 สัมมนาเผู้ยแพรผู่้ลการศึกษาโครงการ Value of Audit ปีระจัำาปีี 2565

การถืือหุ้นในบัรษัิทฯ - ไม่มี -
ต่ำาแหน่งในบัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุนอื�น
 2551 – ปัีจัจุับัน ปีระธานกรรมการธรรมาภิิบาล สรรหา และพิจัารณาค่าตอิบแทน บรษัิทโกลบอิล คอินเนคชั�นส์ จัำากัดื (มหาชน)
 2549 – ปัีจัจุับัน ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ บรษัิทโกลบอิล คอินเนคชั�นส์ จัำากัดื (มหาชน)
 2565 – ปัีจัจุับัน ปีระธานบรหิารความเสี�ยง/กรรมการตรวจัสอิบ บรษัิท เน็กซ์ พอิยท์ จัำากัดื (มหาชน)

ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�ไม่ใช่บ่ัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุน
 2561 – 2563  กรรมการบรหิาร บรษัิท ฟิิลอิพั จัำากัดื
 2560 – 2564  ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบบรษัิท แอิดืวานซ์ เพาเวอิร ์คอินเวอิรช์ั�น จัำากัดื
 2554 – 2558  ผู้่้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอิบครวั จั.ปีราจันีบุรี
 2557 - 2559  กรรมการบรหิาร บรษัิท ไอิทีเอิก๊ซ์ คอิรป์ีอิเรชั�น จัำากัดื
 2550 - 2556  ที�ปีรกึษาทางการเงนิ บรษัิท โรงงานนำาตาลทรายขาว เริ�มอุิดืม จัำากัดื

ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัรษัิท - ไม่มี –
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ - ไม่มี –
การเขั้ ารว่ัมประช่มุในปี 2565
 ปีระชุมคณะกรรมการบรษัิท จัำานวน 8/8 ครั�ง
 ปีระชุมกรรมการอิสิระ จัำานวน 1/1 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง จัำานวน 2/2 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการตรวจัสอิบ จัำานวน 7/7 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน จัำานวน 2/2 ครั�ง 

นายสุชาติิ ศุภิพยัคฆ์์

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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อายุุ   41 ปีี
ประเภทกรรมการ   กรรมการ 
วัันแต่่งต่ั�งครั�งแรก   18 เมษายน 2562
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ  3 ปีี 8 เดืือิน
ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน
 กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิิบาลและความยั�งยืน/กรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน

ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน
 13 ซอิยจัรญัสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอิอ้ิ เขตบางพลัดื กรุงเทพมหานคร

วัุฒิิการศึึกษา
 ปีรญิญาเอิก ปีรชัญาดืุษฎีบัณฑิิต (การจัดัืการมรดืกทางสถาปัีตยกรรมกับการท่อิงเที�ยว) มหาวิทยาลัยศิลปีากร
 ปีรญิญาโท Master of science in Major Programme Management, University of Oxford
 ปีรญิญาโท Master of  Business Administration with Concentrations in Strategic Management and 

  International Business จุัฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปีรญิญาตร ีInternational Management with a Concentration in Finance 

  Dominican University of California
การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
 หลักส่ตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที� 277/2019 
 หลักส่ตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ที�  22/2019

ประวััต่ิการทำางาน
 2555 – 2558 อิาจัารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปีากร
 2558 – 2564  อิาจัารย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปีากร

การถืือหุ้นในบัรษัิทฯ  
 902,100 หุ้น คิดืเป็ีนรอ้ิยละ 0.043 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2565) 

ต่ำาแหน่งในบัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุนอื�น - ไม่มี –
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�น ท่�ไม่ใช่บ่ัรษัิทจำดำทะเบ่ัยุน - ไม่มี –
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำจำะทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัรษัิท - ไม่มี –
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ - ไม่มี -
การเขั้ารว่ัมประช่มุในปี 2565
 ปีระชุมคณะกรรมการบรษัิท จัำานวน 8/8 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน จัำานวน 2/2 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการบรรษัทภิิบาลและความยั�งยืน จัำานวน 2/2  ครั�ง

ดร.ศึกษิิติ เพชรอำาไพ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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เอกสารแนบ 1.3 : รายละเอยีดผู้รับผิดชอบโดยติรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี  

หัวข้อ รายละเอยีด

ชื�อิ – นามสกุล นายสุรตัน์ ฉายาวรเดืช (ผู้่้รบัผู้ิดืชอิบส่งสุดืในสายงานบัญชีและการเงนิ)

อิายุ 53 ปีี

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปีรญิญาโท การเงนิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
 ปีรญิญาโท บรหิารธุรกิจั จุัฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปีรญิญาตร ีบัญชีบัณฑิิต จุัฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที�ไดื้รบัการแต่งตั�ง 17  มกราคม  2556

ปีระวัติการดืำารงตำาแหน่งในบรษัิทฯ  ปีี 2564 - ปัีจัจุับนั   รอิงกรรมการผู่้จ้ัดัืการ บรษัิท เมอืิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน) 
 ปีี 2562 –2564  ผู่้ช่้วยกรรมการผู่้จ้ัดัืการ บรษัิท เมอืิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน)  
 ปีี 2556 – 2561  ผู้่้ช่วยกรรมการผู้่้จัดัืการ บรษัิท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื (มหาชน) 

สัดืส่วนการถือิหุ้นในบรษัิทฯ  
(จัำานวนหุ้น/รอ้ิยละ)

ไม่มีการถือิหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอิบครวั  
ระหว่างกรรมการและผู้่้บรหิาร 

ไม่มี

การดืำารงตำาแหน่งในบรษัิทอิื�นๆ ไม่มี

การดืำารงตำาแหน่งเป็ีนกรรมการ 
ในบรษัิทอิื�น

ไม่มี

การฝึ่กอิบรมที�เกี�ยวข้อิง ปีี 2558   หลักส่ตร CFO Current Issues 
ปีี 2559   โครงการพัฒนาความร่ต้่อิเนื�อิงโดืยการศึกษาดื้วยตนเอิง  
  (Self-Study CPD) ครั�งที� 1/2559   
ปีี 2560   โครงการพัฒนาความร่ต้่อิเนื�อิงโดืยการศึกษาดื้วยตัวเอิง  
  (Self-Study CPD) ครั�งที� 1/2560 
  โครงการพัฒนาความร่ต้่อิเนื�อิงโดืยการศึกษาดื้วยตัวเอิง  
  (Self-Study CPD) ครั�งที� 2/2560 
  Orientation Course – CFO focus on financial reporting รุน่ที� 2 
  การเตรยีมตวัผู้่้สอิบบัญชีและผู่้ต้รวจัสอิบภิายใน “Working Paper for  
  Better Corruption Prevention” 
ปีี 2561  โครงการพัฒนาความร่ต้่อิเนื�อิงโดืยการศึกษาดื้วยตนเอิง  
  (Self-Study CPD)ครั�งที� 1/2561 
ปีี 2562  โครงการพัฒนาความร่ต้่อิเนื�อิงโดืยการศึกษาดื้วยตนเอิง  
  (Self-Study CPD) ครั�งที� 1/2562 
  โครงการพัฒนาความร่ต้่อิเนื�อิงโดืยการศึกษาดื้วยตนเอิง  
  (Self-Study CPD) ครั�งที� 3/2562 
ปีี 2563  หลักส่ตร Financial Risk Management & Strategies in  
  Digital World รุน่ที� 1 
  หลักส่ตร Retail Credit Scoring Model Development and  
  Application รุน่ที� 5 
  หลักส่ตร มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ IFRS 9 ผู้ลกระทบต่อิ 
  สถาบันการเงนิ รุน่ที� 8 

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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หัวข้อ รายละเอยีด

ชื�อิ – นามสกุล นางสาววิมลรตัน์   หน่จุัล (ผู้่้ควบคุมดื่แลการทำาบัญชี)

อิายุ 54 ปีี

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปีรญิญาโท การบญัช ีมหาวทิยาลยัธุรกิจับัณฑิติย ์
 ปีรญิญาตร ีการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคำาแหง

วันที�ไดื้รบัการแต่งตั�ง 7 มีนาคม 2546

ปีระวัติการดืำารงตำาแหน่งในบรษัิทฯ ปีี 2562 – ปัีจัจุับัน ผู้่้จัดัืการฝ่่ายบัญชี บรษัิท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน)  
ปีี 2560 – 2561 ผู้่้จัดัืการฝ่่ายบัญชี บรษัิท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื (มหาชน) 
ปีี 2555 – 2559 รอิงผู้่้จัดัืการฝ่่ายบัญชี บรษัิท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื (มหาชน)

สัดืส่วนการถือิหุ้นในบรษัิทฯ  
(จัำานวนหุ้น/รอ้ิยละ)

จัำานวนหุ้น 504,000/รอ้ิยละ 0.024 (ณ วันที�  31 ธันวาคม  2565)

ความสัมพันธ์ทางครอิบครวั  
ระหว่างกรรมการและผู้่้บรหิาร 

ไม่มี

การดืำารงตำาแหน่งในบรษัิทอิื�นๆ ไม่มี

การดืำารงตำาแหน่งเป็ีนกรรมการ 
ในบรษัิทอิื�น

บรษัิท เมือิงไทยลิสซิ�ง อินิชัวรนัส์ โบรกเกอิร ์จัำากัดื

การฝึ่กอิบรมที�เกี�ยวข้อิง ปีี 2559  หลักส่ตร ภิาษีทั�งระบบจัากรายไดื้-รายจัา่ยขอิงกิจัการในช่วงสิ�นปีี/จัำานวนชั�วโมง 
  อิบรม  6 ชั�วโมง  
  หลักส่ตร เทคนิคการวางระบบบัญชีอิย่างไรให้สอิดืคล้อิงกับมาตรฐานรายงาน 
  ทางการเงนิ/จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง 
ปีี 2560  หลักส่ตร บัญชีไดื้มาตรฐาน รายการทางภิาษีถ่กต้อิง/จัำานวนชั�วโมงอิบรม  
  6.30 ชั�วโมง 
  หลักส่ตร ข้อิควรระวังในการยื�นงบการเงนิปีี 2560 และการเตรยีมความพรอ้ิม 
  สำาหรบัการนำาส่งงบการเงนิปีี 2561/จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง 
ปีี 2561  หลักส่ตร การบัญชีเกี�ยวกับเครื�อิงมือิทางการเงนิและการป้ีอิงกันความเสี�ยง/ 
   จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง 
  หลักส่ตร เจัาะปีระเดื็นเอิกสารรบั–จัา่ย Update กฎหมายใหม่ล่าสุดื/ 
  จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง 
ปีี 2562  หลักส่ตร 5 Steps New TFRS 15 : ผู้ลกระทบทางบัญชี-ภิาษี/จัำานวนชั�วโมง 
  อิบรม 7 ชั�วโมง 
  หลักส่ตร Accounting & Taxation Update ล่าสุดืเรื�อิงที�นักบัญชีต้อิงร่/้ 
  จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง 
ปีี 2563  หลักส่ตร เจัาะลึกการวิเคราะห์งบการเงนิ/จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง 
  หลักส่ตร สิทธิปีระโยชน์ทางภิาษีและผู้ลกระทบทางบัญชี/จัำานวนชั�วโมงอิบรม  
  6.30 ชั�วโมง 
ปีี  2564  PDPA for Accounting and Finance/จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง 
  การแก้ปัีญหาและกลวิธีการตรวจัสอิบการทำางานบัญชี-ภิาษี สำาหรบัผู้่้จัดัืการ 
  ฝ่่ายบัญชี/จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง 
  Data Analytics for Internal Auditor/จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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เอกสารแนบ 1.4 รายละเอยีด เลขานุการบริษัิทฯ

หัวข้อ รายละเอยีด

ชื�อิ – นามสกุล นางสาวมลฑิล อิอ่ินแผู้น

อิายุ 49 ปีี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปีรญิญาตร ีสาขาบรหิารและการจัดัืการ มหาวิทยาลยัราชภิฏัสวนดุืสิต (กรุงเทพฯ)

วันที�ไดื้รบัการแต่งตั�ง 14 พฤษภิาคม 2557

ปีระวัติการดืำารงตำาแหน่งในบรษัิทฯ ปีี 2557 – ปัีจัจุับัน เลขานุการบรษัิท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน)  
ปีี 2554 – 2556 หัวหน้าส่วนบัญชี บรษัิท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื  
ปีี 2548 – 2553 หัวหน้าส่วนธุรการ บรษัิท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื

สัดืส่วนการถือิหุ้นในบรษัิทฯ  
(จัำานวนหุ้น/รอ้ิยละ)

94,000 หุ้น/คิดืเป็ีนรอ้ิยละ 0.004  (ณ วันที�  31 ธันวาคม  2565)

ความสัมพันธ์ทางครอิบครวั  
ระหว่างกรรมการและผู้่้บรหิาร 

ไม่มี

การดืำารงตำาแหน่งในบรษัิทอิื�นๆ ไม่มี

การดืำารงตำาแหน่งเป็ีนกรรมการ 
ในบรษัิทอิื�น

ไม่มี

การฝึ่กอิบรมที�เกี�ยวข้อิง 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  รุน่ 1 
ปีี 2563  หลักส่ตร ASEAN CG Scorecard Coaching 2020 รุน่ที�  4 
ปีี 2564  หลักส่ตร CGR Workshop 2021  
ปีี 2565  หลักส่ตร CGR Workshop 2022  
  หลักส่ตร ติวเข้มให้เต็ม 100 New AGM Checklist 2023

** ปีี 2556 : เข้ารบัการอิบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�และความร่พ้ื�นฐานขอิงเลขานุการบรษัิท 
กับสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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เลขานุการบริษัิท

ในการปีระชุมคณะกรรมการบรษัิทครั�งที� 3/2557 เมื�อิวันที� 14 พฤษภิาคม 2557 คณะกรรมการบรษัิทไดื้มีมติให้แต่งตั�ง นางสาวมลฑิล  
อิอ่ินแผู้น ดืำารงตำาแหนง่เลขานกุารบรษัิท เพื�อิใหเ้ป็ีนไปีตามมาตร 89/15 ขอิงพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดืหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
แก้ไขโดืยพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดืหลักทรพัย์ (ฉบับที� 4) พ.ศ.2551 ทั�งนี�หน้าที�ความรบัผู้ิดืชอิบขอิงเลขานุการบรษัิท มีดืังนี�
 1. ดื่แลและให้คำาแนะนำาแก่กรรมการและผู้่้บรหิารเกี�ยวกับการปีฏิบัติตามกฎหมาย ข้อิกำาหนดื กฎระเบียบและข้อิบังคับขอิง 
บรษัิทฯ และติดืตามดื่แลให้มีการปีฏิบัติอิย่างถ่กต้อิงสมำาเสมอิ
 2. รบัผู้ิดืชอิบในการจัดัืปีระชุมคณะกรรมการบรษัิทและการปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นรวมทั�งดื่แลปีระสานงานให้มีการปีฏิบัติตามมติขอิง
ที�ปีระชุม
 3. ดื่แลให้การเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลและรายงานสารสนเทศในส่วนที�รบัผู้ิดืชอิบเป็ีนไปีตามระเบียบและข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรพัย์
แห่งปีระเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดืหลักทรพัย์ รวมถึงกฎหมายที�เกี�ยวข้อิง
 4. จัดัืทำาและเก็บรกัษาเอิกสารดืังต่อิไปีนี�
  4.1 ทะเบียนกรรมการ
  4.2 หนังสือินัดืปีระชุมคณะกรรมการและรายงานการปีระชุมคณะกรรมการ
  4.3 หนังสือินัดืปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น และรายงานการปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น
  4.4 รายงานปีระจัำาปีีขอิงบรษัิทฯ
  4.5 รายงานการมีส่วนไดื้เสียขอิงกรรมการผู้่้บรหิาร ทั�งนี� บรษัิทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี 
เลขานุการบรษัิทจังึไดื้ผู้่านการอิบรมหลักส่ตรที�สำาคัญซึ�งจัดัืโดืยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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เอกสารแนบ 2 :  รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัิทย่อย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565

รายชื�อ บริษัิท เมืองไทย แคปี่ปิี่ติอล 
จำากัด (มหาชน)

บริษัิท เมืองไทย ลิสซิ�ง  
อนิชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด 

บริษัิท เมืองไทย  
ลิสซิ�ง จำากัด

บริษัิท เมืองไทย  
เพย์ เลเทอร์ จำากัด

1. นายช่ชาติ เพ็ชรอิำาไพ /, // / / /

2. นางดืาวนภิา เพชรอิำาไพ /,M / / /

3. นายสุรพงษ์ เพ็ชรอิำาไพ M / - -

4. นางสาววิมลรตัน์ หน่จุัล M / - -

5. นายศึกษิต เพชรอิำาไพ / - - /

6. นายปีรทิัศน์ เพชรอิำาไพ M - / /

หมายเหตุ:  
/ =   กรรมการ 
// =   ประธานกรรมการ 
M =  ผู้บรหิาร

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกี�ยวกบัหวัหน้างานผู้ติรวจสอบภิายใน และหัวหน้างานกำากับดแูลการปี่ฏบัิติงิาน 
ของบริษัิทฯ (Compliance )

1. รายุละเอยุ่ดำเก่�ยุวักับัหัวัหน้างานผ้่ต่รวัจำสอบัภายุใน  

หัวข้อ รายละเอยีด

ชื�อิ – นามสกุล นายเฉลิม   อินิหอิม

อิายุ 47  ปีี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปีรญิญาตร ี บัญชีบัณฑิิต  สาขาการบัญชี วิทยาลัยภิาคกลาง นครสวรรค์

ปีระสบการณ์ทำางาน ปีี 2561 – ปัีจัจุับัน ผู้่้ช่วยผู้่้จัดัืการฝ่่ายตรวจัสอิบ บรษัิท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน) 
ปีี 2558 – 2561 ผู้่้ช่วยผู้่้จัดัืการฝ่่ายตรวจัสอิบ บรษัิท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื (มหาชน)  
ปีี 2551 – 2558 หัวหน้าส่วนตรวจัสอิบ บรษัิท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื 
ปีี 2545 – 2551 หัวหน้าหน่วยตรวจัสอิบ บรษัิท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื 
ปีี 2542 – 2545 พนักงานตรวจัสอิบ บรษัิท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื

การฝึ่กอิบรมที�เกี�ยวข้อิง   หลักส่ตรกฎหมายคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล สำาหรบัตรวจัสอิบภิายใน 
   (PDPA for Internal Audit) จัดัืโดืยสมาคมรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  การทุจัรติในอิงค์กรจัากการตรวจัสอิบภิายใน พรอ้ิมแนวทางการควบคุมภิายในเพื�อิป้ีอิงกันการ 

    ทุจัรติ จัดัืโดืยบรษัิทฝึ่กอิบรมและสัมมนาธรรมนิติ จัำากัดื 
  การป้ีอิงกันการทุจัรติในอิงค์กร จัำานวน 6 วัน จัดัืโดืยสภิาวิชาชีพบัญชี 
  Anti-Corruption: The Practical Guide 26/2016 จัดัืโดืยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ 

    บรษัิทไทย (IOD) 
  การเขียนรายงานตรวจัสอิบ จัดัืโดืยสภิาวิชาชีพบัญชี 
  บทบาทการกำากับดื่แลกิจัการหลังการเปิีดืเสร ีAEC จัดัืโดืยสมาคมผู้่้ตรวจัสอิบภิายใน 

   แห่งปีระเทศไทย 
  หลักฐานการตรวจัสอิบกระดืาษทำาการ จัดัืโดืยสมาคมผู้่้ตรวจัสอิบภิายในแห่งปีระเทศไทย 
  การปีระกันคุณภิาพขอิงงานตรวจัสอิบภิายในจัดัืโดืยสภิาวิชาชีพบัญชี 
  กรอิบการบรหิารความเสี�ยงดื้านการทุจัรติ รุน่ที� 2/2565 จัดัืโดืย สภิาวิชาชีบัญชี 
  สัมมนาเผู้ยแพรผู่้ลศึกษาโครงการ Value of Audit ปีระจัำาปีี 2565 จัดัืโดืย สำานักงาน 

   คณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดืหลักทรพัย์ (กลต.)

 หน้าที�ความรบัผู้ิดืชอิบ   จัดัืทำาแผู้นการตรวจัสอิบ เสนอิต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบเพื�อิอินุมัติ 
  สอิบทานและปีระเมินความเพียงพอิและความมีปีระสิทธิผู้ลขอิงการควบคุมภิายในการบรหิาร 

   ความเสี�ยง การกำากบัดืแ่ลการดืำาเนนิงาน และความเพียงพอิขอิงมาตรการการจัดัืการขอิงบรษัิทฯ 
  ปีระเมินความถ่กต้อิง ความน่าเชื�อิถือิ ความเพียงพอิและความมีปีระสิทธิภิาพขอิงการควบคุม 

   ภิายในขอิงระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศ รวมถึงความปีลอิดืภิัยขอิงระบบสารสนเทศ 
  ตรวจัสอิบการดืำาเนินงานขอิงหน่วยงานภิายในบรษัิทฯ ใหเ้ป็ีนไปีตามนโยบาย แผู้นงาน ระเบยีบ  

   ข้อิบังคับขอิงบรษัิทฯ รวมทั�งข้อิกำาหนดื กฎหมาย หรอืิกฎเกณฑิ์ที�เกี�ยวข้อิงเพื�อิปีระเมินความมี 
   ปีระสิทธิภิาพและปีระสิทธิผู้ลขอิงระบบการควบคุมภิายใน 
  รายงานผู้ลการตรวจัสอิบภิายในต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบอิย่างสมำาเสมอิทุกไตรมาส รวมทั�ง 

   เสนอิแนวทางในการแก้ไขกระบวนการนั�นๆ ตลอิดืจันแนวทางการปีฏิบัติเพื�อิให้บรษัิทฯ มีระบบ 
   ควบคุมภิายในที�เหมาะสม

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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2. หัวัหน้างานกำากับัด่ำแลการปฏิบััต่ิงานขัองบัรษัิทฯ  (Compliance)

หัวข้อ รายละเอยีด

ชื�อิ – นามสกุล นางสาวพิชญ์ชิชา ปัีงเส็ง

อิายุ 29  ปีี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปีรญิญาตร ี นิติศาสตรบ์ัณฑิิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีระสบการณ์ทำางาน ปีี 2565 – ปัีจัจุับัน  ผู้่้ช่วยผู้่้ชำานาญการฝ่่ายกำากับดื่แลการปีฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
                             บรษัิท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน)   
ปีี 2562 - 2565     พนักงานกำากับการปีฏิบัติงานและธุรกิจั ธนาคารอิอิมสิน

การฝึ่กอิบรมที�เกี�ยวข้อิง   หลักส่ตร ผู้่ก้ำากับด่ืแลการปีฏิบัติงานดืา้นธุรกิจัการธนาคารพาณชิย์(Compliance Officer)”  
    รุน่ที� 14 จัดัืโดืยมหาวิทยาลัยจุัฬาลงกรณ์ 
  หลักส่ตรเกี�ยวกับการป้ีอิงกันและปีราบปีรามการฟิอิกเงนิและการป้ีอิงกันและปีราบปีราม 

    การสนบัสนนุทางการเงนิแกก่ารกอ่ิการรา้ยและการแพรข่ยายอิาวธุที�มอีิานภุิาพทำาลายล้างส่ง  
    สำาหรบัผู้่้มีหน้าที�รายงานกลุ่มผู้่้ปีระกอิบอิาชีพตามมาตรา 16 (รป่ีแบบ E-learning รุน่ที� 1  
    ปีีงบปีระมาณ 2566) โดืยสำานักงานป้ีอิงกันและปีราบปีรามการฟิอิกเงนิ (ปีปีง.)

หน้าที�ความรบัผู้ิดืชอิบ    จัดัืทำาแผู้นงานการกำากับดื่แลการปีฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบปีระจัำาปีี (Annual  
    Compliance Program) และ ค่่มือิการปีฏิบัติงานฝ่่ายกำากับดื่แลการปีฏิบัติตามกฎหมาย 
    และกฎระเบียบ 
   ทบทวนกฎบตัรฝ่่ายกำากบัการปีฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบยีบ (Compliance Charter)
   ปีระสานงานหน่วยงานทางการเพื�อิขอิใบอินุญาต 
   ทบทวนนโยบายนโยบายการบรหิารจัดัืการดื้านการให้บรกิารล่กค้าอิย่างเป็ีนธรรม  

    (Market Conduct) 
   ทบทวนนโยบาย ระเบียบปีฏิบัติดื้านการป้ีอิงกันและปีราบปีรามการฟิอิกเงนิและการป้ีอิงกัน 

    และปีราบปีรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อิการรา้ยและการแพรข่ยายอิาวุธที�มี 
    อิานุภิาพทำาลายล้างส่ง 
   ดื่แลให้มีการปีฏิบัติงานตามกฎหมายดื้านการป้ีอิงกันและปีราบปีรามการฟิอิกเงนิและการ 

    ป้ีอิงกันและปีราบปีรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อิการรา้ยและการแพรข่ยายอิาวุธที� 
    มีอิานุภิาพทำาลายล้างส่ง เช่น การรายงานธุรกรรมเงนิสดื/ธุรกรรมที�มีเหตุอินัควรสงสัย 
   ทบทวนนโยบายการคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล (PDPA) 
   ปีฏบัิตติามแนวทางการคุ้มครอิงข้อิมล่ส่วนบคุคล เช่น การปีระเมนิผู้ลกระทบด้ืานการคุ้มครอิง 

    ข้อิม่ลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment, DPIA), การบรหิารการขอิใช้ 
    สิทธิขอิงเจัา้ขอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล, การแจัง้เตือินและมาตรการเยียวยาเจัา้ขอิงข้อิม่ล 
    ส่วนบุคคล เป็ีนต้น 
   การอิบรมพนักงานเกี�ยวกับกฎหมายที�เกี�ยวข้อิง เช่น กฎหมายป้ีอิงกันและปีราบปีรามการ 

    ฟิอิกเงนิ, กฎหมายเกี�ยวกับการคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล 
   สอิบทานการปีฏิบัติงานดื้านที�เกี�ยวข้อิงกับกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อิง 
   ตรวจัสอิบการดืำาเนินงานขอิงหน่วยงานภิายในบรษัิทฯ ให้เป็ีนไปีตามนโยบาย แผู้นงาน  

    ระเบียบ ข้อิบังคับขอิงบรษัิทฯ รวมทั�งข้อิกำาหนดื กฎหมาย หรอืิกฎเกณฑิ์ที�เกี�ยวข้อิงและ 
    เสนอิแนวทางการปีฏิบัติเพื�อิให้มีความครบถ้วน ถ่กต้อิง เหมาะสม 
   ให้คำาปีรกึษากฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกับบรษัิทฯ 

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)

295



เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที�ใช้ในการปี่ระกอบธุรกิจ และรายละเอยีดเกี�ยวกับการปี่ระเมินราคาทรัพย์สิน

1. ทรพัิยุ์สินท่�ใช่ใ้นการประกอบัธุุรกิจำ
   ใบัอนุญาต่ในการประกอบัธุุรกิจำสินเช่ื�อ
 เนื�อิงจัากบรษัิทฯ เป็ีนบรษัิทฯ  ที�มใิชส่ถาบนัการเงนิ (Non-Bank) ปีระกอิบธุรกจิัใหบ้รกิารสินเชื�อิดืว้ยใบอินญุาตปีระกอิบธุรกจิั
ภิายใต้การกำากับขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย ดืังนี�
 (1) ใบอินุญาตปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิส่วนบุคคลภิายใต้การกำากับ
 อินุญาตให้ปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักปีระกัน โดืยปัีจัจุับันมีการกำาหนดือิตัราดือิกเบี�ยไม่เกินรอ้ิยละ 25 ต่อิปีี 
และสินเชื�อิจัำานำาทะเบียนรถโดืยปัีจัจุับันมีการกำาหนดือิตัราดือิกเบี�ยไม่เกินรอ้ิยละ 24 ต่อิปีี
 (2) ใบอินุญาตปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิรายย่อิยเพื�อิการปีระกอิบอิาชีพภิายใต้การกำากับ
 อินุญาตใหป้ีระกอิบธุรกจิัสินเชื�อิรายยอ่ิยซึ�งมวีตัถปุีระสงคเ์พื�อิการปีระกอิบอิาชพีแบบไมม่หีลกัปีระกนั โดืยมกีารกำากบัวงเงนิไม่เกิน 
100,000 บาท และอิตัราดือิกเบี�ยไม่เกินรอ้ิยละ 33 ต่อิปีี
 ทั�งนี�ค่่แข่งขันในอุิตสาหกรรมส่วนใหญ่ จังึเป็ีนผู้่้ปีระกอิบการสินเชื�อิทะเบียนรถที�มีใบอินุญาตในการปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิส่วน
บคุคลภิายใตก้ารกำากบัใบอินญุาตในการปีระกอิบธุรกจิัสินเชื�อิรายยอ่ิยเพื�อิการปีระกอิบอิาชพีภิายใตก้ารกำากบั จัากธนาคารแหง่ปีระเทศไทย
หรอืิใบอินุญาตปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิรายย่อิยระดืับจังัหวัดืภิายใต้การกำากับ (Pico Finance) จัากกระทรวงการคลัง ซึ�งใบอินุญาตดืัง
กล่าวนับเป็ีนอุิปีสรรคในการเข้าส่่อุิตสาหกรรม (Barrier to entry) ที�สำาคัญปีระเภิทหนึ�ง โดืยผู้่้ปีระกอิบการที�มีความสนใจัเข้าส่่การ
แข่งขันในอุิตสาหกรรมหรอืิผู้่้ปีระกอิบการที�ไดื้รบัใบอินุญาตในการปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิแล้วนั�นจัะต้อิงมีความสามารถในการรกัษาและ
ดืำารงไว้ซึ�งมาตรฐานดื้านต่างๆ เพื�อิให้สอิดืคล้อิงกับกฎเกณฑิ์กำากับ

   ทรพัิยุ์สินถืาวัรหลักท่�ใช่ใ้นการประกอบัธุุรกิจำ
 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2565 บรษัิทฯ มีทรพัย์สินถาวรหลักที�ใช้ในการปีระกอิบธุรกิจั โดืยมีม่ลค่าสุทธิตามบัญชีทั�งสิ�น 1,112.13 
ล้านบาท โดืยมีอิาคารสำานักงานใหญ่ ตั�งอิย่่เลขที� 332/1 ถนนจัรญัสนิทวงศ์ แขวงบางพลัดื เขตบางพลัดื กรุงเทพมหานคร และมีสาขา
ที�ทำาการขอิงบรษัิทฯ เพียง 7 สาขา ที�บรษัิทฯ เป็ีนเจัา้ขอิง สาขาที�ทำาการขอิงบรษัิทฯ เกือิบทั�งหมดืเป็ีนอิาคารเช่าทั�งสิ�น

รายการทรพัย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ม่ลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ภิาระผู้่กพัน

1. ที�ดืิน 7 แปีลง บรษัิทเป็ีนเจัา้ขอิง 257.47 ไม่มีภิาระผู้่กพัน

2. อิาคารสำานักงาน บรษัิทเป็ีนเจัา้ขอิง 351.10 ไม่มีภิาระผู้่กพัน

3. ส่วนปีรบัปีรุงอิาคาร บรษัิทเป็ีนเจัา้ขอิง 503.56 ไม่มีภิาระผู้่กพัน

2. รายุละเอยุ่ดำเก่�ยุวักับัการประเมินราคาทรพัิยุ์สิน
- (ปีรากฏตามหมายเหตุปีระกอิบงบการเงนิ ข้อิที� 10)

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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เอกสารแนบ 5 : นโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี

คณะกรรมการบรษัิท ไดื้ตระหนักถึงความสำาคัญขอิงการกำากับ
ดื่แลกิจัการ (Corporate Governance) เป็ีนการแสดืงถึงการมี
ระบบบริหารจััดืการที�มีปีระสิทธิภิาพ โปีร่งใส ตรวจัสอิบไดื้
ช่วยสร้างความเชื�อิมั�นและความมั�นใจัต่อิผู้่้ถือิหุ้น ผู้่้ลงทุน ผู้่้มี
ส่วนไดืเ้สียและผู้่ท้ี�เกี�ยวขอ้ิงทกุฝ่่าย อินัจัะนำาไปีส่่การเพิ�มมล่คา่และ
ส่งเสรมิการเติบโตอิย่างยั�งยืนขอิงบรษัิทฯ ดืังนั�น บรษัิทฯ จัึง
กำาหนดืนโยบายการกำากับดื่แลกิจัการเพื�อิเป็ีนกรอิบในการ
ปีฏิบัติงานดื้านต่างๆ ดืังต่อิไปีนี�
 1. คณะกรรมการบรษัิท ผู้่้บรหิาร และพนักงานทุกคน 
จัะปีฏิบัติหน้าที�ดื้วยความมุ่งมั�น ทุ่มเทและรบัผู้ิดืชอิบอิย่างเต็ม
ความสามารถเพื�อิปีระโยชน์ส่งสุดืขอิงบรษัิทฯ และยึดืมั�นใน
หลกัการกำากบัดืแ่ลกจิัการที�ดืเีป็ีนแนวทางดืว้ยความเขา้ใจั เชื�อิมั�น 
และศรทัธา โดืยถือิเป็ีนกิจัวัตร จันเป็ีนวัฒนธรรมที�ดืีขอิงอิงค์กร
 2. คณะกรรมการบรษัิท มบีทบาทสำาคญัรว่มกบัผู้่บ้รหิาร
ในการกำาหนดืวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผู้นงานที�สำาคัญ
ขอิงบรษัิทฯ รวมทั�งจัดัืโครงสรา้งการบรหิารที�สอิดืคลอ้ิงและสัมพนัธ์
กันอิย่างเป็ีนธรรมระหว่างคณะกรรมการบรษัิท ผู้่้บรหิาร และ 
ผู้่้ถือิหุ้น และมีการวางแนวทางการบรหิารจัดัืการ และการดืำาเนิน
ธุรกิจัที�มีความเหมาะสม รวมทั�งต้อิงดืำาเนินการเพื�อิให้มั�นใจัไดื้ว่า
ระบบบญัชรีายงานทางการเงนิและการสอิบบญัชีมคีวามนา่เชื�อิถอืิ
 3. คณะกรรมการบรษัิท มีบทบาทสำาคัญในการทบทวน
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแนวปีฏิบัติขอิงการกำากับดื่่แล
กจิัการที�ดืเีป็ีนปีระจัำาทกุปีี เพื�อิเพิ�มปีระสิทธิภิาพในการกำากับด่่ืแล 
และยกระดืับมาตรฐานการกำากับดื่่แลกิจัการให้เหมาะสมกับการ
เปีลี�ยนแปีลง
 4. คณะกรรมการบรษัิท และผู้่้บรหิาร จัะต้อิงเป็ีนผู้่้นำา
ในเรื�อิงจัรยิธรรม และเป็ีนตัวอิย่างในการปีฏิบัติหน้าที�ดื้วยความ
ซื�อิสัตย์ สุจัรติ ยุติธรรม โปีรง่ใสตรวจัสอิบไดื้
 5. คณะกรรมการบรษัิท ผู้่้บรหิาร และพนักงานทุกคน 
จัะยึดืมั�นความเป็ีนธรรมโดืยปีฏบิติัต่อิผู้่้มีส่วนไดืเ้สียทกุฝ่่ายอิยา่ง
เท่าเทียม พรอ้ิมกับดื่แลสอิดืส่อิง ควบคุม ป้ีอิงกันการตัดืสินใจั
หรอืิการกระทำาใดืๆ ที�มคีวามขดัืแขง้ทางผู้ลปีระโยชน ์และรายการ
ที�เกี�ยวโยงกัน
 6. คณะกรรมการบริษัท ต้อิงดืำาเนินการให้มีระบบที�
ต่อิต้านการทุจัรติคอิรร์ปัีชันที�มีปีระสิทธิภิาพเพื�อิให้มั�นใจัไดื้ว่า
ฝ่่ายบรหิารไดืต้ระหนกัและใหค้วามสำาคญั และปีฏบิติัตามนโยบาย
การต่อิต้านการทุจัรติคอิรร์ปัีชัน
 7. การปีฏิบัติตามนโยบายการกำากับดื่และกิจัการขอิง 
บรษัิทฯ ถอืิเป็ีนตัวชี�วดัืที�สำาคญัในการปีระเมินผู้ลการบรหิารจัดัืการ
ทางธุรกจิัขอิงคณะกรรมการบรษัิท กบัผู้่้บรหิาร และการปีระเมนิผู้ล
การปีฏิบัติงานขอิงพนักงานทุกคน
 ทั�งนี� กรอิบการปีฏิบัติงานตามนโยบายการกำากับดื่แล
กจิัการขา้งตน้ปีรากฏอิย่่ในค่ม่อืิการกำากบัดืแ่ลกจิัการซึ�งปีระกาศ
ให้พนักงานทุกคนไดื้รบัทราบ และยึดืถือิปีฏิบัติอิย่างเครง่ครดัื

 1. ขั้อแนะนำาเก่�ยุวักับัค่่มือหลักการกำากับัด่ำแลกิจำการท่�ดำ่
 1.1  ให้คณะกรรมการบรษัิท ผู้่้บรหิาร และพนักงานทุก
คนทำาความเข้าใจัเนื�อิหาขอิงค่่มือิหลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี  
และเรยีนร่เ้นื�อิหาที�เกี�ยวข้อิงกับหน้าที�และความรบัผู้ิดืชอิบขอิง
ตนเอิง
 1.2 ให้คณะกรรมการบริษัท  ผู้่้บริหาร  และพนักงาน
ทุกคน ทบทวนความร่ค้วามเข้าใจัเนื�อิหาขอิงค่่มือิหลักการกำากับ
ดื่แลกิจัการอิย่างสมำาเสมอิ 
 1.3 แจัง้ให้ผู้่้บังคับบัญชา หรอืิบุคคลที�รบัผู้ิดืชอิบทราบ 
เมื�อิพบเห็นการฝ่่าฝื่น หรอืิไม่ปีฏิบัติตามจัรรยาบรรณ
 1.4 ใหค้วามรว่มมอืิในการตรวจัสอิบขอ้ิเทจ็ัจัรงิตา่งๆ กับ
หน่วยงานหรอืิบุคคลที�ไดื้รบัมอิบหมาย
 1.5 หากมขีอ้ิสงสัยหรอืิขอ้ิซกัถาม ใหป้ีรกึษากบัผู้่บ้งัคับ
บญัชา
 1.6 ผู้่้บังคับบัญชาทุกระดืับต้อิงเป็ีนผู้่้นำาในการปีฏิบัติ
ตามหลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีอิย่างเครง่ครดัื

 2. การต่ิดำต่ามด่ำแลให้ม่การปฏิบััต่ิ
 บรษัิทฯ กำาหนดืให้เป็ีนหน้าที�และความรบัผู้ิดืชอิบขอิง
กรรมการ ผู้่้บรหิาร และพนักงานทุกคนที�จัะต้อิงรบัทราบ และ
ปีฏิบัติตามนโยบายและข้อิกำาหนดืที�มีอิย่่ในค่่มือิหลักการกำากับ
ดื่แลกิจัการที�ดืีขอิงบรษัิทฯ อิกีทั�ง ผู้่้บรหิารทุกระดืับจัะต้อิงดื่แล
รับผู้ิดืชอิบและถือิเป็ีนเรื�อิงสำาคัญในการส่งเสริมให้พนักงาน
ภิายใต้การบังคับบัญชาให้มีความร่ค้วามเข้าใจั และปีฏิบัติตาม
ค่่มือิหลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีขอิงบรษัิทฯ อิย่างเครง่ครดัื
  บรษัิทฯ จัะไม่ดืำาเนินการใดืๆ ที�ผู้ิดืกฎหมาย หรอืิขัดืกับ
หลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี หากกรรมการ ผู้่้บริหาร หรือิ
พนักงานกระทำาผู้ิดืหลักการกำากับด่ืแลกิจัการที�ดีืตามที�กำาหนดืไว้
จัะไดืร้บัโทษทางวนิยั และหากมกีารกระทำาที�เชื�อิไดืว้า่ทำาผู้ดิืกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑิ์ และข้อิบังคับขอิงภิาครฐั บรษัิทฯ จัะส่งเรื�อิง
ให้เจัา้หน้าที�ตำารวจัดืำาเนินการต่อิไปี
 หากพนักงานทุกระดัืบขอิงบริษัทฯ ปีระสบปัีญหาใน
การตัดืสินใจั หรอืิปีฏิบัติงานเกี�ยวกับจัรรยาบรรณธุรกิจัที�มิไดื้
กำาหนดืไวใ้นจัรรยาบรรณธุรกจิัขอิงบรษัิทฯ ใหต้ั�งคำาถามเกี�ยวกบั
การกระทำานั�นกับตนเอิง ดืังนี�
 2.1 การกระทำานั�นขัดืต่อิกฎหมายหรอืิไม่
 2.2 การกระทำานั�นส่งผู้ลเสียต่อิผู้่ม้ส่ีวนไดืเ้สียขอิงบรษัิทฯ 
อิย่างรา้ยแรงหรอืิไม่
 2.3 การกระทำานั�นขดัืตอ่ินโยบาย หรอืิจัรรยาบรรณ หรอืิ
ส่งผู้ลเสียต่อิภิาพลักษณ์ขอิงบรษัิทฯ หรอืิไม่
 พนักงานทุกระดัืบสามารถแจั้งข้อิรอ้ิงเรยีน ข้อิคิดืเห็น
และข้อิเสนอิแนะ ตลอิดืจันเบาะแสการทำาผู้ิดืกฎหมาย และ/หรอืิ 
จัรรยาบรรณตามหลักการกำากับด่ืแลกจิัการที�ดีื รวมถึงพฤตกิรรม
ที�อิาจัส่อิถึงการทุจัรติหรอืิปีระพฤติมิชอิบขอิงบุคคลในอิงค์กร 
และผู้่ม้ส่ีวนไดืเ้สียขอิงบรษัิทฯ ใหแ้จัง้เบาะแสไปียงัชอ่ิงทางสื�อิสาร
ขอิงบรษัิทฯ ไดื้
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 บรษัิทฯ ไดื้มีการฝึ่กอิบรมค่่มือิจัรยิธรรมทางธุรกิจัและ
ข้อิพึงปีฏิบัติในการปีฏิบัติงานให้กับผู้่้บรหิาร พนักงานทุกระดืับ 
โดืยขยายผู้ลการฝึ่กอิบรมครอิบคลุมไปีจันถึงผู้่บ้รหิารระดัืบบงัคบั
บัญชาหรอืิเทียบเท่าขึ�นไปีครบรอ้ิยละ 100 และมีการฝึ่กอิบรม
พนักงานใหม่ในเรื�อิงจัรยิธรรมและจัรรยาบรรณให้ครอิบคลุมใน
ทุกส่วน รวมถึงการจัดัืทำาแบบทดืสอิบ เพื�อิให้มั�นใจัว่าพนักงาน
ทกุระดัืบมคีวามร่ ้ความเขา้ใจั สามารถนำาไปีปีฏบิติัใหส้อิดืคลอ้ิงกบั
หลักธรรมาภิิบาล หรอืิให้สามารถปีฏิบัติตามข้อิพึงปีฏิบัติในการ
ปีฏิบัติไดื้อิย่างครบถ้วน

แนวัปฏิบััต่ิต่ามหลักการกำากับัด่ำแลกิจำการท่�ดำ่
หมวัดำท่� 1 : สิทธิุขัองผ้่ถืือหุ้น 
หลักการ 
ผู้่้ถือิหุ้นมีสิทธิในความเป็ีนเจัา้ขอิงโดืยควบคุมบรษัิทฯ ผู้่านการ
แต่งตั�งคณะกรรมการให้ทำาหน้าที�แทนตนและมีสิทธิในการ
ตัดืสินใจัเกี�ยวกับการเปีลี�ยนแปีลงที�สำาคัญขอิงบริษัทฯ จัึงไดื้
กำาหนดืแนวทางการดืำาเนินงานต่างๆ เพื�อิส่งเสรมิให้ผู้่้ถือิหุ้นไดื้
ใช้สิทธิขอิงตน ไดื้แก่ สิทธิขั�นพื�นฐานขอิงผู้่้ถือิหุ้นโดืยไดื้เผู้ยแพร่
ผู้า่นชอ่ิงทางการสื�อิสารภิายในบรษัิทฯ รวมทั�งเวบ็ไซตข์อิงบรษัิทฯ
เพื�อิใช้เป็ีนแนวทางในการปีฏิบัติต่อิผู้่้ถือิหุ้นในฐานะเจั้าขอิง
กิจัการซึ�งสะท้อินถึงการเคารพในสิทธิขั�นพื�นฐานขอิงผู้่้ถือิหุ้น 
ปีระกอิบดื้วย
 1. สิทธิในการซื�อิขายหรอืิการโอินหุ้น 
 2. สิทธิในการเข้ารว่มปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น 
 3. สิทธิในการอิอิกเสียงลงคะแนนเลือิกตั�งหรอืิถอิดืถอิน 
  กรรมการเป็ีนรายบุคคล 
 4. สิทธิในการอิอิกเสียงลงคะแนนแต่งตั�งและกำาหนดื 
  ค่าตอิบแทนผู้่้สอิบบัญชี 
 5. สิทธิในการมอิบฉันทะให้บุคคลอิื�นเข้าปีระชุมและ 
  อิอิกเสียงลงคะแนนแทน 
 6. สิทธิในการกำาหนดืค่าตอิบแทนกรรมการบรษัิทฯ 
 7. สิทธิในการอิอิกเสียงลงคะแนนในเรื�อิงที�ต้อิงขอิความ 
  เห็นชอิบจัากที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น 
 8. สิทธิในการไดื้รบัแจัง้ข้อิม่ลและข่าวสารที�มีนัยสำาคัญ 
  ขอิงบรษัิทฯ อิย่างถ่กต้อิง ครบถ้วน เพียงพอิ และทัน 
  เวลาตรวจัสอิบไดื้โดืยเท่าเทียมกัน และให้ข้อิม่ลที� 
  สำาคัญที�เป็ีนปัีจัจุับันผู้่านเว็บไซต์ 
 9. สิทธิในการแสดืงความคิดืเห็นและซักถามในการ 
  ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นรวมทั�งเสนอิทางเลือิกให้ผู้่้ถือิหุ้นที�ไม่ 
  สามารถเขา้ปีระชมุสามารถมอิบฉนัทะใหก้รรมการอิสิระ 
  เข้าปีระชุมและอิอิกเสียงแทน 

 แนวัทางปฏิบััต่ิท่�กรรมการ ผ้่บัรหิาร และพินักงาน ถืือ
ปฏิบััต่ิ ไดำ้แก่
 บรษัิทฯ ตระหนกั และใหค้วามสำาคญัถึงสิทธิขอิงผู้่ถื้อิหุน้
จังึไดื้กำาหนดืแนวปีฏิบัติที�ดืีเพื�อิกำากับดื่แลสิทธิขอิงผู้่้ถือิหุ้น ดืังนี� 

 1. การจำดัำประช่มุผ้่ถืือหุ้น
 บรษัิทฯ กำาหนดืใหม้กีารปีระชมุสามัญผู้่ถื้อิหุน้เป็ีนปีระจัำา
ทุกปีี โดืยจัะจััดืขึ�นภิายใน 4 เดืือิน นับตั�งแต่วันสิ�นรอิบปีีบัญชี
ขอิงบรษัิทฯ อิย่างไรก็ตาม หากมีความจัำาเป็ีนเรง่ดื่วนที�จัะต้อิง
พิจัารณาวาระพิเศษในเรื�อิงที�อิาจักระทบกระเทือิน หรอืิเกี�ยวข้อิง
กับผู้ลปีระโยชน์ขอิงผู้่้ถือิหุ้น ซึ�งจัำาเป็ีนต้อิงไดื้รบัการอินุมัติจัาก
ผู้่้ถือิหุ้น คณะกรรมการสามารถเรยีกปีระชุมวิสามัญผู้่้ถือิหุ้นไดื้
เป็ีนกรณีไปี ซึ�งในการจัดัืการปีระชุมสามัญผู้่้ถือิหุ้นนี� บรษัิทฯ ไดื้
ปีฏิบัติตามแนวทางขอิงโครงการปีระเมินคุณภิาพการจััดืการ
ปีระชุมสามัญผู้่้ถือิหุ้น (AGM Checklist) ที�จััดืทำาขึ�นโดืย
สมาคมส่งเสรมิผู้่้ลงทุนไทย เพื�อิให้การจัดัืงานมีมาตรฐานเป็ีนไปี
ตามหลักการ กำากับดื่แลกิจัการ ดืังนี� 
 1.1 บรษัิทฯ จัะต้อิงส่งเอิกสารให้ผู้่้ถือิหุ้นรบัทราบข้อิม่ล 
วัน เวลา สถานที�และวาระการปีระชุม ตลอิดืจันข้อิม่ลทั�งหมดืที�
เกี�ยวข้อิงกับเรื�อิงที�ต้อิงตัดืสินใจัในที�ปีระชุมให้แก่ผู้่้ถือิหุ้นทุกคน
ไดื้ทราบเป็ีนการล่วงหน้าไม่น้อิยกว่า 30 วัน และต้อิงเผู้ยแพรไ่ว้
ในเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ทั�งภิาษาไทยและภิาษาอิังกฤษก่อิน
มอิบให้บรษัิทศ่นย์รบัฝ่ากหลักทรพัย์ฯ ซึ�งเป็ีนนายทะเบียนหุ้น
ขอิงบรษัิทฯ เป็ีนผู้่้จัดัืส่งหนังสือิเชิญปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นและเอิกสาร
ปีระกอิบให้กับผู้่้ถือิหุ้นทุกราย ล่วงหน้าก่อินวันปีระชุมอิย่างน้อิย 
7 วนั ในบางกรณ ี เชน่ การจัดัืสรรหุน้ใหก้บักรรมการและพนกังาน 
(ESOP) การทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน การไดืม้าหรอืิจัำาหนา่ยไปีซึ�ง
สินทรพัย์ 

 1.2 บริษัทฯ จัะต้อิงเปิีดืโอิกาสให้ผู้่้ถือิหุ้นส่งคำาถาม
เป็ีนการล่วงหน้าก่อินวันปีระชุมในช่วงเดืือินตุลาคม–ธันวาคม
ขอิงทกุปีีและเป็ีนไปีตามหลกัเกณฑิท์ี�บรษัิทฯ กำาหนดื ซึ�งไดืเ้ผู้ยแพร่
รายละเอิยีดืในเวบ็ไซตข์อิงบรษัิทฯ ที� www.muangthaicap.com

 1.3 ในกรณีที�ผู้่้ถือิหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมปีระชุมดื้วย
ตนเอิง บริษัทฯ เปิีดืโอิกาสให้ผู้่้ถือิหุ้นสามารถมอิบฉันทะให้
กรรมการอิสิระหรอืิบุคคลใดืๆ เข้ารว่มปีระชุมแทนตนไดื้ โดืยใช้
หนังสือิมอิบฉันทะแบบ ข. ที�บรษัิทฯ ไดื้จัดัืส่งไปีพรอ้ิมกับหนังสือิ
เชิญปีระชุม พรอ้ิมทั�งจัะเสนอิชื�อิกรรมการอิสิระอิย่างน้อิย 1 คน 
เป็ีนทางเลือิกในการมอิบฉันทะขอิงผู้่้ถือิหุ้น
 1.4 บรษัิทฯ ไม่เพิ�มวาระการปีระชุมหรอืิเปีลี�ยนแปีลง
ข้อิม่ลสำาคัญ โดืยไม่ไดื้แจัง้ให้ผู้่้ถือิหุ้นทราบล่วงหน้า
 1.5 คณะกรรมการบรษัิท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลง
คะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั�งวาระการแต่งตั�งกรรมการเป็ีน
รายบุคคล เพื�อิความโปีรง่ใสและตรวจัสอิบไดื้
 1.6 บรษัิทฯ จัะต้อิงอิำานวยความสะดืวกให้ผู้่้ถือิหุ้นไดื้
ใช้สิทธิในการเข้ารว่มปีระชุมและอิอิกเสียงอิย่างเต็มที� โดืยจััดื
ปีระชุมในวันทำาการ ณ โรงแรมซึ�งอิย่่ในเขตกรุงเทพ และ/หรอืิ
ห้อิงปีระชุมขอิงบรษัิทฯ และจัดัืเทคโนโลยีอิย่างเพียงพอิสำาหรบั
การตรวจัสอิบเอิกสาร และจัดัืให้มีอิากรแสตมป์ีสำาหรบัผู้่้ถือิหุ้นที�
รบัมอิบฉันทะ กรณีที�จัดัืปีระชุมผู้่านสื�อิอิเิล็กทรอินิกส์ (E-AGM)  
บริษัทไดื้นำาเทคโนโลยีในการจััดืปีระชุมที�ทันสมัยเพื�อิอิำานวย
ความสะดืวกให้กับผู้่้ถือิหุ้นสามารถเข้ารว่มปีระชุมไดื้โดืยสะดืวก 
และไม่มีเงื�อินไขที�ยุ่งยากในการเข้ารว่มปีระชุมดืังกล่าว
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 1.7 บรษัิทฯ ไดื้จัดัืทำาใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระ
สำาหรับการลงคะแนนเสียง เพื�อิความสะดืวกในการลงและนับ
คะแนนเสียง ซึ�งเมื�อิลงคะแนนเสียงเสร็จัสิ�นจัะนำามารวมกับ
คะแนนเสียงที�ไดื้ลงไว้ในหนังสือิมอิบฉันทะเพื�อิรวมคะแนน และ 
ปีระกาศคะแนนรวมทันทีในวันปีระชุม
 1.8 บรษัิทฯ ไมก่ระทำาการใดืๆ ที�มลีกัษณะเป็ีนการจัำากัดื
สิทธิในการเข้ารว่มปีระชุมขอิงผู้่้ถือิหุ้น ผู้่้ถือิหุ้นทุกคนย่อิมมีสิทธิ
เขา้รว่มปีระชมุผู้่ถ้อืิหุน้ ตลอิดืระยะเวลาการปีระชมุและเปิีดืโอิกาส
ใหผู้้่ถ้อืิหุน้ซกัถาม ตลอิดืจันแสดืงความคิดืเหน็ตา่งๆ ไดื ้อิยา่งอิสิระ
 1.9 เมื�อิถึงเวลาเริ�มปีระชุม กรรมการเขา้รว่มปีระชมุอิยา่ง
พรอ้ิมเพรยีง รวมทั�งผู้่้บรหิารระดืับส่ง ตลอิดืจันผู้่้สอิบบัญชี และ
ที�ปีรกึษากฎหมายอิสิระ(ถ้ามี) โดืยก่อินเริ�มปีระชุม บรษัิทฯ จัะ
ชี�แจังหลักเกณฑิ์ที�เกี�ยวข้อิงกับการปีระชุมทั�งหมดื อิาทิ การเปิีดื
ปีระชมุและการอิอิกเสียงลงคะแนน รวมทั�งวธีิการนับคะแนนเสียง
ขอิงผู้่้ถอืิหุน้ที�จัะตอ้ิงลงมตใินแตล่ะวาระตามขอ้ิบงัคบัขอิงบรษัิทฯ
 1.10  บรษัิทฯ จัะระบกุารมีส่วนไดืส่้วนเสียขอิงกรรมการไว้
ในหนังสือิเชิญปีระชุม และในการปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น หากกรรมการ
ทา่นใดืมส่ีวนไดืส่้วนเสีย หรอืิมีส่วนเกี�ยวขอ้ิงในการพิจัารณาวาระใดื 
ปีระธานที�ปีระชุม และ/หรอืิ เลขานุการบรษัิท จัะแจัง้ให้ผู้่้เข้ารว่ม
ปีระชุมทราบก่อินการพิจัารณาวาระ โดืยกรรมการที�มีส่วนไดื้
ส่วนเสียนั�นจัะไม่เข้ารว่มปีระชุมในวาระนั�นๆ
 1.11 บรษัิทฯ ไดื้เปิีดืโอิกาสให้ผู้่้ถือิหุ้นอิาสาทำาหน้าที�เป็ีน
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื�อิความโปีรง่ใสในการดืำาเนนิการ 
รวมทั�งเปิีดืโอิกาสให้ผู้่้ถือิหุ้นสอิบถามเกี�ยวกับกระบวนการและ
วิธีการลงคะแนนเสียง
 1.12 สนับสนุนให้ผู้่้เข้ารว่มปีระชุมสามารถใช้สิทธิในการ 
ดืแ่ลรกัษาผู้ลปีระโยชนข์อิงตน โดืยการซกัถามแสดืงความคดิืเหน็ 
ให้ข้อิเสนอิแนะและอิอิกเสียงร่วมกันตัดืสินใจัในเรื�อิงที�สำาคัญ
ต่างๆ ที�อิาจัมีผู้ลกระทบต่อิบรษัิทฯ ในที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น เช่น 
การแต่งตั�งหรอืิถอิดืถอินกรรมการ การเสนอิชื�อิบุคคลเพื�อิเป็ีน
กรรมการอิสิระ การอินุมัติแต่งตั�งและกำาหนดืค่าตอิบแทนผู้่้สอิบ
บัญชี การจัดัืสรรเงนิปัีนผู้ล การลดืทุนหรอืิเพิ�มทุน การกำาหนดื
หรือิการแก้ไขข้อิบังคับบริษัทฯ บริคณห์สนธิ และการอินุมัติ
รายการพิเศษ เป็ีนต้น
 1.13  จัดัืให้มีการปีระเมินคุณภิาพการจััดืปีระชุมสามัญ
ผู้่ถ้อืิหุน้ผู่้านการตอิบแบบปีระเมนิจัากผู้่ถ้อืิหุน้ เพื�อินำาขอ้ิมล่มาใช้
ในการพัฒนาการจัดัืปีระชุมให้มีปีระสิทธิภิาพที�ดืีขึ�น โปีรง่ใส และ
เป็ีนปีระโยชน์ต่อิผู้่้ถือิหุ้น
 1.14 มีการจัดัืแสดืงข้อิม่ลที�สำาคัญขอิงบรษัิทฯ บรเิวณ
โดืยรอิบงานปีระชมุสามญัผู้่ถ้อืิหุน้ รวมทั�งจัดัืมมุนกัลงทนุสัมพันธ์ 
ซึ�งมเีจัา้หนา้ที�ขอิงบรษัิทฯ คอิยตอ้ินรบัและตอิบขอ้ิซกัถามตา่งๆ 
แก่ผู้่้ถือิหุ้น

 2.  การปฏิบััต่ิต่่อผ้่ถืือหุ้นหลังวัันประช่มุสามัญผ้่ถืือหุ้น
 2.1 บริษัทฯ จัะต้อิงจััดืทำารายงานการปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น
อิย่างมีปีระสิทธิภิาพครอิบคลุมรายละเอิยีดืที�สำาคัญในเรื�อิงต่างๆ 

ไดื้แก่ การแจั้งวิธีการนับคะแนนเสียงโดืยใช้บัตรลงคะแนนให้
ผู้่้ถือิหุ้นรบัทราบก่อิน การปีระชุมบันทึกปีระเดื็นคำาถาม-คำาตอิบ
ที�เปิีดืโอิกาสใหผู้่้้ถือิหุน้ซักถามในวาระต่างๆ ในที�ปีระชุมบันทึกมติ
ที�ปีระชมุไวอ้ิยา่งชดัืเจัน พรอ้ิมทั�งคะแนนเสียงที�เหน็ดืว้ยไมเ่หน็ดืว้ย 
และงดือิอิกเสียงในทุกๆ วาระที�ต้อิงมีการลงคะแนนเสียง บันทึก
รายชื�อิกรรมการที�เข้าร่วมปีระชุม เป็ีนต้น และต้อิงเผู้ยแพร่
รายงานการปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นผู้่านทางเว็บไซต์ขอิงบรษัิทฯ ภิายใน 
14 วันนับจัากวันปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น 
 2.2 บรษัิทฯ ไดืจ้ัดัืทำารายงานการปีระชุมผู้่้ถือิหุน้แจัง้ตอ่ิ
ตลาดืหลักทรพัย์ฯ ภิายใน 14 วันหลังวันปีระชุมสามัญผู้่้ถือิหุ้น 
ตามข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรพัย์ฯ 

หมวัดำท่� 2 : การปฏิบััต่ิต่่อผ้่ถืือหุ้นอยุ่างเท่าเท่ยุมกัน 
หลักการ 
 1. ผู้่้ถือิหุ้นทุกรายต้อิงไดื้รับการปีฏิบัติที�เท่าเทียมกัน 
  และเป็ีนธรรม 
 2. คณะกรรมการบรษัิทควรจัดัืกระบวนการปีระชมุผู้่ถื้อิหุ้น 
  โดืยสนับสนุนให้มีการปีฏิบัติต่อิผู้่้ถือิหุ้นทุกรายอิย่าง 
  เท่าเทียมกัน 
 3. คณะกรรมการบรษัิทควรกำากับดื่แลให้ผู้่้ถือิหุ้นไดื้รบั 
  การปีฏิบัติและปีกป้ีอิงสิทธิขั�นพื�นฐาน ในหมวดืที� 1  
  อิย่างเท่าเทียมกัน 
 4. คณะกรรมการบรษัิทควรมีมาตรการป้ีอิงกันกรณีที� 
  กรรมการและผู้่้บรหิาร ใช้ข้อิม่ลภิายในให้แก่ตนเอิง 
  หรอืิผู้่้อิื�นในทางมิชอิบ 

 แนวัทางปฏิบััต่ิท่�กรรมการ ผ้่บัริหาร และพินักงาน 
ถืือปฏิบััต่ิ ไดำ้แก่
 บรษัิทฯ ให้ความสำาคัญกับการปีฏิบัติอิย่างเท่าเทียมกัน
ตอ่ิผู้่ถ้อืิหุน้ทกุราย ซึ�งรวมถึงผู้่ถ้อืิหุน้ส่วนนอ้ิยและผู้่ถ้อืิหุน้ตา่งชาติ
โดืยมีแนวทางปีฏิบัติในการคุ้มครอิงป้ีอิงกันการละเมิดืสิทธิขอิง
ผู้่้ถือิหุ้นอิย่างเท่าเทียมกันและเป็ีนธรรมสรา้งความมั�นใจัในการ
ลงทุนกับ บรษัิทฯ จังึไดื้กำาหนดืแนวปีฏิบัติที�ดืีเพื�อิการปีฏิบัติต่อิ
ผู้่้ถือิหุ้นอิย่างเท่าเทียมกัน  ดืังนี� 
 1. บรษัิทฯ เปิีดืโอิกาสให้ผู้่้ถือิหุ้นเสนอิวาระการปีระชุม
การเสนอิชื�อิบุคคลเพื�อิเข้าดืำารงตำาแหน่งกรรมการและส่งคำาถาม
เป็ีนการล่วงหน้าก่อินวันปีระชุมในช่วงเดืือินตุลาคม–ธันวาคม 
และจัะปีฏิบัติสืบเนื�อิงไปีทุกปีี ทั�งนี�การเสนอิวาระการปีระชุม 
หรือิเสนอิชื�อิบุคคลเพื�อิเป็ีนกรรมการต้อิงเป็ีนไปีตามกฎหมาย
และข้อิบังคับขอิงบรษัิทฯ รวมถึงหลักเกณฑิ์ที�บรษัิทฯ กำาหนดื  
และเผู้ยแพร่รายละเอิียดืในเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ที� www.
muangthaicap.com
 2. บรษัิทฯ กำาหนดืใหม้หีนงัสือิมอิบฉนัทะสำาหรบัผู้่ถ้อืิหุน้
ที�ไม่สามารถเข้าร่วมปีระชุมไดื้ และกำาหนดืแนวทางการลง
คะแนนเสียงให้แก่บุคคลอิื�น และหรอืิกรรมการอิสิระขอิงบรษัิทฯ 
เป็ีนผู้่ร้บัมอิบฉนัทะในการเข้ารว่มปีระชุมโดืยระบชุื�อิปีระวตัขิอ้ิม่ล
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การทำางานขอิงกรรมการอิิสระทั�งหมดืใ ห้พิจัารณาเลือิกหนึ�งคน 
สำาหรบัการเป็ีนผู้่้รบัมอิบฉันทะแทนผู้่้ถือิหุ้น 
 4. บริษัทฯ กำาหนดืจัรรยาบรรณว่าดื้วยการใช้ข้อิม่ล
ภิายใน และการซื�อิขายหลักทรพัย์ขอิงบรษัิทฯ เพื�อิป้ีอิงกันมิให้
กรรมการ ผู้่บ้รหิาร และพนักงานใชข้อ้ิมล่ภิายในเพื�อิหาผู้ลปีระโยชน์
แก่ตนเอิงหรอืิผู้่้อิื�นโดืยมิชอิบ ซึ�งมีการแจัง้แนวทางและนโยบาย
ให้ทกุคนในอิงคก์รถอืิปีฏิบตั ิและมกีารติดืตามผู้ลอิยา่งสมำาเสมอิ 
 5. คณะกรรมการและผู้่้บรหิาร มีหน้าที�รายงานการถือิ
ครอิงหลักทรพัย์ และการเปีลี�ยนแปีลงการถือิครอิงหลักทรพัย์
ใหเ้ป็ีนไปีตามเกณฑ์ิขอิงสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัย์
และตลาดืหลักทรัพย์ และรายงานต่อิคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทกุครั�งที�มกีารซื�อิขายหลกัทรพัย ์และในการปีระชมุคณะกรรมการ 
เลขานกุารจัะตอ้ิงรายงานสรุปี การถอืิครอิงหลกัทรพัยข์อิงกรรมการ
ใหท้ี�ปีระชุมรบัทราบทุกครั�ง

หมวัดำท่� 3 : บัทบัาทขัองบัรษัิทฯ ต่่อผ้่ม่ส่วันไดำ้เส่ยุ 
หลักการ 
 1. ผู้่ม้ส่ีวนไดืเ้สียควรไดืร้บัการดืแ่ลจัากบรษัิทฯ ตามสิทธิ 
  ที�มีตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกำาหนดื 
 2. คณะกรรมการบรษัิท ควรพิจัารณาให้มีกระบวนการ 
  ส่งเสรมิให้เกิดืความรว่มมือิระหว่างบรษัิทฯ กับผู้่้มี 
  ส่วนไดื้เสียในการสรา้งความมั�นคงทางการเงิน และ 
  ความยั�งยืนขอิงกิจัการ 
 3. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีมาตรการในการแจั้ง 
  เบาะแสต่อิคณะกรรมการในปีระเดื็นเกี�ยวกับการทำา 
  ผู้ิดืกฎหมาย ความถ่กต้อิงขอิงรายงานทางการเงิน  
  ระบบควบคมุภิายในที�บกพรอ่ิงหรอืิการผู้ดิืจัรรยาบรรณ 
 4. คณะกรรมการบรษัิท ควรกำาหนดืนโยบายและแนว 
  ปีฏิบัติเกี�ยวกับมาตรการป้ีอิงกันการทุจัรติคอิรร์ปัีชัน  
  ว่าดื้วยการรบัและการให้สิ�งขอิงหรอืิปีระโยชน์อิื�นใดื  
  เพื�อิจ่ังใจัให้ปีฏิบัติในทางที�มิชอิบก่อิให้เกิดืความ 
  ขดัืแยง้ โดืยเปิีดืเผู้ยถึงแนวทางการปีฏบิตัใิหก้บัค่ค้่า 
  ขอิงบรษัิทฯ รบัทราบโดืยทั�วกัน กระบวนการปีระเมิน 
  ความเสี�ยงจัากการทุจัรติ  การควบคุม  การติดืตาม   
  ปีระเมินผู้ลการฝึ่กอิบรม
 5. คณะกรรมการบริษัท ควรกำาหนดืนโยบายเกี�ยวกับ 
  การปีฏิบัติที�เป็ีนธรรมและความรับผู้ิดืชอิบต่อิค่่ค้า   
  และไม่มีการล่วงละเมิดืทรัพย์สินทางปัีญญาหรือิ 
  ลิขสิทธ์ิขอิงผู้่้อิื�น
 6. คณะกรรมการบรษัิท ควรมีนโยบายที�จัะปีฏิบัติตาม 
  เงื�อินไข สัญญา และ ขอ้ิผู้ก่พนัที�ตกลงกนัไวก้บัเจัา้หนี� 
  อิย่างเครง่ครดัื
 7. คณะกรรมการบรษัิท ควรกำาหนดืนโยบายในการใช้ 
  ทรพัยากรอิย่างมปีีระสิทธิภิาพ โดืยคำานึงถึงสิ�งแวดืลอ้ิม 
  และสังคม

 แนวัทางปฏิบััต่ิท่�กรรมการ ผ้่บัริหาร และพินักงาน 
ถืือปฏิบััต่ิ ไดำ้แก่ 
 บรษัิทฯ ตระหนักว่าผู้่้มีส่วนไดื้เสียในผู้ลปีระโยชน์ขอิง 
บริษัทฯ ควรไดื้รบัการดื่แลจัากบรษัิทฯ ตามสิทธิที�กำาหนดืโดืย
กฎหมายหรอืิโดืยขอ้ิตกลงที�ทำารว่มกัน โดืยคำานึงถึงความสัมพนัธ์
และความรว่มมือิที�ดีืระหวา่งกัน เพื�อิสรา้งความมั�นคงทางการเงนิ 
และความยั�งยืนขอิงกิจัการ จังึไดื้กำาหนดืแนวปีฏิบัติ  ดืังนี� 
 1. บรษัิทฯ กำาหนดืให้มีจัรรยาบรรณต่อิผู้่้มีส่วนไดื้เสีย 
อิันไดื้แก่ ผู้่้ถือิหุ้น ล่กค้า พนักงาน ค่่ค้า เจั้าหนี�  ค่่แข่ง สังคม 
และสิ�งแวดืล้อิม โดืยปีระกาศให้กรรมการ ผู้่้บรหิาร และพนักงาน 
ทกุคนไดืร้บัทราบและปีฏิบตัอิิยา่งเครง่ครดัื รวมทั�งไดืก้ำาหนดืโทษ
ในการที�ไม่ปีฏิบัติตามไว้ใน ค่่มือิพนักงาน 
 2. บริษัทฯ กำาหนดืกลไกคุ้มครอิงสิทธิผู้่้แจั้งเบาะแส
ต่อิคณะกรรมการบรษัิท ในปีระเดื็นเกี�ยวกับการทำาผู้ิดืกฎหมาย
ความถ่กต้อิงขอิงรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภิายในที�
บกพรอ่ิงหรอืิการผู้ดิืจัรรยาบรรณ ผู้า่นคณะกรรมการบรษัิทฯ และ
คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้โดืยตรง
 3. บรษัิทฯ กำาหนดืใหม้นีโยบายที�จัะใหก้ารปีฏบิตัติอ่ิค่ค่า้
อิยา่งเสมอิภิาค และเป็ีนธรรม โดืยคำานึงถึงปีระโยชน์ส่งสุดืขอิง 
บรษัิทฯ และตั�งอิย่บ่นพื�นฐานที�เป็ีนธรรมตอ่ิทั�งสอิงฝ่่าย หลกีเลี�ยง
สถานการณ์ที�ทำาให้เกิดืความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์  รวมทั�ง 
ปีฏบิตัติามพนัธะสัญญาใหข้อ้ิมล่ที�เป็ีนจัรงิ รายงานที�ถก่ตอ้ิง ปีฏบิตัิ
ตามเงื�อินไขต่างๆ ที�ตกลงกันไว้กับค่่ค้าอิย่างเครง่ครดัื ในกรณี
ที�ไม่สามารถปีฏิบัติตามเงื�อินไขข้อิใดืไดื้ต้อิงรบีแจัง้ล่วงหน้า เพื�อิ
รว่มกันพจิัารณาหาแนวทางแกไ้ข เกณฑิก์ารคดัืเลอืิกเขา้เป็ีนค่ค่า้ 
ครอิบคลุม 6 ดื้าน ดืังนี� 
 3.1 ความสามารถทางเทคนิค 
 3.2 สถานภิาพทางการเงนิ 
 3.3 ความเชี�ยวชาญและปีระสบการณ์ 
 3.4 ปีระวัติที�เกี�ยวข้อิงกับการรอ้ิงเรยีน 
 3.5 ความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์/รายการเกี�ยวโยง 
 3.6 นโยบายต่อิต้านทุจัริตคอิร์รัปีชันและนโยบาย 
   ดื้านคุณภิาพ

 4. คณะกรรมการบรษัิท ควรมีนโยบายที�จัะปีฏิบัติตาม
เงื�อินไข สัญญา และข้อิผู้่กพันที�ตกลงกันไว้กับเจั้าหนี�อิย่าง
เครง่ครดัืไม่ว่าจัะเป็ีนเรื�อิงวัตถุปีระสงค์การใช้เงนิ การชำาระคืน 
การดื่แลคุณภิาพหลักทรพัย์คำาปีระกันและเรื�อิงอิื�นใดืที�ไดื้ให้ข้อิ
ตกลงไว้กับเจัา้หนี� ในกรณีที�ไม่สามารถปีฏิบัติตามเงื�อินไขข้อิใดื
ข้อิหนึ�งไดื้ บรษัิทฯ จัะรบีแจัง้ให้เจัา้หนี�ทราบโดืยเรว็ เพื�อิรว่มกัน
พิจัารณาหาแนวทางแก้ไขโดืยใช้หลักความสมเหตุสมผู้ล โดืย
บรษัิทฯ มุ่งมั�นในการรกัษาสัมพันธภิาพที�ยั�งยืนกับเจัา้หนี�และให้
ความเชื�อิถือิซึ�งกันและกัน โดืยกำาหนดืแนวทางในการบริหาร
เงนิทุนเพื�อิสรา้งความมั�นคงที�แข็งแกรง่ และป้ีอิงกันมิให้บรษัิทฯ 
อิย่่ในฐานะที�ยากลำาบากต่อิการชำาระหนี�คืนแก่เจัา้หนี�และให้ความ
สำาคัญต่อิการบรหิารสภิาพคล่อิงทางการเงิน โดืยการวางแผู้น
ชำาระหนี�ให้แก่เจัา้หนี�อิย่างชัดืเจันและตรงตามเวลาที�กำาหนดื 

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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 อิย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดื้ให้ความสำาคัญ
ต่อิการติดืตามวางแผู้นและควบคุมสภิาพคล่อิงทางการเงิน
ให้มีความเหมาะสมกับกิจักรรมทางการเงินขอิงบรษัิทฯ โดืยมี
กระบวนการปีระเมินความสามารถเพื�อิป้ีอิงกันความเสี�ยงที�มีนัย
สำาคัญครบทุกดื้าน ทั�งภิายใต้ภิาวะปีกติและภิาวะวิกฤต
 5. บริษัทฯ ไดื้มีปีระกาศให้ทราบทั�วกันว่ากรรมการ  
ผู้่้บรหิาร และพนักงานที�รบัทราบข้อิม่ลภิายในที�มีนัยสำาคัญอิาจั
ส่งผู้ลต่อิการเปีลี�ยนแปีลงขอิงราคาซื�อิขายหลักทรัพย์จัะต้อิง
ระงบัการซื�อิขายหลกัทรพัยข์อิงบรษัิทฯ ในชว่งหลงัปิีดืงบการเงนิ
จันกว่าจัะมีการปีระกาศผู้ลการดืำาเนนิงาน หรอืิขอ้ิมล่ภิายในนั�นจัะ
เปิีดืเผู้ยตอ่ิสาธารณชน
 อินึ�ง กรรมการและผู้่้บริหารระดืับส่งต้อิงแจั้งต่อิ 
คณะกรรมการหรือิผู้่้ที�คณะกรรมการมอิบหมายเกี�ยวกับการ
ซื�อิขายหุน้ขอิงบรษัิทฯ อิย่างน้อิย 1 วนัลว่งหนา้กอ่ินทำาการซื�อิขาย
 6. บริษัทฯ ไดื้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอิย่างมี
ปีระสิทธิภิาพและคุม้คา่ โดืยมกีารอิบรมส่งเสรมิใหค้วามร่ใ้นเรื�อิง
ขอิงสิ�งแวดืล้อิม กำาหนดืให้พนักงานต้อิงเอิาใจัใส่และปีฏิบัติงาน
โดืยคำานึงถึงความปีลอิดืภิัย และสิ�งแวดืล้อิม  ส่งเสรมิให้ผู้่้มีส่วน
ไดื้เสียขอิงบรษัิทฯ มีส่วนรว่มในการพัฒนาชุมชนและสังคม  และ
ยงัคงยึดืถอืิและพฒันาการปีฏิบตัติอ่ิผู้่ม้ส่ีวนไดืเ้สียอิยา่งตอ่ิเนื�อิง  
 7. คณะกรรมการจััดืให้มีมาตรการในการแจั้งเบาะแส
หรือิข้อิร้อิงเรียนการกระทำาผู้ิดืกฎหมาย จัรรยาบรรณ หรือิ
พฤติกรรมที�อิาจัส่อิถึงการทุจัรติ คอิรร์ปัีชัน หรอืิปีระพฤติมิชอิบ
ขอิงบุคคลในอิงคก์ร ทั�งจัากพนกังานและผู้่้มส่ีวนไดืเ้สียอิื�น รวมถึง
รายงานทางการเงนิที�ไม่ถ่กต้อิง หรอืิระบบการควบคุมภิายในที�
บกพรอ่ิง โดืยมีกลไกในการคุ้มครอิงผู้่้แจัง้เบาะแสเพื�อิให้ผู้่้มีส่วน
ไดื้เสียมีส่วนรว่มในการสอิดืส่อิงดื่แลผู้ลปีระโยชน์ขอิงบรษัิทฯ ไดื้
อิย่างมีปีระสิทธิภิาพยิ�งขึ�น
 ช่อ่งทางในการแจำง้เบัาะแสหรอืขั้อรอ้งเรยุ่น
 7.1 ส่งจัดืหมายอิเิล็กทรอินิกส์ 
   (Email: whistleblower@muangthaicap.com)
 7.2  ส่งจัดืหมายส่งทางไปีรษณย์ี จัา่หน้าซอิง และส่งมาที�
   ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ
   บรษัิท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน)
   332/1 ถนนจัรญัสนิทวงศ์ แขวงบางพลัดื
    เขตบางพลัดื กรุงเทพฯ 10700

 8. คณะกรรมการบรษัิทมกีารกำาหนดืนโยบายและแนวทาง
ปีฏบัิตเิกี�ยวกบัการตอ่ิต้านการทุจัรติคอิรร์ปัีชนั และหา้มกรรมการ 
ผู้่้บรหิาร พนักงานขอิงบรษัิทฯ (รวมถึงบรษัิทย่อิย บรษัิทรว่ม 
บรษัิทอิื�น ที�บรษัิทฯ มอีิำานาจัในการควบคมุ หุน้ส่วนทางธุรกจิัฯ 
และบุคคลที�อิาจัถือิไดื้ว่าเป็ีนตัวกลางหรอืิตัวแทนขอิงบรษัิทฯ) 
ดืำาเนินการหรอืิยอิมรบัหรอืิให้การสนับสนุนการทุจัรติคอิรร์ปัีชัน
ทุกรป่ีแบบทั�งทางตรงและทางอิ้อิมและไดื้เปิีดืเผู้ยถึงการปีฏิบัติ
ไว้ให้เป็ีนที�ทราบทั�วกัน

หมวัดำท่� 4 :  การเปิดำเผยุขั้อม่ลและควัามโปรง่ใส
หลักการ
คณะกรรมการบรษัิท ตระหนักและให้ความสำาคัญเกี�ยวกับการ
เปิีดืเผู้ยข้อิม่ลที�สำาคัญอิย่างถ่กต้อิง ครบถ้วนทันเวลาและมีความ
เท่าเทียมกันและเพียงพอิต่อิการตัดืสินใจั  ในขณะเดืียวกันการให้
ข้อิม่ลขอิงบรษัิทฯ ตั�งอิย่่บนพื�นฐานขอิงการรกัษาความลับขอิง
ธุรกิจัและกลยุทธ์ในการดืำาเนินงานที�สำาคัญ
 คณะกรรมการบริษัท เป็ีนผู้่้รับผู้ิดืชอิบต่อิงบการเงิน
ขอิงบรษัิทฯ และสารสนเทศทางการเงนิที�ปีรากฎในรายงานปีระจัำาปีี 
งบการเงนิดืงักลา่วจัดัืทำาขึ�นตามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรอิงทั�วไปี
ในปีระเทศไทย โดืยเลอืิกใชน้โยบายบญัชทีี�เหมาะสมและถอืิปีฏบิตัิ

อิยา่งสมำาเสมอิ รวมทั�งมีการเปิีดืเผู้ยขอ้ิมล่อิยา่งครบถว้นเพยีงพอิ

ในงบการเงนิ ซึ�งในการนี�คณะกรรมการตรวจัสอิบจัะเป็ีนผู้่ส้อิบทาน

คณุภิาพขอิงรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภิายใน รวมถึง

เปิีดืเผู้ยขอ้ิมล่สำาคญัอิยา่งเพยีงพอิในหมายเหตุปีระกอิบงบการเงนิ 

และรายงานให้คณะกรรมการบรษัิท ทราบ

 บรษัิทฯ มุ่งมั�นที�จัะเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลอิย่างเท่าเทียมกันต่อิ 

ผู้่้ถือิหุ้น นักลงทุนและผู้่้มีส่วนไดื้ส่วนเสียขอิงบรษัิทฯ ตลอิดืจัน

สาธารณชนใหเ้ป็ีนไปีตามขอ้ิกำาหนดืขอิงสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์และข้อิกำาหนดืขอิง

ตลาดืหลักทรพัยแ์หง่ปีระเทศไทย นอิกจัากจัะเปิีดืเผู้ยผู้า่นรายงาน

ปีระจัำาปีีแล้ว บรษัิทฯ ไดื้มีการนำาเสนอิข้อิม่ลผู่้านเว็บไซต์ขอิง

ตลาดืหลักทรพัย์แห่งปีระเทศไทยและเว็บไซต์ขอิงบรษัิทฯ ทำาให้

ผู้่้ถือิหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ผู้่้มีส่วนไดื้เสียตลอิดืจันผู้่้ที�สนใจั

สามารถเข้าถึงข้อิม่ลไดื้ง่ายตลอิดืจันมีความเท่าเทียมกันและ

เชื�อิถือิไดื ้ รวมถึงมกีารกำาหนดืนโยบายในการเปิีดืเผู้ยขอ้ิมล่เกี�ยวกบั

การถอืิครอิงหลกัทรพัยข์อิงกรรมการและผู้่บ้รหิารไวอ้ิยา่งชดัืเจัน

 แนวัทางปฏิบััต่ิท่�กรรมการ ผ้่บัริหาร และพินักงาน 
ถืือปีฏิบัติ ไดื้แก่
 1. บรษัิทฯ มีแนวทางการเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลสำาคัญโดืยผู้่าน
ชอ่ิงทางที�สามารถเขา้ถึงข้อิมล่ไดืง้า่ยสะดืวกและมคีวามนา่เชื�อิถอืิ 
ไดื้แก่ การเผู้ยแพรข่้อิม่ลต่างๆ ผู้่านช่อิงทางเว็บไซต์ขอิงตลาดื 
หลักทรพัย์แห่งปีระเทศไทย (www.set.or.th) สำานักงานคณะ
กรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดืหลกัทรพัย ์(www.sec.or.th) 
และเว็ปีไซต์ขอิงบรษัิทฯ (www.muangthaicap.com) เพื�อิให้
ผู้่ม้ส่ีวนไดืเ้สียทกุกลุม่สามารถเข้าถึงขอ้ิมล่ขอิงบรษัิทฯ ซึ�งปีระกอิบ
ดื้วยข้อิม่ลต่อิไปีนี�
 1.1  วิสัยทัศน์และพันธกิจัขอิงบรษัิทฯ
 1.2 ลักษณะการปีระกอิบธุรกิจัขอิงบรษัิทฯ
 1.3 รายชื�อิคณะกรรมการและผู้่้บรหิาร 
 1.4 งบการเงินและรายงานเกี�ยวกับฐานะการเงินและ 
   ผู้ลการดืำาเนนิงานทั�งฉบับปัีจัจุับนัและขอิงปีีกอ่ินหน้า
 1.5 รายงานปีระจัำาปีี ที�สามารถให้ดืาวน์โหลดืไดื้

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 1.6 ข้อิม่ลหรือิเอิกสารอิื�นใดืที�บริษัทฯ นำาเสนอิต่อิ 
   นักวิเคราะห์ ผู้่้จัดัืการกอิงทุน หรอืิสื�อิต่าง ๆ
 1.7 โครงสรา้งการถือิหุ้นทั�งทางตรงและทางอิอ้ิม
 1.8 กลุ่มผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่ทั�งทางตรงและทางอ้ิอิมที� 
   ถือิหุ้นตั�งแต่ร้อิยละ 5 ขอิงจัำานวนหุ้นที�จัำาหน่าย 
   ไดืแ้ลว้ทั�งหมดืและมีสิทธิอิอิกเสียง
 1.9 การถือิหุ้นทั�งทางตรงและทางอิ้อิมขอิงกรรมการ  
   ผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่ ผู้่้บรหิารระดืับส่ง
 1.10  หนังสือิเชิญปีระชุมสามัญและวิสามัญผู้่้ถือิหุ้น
 1.11  ขอ้ิบงัคบับรษัิทฯ หนงัสือิบรคิณหส์นธิ และข้อิตกลง 
    ขอิงกลุ่มผู้่้ถือิหุ้น (ถ้ามี)
 1.12  นโยบายการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีขอิงบรษัิทฯ
 1.13 นโยบายการบริหารความเสี�ยง รวมถึงวิธีการ 
    จัดัืการความเสี�ยงดื้านต่างๆ
 1.14 นโยบายต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชัน รวมถึง 
    ช่อิงทางการรอ้ิงเรยีน หรอืิแจัง้เบาะแส
 1.15  กฎบัตร หรอืิหน้าที�ความรบัผิู้ดืชอิบ คุณสมบัติ  
    วาระการดืำารงตำาแหนง่ขอิงคณะกรรมการ รวมถึง 
    เรื�อิงที�ตอ้ิงไดืร้บัความเหน็ชอิบจัากคณะกรรมการ
 1.16  กฎบัตร หรอืิหน้าที�ความรบัผิู้ดืชอิบ คุณสมบัติ  
    วาระการดืำารงตำาแหนง่ขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ
 1.17  จัรรยาบรรณขอิงคณะกรรมการ ผู้่้บรหิาร และ 
    พนักงานขอิงบรษัิทฯ
 1.18  ขอ้ิมล่ติดืตอ่ิหนว่ยงาน หรอืิบคุคลที�รบัผู้ดิืชอิบงาน 
    นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื�อิบุคคลที�สามารถให้ 
    ข้อิม่ลไดื้  และหมายเลขโทรศัพท์

 2. จัดัืส่งรายงานทางการเงนิตอ่ิสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ ตลาดืหลักทรัพย์แห่ง
ปีระเทศไทย ภิายในระยะเวลาที�กำาหนดื และไม่มีรายการที�ผู้่้สอิบ
บัญชีแสดืงความคิดืเห็นอิย่างมีเงื�อินไข
 3. เปิีดืเผู้ยข้อิม่ลในรายงานปีระจัำาปีีและเว็บไซต์ขอิง 
บริษัทฯ ไว้อิย่างครบถ้วน เช่น งบการเงนิ นโยบายการกำากับ
ดื่แลกิจัการและจัริยธรรมธุรกิจั นโยบายความรับผู้ิดืชอิบต่อิ
สังคม บทวิเคราะห์จัากนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆ ลักษณะการ
ปีระกอิบธุรกจิั รายงานปีระจัำาปีี แบบแสดืงรายการข้อิมล่ปีระจัำาปีี 
การปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น รายชื�อิผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่  ข่าวแจั้งตลาดื
หลักทรัพย์ฯ และข่าวจัากสื�อิสิ�งพิมพ์ ฯลฯ
 4. จัดัืใหม้หีนว่ยงานนักลงทุนสัมพนัธ์เพื�อิเป็ีนชอ่ิงทางใน
การติดืต่อิสื�อิสารข้อิม่ลอิย่างหลากหลาย เช่น จัดัืให้มีการปีระชุม
นักวิเคราะห์ และนำาเสนอิข้อิม่ลต่อินักลงทุน (Road Show) ใน
ปีระเทศและต่างปีระเทศ 
 5. การซื�อิ-ขายหุ้นขอิงบริษัทฯ กำาหนดืนโยบายให้
กรรมการ และผู้่้บรหิารต้อิงแจัง้ให้บรษัิทฯ ทราบอิย่างน้อิย 1 วัน
ลว่งหนา้กอ่ินทำาการซื�อิขายหลกัทรพัยผ์ู้า่นเลขานกุารบรษัิท และ
รายงานใหที้�ปีระชมุคณะกรรมการบรษัิททราบเป็ีนรายไตรมาส
 6. เปิีดืเผู้ยหลักเกณฑ์ิการให้ค่าตอิบแทนกรรมการและ
ผู้่้บรหิารไว้ในรายงานปีระจัำาปีีอิย่างชัดืเจัน

 7. เปิีดืเผู้ยข้อิม่ลเกี�ยวกับการถือิหุ้นขอิงกรรมการและ
ผู้่้บริหารไว้อิย่างชัดืเจัน และกำาหนดืนโยบายให้กรรมการและ
ผู้่้บริหารต้อิงรายงานเรื�อิงดืังต่อิไปีนี�
 7.1 การซื�อิ-ขายหุ้นขอิงบริษัทฯ กำาหนดืนโยบายให้
กรรมการ  ผู้่้บรหิาร และฝ่่ายจัดัืการทุกท่าน รวมถึงบุคคลใกล้ชิดื 
(ค่่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ) งดืการซื�อิ ขาย หรอืิ โอิน
หุ้นบรษัิทฯ  ในช่วงก่อินการเปิีดืเผู้ยงบการเงนิ   กรณีงบการเงนิ
ไดืแ้จัง้ปีระกาศตอ่ิสาธารณชนแลว้ หากมีการซื�อิ-ขาย ก็ตอ้ิงแจัง้
ให้เลขานุการบรษัิททราบเพื�อิจัดัืทำารายงานการเปีลี�ยนแปีลงการ
ถอืิครอิงหลกัทรพัย ์(59-2) ตอ่ิ กลต. ภิายในเวลาที�กำาหนดืต่อิไปี  
และมีการรายงานการถือิครอิงหลักทรัพย์ขอิงกรรมการให้ที�
ปีระชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบทุกไตรมาส
 7.2 รายการเกี�ยวโยงและรายงานการมีส่วนไดื้เสียขอิง
กรรมการและผู้่้บรหิารเพื�อิป้ีอิงกันความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์
ขอิงกรรมการและผู้่้บรหิารจัึงไดื้รายงานต่อิปีระธานกรรมการ 
และบรรจุัเป็ีนวาระเพื�อิแจั้งให้ที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกไตรมาส

 8. บรษัิทฯ ไม่มีปีระวัติการถ่กสั�งให้แก้ไขงบการเงนิจัาก
ตลาดืหลักทรพัย์แห่งปีระเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรพัย์และตลาดืหลักทรพัย์ฯ
 9. การแตง่ตั�งผู้่้สอิบบญัชรีบัอินญุาตที�ผู้า่นความเหน็ชอิบ
จัากที�ปีระชุมสามัญผู้่ถื้อิหุน้ โดืยผู้่ส้อิบบญัชมีคุีณสมบตัไิมข่ดัืกับ
หลักเกณฑิ์ขอิงตลาดืหลักทรพัย์ และผู้่้สอิบบัญชีไม่ไดื้ให้บรหิาร
อิื�นๆ แก่บรษัิทฯ และไม่มคีวามสัมพันธ์ และ/หรอืิการมส่ีวนไดืเ้สีย
กบับรษัิท/บรษัิทยอ่ิย/ผู้่บ้รหิาร/ผู้่ถ้อืิหุน้รายใหญห่รอืิผู้่ท้ี�เกี�ยวข้อิง
 10. งบการเงินขอิงบริษัทฯ ไดื้รับการรับรอิงโดืยไม่มี
เงื�อินไขจัากผู้่้สอิบบัญชี
 11.  เปิีดืเผู้ยข้อิม่ลเกี�ยวกับกรรมการ และผู้่้บรหิาร ไว้ใน
เว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ปีระกอิบด้ืวย ชื�อิ ตำาแหน่ง การศึกษา 
การถือิหุ้นในบรษัิทฯ ปีระสบการณ์ทำางาน  และภิาพถ่าย ระบุไว้
อิย่างชัดืเจัน
 12. ผู้่้บรหิารระดืับส่งขอิงบรษัิทฯ ให้ความสำาคัญต่อิงาน
นักลงทุนสัมพันธ์เป็ีนอิย่างมาก โดืยมีส่วนร่วมในการพบปีะให้
ข้อิม่ล และแลกเปีลี�ยนความคิดืเห็นกับผู้่้ถือิหุ้น  นักลงทุน  
นักวิเคราะห์ และนักข่าวอิย่างสมำาเสมอิ เพื�อิให้ผู้่้ถือิหุ้น นักลงทุน 
นกัวเิคราะห ์นักขา่ว และผู้่้สนใจัทั�วไปีสามารถเขา้ถึงขอ้ิมล่บรษัิทฯ 
ที�มีความถ่กต้อิง ครบถ้วน โปีรง่ใส และทันต่อิเหตุการณ์ไดื้อิย่าง
เท่าเทียมกัน โดืยเฉพาะข้อิม่ลสำาคัญที�จัะมีผู้ลกระทบต่อิราคา
หลักทรพัย์ขอิงบรษัิทฯ และสามารถนำาข้อิม่ลเหล่านั�นไปีปีระกอิบ
การตัดืสินใจัการลงทุนอิย่างมีปีระสิทธิภิาพอิันจัะส่งผู้ลต่อิม่ลค่า
ที�แท้จัรงิขอิงบรษัิทฯ ในที�สุดื บรษัิทฯ ไดื้มีการเปิีดืเผู้ยข้อิม่ล
สารสนเทศและขา่วสารตา่งๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑิท์ี�สำานกังาน
กำากับหลักทรพัย์และตลาดืหลักทรพัย์ และตลาดืหลักทรพัย์แห่ง
ปีระเทศไทยกำาหนดืผู้่านช่อิงทางต่างๆอิย่างหลากหลาย เช่น 
การใช้ช่อิงทางการสื�อิสารและการเผู้ยแพร่ข้อิม่ลต่างๆ ขอิง
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ตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย การเปิีดืโอิกาสให้นักลงทุน 
หรอืินักวิเคราะห์ เข้าเยี�ยมกิจัการขอิงบรษัิทฯ (Site Visit) หรอืิ
พ่ดืคุยกับผู้่้บรหิารขอิงบรษัิทฯ (Company Visit) การเปิีดื
โอิกาสให้นักข่าวเข้าพบและสัมภิาษณ์ การอิอิกเอิกสารข่าว
ผู้ลปีระกอิบการขอิงบรษัิทฯ ให้แก่สาธารณะชนอิย่างสมำาเสมอิ 
การจัดัืปีระชุมรว่มกับนักวิเคราะห์ เพื�อิติดืตามผู้ลการดืำาเนินงาน
ขอิงบรษัิทฯ ทุกไตรมาส

หมวัดำท่� 5 : ควัามรบััผิดำช่อบัขัองคณะกรรมการบัรษัิท   
หลักการ 
บรษัิทฯ ไดื้ให้ความสำาคัญในการแสดืงบทบาทหน้าที�  และความ
รบัผู้ิดืชอิบขอิงคณะกรรมการ  เพื�อิดื่แลรกัษาผู้ลปีระโยชน์ขอิง
ผู้่้ถือิหุ้น และผู้่้มีส่วนไดื้เสีย เช่น การกำาหนดืกลยุทธ์ในการดืำาเนิน
ธุรกิจั  การพิจัารณาตรวจัสอิบการดืำาเนินงาน  ดื่แลให้การดืำาเนิน
ธุรกิจัเป็ีนไปีอิย่างโปีร่งใส และอิย่่ภิายใต้หลักเกณฑิ์ที�กำาหนดื  
โดืยมีรายละเอิยีดื ดืังนี�
 1. คณะกรรมการบรษัิท ต้อิงมีบทบาทสำาคัญในการ
กำากับดื่แลกิจัการเพื�อิปีระโยชน์ส่งสุดืขอิงบรษัิทฯ
 2. คณะกรรมการบริษัท ต้อิงมีความรับผู้ิดืชอิบต่อิ
ผู้ลการปีฏิบัติหน้าที�ต่อิผู้่้ถือิหุ้น 
 3. คณะกรรมการบรษัิท ต้อิงเป็ีนอิสิระจัากฝ่่ายจัดัืการ
ขอิงบรษัิทฯ 

 แนวัทางปฏิบััต่ิท่�กรรมการ ผ้่บัริหาร และพินักงาน 
ถืือปฏิบััต่ิ ไดำ้แก่
 คณะกรรมการบรษัิท ในฐานะตวัแทนผู้่ถ้อืิหุน้ ที�มหีนา้ที� 
กำากับดื่แลการบริหารจััดืการงานขอิงบริษัทฯ ให้เป็ีนไปีตาม
กฎหมาย วัตถปุีระสงคแ์ละขอ้ิบงัคบัขอิงบรษัิทฯ และไดืป้ีระยกุตใ์ช้ 
ปีรชัญาเศรษฐกิจัพอิเพียงในการดืำาเนินธุรกิจัโดืยมีการกำาหนดื
วิสัยทัศน์ พันธกิจั แผู้นธุรกิจั กลยุทธ์และนโยบายขอิงบรษัิทฯ  
โดืยมีรายละเอิยีดื  ดืังนี� 
 1. โครงสรา้งคณะกรรมการบัรษัิท 
 1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ปีระกอิบดื้วย
กรรมการที�มีคุณสมบัติหลากหลายทั�งในดื้านทักษะปีระสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะดื้านที�เป็ีนปีระโยชน์ต่อิบรษัิทฯ โดืยเป็ีนผู้่้มี
บทบาทสำาคัญในการกำาหนดืนโยบายและภิาพรวมขอิงอิงค์กร 
แผู้นการดืำาเนินธุรกิจั รวมทั�งมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดื่แล 
ตรวจัสอิบ ปีระเมินผู้ลการดืำาเนินงานขอิงบรษัิทฯ ให้เป็ีนไปีตาม
แผู้นที�วางไว้ ตลอิดืจันดืำาเนินกิจัการขอิงบรษัิทฯ ให้เป็ีนไปีตาม
กฎหมาย ข้อิบังคับ และมติที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น ดื้วยความซื�อิสัตย์
สุจัรติ มจีัรยิธรรม ภิายใตจ้ัรรยาบรรณในการดืำาเนนิธุรกจิั รวมทั�ง
การกำากับดื่แลให้การบรหิารจััดืการขอิงฝ่่ายบรหิารเป็ีนไปีตาม
เป้ีาหมายและแนวทางที�ไดื้กำาหนดืไว้ และก่อิให้เกิดืปีระโยชน์ 
ส่งสุดืต่อิบรษัิทฯ และผู้่้ถือิหุ้น และมีทั�งเพศชายและเพศหญิง 
โดืยคณะกรรมการจััดืให้มีการเปิีดืเผู้ยนโยบายในการกำาหนดื 
อิงค์ปีระกอิบขอิงคณะกรรมการดืังกล่าว รวมถึงจัำานวนปีีการ 

ดืำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ขอิงกรรมการแต่ละคนใน
รายงานปีระจัำาปีี และบนเว็ปีไซต์ขอิงบริษัทฯ  คณะกรรมการ 
บรษัิท มีจัำานวนกรรมการเพียงพอิที�จัะกำากับดื่แลธุรกิจัขอิง 
บรษัิทฯ ซึ�งปีระกอิบดืว้ยบคุคล ที�มคีวามร่ ้ปีระสบการณ ์และความ
สามารถที�เพียงพอิที�จัะปีฏิบัติหน้าที�ไดื้อิย่างมีปีระสิทธิภิาพ โดืย
ต้อิงมีกรรมการไม่น้อิยกว่า 5 คนตามกฎหมาย ซึ�งต้อิงปีระกอิบ
ดื้วยกรรมการอิิสระอิย่างน้อิย 1 ใน 3 ขอิงจัำานวนกรรมการ
ทั�งหมดื แต่ต้อิงไม่น้อิยกว่า 3 คน และต้อิงปีระกอิบดื้วย
กรรมการที�ไม่เป็ีนผู้่้บรหิารอิย่างนอ้ิยกึ�งหนึ�งขอิงกรรมการทั�งคณะ 
เพื�อิใหม้กีารถว่งดุืลระหวา่งกรรมการที�ไมเ่ป็ีนผู้่้บรหิารกบักรรมการ
ที�เป็ีนผู้่้บรหิาร โดืยกรรมการอิสิระต้อิงมีความเป็ีนอิสิระจัากการ
ควบคมุขอิงผู้่้บรหิาร ผู้่ถื้อิหุน้รายใหญแ่ละตอ้ิงไมม่ส่ีวนเกี�ยวข้อิง
หรือิมีส่วนไดื้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจัการและมี
คุณสมบัติอิย่างน้อิยต้อิงเป็ีนไปีตามหลักเกณฑ์ิที�สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดืหลักทรพัย์กำาหนดื
 2) โครงสรา้งคณะกรรมการขอิงบรษัิทฯ มีสัดืส่วนขอิง
กรรมการอิสิระ 4 คน จัากจัำานวนกรรมการทั�งสิ�น 7 คน ซึ�งเป็ีน
จัำานวนที�เกินกว่า 1 ใน 3 ขอิงจัำานวนกรรมการทั�งหมดืขอิงบรษัิท 
กรรมการอิิสระดืังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี�ยวกับการทำางาน 
ขอิงฝ่่ายจัดัืการไดือ้ิยา่งอิสิระทำาใหเ้กิดืการถ่วงดืลุในการอิอิกเสียง
ในการพจิัารณาเรื�อิงตา่งๆ ตลอิดืจันสอิบทานการบรหิารงานขอิง
ฝ่่ายบรหิาร เพื�อิให้เกิดืปีระโยชน์ส่งสุดืต่อิบรษัิทฯ ทั�งนี� กรรมการ
อิสิระขอิงบรษัิทฯ ทั�ง 4 คน ดืำารงตำาแหนง่กรรมการตรวจัสอิบดืว้ย 
ซึ�งจัำานวนกรรมการอิสิระและจัำานวนกรรมการตรวจัสอิบขอิงบรษัิทฯ 
ซึ�งเป็ีนไปีตามหลักเกณฑิ์ที�สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์กำาหนดืไว้ให้มีกรรมการอิิสระ
อิยา่งนอ้ิย 1 ใน 3 ขอิงจัำานวนกรรมการทั�งหมดื และใหม้จีัำานวน 
กรรมการตรวจัสอิบอิย่างน้อิย 3 คน รวมทั�งกรรมการอิสิระและ
กรรมการตรวจัสอิบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็ีนไปีตามหลักเกณฑ์ิ
ขอิงปีระกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดืทุนที�เกี�ยวขอ้ิงทกุปีระการ
 3) การแต่งตั�งกรรมการให้เป็ีนไปีตามข้อิบังคับบรษัิทฯ 
และข้อิกำาหนดืขอิงกฎหมายที�เกี�ยวข้อิง ทั�งนี� จัะต้อิงมีความ
โปีร่งใส และชัดืเจันในการสรรหากรรมการให้ดืำาเนินการผู่้าน
กระบวนการกำากับด่ืแลกิจัการและการพิจัารณาจัะต้อิงมีปีระวัติ 
การศึกษาและปีระสบการณ์การปีระกอิบวิชาชีพขอิงบุคคลนั�นๆ 
โดืยมีรายละเอิียดืที�เพียงพอิเพื�อิปีระโยชน์ในการตัดืสินใจัขอิง
คณะกรรมการและผู้่้ถือิหุ้น
 4) ใหค้ณะกรรมการบรษัิท มวีาระดืำารงตำาแหนง่คราวละ 
3 ปีี กรรมการผู้่้อิอิกจัากตำาแหน่งจัะไดื้รับเลือิกตั�งให้เข้าดืำารง
ตำาแหน่งอิีกก็ไดื้ และในการปีระชุมสามัญปีระจัำาปีีทุกครั�ง ให้
กรรมการอิอิกจัากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ขอิงจัำานวนกรรมการทั�งหมดื
 5) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการอิิสระ
ดืำารงตำาแหนง่กรรมการตดิืตอ่ิกนัไดืไ้มเ่กนิ 3 วาระ และสามารถต่อิ
วาระไดื้โดืยรวมไม่เกิน  9 ปีี  ทั�งนี� คณะกรรมการบรษัิท สามารถ
พจิัารณาขยายระยะเวลาการดืำารงตำาแหน่งขอิงกรรมการอิสิระไดื้
ตามที�เห็นสมควร และในปีีที�กรรมการอิสิระดืังกล่าวครบกำาหนดื
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อิอิกตามวาระ คณะกรรมการอิาจัเสนอิชื�อิกรรมการดืังกล่าวให้ที�
ปีระชุมสามัญผู้่้ถือิหุ้นพิจัารณาเลือิกตั�งกรรมการกลับเข้าเป็ีน
กรรมการอิสิระต่อิไปีไดื้
 6) คณะกรรมการไดื้พิจัารณาแบ่งอิำานาจัและความ 
รบัผู้ดิืชอิบในการกำาหนดืนโยบายการกำากับดืแ่ล และการบรหิารงาน 
ปีระจัำาวันอิอิกจัากกันอิย่างชัดืเจัน โดืยปีระธานกรรมการและ
ปีระธานกรรมการบรหิารถ่กเลือิกตั�งจัากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
ซึ�งปีระธานกรรมการและปีระธานกรรมการบริหารไม่ไดื้เป็ีน
บุคคลเดืียวกัน เพื�อิให้เกิดืความชัดืเจันในดื้านความรบัผู้ิดืชอิบ
ระหว่างการกำาหนดืนโยบายการกำากับดื่แลและการบรหิารงาน
ปีระจัำา ทั�งนี� บรษัิทฯ ไดื้แบ่งแยกบทบาทหน้าที� ความรบัผู้ิดืชอิบ
ระหว่างคณะกรรมการบรษัิทฯ กับผู้่้บรหิารอิย่างชัดืเจันและมี
การถ่วงดืุลอิำานาจัการดืำาเนินงาน โดืยคณะกรรมการบริษัท 
ทำาหน้าที�ในการกำาหนดืนโยบายและกำากับด่ืแลการดืำาเนินงาน
ขอิงผู้่บ้รหิารในระดืบันโยบาย ขณะที�ผู้่้บรหิารทำาหนา้ที�บรหิารงาน
ขอิงบรษัิทฯ ในดื้านต่างๆ ให้เป็ีนไปีตามนโยบายที�กำาหนดื ทั�งนี� 
ปีระธานกรรมการ ไม่ไดื้รว่มบรหิารงานปีกติปีระจัำาวัน แต่ให้การ
สนับสนุนและคำาแนะนำาในการดืำาเนินธุรกิจัขอิงฝ่่ายจััดืการผู้า่น
ทางปีระธานกรรมการบรหิารอิย่างสมำาเสมอิ ในขณะที�ปีระธาน
กรรมการบรหิารรบัผู้ิดืชอิบเกี�ยวกับการบรหิารจััดืการบรษัิทฯ 
ภิายใต้กรอิบอิำานาจัที�ไดื้รบัมอิบหมายจัากคณะกรรมการบรษัิทฯ
 7) กรรมการสามารถดืำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจัการ
อิื�นไดื้ แต่ต้อิงไม่เป็ีนอุิปีสรรคต่อิการปีฏิบัติหน้าที�กรรมการขอิง 
บรษัิทฯ โดืยกำาหนดืใหก้รรมการดืำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษัิทฯ 
จัดืทะเบยีนในตลาดืหลกัทรพัยแ์หง่ปีระเทศไทยไดืไ้มเ่กนิ 5 บรษัิท
 8) คณะกรรมการบรษัิท กำาหนดืนโยบายการดืำารงตำาแหน่ง 
กรรมการในบรษัิทฯ อิื�นขอิงกรรมการบรษัิท ตามระเบยีบขอ้ิบงัคบั
ขอิงบรษัิทฯ ที�วา่กรรมการบรษัิทฯ จัะปีระกอิบกจิัการ หรอืิเขา้เป็ีน
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือิหุ้นส่วนไม่จัำากัดืความรับผิู้ดื 
ในห้างหุ้นส่วนจัำากัดื หรอืิเป็ีนกรรมการขอิงบรษัิทฯ  จัำากัดืหรอืิ
บรษัิทมหาชนจัำากัดือิื�นที�ปีระกอิบกิจัการอินัมีสภิาพอิย่างเดืยีวกนั 
และเป็ีนการแขง่ขันกบักจิัการขอิงบรษัิทฯ ไมไ่ดื ้เวน้แต่จัะแจัง้ให้ที�
ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นทราบก่อินที�จัะมีมติแต่งตั�ง
 นอิกจัากนี� คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้่้บรหิาร และ
กรรมการผู้่้จััดืการเข้าไปีเป็ีนกรรมการในบรษัิทฯ อิื�นนอิกกลุ่ม
บรษัิทฯ ในกรณีที�ผู้่้บรหิาร ขอิงบรษัิทฯ จัะเข้าดืำารงตำาแหน่ง 
กรรมการในบริษัทฯ อิื�น ต้อิงไดื้รับอินุมัติจัากคณะกรรมการ
บรหิารกอ่ิน ยกเวน้การดืำารงตำาแหน่งกรรมการในอิงคก์รการกุศล
ที�ไมแ่สวงหากำาไร ทั�งนี� การดืำารงตำาแหนง่ตอ้ิงไมข่ดัืกบับทบัญญัติ
ขอิงกฎหมาย ข้อิบังคับ ที�เกี�ยวข้อิงกับการดืำาเนินธุรกิจัขอิง 
บริษัทฯ และต้อิงไม่ใช้ตำาแหน่งงานในบริษัทฯ ไปีอิ้างอิิงเพื�อิ
ส่งเสริมธุรกิจัภิายนอิก
 9) คณะกรรมการบรษัิท ไดื้แต่งตั�งเลขานุการบรษัิทที�มี
คุณสมบัติและปีระสบการณ์ขอิงเลขานุการบริษัทที�เหมาะสม  
มีหน้าที�และความรบัผู้ิดืชอิบตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ
ตลาดืหลกัทรพัยท์ำาหนา้ที�ใหค้ำาแนะนำาดืา้นกฎหมายและกฎเกณฑิ์

ต่างๆ ที�คณะกรรมการจัะต้อิงทราบและปีฏิบัติหน้าที�ในการดื่แล
กิจักรรมขอิงคณะกรรมการ รวมทั�ง ปีระสานงานให้มีการปีฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการ โดืยไดืเ้ปิีดืเผู้ยคณุสมบตัแิละปีระสบการณ์
ขอิงเลขานุการบรษัิทฯใน รายงานปีระจัำาปีี และบน website 
ขอิงบรษัิทฯ
 10) คณะกรรมการบรษัิท ไดื้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
เลขานุการบริษัท ไดื้รับการฝึ่กอิบรมและพัฒนาความร่้อิย่าง
ต่อิเนื�อิงทั�งดื้านกฎหมาย การบัญชี หรือิการปีฏิบัติหน้าที�
เลขานุการบรษัิทฯ

 2. คณะกรรมการช่ดุำยุ่อยุ
 บรษัิทฯ ไดื้แต่งตั�งคณะกรรมการชุดืย่อิย ปีระกอิบดื้วย 
1) คณะกรรมการตรวจัสอิบ ซึ�งเป็ีนไปีตามขอ้ิกำาหนดืขอิงสำานกังาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ และ
ตลาดืหลกัทรพัยแ์หง่ปีระเทศไทย 2) คณะกรรมการบรรษัทภิบิาล
และความยั�งยืน 3) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และ 
4) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทนเพื�อิปีฏบิตัหินา้ที�
เฉพาะเรื�อิงและเสนอิเรื�อิงใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิัารณาอินมุตัิ
หรอืิรบัทราบคณะกรรมการชุดืย่อิยมีสิทธิหน้าที�ตามที�ไดืก้ำาหนดืไว้
ในอิำานาจัหน้าที�ขอิงคณะกรรมการชุดืย่อิยแต่ละคณะ 
  2.1 คณะกรรมการต่รวัจำสอบั
 คณะกรรมการตรวจัสอิบ ปีระกอิบดื้วยกรรมการอิสิระที�
มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามที� ก.ล.ต. และ ตลท. กำาหนดื จัำานวน 3 คน 
โดืยมีอิย่างน้อิย 1 ท่านที�มีความร่แ้ละปีระสบการณ์เพียงพอิใน
การสอิบทานความน่าเชื�อิถือิขอิงงบการเงนิ โดืยมีผู้่้ช่วยผู้่้จัดัืการ
ฝ่่ายตรวจัสอิบเป็ีนเลขานุการคณะกรรมการตรวจัสอิบ
 2.1.1  วาระการดืำารงตำาแหน่งขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ
  1) ให้คณะกรรมการตรวจัสอิบ มีวาระการดืำารงตำาแหน่ง 
  คราวละ 3 ปีี โดืยกรรมการที�พ้นตำาแหน่งตามวาระ 
  อิาจัไดื้รบัการแต่งตั�งใหม่ไดื้อิกี
 2) กรรมการตรวจัสอิบ จัะพ้นจัากตำาแหน่งเมื�อิ
   ครบกำาหนดืตามวาระ
   พ้นจัากการเป็ีนกรรมการขอิงบรษัิท 
   ตาย
   ลาอิอิก 
   ขาดืคณุสมบตัขิอิงการเป็ีนกรรมการตรวจัสอิบตาม 
   กฎบัตรขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบหรือิตาม 
   หลักเกณฑิ์ขอิงตลาดืหลักทรพัย์แห่งปีระเทศไทย
   คณะกรรมการบรษัิทมีมติให้พ้นจัากตำาแหน่ง
 3) การลาอิอิกขอิงกรรมการตรวจัสอิบ ให้ยื�นใบลาอิอิก 
  ตอ่ิปีระธานกรรมการบรษัิทลว่งหน้าไมน่อ้ิยกวา่ 30 วนั  
  เว้นแต่มีเหตุจัำาเป็ีนอิันเป็ีนเหตุสุดืวิสัย โดืยคณะ 
  กรรมการบรษัิทเป็ีนผู้่้อินุมัติ
 4) เมื�อิกรรมการตรวจัสอิบพน้จัากตำาแหนง่กอ่ินครบวาระ  
  เพราะเหตุอิื�นใดืนอิกจัากถึงคราวอิอิกตามวาระ ให้ 
  คณะกรรมการบรษัิทฯ แต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบัติ 
  ครบถ้วนเป็ีนกรรมการตรวจัสอิบ เพื�อิให้กรรมการ 

รายงาน 56-1 One Report
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 ตรวจัสอิบมีจัำานวนครบตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ  
 กำาหนดื โดืยบคุคลที�เป็ีนกรรมการแทนจัะอิย่่ในตำาแหนง่ 
 ไดื้เพียงวาระที�เหลือิอิย่่ขอิงกรรมการที�ลาอิอิก
 2.1.2 ขอิบเขตอิำานาจั หน้าที� และความรบัผู้ิดืชอิบขอิง
คณะกรรมการตรวจัสอิบ
 1) สอิบทานให้บรษัิทฯ มีการรายงานทางการเงนิทั�งราย
ไตรมาสและรายปีระจัำาปีีอิย่างถ่กต้อิงและเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลอิย่าง
เพียงพอิ เพื�อิให้เกิดืความเท่าเทียมกันขอิงผู้่้ถือิหุ้น
 2) สอิบทานให้บริษัทฯ มีระบบการกำากับดื่แลกิจัการ 
ระบบการบรหิารความเสี�ยง ระบบการควบคุมภิายใน ระบบการ
ตรวจัสอิบภิายใน และมาตรการต่อิต้านทุจัรติคอิรร์ปัีชนัที�เหมาะสม
และมีปีระสิทธิภิาพ และพิจัารณาความเป็ีนอิิสระขอิงหน่วยงาน
ตรวจัสอิบภิายใน ตลอิดืจันให้ความเห็นชอิบในการพิจัารณา
แต่งตั�ง โยกย้าย เลิกจัา้ง ปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติงานหัวหน้าหนว่ย
งานตรวจัสอิบภิายใน หรอืิหน่วยงานอิื�นที�รบัผู้ิดืชอิบเกี�ยวกับการ
ตรวจัสอิบภิายใน
 3) สอิบทานให้บริษัทฯ ปีฏิบัติตามกฎหมายว่าดื้วย
หลักทรพัย์และตลาดืหลักทรพัย์ ข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรพัย์
และกฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกับธุรกิจับรษัิทฯ
 4) พิจัารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรอืิรายการที�อิาจัมี
ความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์ให้เป็ีนไปีตามกฎหมายและข้อิ
กำาหนดืขอิงตลาดืหลกัทรพัย ์ ทั�งนี�เพื�อิใหม้ั�นใจัวา่รายการดืงักล่าว
สมเหตุสมผู้ล และเป็ีนปีระโยชน์ส่งสุดืต่อิบรษัิทฯ
 5) สอิบทานและพิจัารณาความเสี�ยงสำาคัญที�ตรวจัพบ
รว่มกับฝ่่ายบรหิาร รวมทั�งให้ข้อิเสนอิแนะการปีรบัปีรุงแก้ไข 
 6) ในการปีฏิบัติตามขอิบเขต อิำานาจัหน้าที� ให้คณะ
กรรมการตรวจัสอิบมีอิำานาจัเชิญหรอืิสั�งการให้ฝ่่ายบรหิารหรอืิ
หวัหนา้งานเขา้รว่มปีระชุมเพื�อิชี�แจัง้หรอืิใหส่้งเอิกสารที�เกี�ยวขอ้ิงไดื้ 
และมีอิำานาจัว่าจัา้งหรอืิแสวงหาความเหน็ที�เป็ีนอิสิระจัากที�ปีรกึษา
หรอืิผู้่้เชี�ยวชาญทางวิชาชีพอิื�นใดืเมื�อิเห็นว่าจัำาเป็ีน
 7) จัดัืทำารายงานขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบโดืยเปิีดื
เผู้ยในรายงานปีระจัำาปีีขอิงบรษัิทฯ ซึ�งรายงานดืังกล่าวต้อิงลง
นามโดืยปีระธานคณะกรรมการตรวจัสอิบ ปีระกอิบดื้วยข้อิม่ลดืัง
ต่อิไปีนี� 
   ความเหน็เกี�ยวกบัความถก่ตอ้ิงครบถว้นเป็ีนที�เชื�อิถอืิไดื้ 
  ขอิงรายงานทางการเงนิขอิงบรษัิทฯ
   ความเห็นเกี�ยวกับความเพียงพอิขอิงระบบควบคุม 
  ภิายในขอิงบรษัิทฯ
    ความเห็นเกี�ยวกับการปีฏิบัติตามกฎหมายว่าดื้วย 
  หลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ ข้อิกำาหนดืขอิง 
  ตลาดืหลักทรพัย์ หรอืิกฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกับธุรกิจั 
  ขอิงบรษัิทฯ
    ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมขอิงผู้่้สอิบบัญชี
    ความเห็นเกี�ยวกับรายงานที�อิาจัจัะมีความขัดืแย้ง 
  ทางผู้ลปีระโยชน์
    จัำานวนการปีระชุมคณะกรรมการตรวจัสอิบและการ 
  เข้ารว่มปีระชุมขอิงกรรมการตรวจัสอิบแต่ละท่าน

    ความเห็นชอิบหรอืิข้อิสังเกตโดืยรวมที�คณะกรรมการ 
  ตรวจัสอิบไดื้รบัจัากการปีฏิบัติหน้าที�ตามกฎบัตร
   รายการอิื�นที�เหน็วา่ผู้่ถ้อืิหุน้และผู้่ล้งทนุทั�วไปีควรทราบ  
  ภิายใต้ขอิบเขตหน้าที�และความรับผิู้ดืชอิบที�ไดื้รับ 
  มอิบหมายจัากคณะกรรมการบรษัิท
 8) ปีฏิบตักิารอิื�นใดืตามที�คณะกรรมการบรษัิท มอิบหมาย
และดื้วยความเห็นชอิบขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ ทั�งนี�ในการ
ปีฏบิตัหินา้ที�ที�ไดืร้บัมอิบหมายดัืงกลา่ว คณะกรรมการตรวจัสอิบ
มีความรับผู้ิดืชอิบต่อิคณะกรรมการบริษัท โดืยตรง และ
กรรมการบรษัิท ยังคงมีความรบัผู้ิดืชอิบในการดืำาเนินงานขอิง 
บรษัิทฯ ต่อิบุคคลภิายนอิก
 9) ในการปีฏิบัติหน้าที�ขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ 
หากพบหรอืิมีข้อิสงสัยว่ามีรายการหรอืิการกระทำาดืังต่อิไปีนี� ซึ�ง 
อิาจัมีผู้ลกระทบอิย่างมีนัยสำาคัญต่อิฐานะการเงินและผู้ลการ 
ดืำาเนินงานขอิงบรษัิทฯ ให้คณะกรรมการตรวจัสอิบรายงานต่อิ
คณะกรรมการบรษัิทเพื�อิดืำาเนนิการปีรบัปีรุงแกไ้ขภิายในระยะเวลา
ที�คณะกรรมการตรวจัสอิบ เห็นสมควร
    รายการที�เกิดืความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์
   การทุจัรติ หรอืิมีสิ�งผู้ิดืปีกติ หรอืิมีความบกพรอ่ิงที� 
  สำาคัญในระบบการควบคุมภิายใน
  การฝ่่าฝื่นกฎหมายว่าด้ืวยหลักทรัพย์และตลาดื 
  หลักทรพัย์ ข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรพัย์ หรอืิ 
  กฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกับธุรกิจัขอิงบริษัทฯ หาก 
  คณะกรรมการบรษัิทหรอืิผู้่้บรหิารไม่ดืำาเนินการให้มี 
  การปีรบัปีรุงแก้ไขภิายใน ระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง  
  กรรมการตรวจัสอิบรายใดืรายหนึ�งอิาจัรายงานว่า 
  มีรายการหรอืิการกระทำาตามวรรคหนึ�งต่อิสำานักงาน 
  คณะกรรมการกำากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดืหลักทรัพย์  
  หรอืิตลาดืหลักทรพัย์แห่งปีระเทศไทย
 10) พิจัารณาและให้ความเห็นต่อิการติดืตามการปีฏิบัติ
ตามมาตรการตอ่ิตา้นการทจุัรติคอิรร์ปัีชัน รวมถึงระบบการบรหิาร
ความเสี�ยงที�เชื�อิมโยงกับความเสี�ยงที�อิาจัเกิดืขึ�นจัากการทุจัรติ
คอิรร์ปัีชนัเพื�อิใหม้ั�นใจัวา่การดืำาเนนิงานขอิงบรษัิทฯ มีความโปีรง่ใส 
สุจัรติ ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จัรยิธรรม และดืำาเนินธุรกิจั
ดื้วยการต่อิต้านการทุจัรติคอิรร์ปัีชันทุกรป่ีแบบ
 11) รบัเรื�อิงรอ้ิงเรยีน แจัง้เบาะแส การกระทำาอินัทุจัรติ
คอิรร์ปัีชนั ทั�งจัากภิายในและภิายนอิกที�กรรมการบรษัิท ผู้่บ้รหิาร 
หรอืิพนกังานขอิงบรษัิทฯ มีส่วนเกี�ยวขอ้ิง และตรวจัสอิบขอ้ิเทจ็ัจัรงิ
ตามที�ไดื้รบัแจัง้ และนำาเสนอิให้ คณะกรรมการบรษัิทฯ รว่มกัน
พิจัารณาโทษหรือิแก้ไขปัีญหาตามนโยบายต่อิต้านการทุจัริต
คอิรร์ปัีชัน
 12) สรุปีภิารกิจัขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ เสนอิ
คณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบ
 ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจัสอิบมอีิำานาจัในการดืำาเนนิการ
ตา่งๆ ไดืแ้ก ่การเชญิกรรมการ พนกังาน หรอืิลก่จัา้งขอิงบรษัิทฯ 
มารว่มปีระชุมหารอืิ ชี�แจัง หรอืิตอิบข้อิซักถามในเรื�อิงที�เกี�ยวกับ
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หนา้ที�และความรบัผู้ดิืชอิบขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ การปีรกึษา
หารือิผู้่้เชี�ยวชาญหรือิที�ปีรึกษาขอิงบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือิจั้างที�
ปีรกึษาหรอืิผู้่้เชี�ยวชาญซึ�งเป็ีนบุคคลภิายนอิกเป็ีนครั�งคราวใน
กรณีจัำาเป็ีนดื้วยค่าใช้จั่ายขอิงบริษัทฯ การขอิให้พนักงานขอิง 
บริษัทฯ ส่งเอิกสารหลักฐานเกี�ยวกับ กิจัการขอิงบรษัิทฯ เพื�อิ
ปีระโยชน์ในการตรวจัสอิบหรอืิสอิบสวนในเรื�อิงต่างๆ เพื�อิให้การ
ปีฏิบัติงานภิายใต้หน้าที�ความ รบัผู้ิดืชอิบสำาเรจ็ัลุล่วงไปีดื้วยดืี

 2.2 คณะกรรมการบัรรษัทภิบัาลและควัามยุั�งยุืน
 คณะกรรมการบรรษัทภิิบาลและความยั�งยืน โดืยการ
อินมุตัขิอิงคณะกรรมการบรษัิท  มหีนา้ที�สนบัสนนุการปีฏิบตังิาน
ขอิงคณะกรรมการบรษัิทฯ ในการกำาหนดืนโยบายและแนวทาง
การปีฏบิตัใินดืา้นตา่งๆ ขอิงบรษัิทฯ  เพื�อิใหม้กีารพัฒนาการกำากบั
ดืแ่ลกิจัการที�ดืียิ�งขึ�นอิย่างต่อิเนื�อิง  สรา้งมาตรฐานจัรยิธรรมใน
การทำางานที�ดืี พรอ้ิมทั�งเสรมิสรา้งให้เกิดืวัฒนธรรมอิงค์กรให้
พนักงานทุกคนมีความร่ ้ ความเข้าใจั  และสามารถนำาไปีปีระยุกต์
ใช้ในการปีฏิบัติงานจัริงไดื้อิย่างทั�วถึงและต่อิเนื�อิงเพื�อิให้การ
บรหิารกิจัการดืำาเนินไปีบนพื�นฐานแห่งคุณธรรม มีคุณภิาพ และ
มปีีระสิทธิภิาพสอิดืคล้อิงกับแนวปีฏิบติัดืา้นการกำากบัดืแ่ลกิจัการ
ที�ดืีอิันเป็ีนสากลที�บรษัิทจัดืทะเบียนพึงปีฏิบัติ และเพื�อิเป็ีนการ
สรา้งความเชื�อิมั�นให้กับผู้่้ลงทุนและผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่าย  
 2.2.1 วาระการดืำารงตำาแหนง่ขอิงคณะกรรมการบรรษัท- 
ภิบิาลและความยั�งยืน
 1) ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบิาลและความยั�งยนื มวีาระ
การดืำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีี  โดืยกรรมการที�พ้นตำาแหน่งตาม
วาระอิาจัไดื้รบัการแต่งตั�งใหม่ไดื้อิกี
 2) กรรมการบรรษัทภิิบาลและความยั�งยืน จัะพ้นจัาก
ตำาแหน่งเมื�อิ
    ครบกำาหนดืตามวาระ
    พ้นจัากการเป็ีนกรรมการขอิงบรษัิท 
    ตาย
    ลาอิอิก 
    คณะกรรมการบรษัิทมีมติให้พ้นจัากตำาแหน่ง
 3) การลาอิอิกขอิงกรรมการบรรษัทภิบิาลและความยั�งยนื 
ให้ยื�นใบลาอิอิกต่อิปีระธานกรรมการบรษัิทล่วงหน้าไม่น้อิยกว่า 
30 วัน เว้นแต่มีเหตุจัำาเป็ีนอินัเป็ีนเหตุสุดืวิสัย โดืยคณะกรรมการ
บรษัิทเป็ีนผู้่้อินุมัติ
 4)เมื�อิกรรมการบรรษัทภิิบาลและความยั�งยืน พ้นจัาก
ตำาแหน่งก่อินครบวาระ ให้คณะกรรมการบรษัิทและความยั�งยืน 
แต่งตั�งกรรมการที�มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ีนกรรมการบรรษัท- 
ภิบิาลแทน โดืยอิย่่ในตำาแหนง่เพยีงเทา่วาระขอิงกรรมการบรรษัท- 
ภิิบาลและความยั�งยืน ที�พ้นจัากตำาแหน่ง
 2.2.2 ขอิบเขตอิำานาจัหน้าที� และความรบัผิู้ดืชอิบ ขอิง
คณะกรรมการบรรษัทภิิบาลและความยั�งยืน  
  1. กำาหนดืเป้ีาหมาย นโยบาย และแผู้นการดืำาเนินงาน
ดืา้นการพฒันาอิยา่งยั�งยนื (Sustainable Development-SD) 
ขอิงบรษัิท โดืยครอิบคลุมทั�งดื้านการพัฒนาส่่อิงค์กรแห่งความ

เป็ีนเลิศ (High Performance Organization-HPO) และการ
สรา้งคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้่้มีส่วนไดื้ส่วนเสีย (Stakeholder 
Value Creation-SVC) รวมถึงการสื�อิสารเพื�อินำาเสนอิต่อิ 
คณะกรรมการ
 2.กำาหนดืนโยบายด้ืานการกำากับด่ืแลกิจัการที�ดีืและ
จัรยิธรรมธุรกิจั และนำาเสนอิคณะกรรมการเพื�อิพิจัารณาอินุมัติ 
พรอ้ิมทั�งให้คำาแนะนำาและส่งเสรมิให้มีการปีฏิบัติในทุกระดืับ และ
ทบทวนใหน้โยบายดืงักลา่วมคีวามเหมาะสม สอิดืคลอ้ิงกบักฎหมาย
และแนวปีฏิบัติที�ดืีในระดืับสากลเป็ีนปีระจัำาทุกปีี ตลอิดืจันดื่แล
ให้มีการปีระเมินผู้ลและรายงานการปีฏิบัติตามนโยบายด้ืานการ
กำากับดื่แลกิจัการที�ดืีและจัรยิธรรมธุรกิจัอิย่างสมำาเสมอิ
 3.ให้คำาแนะนำาและส่งเสรมิให้การดืำาเนินงานขอิงบรษัิท
สอิดืคล้อิงกับนโยบายการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี และการพัฒนา
อิยา่งยั�งยนืปีระสบความสำาเรจ็ัตามเป้ีาหมายที�วางไว ้และทดัืเทยีม
กับบรษัิทชั�นนำา ตลอิดืจันสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้่้บรหิาร 
และพนักงาน ปีฏิบัติตนตามแนวทางการกำากับดื่แลกิจัการที�และ
การพัฒนาอิย่างยั�งยืนขอิงบรษัิทอิย่างมีปีระสิทธิภิาพ
 4. กำากับดื่แลการปีฏิบัติงานขอิงบริษัทให้เป็ีนไปีตาม
หลักบรรษัทภิิบาลขอิงสถาบันกำากับ เช่น ตลาดืหลัก ทรพัย์แห่ง
ปีระเทศไทย, สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดื 
หลักทรัพย์ เพื�อิให้สอิดืคล้อิงกับแนวทางปีฏิบัติสากลและ
ข้อิเสนอิแนะขอิงสถาบันหรอืิหน่วยงานที�เกี�ยวข้อิง  
 5. กำากับด่ืแล ติดืตาม และปีระเมินผู้ลการดืำาเนินการ
ดื้านการพัฒนาอิย่างยั�งยืน ให้มีความสมดืุลและมีปีระสิทธิภิาพ 
เกดิืปีระโยชนส่์งสุดืกบับรษัิทและผู้่้มส่ีวนไดืเ้สีย พรอ้ิมทั�งรายงาน
ความคืบหนา้ขอิงการดืำาเนนิการต่อิคณะกรรมการเพื�อิทราบเป็ีนระยะ
 6. ปีระเมินและทบทวนเป้ีาหมาย นโยบาย และแผู้นการ
ดืำาเนินงานดื้านการพัฒนาอิย่างยั�งยืนให้เหมาะสมกับสภิาวะการ
ดืำาเนินธุรกิจั สอิดืคล้อิงกับกฎหมายหรอืิแนวปีฏิบัติที�ดืีในระดืับ
สากล และข้อิเสนอิ แนะขอิงสถาบันต่าง ๆ ตลอิดืจันพิจัารณาข้อิ
เสนอิที�เกี�ยวข้อิงขอิงผู้่้ถือิหุ้นและการตอิบกลับผู้่้ถือิหุ้น
 7. พิจัารณาทบทวนเกี�ยวกับนโยบายดื้านบรรษัทภิิบาล 
และการพัฒนาอิย่างยั�งยืนเป็ีนปีระจัำาทุกปีี 
 8. พิจัารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เป็ีน
ปีระจัำาทุกปีี  
 9. พิจัารณาทบทวนนโยบายการต่อิต้านการทุจัริต
คอิรร์ปัีชัน นโยบายการรบั ให้ขอิงขวัญ หรอืิปีระโยชน์อิื�นใดืและ
การแตง่ตั�งคณะกรรมการตอ่ิตา้นการทจุัรติคอิรร์ปัีชนั และตดิืตาม
การปีฏบิตัติามมาตรการต่อิตา้นการทุจัรติคอิรร์ปัีชนั เพื�อิใหม้ั�นใจั
ว่าการดืำาเนินงานขอิง บรษัิทมีความโปีรง่ใส สุจัรติ ยุติธรรม ตาม
หลกัคณุธรรม จัรยิธรรม และดืำาเนนิธุรกจิัดืว้ยการตอ่ิตา้นการทจุัรติ
คอิรร์ปัีชันทุกรป่ีแบบ
 10. ส่งเสริมการเผู้ยแพร่วัฒนธรรมในการกำากับดื่แล
กิจัการที�ดืี และการมีส่วนรว่มในการดืำาเนินกิจักรรมเพื�อิสังคม
 11. รายงานความคืบหน้าและผู้ลการปีฏิบัติงานดื้าน
บรรษัทภิบิาล และการพัฒนาอิยา่งยั�งยนืตอ่ิคณะกรรมการบรษัิท
 12.การอิื�นใดืที�คณะกรรมการบรษัิทมอิบหมาย
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 2.3 คณะกรรมการบัรหิารควัามเส่�ยุง
 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดืยการอินุมัติจัาก
คณะกรรมการบรษัิท ปีระกอิบดื้วย กรรมการบรษัิทฯ ปีระธาน
กรรมการบรหิาร กรรมการผู้่้จัดัืการ และตัวแทนสายงานต่างๆ 
เป็ีนกรรมการบรหิารความเสี�ยงโดืยตำาแหนง่ ซึ�งไดืร้บัการแตง่ตั�ง
โดืยปีระธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง และปีระธานกรรมการ
บรหิารความเสี�ยงตอ้ิงไดืร้บัการแตง่ตั�งจัากคณะกรรมการบรษัิท 
โดืยมีผู้่้จััดืการฝ่่ายความยั�งยืนเป็ีนเลขานุการคณะกรรมการ
บรหิารความเสี�ยงโดืยตำาแหน่ง
 2.3.1 วาระการดืำารงตำาแหนง่ขอิงคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี�ยง
 1) ให้คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง มีวาระการดืำารง
ตำาแหน่งคราวละ 3 ปีี  โดืยกรรมการที�พ้นตำาแหน่งตามวาระอิาจั
ไดื้รบัการแต่งตั�งใหม่ไดื้อิกี
 2) กรรมการบรหิารความเสี�ยง จัะพ้นจัากตำาแหน่งเมื�อิ
  ครบกำาหนดืตามวาระ
  พ้นจัากการเป็ีนกรรมการขอิงบรษัิท 
  ตาย
  ลาอิอิก 
  คณะกรรมการบรษัิทมีมติให้พ้นจัากตำาแหน่ง
 3) การลาอิอิกขอิงกรรมการบริหารความเสี�ยง ให้ยื�น
ใบลาอิอิกต่อิปีระธานกรรมการบรษัิทล่วงหน้าไม่น้อิยกว่า 30 วัน 
เว้นแต่มีเหตุจัำาเป็ีนอินัเป็ีนเหตุสุดืวิสัย โดืยคณะกรรมการบรษัิท
เป็ีนผู้่้อินุมัติ
 4) เมื�อิกรรมการบรหิารความเสี�ยงพ้นจัากตำาแหน่งก่อิน
ครบวาระ เพราะเหตุอิื�นใดืนอิกจัากถึงคราวอิอิกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบรษัิทฯ แต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ีน
กรรมการบรหิารความเสี�ยง เพื�อิให้กรรมการมีจัำานวนครบตามที�
คณะกรรมการบรษัิทฯกำาหนดื โดืยบุคคลที�เป็ีนกรรมการแทนจัะ
อิย่่ในตำาแหน่งไดื้เพียงวาระที�เหลือิอิย่่ขอิงกรรมการที�ลาอิอิก
 2.3.2 ขอิบเขตอิำานาจั หน้าที� และความรบัผู้ิดืชอิบขอิง
คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง
 1) กำาหนดืและทบทวน นโยบาย กรอิบการบรหิารความ
เสี�ยงอิงค์กร
 2) กำากับดื่แลและสนับสนุนให้มีการดืำาเนินงานดื้านการ
บรหิารความเสี�ยงอิงค์กรสอิดืคล้อิงกับกลยุทธ์และเป้ีาหมายทาง
ธุรกิจั รวมถึงสภิาวการณ์ที�เปีลี�ยนแปีลง
 3) พิจัารณารายงานผู้ลการบรหิารความเสี�ยงอิงคก์ร และ
ให้ข้อิคิดืเห็นในความเสี�ยงที�อิาจัจัะเกิดืขึ�น รวมทั�งแนวทางการ
กำาหนดืมาตรการควบคุม หรอืิบรรเทา (Mitigation Plan) และ
การพัฒนาระบบการจััดืการบริหารความเสี�ยงอิงค์กร ให้แก่
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและควบคุมภิายใน (Risk  
Management  and Internal Control Committee) : RMCC 
เพื�อิให้ระบบการจัดัืการมีปีระสิทธิภิาพอิย่างต่อิเนื�อิง
 4) รายงานผู้ลการบริหารความเสี�ยงอิงค์กรให้คณะ
กรรมการบรษัิทฯ ไดืร้บัทราบ และในกรณีที�มปัีีจัจัยัหรอืิเหตุการณ์

สำาคญั ซึ�งอิาจัมผีู้ลกระทบตอ่ิบรษัิทอิยา่งมนียัสำาคญั ตอ้ิงรายงาน
ต่อิคณะกรรมการบรษัิทเพื�อิทราบและพิจัารณาโดืยเรว็ที�สุดื
 5) กำาหนดืนโยบายการบรหิารความเสี�ยงและขอิบเขต
ความเสี�ยงที�ยอิมรบัไดื้ (Risk Appetite) ขอิงบรษัิทเสนอิต่อิ
คณะกรรมการเพื�อิพจิัารณาในเรื�อิงการบรหิารความเสี�ยงโดืยรวม  
ทั�งนี� ต้อิงครอิบคลุมความเสี�ยงในเรื�อิงต่างๆ เช่น ความเสี�ยง
ดื้านกลยุทธ์ ความเสี�ยงด้ืานสภิาพคล่อิง ความเสี�ยงด้ืานตลาดื  
ความเสี�ยงดื้านการปีฏิบัติการ หรอืิความเสี�ยงอิื�นๆ ที�มีนัยสำาคัญ
ต่อิบรษัิทฯ
 6) กำาหนดืกลยุทธ์โครงสรา้งอิงค์การและทรพัยากรที�ใช้
ในการบริหารความเสี�ยงให้สอิดืคล้อิงกับนโยบายการบริหาร
ความเสี�ยงขอิงบรษัิทฯ โดืยสามารถวิเคราะห์ ปีระเมิน วัดืผู้ล 
และติดืตามกระบวนการบรหิารความเสี�ยงไดื้อิย่างมีปีระสิทธิผู้ล
 7) กำากับดืแ่ล ทบทวนและใหข้อ้ิเสนอิแนะตอ่ิคณะกรรมการ
เกี�ยวกับนโยบายการบรหิารความเสี�ยง วิธีปีฏิบัติที�เป็ีนมาตรฐาน  
กลยุทธ์และการวัดืความเสี�ยงโดืยรวมเพื�อิให้มั�นใจัไดื้ว่ากลยุทธ์
การบรหิารความเสี�ยงไดื้นำาไปีปีฏิบัติอิย่างเหมาะสม
 8) ติดืตามการปีฏิบัติตามมาตรการต่อิต้านการทุจัริต
คอิร์รัปีชัน รวมถึงระบบการบริหารความเสี�ยงที�เชื�อิมโยงกับ
ความเสี�ยงที�อิาจัเกิดืขึ�นจัากการทุจัรติคอิรร์ปัีชัน 
 9) ปีฏิบตัหินา้ที�อิื�นใดืตามที�คณะกรรมการบรษัิทมอิบหมาย
 2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดำค่าต่อบัแทน
 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน  โดืยการ
แต่งตั�งจัากคณะกรรมการบรษัิท ปีระกอิบดื้วยกรรมการ 3 ท่าน 
และเป็ีนกรรมการอิสิระทั�งคณะ มีหนา้ที�รบัผู้ดิืชอิบในการกำาหนดื
หลักเกณฑิ์และนโยบายในการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน
กรรมการบรษัิท และกรรมการชุดืย่อิย รวมทั�งสรรหา คัดืเลือิก 
และเสนอิบุคคลที�เหมาะสมให้ดืำารงตำาแหน่งกรรมการบรษัิทและ
กำาหนดืค่าตอิบแทนสำาหรบักรรมการบรษัิท ตลอิดืจันปีฏิบัติงาน
ดื้านอิื�นๆ ตามที�ไดื้รบัมอิบหมายและนำาเสนอิต่อิคณะกรรมการ
บรษัิท และ/หรอืิที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นแล้วแต่กรณี
 2.4.1 วาระการดืำารงตำาแหน่งขอิงคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดืค่าตอิบแทน
 1) กรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน มีวาระการ
ดืำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีี
 2) กรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน อิาจัไดื้รบั
การแต่งตั�งกลับเข้ามาดืำารงตำาแหน่งต่อิไปีไดื้อิีกตามที�คณะ
กรรมการบรษัิทฯ เห็นว่าเหมาะสม
 3) นอิกเหนือิจัากการพ้นจัากตำาแหน่งกรรมการสรรหา
และกำาหนดืค่าตอิบแทน จัะพ้นตำาแหน่งเมื�อิ
 3.1 ลาอิอิก
 3.2  คณะกรรมการบรษัิทมีมติให้พ้นจัากตำาแหน่ง
 4) คณะกรรมการบรษัิทฯ มอีิำานาจัในการแตง่ตั�ง กรรมการ
สรรหาและกำาหนดืคา่ตอิบแทนเพิ�มเตมิ เพื�อิปีระโยชนใ์นการดืำาเนนิ
การตามวตัถปุีระสงคห์รอืิเพื�อิทดืแทน กรรมการสรรหาและกำาหนดื
ค่าตอิบแทน ที�พ้นจัากตำาแหน่งตามข้อิ 3.1 หรอืิ 3.2 ไดื้ โดืย
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บุคคลที�ไดื้รบัการแต่งตั�งเข้าเป็ีนกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่า
ตอิบแทนทดืแทนกรรมการที�ลาอิอิก หรอืิพ้นจัากตำาแหน่ง จัะอิย่่
ในตำาแหนง่ไดืเ้พยีงเทา่วาระที�ยงัเหลอืิอิย่ข่อิงกรรมการสรรหาและ
กำาหนดืค่าตอิบแทน ซึ�งเป็ีนตัวแทนเท่านั�น

 2.4.2 ขอิบเขตอิำานาจั  หน้าที�  และความรบัผู้ิดืชอิบ
 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทนปีฏิบัติ
หน้าที�ตามที�ไดื้รับมอิบหมายจัากคณะกรรมการบริษัทฯ โดืยมี
ขอิบเขตอิำานาจัหน้าที�และความรบัผู้ิดืชอิบ ดืังต่อิไปีนี�

 การสรรหา
 1) กำาหนดืหลกัเกณฑิแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการ 
  บรษัิทฯ และกรรมการชุดืย่อิย โดืยพิจัารณาความ 
  เหมาะสมขอิงจัำานวน โครงสรา้งและอิงค์ปีระกอิบ 
  ขอิงคณะกรรมการ กำาหนดืคุณสมบัติขอิงกรรมการ  
  เพื�อิเสนอิต่อิคณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืิเสนอิ 
  ขอิอินุมัติต่อิที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นแล้วแต่กรณี
 2) พิจัารณาสรรหา คัดืเลือิก และเสนอิบุคคลที�เหมาะสม 
  ให้ดืำารงตำาแหน่งกรรมการบรษัิทฯ ที�ครบวาระ และ/ 
  หรอืิ มีตำาแหน่งว่างลง และ/หรอืิ แต่งตั�งเพิ�ม
 3) ปีฏิบตักิารอิื�นใดืเกี�ยวกับการสรรหาตามที�คณะกรรมการ 
  บรษัิทฯ มอิบหมาย
 4) ปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติงานขอิงผู้่้บริหารส่งสุดืขอิง 
  บรษัิทฯ เพื�อิเสนอิต่อิที�ปีระชุมคณะกรรมการบรษัิท 
  ทราบเพื�อิพิจัารณาอินุมัติ

 การกำาหนดำค่าต่อบัแทน
 1) จัดัืทำาหลกัเกณฑิแ์ละนโยบายในการกำาหนดืคา่ตอิบแทน 
  ขอิงคณะกรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชุดืยอ่ิยเพื�อิ 
  เสนอิต่อิคณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืิเสนอิขอิ 
  อินุมัตติ่อิที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นแล้วแต่กรณี
 2) กำาหนดืค่าตอิบแทนที�จัำาเป็ีนและเหมาะสมทั�งที�เป็ีน 
  ตัวเงินและมิใช่ตัวเงินขอิงคณะกรรมการบรษัิทเป็ีน 
  รายบุคคล โดืยการกำาหนดืค่าตอิบแทนขอิงคณะ 
  กรรมการบรษัิทฯ ใหพ้จิัารณาความเหมาะสมกบัภิาระ 
  หน้าที� ความรบัผู้ิดืชอิบ ผู้ลงาน และเปีรยีบเทียบกับ 
  บรษัิทในธุรกิจัที�คล้ายคลึงกัน และปีระโยชน์ที�คาดืว่า 
  จัะไดื้รับจัากกรรมการเพื�อิเสนอิให้คณะกรรมการ 
  บรษัิทฯ พจิัารณาและนำาเสนอิต่อิที�ปีระชมุผู้่้ถอืิหุน้เพื�อิ 
  ขอิอินุมัติ
 3) รบัผู้ิดืชอิบต่อิคณะกรรมการบรษัิทฯ และมีหน้าที�ให้ 
  คำาชี�แจัง ตอิบคำาถามกับค่าตอิบแทนขอิงกรรมการ 
  บรษัิทในที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น
 4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผู้ลขอิงการกำาหนดื 
  ค่าตอิบแทนกรรมการและผู้่้บรหิาร ตามข้อิกำาหนดื 
  ขอิงตลาดืหลักทรพัย์ฯ โดืยเปิีดืเผู้ยไว้ในแบบแสดืง 

  รายการข้อิม่ลปีระจัำาปีี (56-1) และรายงานปีระจัำาปีี  
  ขอิงบรษัิทฯ
 5) ปีฏิบตักิารอิื�นใดืที�เกี�ยวข้อิงกับการกำาหนดืค่าตอิบแทน 
  ตามที�คณะกรรมการบรษัิทฯ มอิบหมายโดืยฝ่่ายบรหิาร 
  และหนว่ยงานตา่งๆ จัะตอ้ิงรายงานหรอืินำาเสนอิขอ้ิมล่ 
  และเอิกสารที�เกี�ยวข้อิงต่อิคณะ กรรมการสรรหาและ 
  กำาหนดืค่าตอิบแทนเพื�อิสนับสนุนการปีฏิบัติงานขอิง 
  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืคา่ตอิบแทนใหบ้รรลุ 
  ตามหน้าที�ที�ไดื้รบัมอิบหมาย

 3. บัทบัาท หน้าท่� และควัามรบััผิดำช่อบัขัองคณะกรรมการ
บัรษัิท
 ในการดืำาเนินการขอิงบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ต้อิง
ปีฏิบัติหน้าที�ดื้วยความรับผู้ิดืชอิบความระมัดืระวัง รอิบคอิบ 
และความซื�อิสัตยสุ์จัรติ รวมทั�งตอ้ิงปีฏิบตัใิหเ้ป็ีนไปีตามกฎหมาย 
วตัถปุีระสงค ์ขอ้ิบงัคบัขอิงบรษัิทฯ และมตคิณะกรรมการ ตลอิดืจัน
ที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น การเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลต่อิผู้่้ถือิหุ้นอิย่างถ่กต้อิง 
ครบถ้วน โปีรง่ใส ตรวจัสอิบไดืแ้ละทนัเวลา และใหค้ณะกรรมการ 
บรษัิทฯ มีหน้าที� ดืังต่อิไปีนี� 

 3.1 หน้าท่�ควัามรบััผิดำช่อบัขัองคณะกรรมการบัรษัิท
 คณะกรรมการบรษัิท ทำาหน้าที�พิจัารณาและให้ความ
เห็นชอิบในเรื�อิงที�สำาคัญเกี�ยวกับการดืำาเนินงานขอิงบรษัิทฯ เช่น 
วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ีาหมาย แผู้นการดืำาเนินธุรกิจั 
งบปีระมาณปีระจัำาปีี การควบคมุภิายใน และการบรหิาร ความเสี�ยง 
รวมทั�งกำากับด่ืแลให้ฝ่่ายจัดัืการดืำาเนินงานตามนโยบายและแผู้น
ที�กำาหนดืไว้อิย่างมีปีระสิทธิภิาพและ ปีระสิทธิผู้ล 
 นอิกจัากนี� คณะกรรมการบรษัิทฯ มีหนา้ที�รบัผู้ดิืชอิบต่อิ
งบการเงินขอิงบริษัทฯ โดืยไดื้มอิบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจัสอิบทำาหน้าที�สอิบทานรายงานทางการเงินและด่ืแลให้มี
การจััดืทำารายงานทางการเงินอิย่างมีคุณภิาพและถ่กต้อิงตาม
มาตรฐานทางบัญชีที�เป็ีนที�ยอิมรบัโดืยทั�วไปีมีการเปิีดืเผู้ยข้อิม่ล
ที�สำาคญัขอิงบรษัิทอิยา่งโปีรง่ใสและเพยีงพอิ โดืยมฝ่ี่ายบญัชแีละ/
หรอืิผู้่้สอิบบัญชีมาปีระชุมรว่มกันและนำาเสนอิรายงานทางการเงนิ
ตอ่ิคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจัสอิบขอิงบรษัิททกุไตรมาส 
โดืยคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็ีนผู้่้รบัผิู้ดืชอิบต่อิงบการเงินขอิง
บรษัิท รวมทั�งสารสนเทศทางการเงนิที�ปีรากฏในรายงานปีระจัำาปีี 
 คณะกรรมการบรษัิทฯ มีอิำานาจั หน้าที� และความรบัผู้ดิืชอิบ 
ในการจัดัืการบรษัิทฯ ให้เป็ีนไปีตามกฎหมาย วัตถุปีระสงค์ และ
ขอ้ิบงัคับขอิงบรษัิท ตลอิดืจันมติขอิงที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุน้ที�ชอิบดืว้ย
กฎหมายดืว้ยความซื�อิสัตย ์ สุจัรติ และระมดัืระวงัผู้ลปีระโยชนข์อิง 
บรษัิทฯ โดืยรวมถึงอิำานาจัหนา้ที� และความรบัผู้ดิืชอิบที�สำาคญั ดืงันี�
 1. กำาหนดืวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ีาหมาย แผู้นการ 
ดืำาเนินธุรกิจั งบปีระมาณปีระจัำาปีี โครงสรา้งการ บรหิารงาน 
และอิำานาจัการบรหิารต่างๆ ขอิงบรษัิทฯ รวมทั�งนโยบายกำากับ
ดื่แลกิจัการที�ดืี 
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 2. บรหิารงานให้เป็ีนไปีเพื�อิปีระโยชน์ส่งสุดืต่อิผู้่้ถือิหุ้น 
(Fiduciary Duty) โดืยยึดืถือิแนวปีฏิบัติสำาคัญ 4 ปีระการ คือิ 
 2.1 การปีฏิบัติหน้าที�ดื้วยความรอิบคอิบระมัดืระวัง 
   (Duty of Care) 
 2.2 การปีฏิบัติหน้าที�ดื้วยความซื�อิสัตย์สุจัรติ 
   (Duty of Loyalty) 
 2.3 การปีฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุปีระสงค์ ข้อิบังคับ  
   และมติที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น (Duty of Obedience) 
 2.4  การเปิีดืเผู้ยขอ้ิมล่ต่อิผู้่้ถอืิหุน้อิย่างถก่ตอ้ิงครบถ้วน  
   และโปีรง่ใส (Duty of Disclose) 
 3. กำากับดื่แลกระบวนการแต่งตั�งและเลือิกตั�งกรรมการ 
บริษัทฯ ให้มีความโปีร่งใสและชัดืเจัน และพิจัารณาแต่งตั�ง
คณะกรรมการชุดืย่อิยต่างๆ เพื�อิสนับสนุนการปีฏิบัติงานตาม
ความรบัผิู้ดืชอิบขอิงคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความ
จัำาเป็ีน โดืยมีการติดืตามผู้ลการดืำาเนินงานขอิงคณะกรรมการ
ชุดืย่อิยอิย่างสมำาเสมอิ 
 4. กำากบัดืแ่ลใหม้รีะบบการรกัษาความปีลอิดืภิยัขอิงขอ้ิมล่ 
ซึ�งรวมถึงการกำาหนดืนโยบายและวิธีปีฏิบัติในการรกัษาความลับ 
(Confidentiality) การรกัษาความน่าเชื�อิถือิ (Integrity) และ
ความพรอ้ิมใช้ขอิงข้อิม่ล (Availability) รวมทั�งการจััดืการ
ขอ้ิมล่ที�อิาจัมผีู้ลกระทบตอ่ิราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive 
Information) ตลอิดืจันดืแ่ลใหก้รรมการ ผู้่้บรหิารระดืบัส่ง และ
พนักงาน ตลอิดืจันบุคคลภิายนอิกที�เกี�ยวข้อิงในการปีฏิบัติตาม
ระบบการรกัษาความปีลอิดืภิัยขอิงข้อิม่ลดื้วย 
 5. ควบคมุกำากับดืแ่ล (Monitoring and Supervision) 
การบรหิารและการจััดืการขอิงฝ่่ายบรหิารหรอืิบุคคลใดืๆ ที�ไดื้
รบัมอิบหมายใหท้ำาหนา้ที�ดืงักลา่ว ใหเ้ป็ีนไปีตามนโยบาย แผู้นงาน 
และงบปีระมาณที�กำาหนดืไว้อิย่างมี ปีระสิทธิภิาพและปีระสิทธิผู้ล 
ตลอิดืจันดื่แลให้บรษัิทฯ มีการบรหิารจัดัืการตามนโยบายกำากับ
ดื่แลกิจัการที�ดืี 
 6. กำากบัดืแ่ลใหมี้กระบวนการและชอ่ิงทางในการรบัและ
จััดืการกับข้อิร้อิงเรียนขอิงผู้่้ที�ปีระสงค์จัะแจั้งเบาะแสหรือิผู้่้มี
ส่วนไดื้เสียทุกฝ่่ายอิย่างมีปีระสิทธิผู้ล
 7.  กำากับดื่แลให้มีการจัดัืทำานโยบายและแนวปีฏิบัติดื้าน
การต่อิต้านการทุจัริตและคอิร์รัปีชัน ปีฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการการต่อิต้านการทุจัรติและคอิรร์ปัีชันขอิงบรษัิทอิย่าง
เครง่ครดัืเพื�อิเป็ีนแบบอิยา่งที�ดืแีกบ่คุลากรขอิงบรษัิทฯ ตลอิดืจัน
สนับสนุนให้มีการสื�อิสารทั�งภิายในและภิายนอิกอิงค์กรเพื�อิให้
เกิดืการปีฏิบัติอิย่างแท้จัรงิ 
 8. กำาหนดืและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ในเรื�อิง
จัำานวนกรรมการ สัดืส่วนกรรมการอิิสระ รวมทั�งคุณสมบัติที�
หลากหลายเพื�อิให้เหมาะสมกับการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ 
ตลอิดืจันพิจัารณาค่าตอิบแทนกรรมการบรษัิทฯ และกรรมการ
ชุดืย่อิยอิย่างเหมาะสม โดืยผู้่านการพิจัารณาจัากคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน
 9. จัดัืให้มีหน่วยงานตรวจัสอิบภิายใน ระบบการควบคุม
ภิายในและการตรวจัสอิบภิายในที�มีปีระสิทธิภิาพและปีระสิทธิผู้ล 
 10. จัดัืใหม้เีลขานกุารบรษัิท เพื�อิชว่ยดืแ่ลกจิักรรมตา่งๆ 
ขอิงคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการปีฏิบัติให้เป็ีนไปี
ตามกฎหมายและข้อิกำาหนดืที�เกี�ยวข้อิง 

 11. จัดัืให้มีนโยบายและกระบวนการบรหิารความเสี�ยงที�
เหมาะสมและมีปีระสิทธิภิาพมีการติดืตามและปีระเมินการ
บรหิารความเสี�ยงอิย่างสมำาเสมอิ 
 12. จัดัืใหม้จีัรรยาบรรณธุรกจิัสำาหรบักรรมการ ผู้่บ้รหิาร 
และพนกังานขอิงบรษัิทฯ เพื�อิเป็ีนมาตรฐานแนวทางในการดืำาเนนิ
ธุรกิจัขอิงบรษัิทฯ โดืยกรรมการ ผู้่้บรหิาร และพนักงานทุกคน 
ต้อิงปีฏิบัติหน้าที�ขอิงตนอิย่างมีจัรยิธรรม และปีฏิบัติตามจัรรยา
บรรณธุรกิจัขอิงบรษัิทฯ อิย่างเครง่ครดัื 
 13. ปีฏบิตัติามหลักการกำากบัด่ืแลกิจัการที�ดีืขอิงบรษัิทฯ 
อิยา่งเครง่ครดัื และจัดัืใหม้กีารดืำาเนนิงานตามหลกัการกำากบัดืแ่ล
กิจัการที�ดืี และสนับสนุนให้มีการสื�อิสารไปีส่่พนักงานทุกระดืับใน
อิงค์กรให้ไดื้รบัทราบและยึดืถือิปีฏิบัติอิย่างเครง่ครดัื 
 14. ปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติหน้าที�ขอิงคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ ทั�งคณะและรายบุคคลเป็ีนปีระจัำาทุกปีีรวมทั�งติดืตาม
ผู้ลการปีระเมินขอิงคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการ
ชุดืย่อิยเพื�อิพิจัารณารว่มกันในคณะกรรมการบรษัิทฯ
 15. พัฒนาความร่้ความสามารถอิย่างต่อิเนื�อิง โดืย
เข้าอิบรมหรอืิเข้ารว่มหลักส่ตรที�เกี�ยวข้อิงกับการปีฏิบัติหน้าที�
กรรมการหรือิกิจักรรมใดืๆที�เป็ีนการเพิ�มพ่นความร่้ในการ
ปีฏิบัติงานอิย่างต่อิเนื�อิง 
 16. เขา้รว่มปีระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ และการปีระชุม
ผู้่้ถือิหุ้นปีระจัำาปีี เว้นแต่ในกรณีที�มีเหตุสุดืวิสัย โดืยกรรมการที�ไม่
สามารถเข้าร่วมปีระชุมไดื้ จัะต้อิงแจั้งให้กรรมการบริษัทหรือิ
เลขานุการบรษัิทฯ ทราบล่วงหน้าก่อินการปีระชุม 
 17. จัดัืใหม้รีะบบการบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และ
การสอิบบัญชีที�มีความน่าเชื�อิถือิไดื้ รวมทั�งดื่แลให้มีระบบการจัดัื
เก็บเอิกสารที�ทำาให้สามารถตรวจัสอิบความถ่กต้อิงขอิงข้อิม่ลไดื้
ในภิายหลัง 
 18. จััดืให้มีการทำางบการเงินขอิงบริษัทฯ ให้มีความ
ถ่กตอ้ิงเพื�อิแสดืงฐานะการเงนิและผู้ลการดืำาเนนิงานในรอิบบัญชี
ที�ผู้่านมาไดื้ตรงต่อิความเป็ีนจัรงิ ครบถ้วน และถ่กต้อิง เป็ีนไปี
ตามมาตรฐานการบัญชีที�รับรอิงโดืยทั�วไปี โดืยงบการเงิน ณ 
วันสิ�นสุดืรอิบบัญชีขอิงบรษัิทฯ ต้อิงตรวจัสอิบโดืยผู้่้สอิบบัญชี
ขอิงบริษัทฯ ก่อินที�จัะนำาเสนอิต่อิที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น ตลอิดืจัน
รายงานความรบัผู้ิดืชอิบขอิงคณะกรรมการบรษัิทฯ ในการจัดัืทำา
รายงานทางการเงนิ โดืยแสดืงควบค่่กับรายงานขอิงผู้่้สอิบบัญชี 
ในรายงานปีระจัำาปีีขอิงบรษัิทฯ
 19. ด่ืแลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบควบคมุภิายใน ระบบตรวจัสอิบ
ภิายในที�มีปีระสิทธิภิาพและปีระสิทธิผู้ลมีระบบบรหิารความเสี�ยง
ที�ครอิบคลุม และมีกระบวนการบริหารจััดืการความเสี�ยง 
การรายงานและการติดืตามผู้ลที�มีปีระสิทธิภิาพ และกลไกในการ
รบัเรื�อิงรอ้ิงเรยีนและการดืำาเนนิการกรณมีกีารชี�เบาะแส ตลอิดืจัน
ดื่แลให้บริษัทฯ มีการบริหารจััดืการตามนโยบายกำากับดื่แล
กิจัการที�ดืี 

 3.2 นโยุบัายุการกำากับัด่ำแลกิจำการท่�ดำ่ 
 คณะกรรมการบรษัิทจัดัืใหม้นีโยบายการกำากบัดืแ่ลกจิัการ
ขอิงบรษัิทฯ เป็ีนลายลักษณ์อิักษร และมีการสื�อิสารให้ทุกคนใน 
อิงค์กรไดื้เข้าใจัถึงนโยบายการกำากับด่ืแลกิจัการที�ดีืให้ถ่กต้อิง
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ตรงกันเพื�อิส่งเสริมให้ทุกคนในอิงค์กรปีฏิบัติตามนโยบายที�
กำาหนดื ทั�งนี�คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ
การปีฏิบัติตามนโยบายดืังกล่าวเป็ีนปีระจัำาอิย่าง น้อิยปีีละ 1 ครั�ง 

 3.3 จำรรยุาบัรรณธุุรกิจำ 
 คณะกรรมการบรษัิทฯ ยึดืมั�นการดืำาเนินธุรกิจัที�ถ่กต้อิง
และเป็ีนธรรม โดืยกำาหนดืจัรรยาบรรณธุรกจิั (Code of Conduct) 
เป็ีนลายลักษณ์อิกัษร เพื�อิให้นำามาใช้และเผู้ยแพรใ่ห้แก่กรรมการ 
ผู้่้บรหิารฯ และพนักงานทุกคนเข้าใจัถึงมาตรฐานดื้านจัรยิธรรม
ที�บรษัิทใช้ในการดืำาเนินธุรกิจั และเป็ีนแนวทางการปีฏิบัติเพื�อิ
แสดืงเจัตนารมณใ์นการที�จัะดืำาเนนิธุรกจิัอิย่าง โปีรง่ใส มคีุณธรรม 
มคีวามรบัผู้ดิืชอิบตอ่ิผู้่ม้ส่ีวนไดืเ้สีย คำานึงถึงสังคม และสิ�งแวดืล้อิม 
โดืยผู้่านการอิบรม และการสื�อิสารภิายในอิงค์กรในรป่ีแบบต่างๆ 
โดืยที�จัรรยาบรรณดืังกล่าวจัะสะท้อินให้เห็นถึงค่านิยม และ
แนวทางปีฏิบัตงิานที�พนักงานทุกคนพึงปีฏบิติัตน และปีฏบิตังิาน
ตามกรอิบจัรรยาบรรณที�กำาหนดืไว้ในดื้านต่างๆ โดืยบรษัิทฯ ไดื้
มีการปีระกาศ และแจั้งให้ทุกคนรับทราบและยึดืปีฏิบัติอิย่าง
เคร่งครัดื รวมถึงให้มีการปีฏิบัติตามแนวทางดัืงกล่าว ทั�งนี� 
คณะกรรมการไดืต้ดิืตามใหม้กีารปีฏบิตัติามจัรรยาบรรณดืงักลา่ว
อิย่างจัรงิจังั
 
 3.4 นโยุบัายุต่่อต่้านการทุจำรติ่คอรร์ปัช่นั 
 คณะกรรมการบริษัทฯ จััดืให้มีนโยบายและมาตรการ
ต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชันเป็ีนลายลักษณ์อิักษรเพื�อิให้เกิดื
ความมั�นใจัว่าการปีฏิบัติงานขอิงบรษัิทฯ เป็ีนไปีตามข้อิกำาหนดื
ขอิงกฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกับการต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชัน 
รวมถึงมีการสื�อิสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้่้บริหาร และ
พนักงานทุกระดืับ รวมถึงบุคคลภิายนอิกอิื�นที�เกี�ยวข้อิง และ
ส่งเสริมให้เป็ีนวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ�งในบริษัทฯ ทั�งนี� 
คณะกรรมการบริษัทมีการสอิบทานและทบทวนนโยบายและ 
มาตรการต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชันเป็ีนปีระจัำาทุกปีีเพื�อิให้
สอิดืคล้อิงกับการเปีลี�ยนแปีลงขอิงสภิาพการดืำาเนนิธุรกจิั ระเบยีบ 
ข้อิบังคับ และบทบัญญัติขอิงกฎหมาย 

 3.5 ควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ 
 คณะกรรมการบรษัิท ไดืพ้จิัารณาเรื�อิงความขดัืแยง้ขอิง
ผู้ลปีระโยชน์อิย่างรอิบคอิบการพิจัารณาการทำารายการที�อิาจัมี
ความขัดืแย้งขอิงผู้ลปีระโยชน์มีแนวทางที�ชัดืเจัน และเป็ีนไปีเพื�อิ
ผู้ลปีระโยชน์ขอิงบรษัิทฯ และผู้่้ถือิหุ้นโดืยรวมเป็ีนสำาคัญ โดืย 
กำาหนดืนโยบายที�ไม่ให้กรรมการ ผู้่้บรหิาร และพนักงาน รวมทั�ง
ผู้่้ที�เกี�ยวข้อิงกับบุคคลต่างๆ ดืังกล่าว แสวงหาผู้ลปีระโยชน์
ส่วนตัวที�ขัดืแย้งกับผู้ลปีระโยชน์ขอิงบรษัิทฯ และควรหลีกเลี�ยง
การกระทำาที�ก่อิให้เกิดืความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์ และผู้่้ที�มี
ส่วนเกี�ยวขอ้ิง หรอืิมส่ีวนไดืเ้สีย หรอืิเกี�ยวโยงกบัรายการที�พิจัารณา 
ต้อิงแจัง้ให้บรษัิทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรอืิการเกี�ยวโยงขอิง
ตนในรายการดัืงกล่าว โดืยบุคคลดืังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดืสินใจัใดืๆ ในธุรกรรมดืังกล่าว
  คณะกรรมการตรวจัสอิบจัะนำาเสนอิคณะกรรมการบรษัิทฯ 
เกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน และรายการที�มีความขัดืแย้งทาง
ผู้ลปีระโยชน์ ซึ�งไดื้มีการพิจัารณาความเหมาะสมอิย่างรอิบคอิบ 

รวมทั�งบริษัทฯ ไดื้ปีฏิบัติตามหลักเกณฑิ์ขอิงสำานักงานคณะ- 
กรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดืหลักทรพัย ์และตลาดืหลักทรพัย์
แห่งปีระเทศไทยอิย่างเคร่งครัดืในเรื�อิงการกำาหนดืราคาและ
เงื�อินไขต่างๆ กับบุคคลที�อิาจัมีความขัดืแย้งดื้านผู้ลปีระโยชน์ให้
เสมือินทำารายการกับบุคคลภิายนอิก 
 ทั�งนี� คณะกรรมการบริษัทฯ จัะไดื้กำากับดื่แลให้มีการ
ปีฏิบตัติามขอ้ิกำาหนดืเกี�ยวกบัขั�นตอินการดืำาเนนิการและการเปิีดืเผู้ย
ขอ้ิมล่ขอิงรายการที�อิาจัมคีวามขดัืแยง้ขอิงผู้ลปีระโยชนใ์หถ้ก่ตอ้ิง
ครบถ้วนโดืยจัะเปิีดืเผู้ยการทำารายการไว้ในงบการเงนิ รายงาน
ปีระจัำาปีี และแบบแสดืงรายการข้อิม่ลปีระจัำาปีี (แบบ 56-1) 

 3.6 ระบับัการควับัคุมภายุใน 
 คณะกรรมการบรษัิท ให้ความสำาคัญต่อิการกำากับดื่แล
และการควบคุมภิายในทั�งในระดืับบรหิาร และระดืับปีฏิบัติงานที� 
มีปีระสิทธิภิาพ ทั�งนี�ระบบการควบคุมภิายในเป็ีนกลไกสำาคัญที�จัะ
สรา้งความมั�นใจัตอ่ิฝ่่ายจัดัืการ ในการชว่ยลดืความเสี�ยงทางธุรกจิั 
ชว่ยใหก้ารดืำาเนนิธุรกจิัเป็ีนไปีอิยา่งมปีีระสิทธิภิาพ โดืยมกีารจัดัืสรร
ทรัพยากรอิย่างเหมาะสมและบรรลุเป้ีาหมายตามที�ตั�งไว้ช่วย  
ปีกป้ีอิงคุ้มครอิงทรพัย์สินไม่ให้รั�วไหลส่ญหายหรอืิจัากการทุจัรติ
ปีระพฤตมิชิอิบ ชว่ยใหร้ายงานทางการเงนิมคีวามถก่ตอ้ิงนา่เชื�อิถอืิ 
ช่วยให้บุคลากรปีฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อิบังคับที�
เกี�ยวข้อิงและช่วยคุ้มครอิงเงนิลงทุนขอิงผู้่้ถือิหุ้น ดืังนั�นบรษัิทฯ 
จังึไดื้กำาหนดืภิาระหน้าที� อิำานาจัการดืำาเนินการขอิงผู้่้ปีฏิบัติงาน
และผู้่้บรหิารในเรื�อิงต่างๆ ไว้เป็ีนลายลักษณ์อิกัษรอิย่างชัดืเจัน 
มีการควบคุมดื่แลการใช้สินทรพัย์ขอิงบรษัิทฯ ให้เกิดืปีระโยชน์ 
และมีการแบ่งแยกหน้าที�ผู้่้ปีฏิบัติงาน ผู้่้ติดืตามควบคุม และ
ปีระเมินผู้ลอิอิกจัากกันเพื�อิให้เกิดืการถ่วงดืุล และตรวจัสอิบ
ระหว่างกันอิย่างเหมาะสม 
 คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดื้มอิบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจัสอิบรับผู้ิดืชอิบการสอิบทานความเหมาะสมและความมี 
ปีระสิทธิภิาพขอิงระบบควบคุมภิายในที�ฝ่่ายบริหารจััดืให้มีขึ�น 
รวมทั�งไดืจ้ัดัืทำาและทบทวนระบบการควบคุมทั�งด้ืานการดืำาเนนิงาน 
การรายงานทางการเงนิ การปีฏิบตัติามกฎระเบยีบ นโยบาย และ
การกำากบัดืแ่ลการปีฏบิตังิาน ตลอิดืจันการจัดัืการความเสี�ยง และ
ยังให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือินภิัยล่วงหน้าและรายการที�
ผู้ิดืปีกติ 
 ทั�งนี�บรษัิทฯ ไดื้ว่าจัา้งบุคคลภิายนอิกที�มีความเป็ีนอิสิระ
ในการปีฏิบัติหน้าที� เป็ีนผู้่้รบัผิู้ดืชอิบในการควบคุมภิายในขอิง 
บรษัิทฯ ทำาหน้าที�ตรวจัสอิบเพื�อิให้มั�นใจัว่าบรษัิทฯ มีระบบการ
ควบคมุภิายในที�เพยีงพอิเหมาะสม และเพื�อิใหผู้่้้ตรวจัสอิบภิายใน
ดืังกล่าวมีความเป็ีนอิสิระ สามารถทำาหน้าที�ตรวจัสอิบและถ่วงดืุล
ไดื้อิย่างเต็มที� ผู้่้ตรวจัสอิบภิายในจัะรายงานผู้ลโดืยตรงต่อิคณะ
กรรมการตรวจัสอิบ ทั�งนี� บรษัิทฯ มีการติดืตามปีระเมินผู้ลอิย่าง
สมำาเสมอิ เพื�อิให้ความมั�นใจัว่าระบบที�วางไว้สามารถดืำาเนินไปีไดื้
อิยา่งมปีีระสิทธิภิาพ โดืยจัะมกีารปีระเมนิความเพยีงพอิขอิงระบบ
ควบคุมภิายใน และทบทวนระบบที�สำาคัญอิย่างน้อิยปีีละ 1 ครั�ง 
และเปิีดืเผู้ยไว้ในรายงานปีระจัำาปีีขอิงบรษัิทฯ

  3.7 นโยุบัายุดำ้านการบัรหิารควัามเส่�ยุง 
 คณะกรรมการไดืก้ำาหนดืนโยบายด้ืานการบรหิารความเสี�ยง 
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(Risk Management Policy) ให้ครอิบคลุมทั�งอิงค์กร และให้
ฝ่่ายจััดืการเป็ีนผู้่้ปีฏิบัติตามนโยบาย รวมทั�งรายงานให้คณะ
กรรมการทราบเป็ีนปีระจัำา และจัะจัดัืให้มีการทบทวนระบบหรอืิ
ปีระเมินปีระสิทธิผู้ลขอิงการจััดืการความเสี�ยงอิย่างน้อิยปีีละ 
1 ครั�ง และเปิีดืเผู้ยไว้ในรายงานปีระจัำาปีีขอิงบรษัิทฯ และในทุกๆ 
ระยะเวลาที�พบว่าระดืับความเสี�ยงมีการเปีลี�ยนแปีลง ซึ�งรวมถึง
การให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือินภิัยล่วงหน้าและรายการผู้ิดื
ปีกติทั�งหลาย 
  คณะกรรมการตรวจัสอิบเป็ีนผู้่้ให้ความเห็นถึงความ 
  เพียงพอิขอิงระบบการควบคุมภิายในและการบรหิาร 
  ความเสี�ยงไว้ ในรายงานปีระจัำาปีีขอิงบรษัิทฯ 
    คณะกรรมการจััดืให้มีแนวทางดืำาเนินการที�ชัดืเจัน 
  กับผู้่้ที�ปีระสงค์จัะรอ้ิงเรยีน หรอืิแจัง้เบาะแส หรอืิ 
  ผู้่้มีส่วนไดื้เสียผู้่านทาง website หรอืิรายงานตรง 
  ตอ่ิบรษัิทฯ โดืยใหแ้จัง้เบาะแสผู้า่นกรรมการอิสิระหรอืิ 
  กรรมการตรวจัสอิบขอิงบรษัิทฯ เพื�อิสั�งการให้มีการ 
  ตรวจัสอิบข้อิม่ลตามกระบวนการที�บรษัิทฯ กำาหนดืไว้  
  และรายงานต่อิคณะกรรมการบรษัิทฯ 

 4. การประช่มุคณะกรรมการบัรษัิท
 4.1 การปีระชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ต้อิงมีกรรมการ
มาปีระชุมไม่น้อิยกว่ากึ�งหนึ�งขอิงจัำานวนกรรมการทั�งหมดืครบ
อิงค์ปีระชมุ ในกรณีที�ปีระธานกรรมการไม่อิย่ใ่นที�ปีระชมุ หรอืิไม่
สามารถปีฏบิตัหินา้ที�ไดื ้ถา้มรีอิงปีระธานกรรมการใหร้อิงปีระธาน
กรรมการเป็ีนปีระธานกรรมการ ถ้าไม่มรีอิงปีระธานกรรมการ หรอืิ
มีแต่ไม่สามารถปีฏิบัติหน้าที�ไดื้ให้กรรมการซึ�งมาปีระชุมเลือิก
กรรมการคนหนึ�งเป็ีนปีระธานที�ปีระชุม
 4.2 การวนิจิัฉยัชี�ขาดืขอิงที�ปีระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
ให้ถือิเสียงข้างมากโดืยกรรมการคนหนึ�งมีหนึ�งเสียงในการลง 
คะแนน เว้นแต่กรรมการซึ�งมีส่วนไดื้เสียในเรื�อิงใดืไม่มีสิทธิอิอิก
เสียงลงคะแนนในเรื�อิงนั�น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ปีระธานในที�
ปีระชุมอิอิกเสียงเพิ�มขึ�นอิกีหนึ�งเสียงเป็ีนเสียงชี�ขาดื
 4.3 การปีระชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามปีกติใหจ้ัดัืขึ�น
อิยา่งนอ้ิย 3 เดืือินต่อิครั�ง ใหป้ีระธานกรรมการเป็ีนผู้่เ้รยีกปีระชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืิในกรณีจัำาเป็ีน ถ้ากรรมการตั�งแต่ 
4 คนขึ�นไปี อิาจัรอ้ิงขอิใหป้ีระธานกรรมการเรยีกปีระชมุกรรมการ
ให้ปีระธานกรรมการกำาหนดืวันปีระชุมภิายใน 14 วันนับแต่วันที�
ไดื้รบัการรอ้ิงขอิ 
 4.4 ใหป้ีระธานกรรมการหรอืิกรรมการที�ไดืร้บัมอิบหมาย
จัากปีระธานกรรมการเป็ีนผู้่้กำาหนดืวันเวลาและสถานที�ในการ
ปีระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ซึ�งสถานที�ที�ปีระชุมนั�นอิาจักำาหนดื
เป็ีนอิย่างอิื�น นอิกเหนือิไปีจัากท้อิงที�อิันเป็ีนที�ตั�งสำานักงานใหญ่
ขอิงบริษัทฯ หรือิจัังหวัดืใกล้เคียงก็ไดื้หากปีระธานกรรมการ
หรือิกรรมการที�ไดื้รับมอิบหมายจัากปีระธานกรรมการมิไดื้
กำาหนดืสถานที�ที�ปีระชุมให้ใช้สถานที�ตั�งสำานักงานใหญ่ขอิงบริ
ษัทฯ เป็ีนสถานที�ปีระชุม
 4.5 ในการเรยีกปีระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหป้ีระธาน
กรรมการ หรอืิผู้่ซึ้�งไดืร้บัมอิบหมายส่งหนงัสือินดัืปีระชมุโดืยทาง
ไปีรษณีย์ลงทะเบียน หรอืิส่งมอิบให้แก่กรรมการ หรอืิผู้่้แทนขอิง
กรรมการโดืยตรง โดืยระบุวัน เวลา สถานที� และกิจัการที�จัะ

ปีระชุมไปียังกรรมการ ไม่น้อิยกว่า 5 วันก่อินวันปีระชุม เว้นแต่
กรณีจัำาเป็ีนรีบดื่วนเพื�อิรักษาสิทธิหรือิปีระโยชน์ขอิงบริษัทฯ 
จัะแจัง้การนัดืปีระชุมโดืยวิธีอิื�น หรอืิกำาหนดืวันปีระชุมให้เรว็กว่า
นั�นก็ไดื้
 4.6 กำาหนดืจัำานวนอิงค์ปีระชุมขั�นตำา ณ ขณะที�คณะ
กรรมการจัะลงมตใินที�ปีระชุมตอ้ิงมกีรรมการอิย่ไ่ม่นอ้ิยกวา่ 2 ใน 3 
ขอิงจัำานวนกรรมการทั�งหมดื
 4.7 ปีระธานกรรมการ เป็ีนผู้่้ใช้ความเห็นชอิบในการจัดัื
เรื�อิงที�จัะเข้าวาระการปีระชุมคณะกรรมการบรษัิทโดืยมีการปีรกึษา 
หารอืิกับปีระธานกรรมการบรหิารและกรรมการผู้่จ้ัดัืการ รว่มกัน
กำาหนดืขอิบเขตระดืับความสำาคัญและเรื�อิงที�จัะกำาหนดืเป็ีนวาระ
การปีระชมุ และพิจัารณาคำาขอิขอิงกรรมการที�จัะบรรจุัเรื�อิงอิื�นที�
สำาคัญเป็ีนวาระการพิจัารณาในการปีระชุมครั�งต่อิไปี
 4.8 ปีระธานกรรมการบริษัทฯ จััดืสรรเวลาให้อิย่าง
เพียงพอิสำาหรบัการนำาเสนอิเอิกสารและข้อิม่ลขอิงผู้่้บรหิาร และ
สำาหรบัการพจิัารณาสอิบถาม และอิภิปิีรายในปีระเดืน็ที�สำาคญัขอิง
คณะกรรมการบรษัิทฯ
 4.9 คณะกรรมการบรษัิทฯ กำาหนดืใหก้รรมการที�ไมเ่ป็ีน
ผู้่้บริหารสามารถปีระชุมระหว่างกันตามความจัำาเป็ีน โดืยไม่มี
ฝ่่ายบริหารเข้าร่วมอิย่างน้อิยปีีละ 1 ครั�ง เพื�อิเปิีดืโอิกาสให้
อิภิปิีรายปัีญหาตา่งๆ ทั�งที�เกี�ยวกับธุรกจิั ขอิงบรษัิทฯ และเรื�อิงที�
อิย่่ในความสนใจั โดืยแจัง้ให้กรรมการผู้่้จัดัืการทราบถึงผู้ลการ
ปีระชุมรวมทั�งรายงานผู้ลการปีระชุมให้ปีระธานกรรมการบรหิาร 
และคณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบดื้วย ในการปีระชุมให้ปีระธาน
กรรมการเป็ีนปีระธานขอิงการปีระชุม หากปีระธานกรรมการไม่
สามารถเขา้รว่มการปีระชมุไดืใ้หที้�ปีระชมุคดัืเลอืิกกรรมการหนึ�งทา่น
เพื�อิทำาหน้าที�เป็ีนปีระธานในที�ปีระชมุแทนและใหเ้ลขานุการบรษัิทฯ 
เป็ีนเลขานุการขอิงการปีระชุมขอิงกรรมการที�ไม่เป็ีนผู้่้บรหิาร
 4.10 คณะกรรมการบรษัิทฯ ต้อิงอุิทิศเวลาและทุ่มเท
ความสนใจัให้แก่บรษัิทฯ อิย่างเต็มที�และพรอ้ิมที�จัะเข้ารว่มการ
ปีระชุมอิย่างสมำาเสมอิหากภิารกิจัสำาคัญที�ไม่สามารถเข้าร่วม
ปีระชุมไดื้ ให้แจัง้ต่อิปีระธานกรรมการ
 4.11  คณะกรรมการบรษัิทฯ สามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ที�จัำาเป็ีนเพื�อิขอิเอิกสารและข้อิม่ล ควรปีรกึษาและบรกิารต่างๆ 
เกี�ยวกับการดืำาเนินงานขอิงบรษัิทฯ จัากผู้่้บรหิารระดืับส่ง และ
อิาจัขอิความเห็นที�เป็ีนอิิสระจัากที�ปีรกึษาหรอืิผู้่้ปีระกอิบวิชาชีพ
ภิายนอิกเมื�อิจัำาเป็ีนเพื�อิปีระกอิบการปีระชุมในแต่ละครั�ง โดืยถือิ
เป็ีนค่าใช้จัา่ยขอิงบรษัิทฯ
 4.12 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้่้บรหิารระดัืบส่งหรอืิ
ฝ่่ายบรหิารที�เกี�ยวข้อิงเข้ารว่มปีระชุมคณะกรรมการตามความ
จัำาเป็ีนและเห็นสมควรและนำาเสนอิสารสนเทศ รายละเอิยีดืข้อิม่ล
ที�เป็ีนปีระโยชน์เพิ�มเติมในฐานะผู้่้ที�เกี�ยวข้อิงอิีกทั�งจัะไดื้รบัทราบ
นโยบายโดืยตรงเพื�อิสามารถนำาไปีปีฏิบัติไดื้อิย่างมีปีระสิทธิภิาพ 
รวมทั�งเพื�อิปีระกอิบการพิจัารณาตัดืสินใจัขอิงคณะกรรมการ 
ตลอิดืจันเพื�อิให้คณะกรรมการมีโอิกาสร่จ้ักัผู้่้บรหิารระดืับส่งและ
สำาหรบัใช้ปีระกอิบการพิจัารณาแผู้นการสืบทอิดืงานในอินาคต
 4.13 ในการปีระชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ แต่ละครั�ง
เลขานุการบรษัิทฯ ไดื้เข้ารว่มปีระชุมดื้วย โดืยมีการจัดืบันทึกการ
ปีระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ สรุปีผู้ลการปีระชมุ และความคดิืเหน็
ขอิงคณะกรรมการบรษัิทฯ จัะต้อิงมีความชัดืเจันเพื�อิใช้อิ้างอิิง 
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โดืยเสนอิให้ที�ปีระชุมรบัรอิงในการปีระชุมครั�งถัดืไปี รวมทั�งเป็ีน
ผู้่้จัดัืเก็บข้อิม่ลหรอืิเอิกสารเกี�ยวกับการปีระชุมต่างๆ เพื�อิสะดืวก
ในการสืบค้นอิา้งอิงิ โดืยปีกติคณะกรรมการบรษัิทจัะเข้ารว่มการ
ปีระชุมทุกคนทุกครั�ง ยกเว้นแต่มีเหตุจัำาเป็ีนซึ�งจัะแจัง้เป็ีนการ
ล่วงหน้าก่อินการปีระชุม
 4.14 คณะกรรมการบริษัท มีการกำาหนดืตารางการ
ปีระชุมไว้ล่วงหน้าตลอิดืทั�งปีีเพื�อิแจั้งให้คณะกรรมการบริษัท
ทุกท่านไดืร้บัทราบและวางแผู้นการเข้ารว่มปีระชุม  
  4.15 กรรมการทุกคนมีสิทธิที�จัะตรวจัสอิบเอิกสาร
ปีระกอิบการปีระชุม และเอิกสารสำาคัญอิื�นๆ และหากกรรมการ
อิสิระ หรอืิกรรมการตรวจัสอิบมขีอ้ิสงสัยใดืๆ กรรมการอิื�นๆ และ
ฝ่่ายบรหิารขอิงบรษัิฯ ทตอ้ิงดืำาเนนิการตอิบขอ้ิสงสัย ดืงักลา่ว
อิยา่งรวดืเรว็และครบถ้วนเท่าที�จัะเป็ีนไปีไดื้
  4.16 ในกรณีที�กรรมการไม่เห็นดื้วยกับมติที�ปีระชุม 
กรรมการสามารถขอิงให้เลขานุการบรษัิทบันทึกข้อิคัดืค้านไว้ใน
รายงานการปีระชุม หรอืิยื�นหนังสือิแสดืงการคัดืค้านต่อิปีระธาน
กรรมการไดื้

 5. การประเมินผลการปฏิบััต่ิงาน
 บรษัิทฯ มีนโยบายจัดัืให้คณะกรรมการมีการปีระเมินผู้ล
การปีฏิบัติงานตนเอิงอิย่างน้อิยปีีละ 1 ครั�ง เป็ีนปีระจัำาทุกปีีเพื�อิ
ช่วยให้คณะกรรมการไดื้มีการพิจัารณาทบทวนผู้ลงาน ปีระเดื็น
และอุิปีสรรคต่างๆ ในระหว่างปีีที�ผู้่านมา และเพิ�มปีระสิทธิผู้ล
การทำางานขอิงคณะกรรมการตามหลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดีื 
โดืยแบ่งการปีระเมินอิอิกเป็ีน 3 ปีระเภิท ดืังนี�
 1) การปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติงานขอิงคณะกรรมการ 
  ทั�งคณะ
 2) การปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติงานขอิงคณะกรรมการ 
  ชุดืย่อิย
 3) การปีระเมนิผู้ลการปีฏิบติังานขอิงกรรมการรายบคุคล
 เพื�อิให้คณะกรรมการใช้เป็ีนกรอิบในการกำาหนดื
บรรทดัืฐานตรวจัสอิบการปีฏบิติัหนา้ที�และนำาผู้ลที�ไดืเ้ปีรยีบเทยีบ
กับผู้ลการปีฏิบัติงานตามกฎบัตรขอิงคณะกรรมการสะท้อินให้
เห็นถึงความรับผิู้ดืชอิบในผู้ลการปีฏิบัติงานให้มีปีระสิทธิภิาพ
อิยา่งแทจ้ัรงิ และเพื�อิปีรบัปีรุงการปีฏบิตังิานขอิงคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ ใหส้อิดืคล้อิงกบันโยบายที�กำาหนดืไวแ้ละเพื�อิทบทวนปัีญหา
อุิปีสรรคที�เกิดืขึ�นในรอิบปีีที�ผู้่านมา โดืยเลขานุการบรษัิทฯ จัะนำา
ส่งแบบปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติงานขอิงคณะกรรมการ ส่งให้คณะ
กรรมการทุกคนปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติงานปีระจัำาปีีทั�งแบบคณะ
และรายบคุคลซึ�งภิายหลังที�คณะกรรมการแตล่ะคนปีระเมินเสรจ็ั
เรียบร้อิยแล้วจัะนำาส่งแบบปีระเมินการปีฏิบัติงานขอิงคณะ
กรรมการบรษัิทในรอิบปีี

 กระบัวันการประเมินผลงานขัองคณะกรรมการทั�งคณะ/
คณะกรรมการช่ดุำยุ่อยุ/รายุบุัคคล ม่ดำังน่�
 1. เลขานุการบริษัทฯ จััดืส่งแบบปีระเมินตนเอิงขอิง
คณะกรรมการใหก้รรมการบรษัิทฯ ภิายในตน้เดือืินธันวาคมขอิงทกุปีี
 2. กรรมการบริษัทฯ ทำาแบบปีระเมินผู้ลและส่งคืน

เลขานุการบรษัิทฯ ภิายในเดืือินธันวาคมขอิงทุกปีี
 3. เลขานุการบรษัิทฯ เป็ีนผู้่้สรุปีและวิเคราะห์ผู้ลการ
ปีระเมินปีระสิทธิภิาพการดืำาเนินงานขอิงคณะกรรมการบริษัทฯ
และรายงานผู้ลการวิเคราะห์จัากการปีระเมินให้คณะกรรมการ 
บรษัิทฯ รบัทราบ
 4. เลขานกุารบรษัิทฯ นำาผู้ลวิเคราะหแ์ละความเหน็เพิ�มเติม
จัากคณะกรรมการบรษัิทฯ ไปีจัดัืทำาแผู้นเพื�อิดืำาเนินปีรบัปีรุง

 6. ค่าต่อบัแทนขัองกรรมการและผ้่บัรหิาร
 บรษัิทฯ กำาหนดืนโยบายค่าตอิบแทนกรรมการและผู้่้บรหิาร
ให้สอิดืคล้อิงกับกลยุทธ์และเป้ีาหมายระยะยาวขอิงบริษัทฯ  
ปีระสบการณ์  ขอิบเขตหน้าที�และความรบัผู้ิดืชอิบอิย่่ในระดืับที�
สามารถแข่งขันไดื้ โดืยอิย่่ในระดืับที�สามารถเปีรยีบเทียบไดื้กับ
อุิตสาหกรรม 
 ค่าตอิบแทนกรรมการจัะอิย่่ในรป่ีขอิงเงนิเดืือิน  ค่าเบี�ย
ปีระชุมรายครั�ง (สำาหรบัการปีระชุมกรรมการชุดืย่อิย) และโบนัส
ปีระจัำาปีี ซึ�งค่าตอิบแทนดืังกล่าวจัะต้อิงไดื้รบัอินุมัติโดืยที�ปีระชุม
ผู้่้ถือิหุ้น กรณีผู้่้บรหิาร รวมถึงปีระธานกรรมการบรหิารจัะไดื้
รับค่าตอิบแทนในร่ปีเงินเดืือินและโบนัสโดืยปีระเมินจัากตัวชี�
วัดืผู้ลงานหรือิความสำาเร็จัขอิงงาน (Key Performance 
Indicators –KPIs) ในรป่ีขอิงตัวชี�วัดืที�เป็ีนตัวเงนิและที�ไม่เป็ีน
ตัวเงนิ รวมถึงตัวชี�วัดืดื้านความยั�งยืน

 7. การพิัฒินากรรมการและผ้่บัรหิาร
 7.1 คณะกรรมการบรษัิทฯ จัะส่งเสรมิและอิำานวยความ
สะดืวกให้มีการฝึ่กอิบรมและการให้ความร่แ้ก่ผู้่้เกี�ยวข้อิงในระบบ
การกำากับด่ืแลกจิัการขอิงบรษัิทฯ เช่น กรรมการบรหิาร กรรมการ
ตรวจัสอิบ กรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน กรรมการ
บรหิารความเสี�ยง กรรมการบรรษัทภิิบาล ผู้่้บรหิาร เลขานุการ 
บรษัิทฯ เป็ีนตน้ เพื�อิใหม้กีารปีรบัปีรุงการปีฏบิตังิานอิยา่งตอ่ิเนื�อิง
 7.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มอิบหมายให้เลขานุการ 
บรษัิทฯ เป็ีนผู้่จ้ัดัืทำาเอิกสารการแนะนำาเกี�ยวกับบรษัิทฯ และขอ้ิมล่
ปีระกอิบการปีฐมนิเทศสำาหรบักรรมการที�ไดื้รบัการแต่งตั�งใหม่ 
เพื�อิใหร้บัทราบข้อิมล่ขอิงบรษัิทฯ กฎระเบยีบและขอ้ิมล่ธุรกจิัขอิง 
บรษัิทฯ ที�เกี�ยวขอ้ิงอิยา่งเพยีงพอิก่อินปีฏิบตัหินา้ที� และกรรมการ
จัะไดื้รับการอิบรมและพัฒนาความร่้อิย่างต่อิเนื�อิงเพื�อิช่วยให้
กรรมการสามารถทำาหน้าที�และกำากับด่ืแลกิจัการขอิงบริษัทฯ
อิย่างมีปีระสิทธิภิาพ
 7.3 คณะกรรมการกำาหนดืให้ปีระธานกรรมการบรหิาร
รายงานเพื�อิทราบเป็ีนปีระจัำาถึงแผู้นการพัฒนาและสืบทอิดืงาน
ซึ�งปีระธานเจั้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้่้จััดืการและผู้่้บริหาร
ระดืบัส่งมกีารเตรยีมใหพ้รอ้ิมเป็ีนแผู้นที�ตอ่ิเนื�อิงถึงผู้่สื้บทอิดืงาน
ในกรณีที�ตนไม่สามารถปีฏิบัติหน้าที�ไดื้
 คณะกรรมการบริษัทจััดืให้มีโครงการสำาหรับพัฒนา 
ผู้่้บรหิารโดืยใหป้ีระธานกรรมการบรหิาร รายงานเป็ีนปีระจัำาทกุปีี
ถึงสิ�งที�ไดืท้ำาไปีในระหว่างปีีและพิจัารณาควบค่่กันไปีเมื�อิพจิัารณา
แผู้นสืบทอิดืงาน
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 8.การปฐมนเิทศึกรรมการใหมแ่ละการฝึึกอบัรมกรรมการ
 บุคคลที�ไดื้รับเลือิกมาทำาหน้าที�เป็ีนกรรมการบริษัทฯ  
คนใหม่จัะไดื้รับการฝึ่กอิบรมในเรื�อิงที�เกี�ยวข้อิงกับธุรกิจัขอิง 
บรษัิทฯ รวมถึงหน้าที�และความรบัผู้ิดืชอิบขอิงกรรมการบรษัิทฯ 
ข้อิม่ลที�ใช้ปีฐมนิเทศเมื�อิไดื้รับการแต่งตั�งเป็ีนกรรมการจัากที�
ปีระชมุผู้่ถ้อืิหุน้ (Orientation) ไดืแ้ก ่เรื�อิงที�จัะปีฏบิตัติามกฎหมาย
หนังสือิบรคิณห์สนธิ ข้อิบังคับขอิงบรษัิทฯ ขอิบเขตหน้าที�และ
ความรบัผู้ิดืชอิบขอิงคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการ
ชุดืย่อิย รายงานการปีระชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ย้อินหลัง 1 ปีี 
ค่่มือิกรรมการบรษัิทจัดืทะเบียน หลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดีื 
จััดืทำาโดืยตลาดืหลักทรพัย์ฯ นโยบายการกำากับดื่แลกิจัการและ
จัรรยาบรรณธุรกิจัขอิงบรษัิทฯ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกับการ
ปีระกอิบธุรกิจัขอิงบรษัิทฯ ตลอิดืจันกฎระเบียบต่างๆ ที�สำาคัญ
ขอิงบริษัทฯ รวมทั�งหลักส่ตรอิบรมกรรมการ และข้อิม่ลอิื�นๆ 
ที�เกี�ยวข้อิงกับการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ เป็ีนต้น ในการฝึ่ก
อิบรมนี�เลขานุการบรษัิทจัะเป็ีนผู้่้ที�ให้ข้อิม่ลต่อิกรรมการคนใหม่ 
โดืยคณะกรรมการมีนโยบายส่งเสรมิให้กรรมการมีความร่อ้ิย่าง
ต่อิเนื�อิงและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึ่กอิบรมใน
หลักส่ตรหรอืิ เข้ารว่มกิจักรรมสัมมนาต่างๆ

 9. การเปิดำเผยุขั้อม่ล
 คณะกรรมการบรษัิทฯ ดื่แลให้มีการเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลและ
สารสนเทศขอิงบรษัิทฯ ทั�งที�เกี�ยวกับทางการเงนิและที�ไม่ใช่ทาง 
การเงนิ ให้มีการเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลที�ครบถ้วน ตรงต่อิความเป็ีนจัรงิ 
เชื�อิถอืิไดืส้มำาเสมอิและทนัเวลา ใหเ้ป็ีนไปีตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ิง
กับธุรกิจั และเป็ีนไปีตามข้อิบังคับขอิงตลาดืหลักทรัพย์แห่ง
ปีระเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และ
ตลาดืหลักทรพัย์โดืยเครง่ครดัื

 มาต่รการการแจำ้งเบัาะแส และกลไกคุ้มครองสิทธิุ 
ผ้่แจำง้เบัาะแส
 บรษัิท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน) ไดื้กำาหนดื
ให้มีช่อิงทางการรอ้ิงเรยีนหรอืิการแจั้งเบาะแสจัากการกระทำา
ผู้ิดืกฎหมายหรอืิจัรรยาบรรณ หรอืินโยบายต่อิต้านการทุจัรติ
คอิรร์ปัีชัน หรอืิพฤติกรรมที�อิาจัส่งถึงการทุจัรติ หรอืิปีระพฤติมิ
ชอิบขอิงบุคคลในอิงค์กร ซึ�งรวมถึงพนักงาน ผู้่้บรหิาร และผู้่้มี
ส่วนไดื้ส่วนเสีย รวมทั�งมีกลไกในการคุ้มครอิงผู้่้ให้ข้อิม่ล และให้
ความสำาคัญกับการเก็บข้อิม่ลข้อิรอ้ิงเรยีนเป็ีนความลับ เพื�อิสรา้ง
ความมั�นใจัให้กับผู้่้รอ้ิงเรยีน

 แนวัปฏิบััต่ิการแจำ้งขั้อร้องเร่ยุน และกลไกคุ้มครอง
สิทธิุผ้่แจำง้เบัาะแส
 1. วััต่ถืุประสงค์
 1.1  เพื�อิส่งเสรมิให้ผู้่้บรหิารและพนักงาน ดืำาเนินธุรกิจั
อิย่างถ่กต้อิง โปีร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจัสอิบไดื้ โดืย
สอิดืคล้อิงกับหลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี และจัรรยาบรรณ

ขอิงบรษัิทฯ โดืยบรษัิทฯ คาดืหวังให้ทุกคนรายงานโดืยสุจัรติถึง
การปีฏิบัติที�ขัดื หรือิสงสัยว่าจัะขัดืต่อิเรื�อิงดืังกล่าวให้บริษัทฯ 
รบัทราบ ทางบรษัิทฯ จัะไดืป้ีรบัปีรุงแกไ้ข หรอืิดืำาเนนิการใหเ้กดิื
ความถ่กต้อิง เหมาะสม โปีร่งใส ยุติธรรม และเป็ีนไปีตาม
กฎหมายหลักทรพัย์ และตลาดืหลักทรพัย์แห่งปีระเทศไทย ที�มี
การให้ความคุ้มครอิงผู้่้ให้ข้อิม่ลโดืยสุจัริตแก่หน่วยงานกำากับ
ดื่แลดื้วย ซึ�งเป็ีนหลักการที�บรษัิทฯ  นำามาปีฏิบัติ
 1.2 เพื�อิให้มั�นใจัว่า ผู้่้บังคับบัญชา และฝ่่ายทรพัยากร
บุคคลขอิงบรษัิท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน) ทำาหน้าที�
ดืแ่ลและใหค้ำาแนะนำา ตลอิดืจันสอิดืส่อิงพฤตกิรรม ความปีระพฤติ 
และการกระทำาต่างๆ ขอิงพนักงานให้เป็ีนไปีโดืยถ่กต้อิง และ 
ผู้่แ้จัง้เรื�อิงดัืงกล่าวจัะไดืร้บัความคุ้มครอิงหากเป็ีนการกระทำาดืว้ย
ความสุจัรติใจั

 2. ขัอบัเขัต่การแจำง้เบัาะแส หรอืขั้อรอ้งเรยุ่น
 หากผู้่้ใดืมีเบาะแสเกี�ยวกับการกระทำาผู้ิดื ซึ�งเข้าเงื�อินไข
ในเรื�อิงต่อิไปีนี�
 1. การกระทำาผู้ิดืกฎหมาย นโยบาย/หลักการกำากับดื่แล
กิจัการ หรอืิจัรรยาบรรณธุรกิจั
 2.  พฤติกรรมที�อิาจัส่อิถึงการทุจัรติหรอืิปีระพฤติไม่ชอิบ 
เพื�อิแสวงหาปีระโยชน์ที�มคิวรไดืโ้ดืยชอิบด้ืวยกฎหมายเพื�อิตนเอิง
หรอืิผู้่อ้ิื�น เช่น การทุจัรติคอิรร์ปัีชนั การยักยอิกทรพัย ์การฉ้อิโกง 
เป็ีนต้น
 3.  การฝ่่าฝื่นตามกฎ ระเบียบ ข้อิบังคับขอิงบรษัิทฯ
 4. การไดื้รับความไม่เป็ีนธรรมในการปีฏิบัติงาน หรือิ
พบเห็นระบบการควบคุมภิายในที�บกพรอ่ิงขอิงบรษัิทฯ จันทำาให้
สงสัยไดืว้า่อิาจัเป็ีนชอ่ิงทางในการทจุัรติคอิรร์ปัีชัน หรอืิทำาใหส้งสัย
ไดื้ว่าอิาจัเป็ีนช่อิงทางในการทุจัรติคอิรร์ปัีชัน หรอืิทำาให้บรษัิทฯ 
เสียปีระโยชน์

 การกำาหนดืช่อิงทางการแจั้งข้อิรอ้ิงเรยีนและข้อิเสนอิ
แนะในเรื�อิงต่างๆ รวมถึงการแจัง้เบาะแสการกระทำาผู้ิดื โดืยเปิีดื
โอิกาสให้พนักงานและผู้่้มีส่วนไดื้ส่วนเสียมีช่อิงทางการแสดืง
ความเหน็ไดือ้ิย่างอิสิระเพื�อินำาไปีส่่การปีรบัปีรุงระบบบรหิารจัดัืการ 
และสามารถร้อิงเรียนผู้่านอิีเมล์ขอิงกรรมการอิิสระ โดืยตรง
หรือิส่งจัดืหมายรอ้ิงเรยีนผู้่านช่อิงทางในการแจั้งเบาะแสหรอืิ
ข้อิรอ้ิงเรยีน ดืังนี�
 1. ส่งจัดืมายอิเิล็กทรอินิกส์ 
  (Email : whistleblower@muangthaicap.com) 
 2. ส่งจัดืหมายส่งทางไปีรษณีย์ จัา่หน้าซอิง และส่งมาที�
  ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ
  บรษัิท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน)
  332/1 ถนนจัรญัสนิทวงศ์ แขวงบางพลัดื
  เขตบางพลัดื กรุงเทพฯ 10700
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 3. เงื�อนไขัและการพิิจำารณาเบัาะแสหรอืขั้อรอ้งเรยุ่น
 3.1 ข้อิม่ลที�ไดื้รบัจัะถือิเป็ีนความลับ และไม่มีการเปิีดื
เผู้ยชื�อิผู้่้ที�แจัง้เบาะแส หรอืิผู้่้รอ้ิงเรยีนต่อิสาธารณชนหากไม่ไดื้
รบัความยินยอิม
 3.2 รายละเอิยีดืขอิงเบาะแส หรอืิข้อิรอ้ิงเรยีนต้อิงเป็ีน
ความจัริง มีความชัดืเจัน หรือิพอิที�จัะนำาสืบหาข้อิเท็จัจัริงเพื�อิ
ดืำาเนินการต่อิไปีไดื้
 3.3 ระยะเวลาตอิบกลับผู้่้ร้อิงเรียนไม่ควรเกิน 3 วัน 
หลังจัากไดื้รบัข้อิรอ้ิงเรยีน
 3.4 ระยะเวลาในการดืำาเนินการรอ้ิงเรยีนขึ�นอิย่่กับความ
ซับซ้อินขอิงเรื�อิงความเพียงพอิขอิงเอิกสาร หลักฐานที�ไดื้รบัจัาก
ผู้่ร้อ้ิงเรยีน รวมถึงเอิกสารหลักฐาน และคำาชี�แจังขอิงผู้่้ถก่รอ้ิงเรยีน 
แต่ไม่เกิน 30 วันทำาการ
 3.5 ผู้่้ที�แจั้งเบาะแส หรือิข้อิร้อิงเรียนจัะไดื้รับความ
คุ้มครอิงสิทธิไม่ว่าจัะเป็ีนพนักงาน หรอืิบุคคลภิายนอิก
 3.6 ผู้่ร้บัขอ้ิรอ้ิงเรยีน และผู้่มี้ส่วนเกี�ยวขอ้ิงกบักระบวนการ
ตรวจัสอิบหาข้อิเท็จัจัรงิ ต้อิงเก็บข้อิม่ลที�เกี�ยวข้อิงเป็ีนความลับ 
จัะเปิีดืเผู้ยเท่าที�จัำาเป็ีน โดืยคำานึงถึงความปีลอิดืภิัยและความ
เสียหายขอิงผู้่้รอ้ิงเรยีน หรอืิผู้่้ให้ความรว่มมือิในการตรวจัสอิบ
ข้อิเท็จัจัรงิ หรอืิแหล่งที�มาขอิงข้อิม่ล หรอืิบุคคลที�เกี�ยวข้อิง

 4. มาต่รการคุ้มครองผ้่แจำง้เบัาะแสหรอืผ้่รอ้งเรยุ่น
 4.1 บรษัิทฯ จัะเก็บข้อิม่ลและตัวตนขอิงผู้่้แจัง้เบาะแส 
หรอืิผู้่้รอ้ิงเรยีน และผู้่้ถ่กรอ้ิงเรยีนเป็ีนความลับ
 4.2 บรษัิทฯ จัะเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลเท่าที�จัำาเป็ีน โดืยคำานึงถึง
ความปีลอิดืภัิย และความเสียหายขอิงผู้่้รายงานแหล่งที�มาขอิง
ข้อิม่ลหรอืิบุคคลที�เกี�ยวข้อิงที�ไดื้รบัความเสียหาย จัะไดื้รบัการ
บรรเทาความเสียหายดื้วยกระบวนการที�เหมาะสมและเป็ีนธรรม
 4.3 บรษัิทฯ จัะไมก่ระทำาการใดือินัไมเ่ป็ีนธรรมต่อิผู้่แ้จัง้ 
เบาะแสผู้่้ร้อิงเรียน ไม่ว่าจัะโดืยการเปีลี�ยนแปีลงตำาแหน่งงาน 
ลกัษณะงาน สถานที�ทำางาน สั�งพักงาน ขม่ข่ ่รบกวนการปีฏิบตังิาน 
เลิกจั้าง หรอืิกระทำาการอิื�นใดืที�มีลักษณะเป็ีนการปีฏิบัติอิย่าง
ไมเ่ป็ีนธรรมตอ่ิผู้่้แจัง้เบาะแสหรอืิผู้่้รอ้ิงเรยีน หรอืิผู้่้ใหค้วามรว่มมอืิ
ในการตรวจัสอิบข้อิเท็จัจัรงิ
 4.4 กรณีผู้่้ที�ร้อิงเรียน หรือิผู้่้ที�ให้ความร่วมมือิในการ
ตรวจัสอิบขอ้ิเทจ็ัจัรงิ สามารถรอ้ิงขอิใหบ้รษัิทฯ กำาหนดืมาตรการ
คุ้มครอิงที�เหมาะสมไดื้ หรือิบริษัทฯ อิาจักำาหนดืมาตรการ
คุ้มครอิงโดืยผู้่้รอ้ิงเรยีนหรอืิผู้่้ที�ให้ความรว่มมือิในการตรวจัสอิบ
ข้อิเท็จัจัรงิไม่ต้อิงรอ้ิงขอิก็ไดื้ หากเห็นว่าเป็ีนเรื�อิงที�มีแนวโน้มที�
จัะเกิดืความเดืือิดืรอ้ินเสียหาย หรอืิความไม่ปีลอิดืภิัย

จำรรยุาบัรรณธุุรกิจำ
บรษัิทฯ มุ่งมั�นบรหิารงานและดืำาเนินธุรกิจัโดืยคำานึงถึงความ 
รบัผู้ิดืชอิบต่อิสังคมและผู้่้มีส่วนไดื้เสีย ไดื้แก่ ผู้่้ถือิหุ้น ล่กค้า ค่่ค้า 
พนักงาน ชุมชน และสังคมรอิบดื้าน เพื�อิสรา้งความยั�งยืนในการ
ดืำาเนินธุรกิจั และสามารถบรหิารกิจัการให้เติบโตไดื้อิย่างมั�งคง

และเป็ีนที�ยอิมรบัในสังคม   รวมทั�งสามารถสรา้งผู้ลตอิบแทนให้
กับผู้่้ถือิหุ้นไดื้อิย่างมีปีระสิทธิภิาพโดืยคำานึงถึงผู้ลปีระโยชน์และ
ผู้ลกระทบในการดืำาเนนิธุรกจิัที�มตีอ่ิผู้่ท้ี�มส่ีวนเกี�ยวขอ้ิงกบับรษัิทฯ  
ทั�งนี� บรษัิทฯ ไดื้มีนโยบายในการดืำาเนินงาน โดืยมุ่งเน้นความ 
รบัผู้ิดืชอิบต่อิสังคม ซึ�งสามารถแบ่งอิอิกเป็ีน 8 ดื้าน ดืังต่อิไปีนี�

 นโยุบัายุควัามรบััผิดำช่อบัต่่อสังคม สิ�งแวัดำล้อม และผ้่ม่
ส่วันไดำ้เส่ยุ
 1. นโยุบัายุควัามรบััผิดำช่อบัต่่อผ้่ถืือหุ้น
  บรษัิทฯ ไดื้เน้นยำาให้พนักงานปีฏิบัติหน้าที�ดื้วยความ
ซื�อิสัตย์สุจัรติ ตรงไปีตรงมา อิย่่ภิายใต้กรอิบขอิงกฎหมายและ
ระเบียบขอิงบรษัิทฯ โดืยยืดืถือิจัรรยาบรรณนี�ในการกระทำาใน
ทุกกิจักรรม การตัดืสินใจั และการทำาธุรกรรมต่างๆ เราจัะดืำาเนิน
ธุรกิจัดื้วยความซื�อิสัตย์เป็ีนที�ตั�ง และดืำาเนินการใดืๆ ดื้วยความ
เป็ีนธรรมต่อิผู้่้ถือิหุ้นทุกราย
  บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นในการดืำาเนินธุรกิจัเพื�อิให้
ผู้ลตอิบแทนที�เติบโตอิย่างยั�งยืนแก่ผู้่้ถือิหุ้น  และจัดัืให้มีการเปิีดื
เผู้ยข้อิม่ลสารสนเทศอิย่างถ่กต้อิง ครบถ้วน เพียงพอิ ทันเวลา  
เพื�อิใหผู้้่ถื้อิหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้ิมล่อิยา่งเทา่เทยีมกัน และระมัดืระวัง
ไม่ให้ผู้่้ถือิหุ้นเกิดืความสำาคัญผู้ิดื หรอืิสับสนในข้อิม่ลสารสนเทศ  
รวมถึงการแจัง้ขา่วสาร และความคืบหน้าในการดืำาเนนิธุรกจิัผู้า่น
สื�อิต่างๆ เช่น  หนังสือิพิมพ์ เวปีไซต์บรษัิท เพื�อิให้ผู้่้ถือิหุ้นไดื้ 
รบัทราบอิยา่งเทา่เทยีมกัน และห้ามผู้่้ที�เกี�ยวขอ้ิงหรอืิมส่ีวนไดืเ้สีย 
ทำาการซื�อิ/ขายหุ้นก่อินกำาหนดื

 2. การประกอบักิจำการดำ้วัยุควัามเป็นธุรรม
  บรษัิทฯ ไดืก้ำาหนดืนโยบายและแนวทางปีฏบิตัติอ่ิลก่คา้
ทกุรายโดืยมกีารแจัง้เงื�อินไขใหร้บัทราบอิยา่งชัดืเจัน และเงื�อินไข
ดืังกล่าวเป็ีนเงื�อินไขที�เป็ีนธรรม นอิกจัากนี� บรษัิทฯ ยังมุ่งมั�นใน
การให้การบรกิารล่กค้า และให้คำาแนะนำาช่วยเหลือิแก่ล่กค้าดื้วย
ความสุภิาพ อิ่อินโยน พร้อิมรับฟัิงปัีญหาและแนะนำาวิธีแก้ไข
ปัีญหาให้ล่กค้า โดืยไม่เปิีดืเผู้ยความลับขอิงล่กค้า
   บรษัิทฯ ไดื้ปีฏิบัติต่อิค่่ค้าและเจัา้หนี�อิย่างเป็ีนธรรม 
เสมอิภิาค ไม่เอิารดัืเอิาเปีรยีบ โดืยปีฏิบัติตามเงื�อินไขทางการค้า 
และ/หรอืิข้อิตกลงตามสัญญาที�ทำารว่มกันอิย่างเครง่ครดัื เพื�อิ
พัฒนาความสัมพนัธ์ทางธุรกจิัที�กอ่ิใหเ้กิดืปีระโยชนข์อิงทั�งสอิงฝ่่าย
  บรษัิทฯ ปีฏิบตัติอ่ิค่แ่ขง่ขนัทางการค้าอิยา่งเป็ีนธรรม 
ไม่กระทำาการใดืๆ ที�เป็ีนการโจัมตี ให้รา้ยหรอืิทำาลายชื�อิเสียงขอิง
ค่แ่ขง่ขนั รวมถึงการตดิืป้ีายปีระชาสัมพันธ์ ก็จัะดืำาเนนิการภิายใต้
การแข่งขันที�ดืี ไม่มีการติดืป้ีายทำาลายค่่แข่ง
   การดืำาเนนิธุรกจิัขอิงบรษัิทฯ จัะตอ้ิงบรหิารงานเพื�อิให้
ธุรกจิัเตบิโตอิยา่งยั�งยนืและมั�นคง ภิายใตก้ารดืำาเนนิงานดืว้ยความ
รอิบคอิบ ซื�อิสัตยสุ์จัรติ และมคีวามเป็ีนธรรมตอ่ิผู้่ม้ส่ีวนเกี�ยวข้อิง
  ไม่แสวงหาข้อิม่ลที�เป็ีนความลับขอิงค่่แข่งดื้วยวิธีการ
ที�ไม่สุจัรติ หรอืิไม่เหมาะสม เช่น การจัา่ยสินจัา้งให้แก่พนักงาน
ขอิงค่่แข่ง

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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 3. การเคารพิสิทธิุมนุษยุช่น
  บรษัิทฯ ใหค้วามสำาคญัและเคารพสิทธิมนุษยชน และไมก่ระทำาการใดืที�เป็ีนการละเมดิืสิทธิเสรภีิาพขอิงบคุคลหรอืิกลุม่บคุคลใดืๆ 
ทั�งทางตรงและทางอิอ้ิมอิย่างเสมอิภิาคและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจัะมีความแตกต่างดื้านเชื�อิชาติ ศาสนา เพศ หรอืิดื้านสภิาพรา่งกาย
  บรษัิทฯ มีวัฒนธรรมอิงค์กรที�ให้พนักงานทุกคนยึดืถือิปีฏิบัติเป็ีนแนวทางในการทำางานเพื�อิให้พนักงานมีความเป็ีนอิย่่รว่มกัน
ภิายใตส้ภิาพแวดืลอ้ิมการทำางานที�มคีวามสุขและยอิมรบัซึ�งกันและกัน การปีฏิบตัติอ่ิพนกังาน บรษัิทฯ ใหค้วามสำาคัญกบัพนักงานทุกๆ คน 
และทุกระดืับ
  ส่งเสรมิและปีฏิบัติตามสิทธิในทรพัย์สินทางปัีญญา  ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร  สิทธิทางศีลธรรมอิย่างเครง่ครดัื รวมถึงส่งเสรมิให้
ผู้่้บรหิาร  พนักงาน ใช้ทรพัยากรและทรพัย์สินขอิงบรษัิทฯ อิย่างมีปีระสิทธิภิาพ เพื�อิเพิ�มความสามารถ ในการแข่งขันและการให้บรกิารที�
ดืีแก่ล่กค้า  และใช้สินค้าและบรกิารที�มีลิขสิทธ์ิถ่กต้อิง  ไม่สนับสนุนสินค้าหรอืิการกระทำาที�เป็ีนการละเมิดืทรพัย์สินทางปัีญญา

 4. การปฏิบััต่ิต่่อพินักงานอยุ่างเป็นธุรรม
 บรษัิทฯ ตระหนักดืีว่าการที�บรษัิทฯ สามารถขยายธุรกิจัมาอิย่างต่อิเนื�อิง และมีความมั�นคงมากว่า 30 ปีีไดื้นั�น เกิดืจัาก
ความรว่มมือิ รว่มแรง รว่มใจั ขอิงพนักงานทุกคน ทุกระดืับ ซึ�งมีความมุ่งมั�นตั�งใจัในการปีฏิบัติงานเพื�อิให้ผู้ลงานเป็ีนไปีตามเป้ีาหมายที�
วางไว้  โดืยบรษัิทฯ ไดื้กำาหนดืนโยบายเกี�ยวกับพนักงาน และไดื้ถือิปีฏิบัติต่อิพนักงานทุกรายอิย่างเท่าเทียมและเป็ีนธรรม ดืังนี�
  บรษัิทฯ ให้ผู้ลตอิบแทนที�เหมาะสมตามความร่ค้วามสามารถขอิงพนักงานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงไดื้กับบรษัิทฯ  
ที�ปีระกอิบธุรกิจัเดืียวกัน ตลอิดืจันการดื่แลรกัษาสภิาพแวดืล้อิมในการทำางานโดืยคำานึงถึงคุณภิาพชีวิตและความปีลอิดืภิัยในการทำางาน 
อิกีทั�งมีการดื่แลช่วยเหลือิและจัดัืสวัสดืิการให้พนักงานอิย่างเหมาะสม
  บรษัิทฯ มีการพัฒนาบุคลากรขอิงบรษัิทฯ ทุกตำาแหน่งและทุกระดืับอิย่างต่อิเนื�อิง  เน้นการจัดัืฝึ่กอิบรมและสัมมนาอิย่าง
ต่อิเนื�อิงเป็ีนปีระจัำาทุกปีี โดืยเชิญวิทยากรที�มีความร่แ้ละชื�อิเสียงมาอิบรมเพื�อิให้พนักงานไดื้เกิดืการเรยีนร่ ้ พัฒนาศักยภิาพและทักษะ
ขอิงพนักงานอิย่างต่อิเนื�อิง 
   บรษัิทฯ จัดัืให้มีการอิบรมภิายในอิงค์กรและภิายนอิกอิงค์กรตามสายงานที�เกี�ยวข้อิง ในส่วนขอิงการอิบรมเพื�อิเพิ�มศักยภิาพ
ให้กับพนักงานและผู้่้บรหิาร  โดืยกำาหนดืนโยบายดื้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปีฏิบัติ และเปิีดืเผู้ยตัวเลขจัำานวนชั�วโมงเฉลี�ยขอิงการ
ฝึ่กอิบรมขอิงพนักงานต่อิปีี  ดืังนี�

ระดับพนักงาน
จำานวนชั�วโมงการฝึกอบรม 

เฉลี�ยทั้งหมด/คน*
เป้ี่าหมายของหลักสูติร

ผู้่้บรหิารและผู้่้จัดัืการ 22 มุ่งเน้นให้ผู้่้บรหิารฯมีความร่ค้วามเข้าใจัในหลักการ แนวคิดื และเทคนิคใน
การเป็ีนผู้่้นำา และการสอินงานผู้่้ใต้บังคับบัญชาที�มีความแตกต่างกัน การ
แก้ปัีญหาความขัดืแย้ง

หัวหน้างาน 22 มุง่เน้นใหท้ราบแนวทางในการพฒันาความสามารถดืา้นภิาวะผู้่้นำาขอิงตนเอิง 
เชน่ ความสามารถด้ืานการสื�อิสาร การจ่ังใจั การสอินงาน การกำาหนดืเป้ีาหมาย
ในการทำางาน และการทำางานเป็ีนทีม

พนักงาน 16 มุ่งเน้นเทคนิคการปีฏิบัติงานที�ถ่กต้อิง การให้บรกิารที�เป็ีนเลิศต่อิล่กค้า 
วัฒนธรรมอิงค์กรที�ใช้เป็ีนกรอิบในการทำางาน และการให้ความเคารพ
หัวหน้างาน

*เฉพาะการฝึึกอบรมมาตรฐานของบรษัิัทฯ ไม่รวมการฝึึกอบรมสายงานเฉพาะ

   บรษัิทฯ มีระบบการปีระเมินความดืีความชอิบที�เป็ีนธรรม โดืยเปิีดืเผู้ยเกณฑิ์การปีระเมินให้พนักงานทุกระดืับไดื้รบัทราบ 
   บรษัิทฯ มีนโยบายส่งเสรมิพนักงานแต่ละระดืับให้มีความเจัรญิก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปีในอิงค์กรอิย่างต่อิเนื�อิง
   บรษัิทฯ เปิีดืโอิกาสให้พนักงานทุกระดืับไดื้มีส่วนรว่มในการซักถามหรอืิแสดืงความคิดืเห็นทั�งทางตรงและทางอิอ้ิม อินัจัะนำา 
  มาซึ�งปีระโยชน์ในการแก้ปัีญหารว่มกัน

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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 5. ควัามรบััผิดำช่อบัต่่อผ้่บัรโิภค
   เนื�อิงจัากการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ เป็ีนธุรกิจัที�
เกี�ยวขอ้ิงกบัการบรกิารซึ�งเป็ีนหัวใจัสำาคญัที�จัะทำาใหธุ้รกิจัปีระสบ
ความสำาเรจ็ักา้วหนา้และยั�งยนืตลอิดืไปี บรษัิทฯ จังึไดืม้กีารกำาหนดื
เรื�อิงการบรกิารเป็ีนพันธะกิจัข้อิที� 5 ว่า “บรษัิทฯ จัะให้บรกิารที�
เป็ีนเลิศ และสรา้งความพึงพอิใจัให้ล่กค้าส่งสุดื” อินัสอิดืคล้อิง
กับสโลแกนขอิงบรษัิทฯ คือิ “บรกิารใกล้ชิดื ดืุจัญาติมิตรที�ร่ใ้จั” 
เพื�อิให้พนักงานทุกคนปีฏิบัติกับล่กค้าดืังพันธะกิจัและสโลแกนที�
ไดื้กำาหนดืไว้
   ในการนำาเสนอิเงื�อินไขการอินุมตัสิินเชื�อิ บรษัิทฯ จัะมี
การนำาเสนอิเงื�อินไข และ/หรอืิสิทธิปีระโยชน์ที�ลก่คา้จัะไดืร้บัอิยา่ง
โปีรง่ใสและชัดืเจัน เพื�อิให้เกิดืปีระโยชน์กับล่กค้าให้มากที�สุดื
   บรษัิทฯ เปิีดืโอิกาสใหล้ก่คา้ไดืร้อ้ิงเรยีนเรื�อิงการบรกิาร
ขอิงพนกังานไดืโ้ดืยตรงถึงฝ่่ายรอ้ิงเรยีนสำานกังานใหญท่างโทรศัพท์
หมายเลข 02-4838888 หรอืิรอ้ิงเรยีนผู้า่นทางจัดืหมายในรป่ีขอิง
แบบสอิบถามที�สำานักงานใหญ่ส่งถึงล่กค้า 
   บรษัิทฯ จัดัืให้มีนโยบายการแจัง้เบาะแส  การติดืตาม  
และการคุ้มครอิงสิทธิผู้่้แจัง้เบาะแส
   กรณลีก่คา้ปีระสบปัีญหาวกิฤตทิางการเงนิอินัเกดิืจัาก
ภิยัธรรมชาตทีิ�มผีู้ลกระทบต่อิส่วนรวม เชน่ ภิยันำาท่วม  ความลา่ชา้
ในการจัา่ยเงนิคา่ขายขา้วใหก้บัชาวนา ฯลฯ บรษัิทฯ จัะมมีาตรการ
ให้ความช่วยเหลือิล่กค้าตามความเหมาะสม

 6. การด่ำแลรกัษาสิ�งแวัดำล้อม
 ถึงแม้ว่าการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ จัะไม่ก่อิให้เกิดื
ผู้ลกระทบโดืยตรงต่อิสิ�งแวดืล้อิมก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็มีความ
ตระหนักและปีล่กจัติสำานึกให้พนักงานให้คว ามสำาคัญและช่วยกัน
ด่ืแลรักษาสิ�งแวดืล้อิม โดืยเริ�มจัากสิ�งแวดืล้อิมภิายในบริษัทฯ   
กำาหนดืให้มีการทำากิจักรรม 5 ส. เป็ีนปีระจัำาทุกปีี อิีกทั�งมีการ
ควบคมุการใชอุ้ิปีกรณส์ำานักงานภิายใตง้บปีระมาณที�ไดืร้บัรณรงค์
ให้มีการใช้ไฟิฟ้ิา  นำาปีระปีาอิย่างปีระหยัดื และลดืการใช้อุิปีกรณ์
ที�มีผู้ลก่อิให้เกิดืมลภิาวะ  ลดืปีรมิาณการใช้กระดืาษ  โดืยการนำา
กระดืาษที�ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงมีการจัดัืเก็บเอิกสารใน
รป่ีแบบสื�อิทางอิเิล็กทรอินิกส์มากขึ�น  

 7. การรว่ัมพิัฒินาช่มุช่นและสังคม
 บรษัิทฯ ไดื้มีนโยบายความรบัผู้ิดืชอิบต่อิสังคม โดืยมี
การร่วมพัฒนาชุมชนเพื�อิยึดืมั�นในปีระเพณีท้อิงถิ�นที�บริษัทฯ 
ตั�งอิย่่และดืำาเนินกิจักรรมรว่มกับชุมชนอิย่างสมำาเสมอิทั�งภิาครฐั
และเอิกชน  เช่น
   ดื้านศาสนา บรษัิทฯ ไดื้จัดัืให้มีการทอิดืกฐนิสามัคคี
เป็ีนปีระจัำาทุกปีี อิย่างน้อิยปีีละ 2 วัดื โดืยบรษัิทฯ เป็ีนเจัา้ภิาพ 
ซึ�งมีการรวบรวมจัตุปัีจัจัยัเพื�อิถวายวัดื  ทั�งนี� บรษัิทฯ ไดื้ปีฏิบัติ
จันเป็ีนปีระเพณีสืบเนื�อิงกันมาเป็ีนเวลากว่า 30 ปีีจันถึงปัีจัจุับัน 
โดืยหมุนเวียนกันไปีตามเขตพื�นที�บริษัทฯ ตั�งอิย่่เพื�อิเป็ีนการ
สืบสานขนบธรรมเนยีมปีระเพณีที�สืบทอิดืกันมาและเป็ีนการสรา้ง
ความสามัคคีให้กับคนในชุมชนนั�น

   ดื้านการศึกษา บรษัิทฯ ไดื้มีการบรจิัาคทุนการศึกษา
ให้กับนักเรยีนและเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้กับโรงเรยีนที�
อิย่่ในชุมชนเดืียวกับวัดื ตั�งแต่ปีี 2555 เป็ีนต้นมา บรษัิทฯ ไดื้เริ�ม
โครงการจััดืสร้างอิาคารศ่นย์เดื็กเล็ก ภิายใต้ชื�อิโครงการ  
“บา้นใหมข่อิงหน่”  โดืยสรา้งอิาคารศ่นย์เดื็กเล็กเป็ีนปีระจัำาทุกปีี
อิย่างต่อิเนื�อิง ซึ�งจัะหมนุเวยีนไปีตามเขตพื�นที�ขอิงสาขา  โครงการ
ดืังกล่าวเริ�มตั�งแต่ปีี  2555  มีรายละเอิยีดื ดืังนี�
    ปีี 2555 สรา้งอิาคารศ่นย์เดื็กเล็ก หลังแรกที�
  อิบต. คีรรีาษฎร ์อิ.พบพระ จั.ตาก  
   ปีี 2556 สรา้งอิาคารศ่นย์เดื็กเล็ก หลังที� 2 ที� 
  อิบต. นาแขม อิ.เมือิง จั.เลย   
   ปีี 2557 สรา้งอิาคารศ่นย์เดื็กเล็ก หลังที� 3 ที� 
  อิบต.ป่ีากลาง อิ.ปัีว จั.น่าน  
   ปีี 2558  สรา้งอิาคารศ่นย์เดื็กเล็ก หลังที� 4  
  ให้กับโรงเรยีนบ้านมะขามเอิน และ
  หลังที� 5  ให้กับโรงเรยีนวัดืรางเสน่ห์นครจันัทร ์
  ที�อิบต.ท่าเคย อิ.สวนผึู้�ง จั.ราชบุร ี
   ปีี 2559 สรา้งอิาคารศ่นย์เดื็กเล็ก หลังที� 6ให้กับ
  ศ่นย์เดื็กเล็ก “บ้านปีฏิรป่ีที�ดืิ ตำาบลไทยสามัคคี”   
  และหลังที� 7 ให้กับ “โรงเรยีนบ้านซับไทรทอิง 
  ตำาบลวังนำาเขียว” อิ.วังนำาเขียว  จั.นครราชสีมา 
   ปีี 2560 สรา้งอิาคารศ่นย์เดื็กเล็ก หลังที� 8  
  ให้กับโรงเรยีนบ้านดืงน้อิย ต.นิยมชัย อิ.สระโบสถ์ 
  จั.ลพบุร ีและหลังที� 9 ให้กับโรงเรยีนบ้านคลอิงสมุย 
  ต.โป่ีงนำารอ้ิน อิ.เมือิง จั.กำาแพงเพชร 
   ปีี 2561 สรา้งอิาคารศ่นย์เดื็กเล็ก หลังที� 10 
  ให้กับศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กบ้านกอิงวะ ต.โป่ีงทุ่ง  
  อิ.ดือิยเต่า จั.เชียงใหม่ 
  หลังที�  11 มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กโรงเรยีน
  อินุบาลศรบีรรพต ต.เขาย่า อิ.ศรบีรรพต
   จั.พัทลุง  และ หลังที� 12 มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็ก
  บ้านหนอิงผู้ักแว่น ต.ทัพราช  อิ.ตาพระยา  จั.สระแก้ว
   ปีี 2562   สรา้งอิาคารศ่นย์เดื็กเล็ก หลังที� 13 
  ให้กับศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กโรงเรยีนบ้านแถว
  วิทยาคาร  จั.พระนครศรอีิยุธยา 
  หลังที�  14 มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็ก
  บ้านหนอิงหว้า จั.ขอินแก่น
  หลังที� 15 มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กบ้านหนอิงกุง  
  จั.สุรนิทร ์และหลังที� 16 มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเดื็ก
  ตำาบลบางงอิน  จั.สุราษฏรธ์านี
   ปีี 2563 สรา้งอิาคารศ่นย์เดื็กเล็ก หลังที� 17  
  ให้กับศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กบ้านยอิดืห้วยแก้ว 
  ต.แม่เลย์  อิ.แม่วงก์  จั.นครสวรรค์
  หลงัที� 18 มอิบใหศ่้นยพ์ฒันาเดืก็เลก็บา้นบ่อิดือิกซอ้ิน  
  ต.พระซอิง  อิ.นาแก จั.นครพนม
  หลังที 19 มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กบ้านไรป้่ีา  
  ต.ห้วยเขย่ง อิ.ทอิงผู้าภิ่มิ จั.กาญจันบุร ี และ
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  หลังที� 20  มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กบ้านพุน้อิย    
  ต.สามรอ้ิยยอิดื  อิ.สามรอ้ิยยอิดื  จั.ปีระจัวบคีรขีันธ์
   ปีี 2564 สรา้งศ่นย์พัฒนาเดื็กวัดืโนนแดืง หลังที� 21  
  ต.นางงาม อิ.มัญจัาคีร ีจั.ขอินแก่น, 
  หลังที� 22 มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กบ้านคลอิงขุดื  
  ต.ละง่  อิ.ละง่  จั.สต่ล
  หลังที� 23 มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กโรงเรยีน
  ศรมีหาโพธ์ิ  ต.บ้านหลุม อิ.เมือิง จั.สุโขทัย และ
  หลังที� 24 มอิบให้ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กวัดืเขตอุิดืม  
  ต.วัดืธาตุ  อิ.เมือิง จั.หนอิงคาย

   ดื้านสังคม ในเดืือินมิถุนายนขอิงทุกปีี บรษัิทฯ ไดื้มี
การเชิญชวนพนักงานขอิงบริษัทฯ ร่วมกันบริจัาคโลหิตให้กับ
สภิากาชาดื  ทั�งนี�  บรษัิทฯ ไดื้ปีฏิบัติเป็ีนปีระเพณีสืบเนื�อิงกันมา
เป็ีนเวลากว่า 30 ปีี รวมถึงการให้การสนับสนุนงานปีระเพณี
ท้อิงถิ�น เช่น ปีระเพณีการแข่งขันเรอืิยาว ปีระเพณีการไหว้เจัา้ 
ปีระเพณีการแห่สิงโต เป็ีนต้น อิีกทั�งบรษัิทฯ มีนโยบายห้าม
พนักงานทุกระดืับข้อิงเกี�ยวกับยาเสพติดืทุกชนิดืทั�งในฐานะผู้่้ค้า
หรอืิผู้่้เสพ โดืยมีการตรวจัสารเสพติดืจัากพนักงานปีีละ 1 ครั�ง 
ภิายใต้โครงการ “บรษัิทสีขาว”  
 โครงการนำารอ่ิง “เมือิงไทยรว่มใจั มอิบให้ชุมชน” จัาก
การสำารวจัพื�นที�จัรงิและความต้อิงการขอิง รพ.สต ในจัังหวัดื
สุโขทัย พบว่าพื�นที�ชนบทส่วนมากรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงไดื้ 
เนื�อิงจัากเป็ีนพื�นที�เกษตรกรรม คันนา หรอืิแม้แต่ถนนเล็กๆ ที�
สะดืวกสำาหรบัจักัรยานยนตเ์ทา่นั�น เพื�อิเป็ีนการเพิ�มโอิกาสในการ
เข้าถึงระบบสาธารณสุขและลดืความเหลื�อิมลำาขอิงปีระชาชนใน
ชุมชนชนบท จังึจัดัืทำารถจักัรยานยนต์ดืัดืแปีลง เพื�อิมอิบให้แก่
โรงพยาบาลในจังัหวัดืสุโขทัยไดื้นำาไปีขนส่งเวชภิณัฑิ ์ ยารกัษาโรค
ใหแ้กผู่้่ป่้ีวยตามบา้นเรอืิน รวมถึงรบัส่งผู้่้ป่ีวยส่งอิายุเละผู้่้ป่ีวยที�ไดื้
รบับาดืเจับ็รุนแรง 

 8. การต่่อต่้านการทุจำรติ่คอรร์ปัช่นั
 บริษัทฯ ไดื้ให้ความสำาคัญกับการต่อิต้านการทุจัริต
คอิร์รัปีชัน โดืยไดื้มีการกำาหนดืแนวทางปีฏิบัติที�เกี�ยวกับการ
ตอ่ิตา้นการทจุัรติคอิรร์ปัีชันไวใ้นจัรรยาบรรณธุรกจิั โดืยเมื�อิวนัที� 
18 ตุลาคม  2562 บรษัิทฯ ไดื้ใบรบัรอิงจัากแนวรว่มปีฏิบัติขอิง
ภิาคเอิกชนไทยในการต่อิต้านการทุจัรติ (Collective Action 
Coalition) โดืยคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดื้ปีระกาศใช้นโยบาย
ดืงักลา่วใหแ้ก ่กรรมการ ผู้่บ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้ิงปีฏิบัติ
ตามนโยบายโดืยทั�วกนั โดืยสื�อิสารไปียังพนกังานทกุคนผู้า่นวารสาร
ภิายใน พรอ้ิมทั�งระบรุายละเอิยีดืไวใ้นค่ม่อืิการกำากบัดืแ่ลกจิัการที�ดืี 
รวมถึงการบรรจุัหวัขอ้ิดืงักลา่วลงในการอิบรมพนกังานใหม่ เพื�อิให้
ตระหนกัถึงการตอ่ิต้านการทจุัรติคอิรร์ปัีชนั ปัีจัจุับนัไดืร้บัการรบัรอิง
การต่อิอิายุสมาชิกแนวรว่มฯ CAC เมื�อิวันที� 30 มิถุนายน 2565
 บรษัิทฯ หา้มกรรมการ ผู้่้บรหิาร และพนักงานขอิงบรษัิทฯ 
ไมใ่หเ้รยีกรอ้ิง ดืำาเนนิการ หรอืิยอิมรบัการคอิรร์ปัีชนัในทกุรป่ีแบบ

ทั�งทางตรงหรือิทางอิ้อิมทั�งที�เป็ีนตัวเงินหรือิไม่เป็ีนตัวเงินแก่
หน่วยงานขอิงรฐั หรอืิหน่วยงานเอิกชน ค่่ค้า ที�บรษัิทฯ ไดื้ดืำาเนิน
ธุรกิจัหรอืิติดืต่อิดื้วย เพื�อิปีระโยชน์ต่อิอิงค์กร ตนเอิง ครอิบครวั 
เพื�อินและคนร่จ้ักัหรอืิเพื�อิปีระโยชน์ขอิงธุรกิจั โดืยครอิบคลุมถึง
ทุกธุรกิจัและทุกหน่วยงานที�เกี�ยวข้อิงขอิงบรษัิทฯ และให้มีการ
สอิบทานการปีฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อิต้านการ
คอิรร์ปัีชันนี�อิย่างสมำาเสมอิ ตลอิดืจันทบทวนแนวทางปีฏิบัติและ
ขอ้ิกำาหนดืในการดืำาเนนิการเพื�อิใหส้อิดืคลอ้ิงกบัการเปีลี�ยนแปีลง
ขอิงธุรกิจั ระเบียบ ข้อิบังคับ และข้อิกำาหนดืขอิงกฎหมาย ทั�งนี� 
หากมีการฝ่่าฝื่นกระทำาการใดืๆ อินัเป็ีนการ สนับสนุนช่วยเหลือิ 
หรอืิให้ความรว่มมือิกับการคอิรร์ปัีชันจัะไดื้รบัการพิจัารณาโทษ
ตามระเบียบขอิงบรษัิท

 แนวัทางปฏิบััต่ิท่�กรรมการ ผ้่บัรหิาร และพินักงานถืือ
ปฏิบััต่ิ ไดำ้แก่
 1. นโยบายการต่อิต้านการคอิรร์ปัีชันนี� ครอิบคลุมไปีถึง
กระบวนการบรหิารงานบุคคล ตั�งแตก่ารสรรหาคดัืเลอืิกบคุลากร
เข้าทำางาน  การปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติงาน และการเลื�อินตำาแหน่ง  
โดืยกำาหนดืให้ผู้่้บังคับบัญชาทุกระดัืบสื�อิสารทำาความเข้าใจักับ
พนักงานเพื�อิใช้ในกิจักรรมทางธุรกิจัที�อิย่่ในความรบัผู้ิดืชอิบและ
ควบคุมดื่แลให้มีการปีฏิบัติอิย่างมีปีระสิทธิภิาพ
 2. กรรมการ  ผู้่้บรหิาร และพนักงาน ต้อิงหลีกเลี�ยงการ
ให้หรือิรับสิ�งขอิง หรือิปีระโยชน์อิื�นใดืจัากค่่ค้า หรือิผู้่้มีส่วน
เกี�ยวข้อิงกับธุรกิจัขอิงบรษัิทฯ  ยกเว้น แต่เพื�อิปีระโยชน์ในการ
ดืำาเนินธุรกิจัตามปีกติ หรอืิเทศกาลหรอืิปีระเพณีนิยม
 3. บรษัิทฯ จัดัืใหม้กีารบรหิารความเสี�ยงดืา้นการคอิรร์ปัีชัน  
โดืยมีการปีระเมินความเสี�ยง  จัดัืลำาดืับความสำาคัญ  และกำาหนดื
มาตรการที�เหมาะสม  รวมทั�งติดืตามผู้ลการดืำาเนินการในเรื�อิง
ดืังกล่าวอิย่างต่อิเนื�อิง
 4. ไม่ทำาธุรกรรมโดืยไม่ชอิบธรรม ซึ�งเกี�ยวข้อิงกับ
เจั้าหน้าที�ภิาครฐั บุคคลอิื�น หรอืิหน่วยงานอิื�น โดืยทางตรงหรอืิ
ทางอิอ้ิม
 5. ห้ามรับหรือิให้สินบนในการดืำาเนินธุรกิจัทุกชนิดื 
การดืำาเนนิงานขอิงบรษัิทฯ การตดิืตอ่ิงานกบัภิาครฐัจัะตอ้ิงเป็ีนไปี
อิย่างโปีรง่ใส ซื�อิสัตย์สุจัรติ และต้อิงดืำาเนินการให้เป็ีนไปีตามที�
กฎหมายกำาหนดืโดืยเครง่ครดัื
 6. ไม่พึงกระทำาการให้และรับขอิงขวัญซึ�งมีม่ลค่าเกิน
กว่าปีกติที�วิญญู่ชนพึงให้ระหว่างผู้่้บังคับบัญชาและผู้่้ใต้บังคับ 
บัญชาไม่ว่าโอิกาสใดืๆ ก็ตาม
 7. พนกังานที�กระทำาการทจุัรติจัะมกีารถ่กลงโทษทกุกรณี 
โดืยไม่พิจัารณาว่าจัำานวนเงนิที�กระทำาการทุจัรติมากน้อิยเพียงใดื 
และไม่ว่าพนักงานที�กระทำาการทุจัรติจัะมีตำาแหน่งหน้าที�ใดืจัะมี
การพิจัารณาและลงโทษโดืยเท่าเทียมกัน โทษ คือิ ไล่อิอิก
 8. บรษัิทฯ ไดืป้ีลก่ฝั่งและยำาใหพ้นกังานทุกคนในอิงคก์ร
ต้อิงมีความตระหนัก ต้อิงปีฏิบัติหน้าที�ด้ืวยความซื�อิสัตย์สุจัรติ 
ไม่แสวงหาผู้ลปีระโยชน์จัากตำาแหน่งหน้าที�ขอิงตนเอิง หรอืิเอิื�อิ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)

317



ปีระโยชน์ใดืๆ ให้กับคนอิื�น รวมถึงไดื้ให้พนักงานไดื้รบัทราบบท
ลงโทษ อิกีทั�งผู้ลกระทบความเดืือิดืรอ้ินและความเสียหายที�จัะไดื้
รบัจัากการกระทำาการทุจัรติ
 9. พนักงานทุกคนมีหน้าที�ช่วยกันสอิดืส่อิงดื่แล หาก
พบว่ามีเหตุการณ์ทุจัรติเกิดืขึ�นภิายในหน่วยงานให้รายงานต่อิ
บรษัิทฯ ทันที โดืยรายงานผู้่านผู้่้บังคับบัญชาหรอืิผู้่านช่อิงทาง
อิื�นที�บรษัิทฯ กำาหนดื หรอืิฝ่่ายตรวจัสอิบภิายใน
 10. กรรมการและผู้่้บรหิารทกุระดืบัขอิงบรษัิทฯ จัะตอ้ิง
แสดืงความซื�อิสัตย์ และเป็ีนแบบอิย่างที�ดืใีนการปีฏบิตัติามนโยบาย
และมาตรการตอ่ิตา้นการคอิรร์ปัีชัน โดืยกำาหนดืใหฝ่้่ายกจิัการสาขา 
ผู้่จ้ัดัืการ ส่วนงานทรพัยากรบคุคลรบัผู้ดิืชอิบในการเผู้ยแพรค่วามร่ ้
สรา้งความเข้าใจัและส่งเสรมิให้พนักงานทุกระดืับยึดืถือินโยบาย
ต่อิต้านการคอิรร์ปัีชันอิย่างจัรงิจังัต่อิเนื�อิงและเสรมิสรา้งให้เป็ีน
ส่วนหนึ�งขอิงวัฒนธรรมอิงค์กร 
 11. เพื�อิความชัดืเจันในการดืำาเนินการในเรื�อิงที�มีความ
เสี�ยงส่งกับการเกิดืคอิรร์ปัีชัน กรรมการบรษัิทฯ ผู้่้บรหิาร และ
พนักงานบรษัิท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน) ทุกระดืับ
ต้อิงปีฏิบัติดื้วยความระมัดืระวังในเรื�อิงดืังต่อิไปีนี�
   การเลี�ยงรบัรอิง ขอิงกำานลั และคา่ใชจ้ัา่ย การใหม้อิบ 
หรือิรับขอิงกำานัล การเลี�ยงรับรอิง ให้เป็ีนไปีตามที�กำาหนดืใน
จัรรยาบรรณขอิงบรษัิทฯ
   เงนิบรจิัาคเพื�อิการกุศลหรอืิเงนิสนับสนุน การให้หรอืิ
รบัเงินบรจิัาค หรอืิเงินสนับสนุนต้อิงเป็ีนไปีอิย่างโปีรง่ใส และ
ถก่ตอ้ิงตามกฎหมาย โดืยต้อิงมั�นใจัวา่เงนิบรจิัาค หรอืิเงนิสนับสนุน
ไม่ไดื้ถ่กนำาไปีใช้เพื�อิเป็ีนข้อิอิา้งในการติดืสินบน
   บรษัิทฯ มนีโยบายไมช่่วยเหลอืิ สนับสนนุพรรคการเมอืิง  
กลุม่การเมอืิง หรอืินกัการเมอืิง ไม่ว่าทางตรงหรอืิทางอิอ้ิม 
   การบรจิัาคเพื�อิการกุศล การสาธารณปีระโยชน์ และ
เงนิสนับสนุน 
 โดืยบรษัิทฯ กำาหนดืให้ทำาการบรจิัาคเพื�อิการกุศล การ
สาธารณปีระโยชน์และเงนิสนับสนุนดืังนี� 
 1. เป็ีนไปีอิย่างโปีรง่ใส ถ่กต้อิงตามกฎหมาย  และไม่ขัดื 
  ต่อิศีลธรรม รวมทั�งไม่เป็ีนการกระทำาการใดืๆ ที�จัะมี 
  ผู้ลเสียหายต่อิสังคมส่วนรวม 
 2. การให้หรอืิรบัเงนิบรจิัาคเพื�อิการกุศล การสาธารณ 
  ปีระโยชน์หรือิเงินสนับสนุนนั�นไม่ไดื้ถ่กนำาไปีใช้เพื�อิ 
  เป็ีนข้อิอิา้งในการติดืสินบน 
 3. ให้ปีฏิบัติตามขั�นตอินการสอิบทานและอินุมัติการ 
  บรจิัาคเพื�อิการกุศล การสาธารณปีระโยชน์ หรอืิเงนิ 
  สนับสนุนตามระเบียบขอิงบรษัิทฯ
 4. ในกรณีที�มีข้อิสงสัยที�อิาจัส่งผู้ลกระทบทางกฎหมาย  
  ใหข้อิคำาปีรกึษาจัากฝ่่ายกฎหมายอิย่างเป็ีนลายลักษณ์ 
  อิกัษร หรอืิในเรื�อิงที�มีความสำาคัญปีระการอิื�นให้เป็ีน 
  ดืุลยพินิจัขอิงฝ่่ายจัดัืการ
   ความสัมพันธ์ทางธุรกจิัและการจัดัืซื�อิจัดัืจัา้งกบัภิาครฐั 
ห้ามให้หรอืิรบัสินบนในการดืำาเนินธุรกิจัทุกชนิดื การดืำาเนินงาน

ขอิงบรษัิท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน) รวมถึงการ
ติดืต่อิงานกับภิาครฐัจัะต้อิงเป็ีนไปีอิย่างโปีรง่ใส ซื�อิสัตย์ และ
ต้อิงดืำาเนินการให้เป็ีนไปีตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อิง

การต่ิดำต่าม
บรษัิทฯ กำาหนดืให้เป็ีนหน้าที�และความรบัผู้ิดืชอิบขอิงกรรมการ 
ผู้่้บรหิาร และพนักงานทุกคนที�จัะต้อิงรบัทราบ และปีฏิบัติตาม
นโยบายในเรื�อิงการต่อิต้านการทุจัรติอิย่างเครง่ครดัื โดืยจััดืมี
การติดืตามในทุกกรณีที�เกิดืขึ�นครบทั�ง 100%  อิกีทั�ง  ผู้่้บรหิาร
จัะต้อิงดื่แลรบัผู้ิดืชอิบ และถือิเป็ีนเรื�อิงสำาคัญในการส่งเสรมิให้
พนักงานภิายใต้การบังคับบัญชามีความร่ค้วามเข้าใจัและปีฏิบัติ
ตามค่่มือิการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี  และจัรรยาบรรณธุรกิจัอิย่าง
เครง่ครดัื และบรษัิทฯ จัะไม่ดืำาเนินการใดืๆ ที�ผู้ิดืกฎหมายหรอืิ
ขดัืตอ่ิหลกัการกำากบัดืแ่ลกิจัการที�ดื ี  หากกรรมการ  ผู้่้บรหิาร หรอืิ
พนักงานกระทำาผิู้ดื จัะต้อิงไดื้รับโทษทางวินัย  และหากมี
การกระทำาที�เชื�อิไดืว้า่เป็ีนการกระทำาผู้ดิืกฏหมาย บรษัิทฯ จัะส่งเรื�อิง
ใหก้บัเจัา้หนา้ที�ตำารวจัดืำาเนนิการตามกฎหมายตอ่ิไปี และมอิบหมาย
ให้ฝ่่ายตรวจัสอิบภิายในเป็ีนผู้่้ปีระเมินความเสี�ยงต่อิการเกิดืการ
ทุจัรติคอิรร์ปัีชันทั�วทั�งอิงค์กรเป็ีนปีระจัำาทุกปีี

จำรรยุาบัรรณพินักงาน
จัรรยาบรรณพนกังานที�ไดืจ้ัดัืทำาเป็ีนค่ม่อืิไวน้ี� เป็ีนมาตรฐานเบื�อิงต้น
สำาหรบัพนกังานในการปีระพฤติตนอิย่างมจีัรรยาบรรณตามหลัก
บรรษัทภิิบาลที�ดืีจังึกำาหนดืจัรรยาบรรณเพื�อิใช้เป็ีนแนวทางการ
ปีฏิบัติสำาหรบัพนักงาน ดืังนี�

 1. จำรรยุาบัรรณพินักงานต่่อบัรษัิทฯ
   หลกีเลี�ยงการกระทำาใดืๆ อินัเป็ีนการขดัืตอ่ิผู้ลปีระโยชน์ 
  ขอิงบรษัิทฯ ไมว่า่จัะเกิดืจัากการตดิืตอ่ิกับผู้่้เกี�ยวขอ้ิง 
  ทางการค้าขอิงบรษัิทฯ เช่น ล่กค้า ค่่แข่ง  หรอืิการใช้ 
  โอิกาสหรือิข้อิม่ลที�ไดื้จัากการเป็ีนกรรมการ หรือิ 
  พนกังานในการหาปีระโยชนส่์วนตวั หรอืิการทำางานอิื�น 
  นอิกเหนือิจัากการทำางานขอิงบริษัทฯ ซึ�งจัะส่ง 
  ผู้ลกระทบต่อิงานในหน้าที�
   มีความรับผู้ิดืชอิบต่อิหน้าที�อิย่างเต็มกำาลัง ความร่ ้
  ความสามารถขอิงตน โดืยคำานึงถึงปีระโยชน์ส่งสุดื 
  ขอิงบรษัิทฯ ไมใ่ชโ้อิกาสหรอืิใชต้ำาแหนง่หนา้ที�การงาน 
  แสวงหาผู้ลปีระโยชน์ให้ตนเอิง 
   มีทัศนคติที�ดืี รักษาชื�อิเสียง และภิาพลักษณ์ขอิง 
  อิงค์กร โดืยดืำารงไว้ซึ�งชื�อิเสียงอิันดืีงามขอิงบรษัิทฯ   
  ไม่ให้รา้ยหรอืิให้ข้อิม่ลข่าวสารอิันจัะก่อิให้เกิดืความ 
  เสื�อิมเสียแก่บริษัทฯ และทำาความเข้าใจักับบุคคล 
  ภิายนอิก เพื�อิรกัษาไว้ซึ�งภิาพลักษณ์ที�ดืีขอิงอิงค์กร
   ปีฏิบัติหน้าที�ดื้วยความซื�อิสัตย์สุจัรติ ตรงไปีตรงมา   
  ไม่เรยีก/รบั หรอืิยินยอิมที�จัะรบัเงนิ สิ�งขอิง หรอืิ 
  ปีระโยชนอ์ิื�นใดืจัากผู้่ท้ี�เกี�ยวขอ้ิงทางธุรกิจักบับรษัิทฯ  
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  โดืยเฉพาะการจัดัืซื�อิจัดัืจัา้งจัะต้อิงดืำาเนินการภิายใต้ 
  ความโปีรง่ใส สามารถตรวจัสอิบราคาเปีรยีบเทยีบจัาก 
  ธุรกิจัเดืียวกันที�ปีระกวดืราคามา
   พนักงานทุกคนต้อิงร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศ 
  ในการทำางานที�ดืี สรา้งความเป็ีนนำาหนึ�งใจัเดืียวกันใน 
  หม่พ่นกังานพึงหลกีเลี�ยงการกระทำาใดืๆ อินัจัะกระทบ 
  ตอ่ิชื�อิเสียงและภิาพลกัษณข์อิงบรษัิท หรอืิเป็ีนปัีญหา 
  แก่บรษัิทฯ ในภิายหลัง
   พนักงานต้อิงเอิาใจัใส่อิย่างจัรงิจังั และเครง่ครดัืต่อิ 
  กิจักรรมทั�งปีวงที�จัะเสรมิสรา้งคุณภิาพ ปีระสิทธิภิาพ  
  และการพัฒนาอิงค์กรไปีส่่ความเป็ีนเลิศ
   พนักงานห้ามรับขอิงขวัญใดืๆ ตามปีระเพณีนิยม  
  ยกเว้นการไดื้รบัในนามบรษัิทฯ และเป็ีนส่วนรวม
   ห้ามมิให้พนักงานเรยีก หรอืิรบัสิ�งขอิงหรอืิปีระโยชน์ 
  อิื�นใดืสำาหรบัตนเอิง หรอืิผู้่้อิื�นที�ส่อิไปีในทางจ่ังใจัให้ 
  ปีฏบิตั ิหรอืิละเวน้การปีฏบิตัหินา้ที�ในทางที�มชิอิบ เช่น  
  การจัดัืซื�อิจัดัืจัา้ง เป็ีนต้น
   พนักงานมีหน้าที�และความรับผิู้ดืชอิบในการด่ืแล 
  ทรพัย์สินขอิงบรษัิทฯ มิให้เสื�อิมเสีย  ส่ญหาย และใช้ 
  ทรัพย์สินอิย่างมีปีระสิทธิภิาพให้เกิดืปีระโยชน์ต่อิ 
  บรษัิทฯอิย่างเต็มที� และไม่นำาทรพัย์สินขอิงบรษัิทฯ  
  ไปีใชเ้พื�อิปีระโยชน์ขอิงตนเอิงหรอืิผู้่้อิื�น
    ทรพัยสิ์นดืงักลา่ว หมายถึง ทรพัยสิ์นทั�งที�มตีวัตน  
  และไม่มีตัวตน ตลอิดืจันข้อิม่ลที�เป็ีนความลับที�ไม่ไดื้ 
  เปิีดืเผู้ยต่อิสาธารณชน ไดื้แก่ แผู้นธุรกิจั ปีระมาณ 
  ทางการเงนิ ข้อิม่ลดื้านทรพัยากรบุคคล และข้อิม่ล 
  ดื้านล่กหนี�

 2. จำรรยุาบัรรณพินักงานต่่อผ้่บัรหิาร
   ให้ความเคารพ  สุภิาพ  อิ่อินน้อิม  มีสัมมาคารวะต่อิ 
  ผู้่้บังคับบัญชา  ปีฏิบัติตามคำาสั�งที�ชอิบดื้วยกฎหมาย 
   ไม่รายงานเท็จัหรือิเสนอิความคิดืเห็นที�ไม่สุจัริตต่อิ 
  ผู้่้บังคับบัญชา ตลอิดืจันไม่กล่าวร้ายผู้่้บริหารโดืย 
  ปีราศจัากม่ลความจัรงิ
   งดืเว้นการให้ขอิงขวัญแก่ผู้่้บังคับบัญชา หรือิรับ 
  ขอิงขวัญจัากผู้่้ใต้บังคับบัญชา
 
 3. จำรรยุาบัรรณพินักงานต่่อผ้่รว่ัมงาน
   ใหค้วามร่ ้ และถา่ยทอิดืปีระสบการณใ์นการทำางานแก่ 
  ผู้่้รว่มงาน หรอืิให้คำาปีรกึษาแนะนำาผู้่้รว่มงานเพื�อิการ 
  พัฒนาอิงค์กรที�ดืี
   รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั�งเข้าร่วม 
  กจิักรรมต่างๆที�บรษัิทจัดัืขึ�นเพื�อิสานความสัมพันธ์ที�ดืี 
  ระหว่างเพื�อินรว่มงาน
   ปีฏบัิตติอ่ิผู้่ร้ว่มงานดืว้ยความสุภิาพใหค้วามเคารพ และ 
  ให้เกียรติซึ�งกันและกัน
   ไมน่ำาผู้ลงานขอิงเพื�อินพนักงานมาแอิบอิา้งเป็ีนผู้ลงาน 
  ขอิงตนเอิง

 4. จำรรยุาบัรรณพินักงานต่่อต่นเอง
   มีทัศนคติที�ดีื มีความภิาคภิ่มิใจัในการเป็ีนพนักงาน  
  และรกัษาชื�อิเสียงขอิงตนและเกียรติขอิงพนักงาน
   ตรงตอ่ิเวลา และอุิทศิเวลาในการปีฏบิตังิานอิยา่งเตม็ที�  
   พัฒนาตนเอิงให้สามารถปีฏิบัติงานไดื้อิย่างมี 
  ปีระสิทธิภิาพ และปีระสิทธิผู้ลอิย่่เสมอิ
   พึงละเวน้จัากอิบายมุขทั�งปีวง ไม่ปีระพฤตตินในทางที� 
  อิาจัทำาใหเ้สื�อิมเสียชื�อิเสียง และเกียรตศัิกดืิข์อิงตนเอิง 
  และบรษัิทฯ
   พึงศึกษาหาความร่แ้ละปีระสบการณ์เพื�อิเสรมิสรา้ง 
  ตนเอิงให้เป็ีนผู้่้มีความสามารถในการปีฏิบัติงานใน 
  ระดืบัมอืิอิาชพี โดืยปีฏิบตังิานอิยา่งมปีีระสิทธิภิาพและ 
  ปีระสิทธิผู้ลอิย่่เสมอิ พรอ้ิมกับดืำารงตนให้มีคุณธรรม 
  ที�ดืีงาม  คือิ เป็ีนทั�งคนเก่งและคนดืีขอิงอิงค์กร

 5. จำรรยุาบัรรณพินักงานต่่อล่กค้า
   ความสำาเร็จัขอิงบริษัทฯ ตั�งอิย่่บนรากฐานความ 
  พึงพอิใจั ขอิงล่กค้า พนักงานทุกคนต้อิงสรา้งความ 
  สัมพนัธ์ที�ดืตี่อิล่กค้า โดืยยึดืหลักความซื�อิสัตย์สุจัรติ  
  การรกัษาจัรยิธรรม และตระหนักดืีว่าล่กค้าแต่ละคน 
  มีความต้อิงการและความคาดืหวังแตกต่างกัน โดืย 
  พนักงานต้อิงสนอิงความต้อิงการขอิงล่กค้าที� 
  หลากหลาย รวมถึงการให้คำาแนะนำาแก่ล่กค้าเกี�ยวกับ 
  ระยะเวลา เงื�อินไขการจัดัืสัญญาแก่ลก่คา้โดืยนำาเสนอิ 
  ขอ้ิมล่ในการจัดัืสัญญาอิยา่งชดัืเจัน ตามความเป็ีนจัรงิ  
  และโปีรง่ใส ยุติธรรม
   การปีฏิบัติตามสัญญา ข้อิตกลง หรอืิเงื�อินไขต่างๆ ที� 
  มีต่อิล่กค้า กรณีที�จัะไม่สามารถปีฏิบัติไดื้ พนักงาน 
  ตอ้ิงรบีเจัรจัากับลก่ค้าเป็ีนการล่วงหน้าเพื�อิรว่มกันหา 
  แนวทางแก้ไข และป้ีอิงกันไม่ให้เกิดืความเสียหาย
   ตอิบสนอิงความต้อิงการขอิงล่กค้าด้ืวยความรวดืเรว็  
  เตม็ใจัใหบ้รกิาร ภิายใตส้โลแกนที�วา่ “การบรกิารใกลช้ดิื  
  ดืุจัญาติมิตรที�ร่ใ้จั”
   กรณีการติดืตามล่กค้าที�ค้างชำาระพนักงานจัะติดืตาม 
  ภิายใต้เงื�อินไข พรบ.การทวงถามหนี� อิย่างเครง่ครดัื
   พนกังานตอ้ิงไมเ่รยีก ไม่รบั หรอืิไมใ่หผู้้ลปีระโยชนใ์ดืๆ  
  ที�ไม่สุจัรติกับล่กค้า

 6. จำรรยุาบัรรณพินักงานต่่อค่่แขั่ง
   พนักงานต้อิงปีระพฤติปีฏิบัติภิายใต้กรอิบกติกาขอิง 
  การแข่งขันที�ดืี โดืยไม่ทำาลายชื�อิเสียงขอิงค่่แข่งดื้วย 
  การกล่าวหาในทางว่าร้ายให้บริษัทค่่แข่งเสียหาย  
  รวมถึงการตดิืป้ีายปีระชาสัมพนัธ์กจ็ัะดืำาเนนิการภิายใต้ 
  การแข่งขันที�ดืี ไม่มีการติดืป้ีายทำาลายค่่แข่ง
   พนกังานต้อิงไม่แสวงหาข้อิมล่ที�เป็ีนความลับขอิงค่่แข่ง 
  ดื้วยวิธีการที�ไม่สุจัรติหรอืิไม่เหมาะสม เช่น การจัา่ย 
  สินจัา้งให้แก่พนักงานขอิงค่่แข่ง

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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จำรรยุาบัรรณผ้่บัรหิาร
ข้อิกำาหนดืสำาหรบัผู้่้บรหิาร บรษัิท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) มุ่งหวังให้ผู้่้บรหิาร แสดืงถึงเจัตนารมณ์ในการดืำาเนิน
ธุรกิจัขอิงบรษัิทฯ อิย่างโปีรง่ใส และมีคุณธรรม ปีฏิบัติหน้าที�
ตามมาตรฐานดื้านจัริยธรรมที�ส่งที�สุดืดื้วยความซื�อิสัตย์สุจัริต  
ระมัดืระวังและรอิบคอิบเพื�อิปีระโยชน์ขอิงผู้่้ถือิหุ้นและผู้่้มีส่วน
ไดื้เสีย จัึงกำาหนดืจัรรยาบรรณเพื�อิใช้เป็ีนแนวทางการปีฏิบัติ
สำาหรับผู้่้บรหิาร ดืังนี�

 1. จำรรยุาบัรรณผ้่บัรหิารต่่อบัรษัิทฯ
   ปีฏบิตัหิน้าที�ดืว้ยความซื�อิสัตย์สุจัรติและไม่ดืำาเนนิการ 
  ใดืๆ ในลกัษณะที�กอ่ิใหเ้กดิืความขดัืแยง้ทางผู้ลปีระโยชน์ 
  ต่อิบรษัิทฯ
   ปีฏบัิตหินา้ที�ในการบรหิารจัดัืการอิยา่งเตม็กำาลงัความ 
  สามารถดื้วยความระมัดืระวัง ภิายใต้หลักเกณฑิ์การ 
  กำากับดื่แลกิจัการที�ดืี
   จัดัืให้มีระบบการควบคุมและการตรวจัสอิบภิายในที�มี 
  ปีระสิทธิภิาพเพื�อิให้มั�นใจัไดื้ว่าบรษัิทฯ ไดื้ปีฏิบัติตาม 
  มาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้อิง ภิายใต้การ 
  ตรวจัสอิบขอิงผู้่้ตรวจัสอิบภิายใน และการสอิบทานขอิง 
  กรรมการตรวจัสอิบ
   ฝ่่ายจัดัืการขอิงบรษัิทฯ มคีวามรบัผู้ดิืชอิบตอ่ิการจัดัืทำา 
  รายงานทางการเงนิที�มีความถ่กต้อิง ครบถ้วน และ 
  ทันต่อิเวลา ทั�งงบรายไตรมาส งบปีระจัำาปีี ซึ�งจัดัืทำา 
  ตามมาตรฐานบัญชีที�เป็ีนที�ยอิมรบั

 2. จำรรยุาบัรรณผ้่บัรหิารต่่อผ้่ถืือหุ้น
   จัดัืทำารายงานสถานะและผู้ลการดืำาเนนิงานขอิงบรษัิทฯ  
  และข้อิม่ลที�สำาคัญอิื�นๆ ต่อิผู้่้ถือิหุ้นอิย่างเท่าเทียมกัน    
  สมำาเสมอิ  และครบถ้วนตามความเป็ีนจัรงิ

 3. จำรรยุาบัรรณผ้่บัรหิารต่่อพินักงาน
   ให้ผู้ลตอิบแทนที�เหมาะสมตามความร่ค้วามสามารถ 
  ขอิงพนักงานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงไดื้กับ 
  บรษัิทฯ ที�ปีระกอิบธุรกิจัเดืียวกัน ตลอิดืจันการดื่แล 
  รกัษาสภิาพแวดืลอ้ิมในการทำางานโดืยคำานึงถึงคุณภิาพ 
  ชีวิตและความปีลอิดืภิัยในการทำางาน อิีกทั�งมีการ 
  ดื่แลช่วยเหลือิและจััดืสวัสดิืการให้พนักงานอิย่าง 
  เหมาะสม
   มกีารกำาหนดืนโยบายและแนวปีฏบิติัที�ชัดืเจันเกี�ยวกบั 
  ค่าตอิบแทน การเติบโตในสายอิาชีพ สวัสดืิการต่างๆ 
  ที�พนักงานทุกคนไดื้รับโดืยมีแจั้งปีระกาศไว้ในเวปี 
  ภิายในขอิงบรษัิทฯ หวัขอ้ิ ขอิงฝ่่ายบคุคล ซึ�งพนกังาน 
  สามารถเข้าไปีอิา่น และศึกษาไดื้
   มีการพัฒนาบุคลากรขอิงบรษัิทฯ ทุกตำาแหน่งและ 
  ทกุระดัืบอิยา่งตอ่ิเนื�อิง เนน้การจัดัืฝึ่กอิบรมและสัมมนา 

  อิย่างต่อิเนื�อิงเป็ีนปีระจัำาทุกปีี โดืยเชิญวิทยากรที�มี 
  ความร่้และชื�อิเสียงมาอิบรมเพื�อิให้พนักงานไดื้เกิดื 
  การเรยีนร่ ้พัฒนาศักยภิาพและทักษะขอิงพนักงาน 
  อิย่างต่อิเนื�อิงเพื�อิเพิ�มความร่แ้ละทักษะในการทำางาน 
  ที�จัำาเป็ีนตอ่ิการเจัรญิเตบิโตในหนา้ที�การงาน ตลอิดืจัน 
  เพื�อิเตรยีมความพรอ้ิมขอิงอิงคก์รในการสรา้งผู้่บ้รหิาร 
  ขึ�นทดืแทนตำาแหน่งที�สำาคัญ
   การแต่งตั�งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและ 
  การลงโทษพนักงาน ต้อิงกระทำาด้ืวยความสุจัริตใจั   
  และตั�งอิย่่บนพื�นฐานขอิงความร่้ความสามารถขอิง 
  พนักงานนั�นๆ
   มีระบบการปีระเมินความดืีความชอิบที�เป็ีนธรรม โดืย 
  เปิีดืเผู้ยเกณฑ์ิการปีระเมินให้พนักงานทุกระดืับไดื้ 
  รบัทราบ และส่งเสรมิพนักงานแต่ละระดืับให้มีความ 
  เจัรญิก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปีในอิงค์กรอิย่าง 
  ต่อิเนื�อิง
   เน้นยำาให้พนักงานเข้าใจัในเรื�อิงจัรรยาบรรณและ 
  บทบาท ซึ�งพนักงานสามารถปีฏิบัติไดื้เพื�อิส่งเสรมิให้ 
  เกิดืพฤติกรรมที�อิย่่ในกรอิบขอิงจัรรยาบรรณอิย่าง 
  ทั�วถึงทั�งอิงค์กร
   ผู้่บ้งัคับบญัชา พึงปีฏิบตัตินใหเ้ป็ีนที�เคารพนบัถือิขอิง 
  พนกังาน และพนักงานไมพึ่งกระทำาการใดืๆ อินัเป็ีนการ 
  ไม่เคารพนับถือิผู้่้บังคับบัญชา
   งดืเว้นการให้ขอิงขวัญแก่ผู้่้ใต้บังคับบัญชา หรอืิรบั 
  ขอิงขวัญจัากผู้่้ใต้บังคับบัญชา

 4. จำรรยุาบัรรณผ้่บัรหิารต่่อล่กค้า
  นำาเสนอิเงื�อินไขการอินุมัติสินเชื�อิ และ/หรือิสิทธิ 
  ปีระโยชนท์ี�ลก่คา้จัะไดืร้บัอิยา่งโปีรง่ใสและชดัืเจัน เพื�อิ 
  ให้เกิดืปีระโยชน์กับล่กค้าให้มากที�สุดื
   กรณีล่กค้าปีระสบปัีญหาวิกฤติทางการเงินอิันเกิดื 
  จัากภิยัธรรมชาตทิี�มผีู้ลกระทบตอ่ิส่วนรวม บรษัิทฯ จัะ 
  มมีาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืิลก่คา้ตามความเหมาะสม
  เปิีดืโอิกาสให้ล่กค้าไดื้รอ้ิงเรยีนเรื�อิงการบรกิารขอิง 
  พนักงานไดื้โดืยตรงถึงฝ่่ายรอ้ิงเรยีนสำานักงานใหญ่  
  ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-4838888 หรอืิ 1455  
  หรอืิรอ้ิงเรยีนผู้า่นทางจัดืหมายในรป่ีขอิงแบบสอิบถาม 
  ที�สำานักงานใหญ่ส่งถึงล่กค้า 
 5. จำรรยุาบัรรณผ้่บัรหิารต่่อค่่แขั่ง
   ปีฏบิตัติอ่ิค่่แขง่ขนัทางการคา้อิยา่งเป็ีนธรรม ไมก่ระทำา 
  การใดืๆ ที�เป็ีนการโจัมตีให้ร้ายหรือิทำาลายชื�อิเสียง 
  ขอิงค่่แข่ง รวมถึงการติดืป้ีายปีระชาสัมพันธ์ก็จัะ 
  ดืำาเนนิการภิายใตก้ารแขง่ขนัที�ดื ีไมม่กีารตดิืป้ีายทำาลาย 
  ค่แ่ขง่ รวมถึงไมม่กีารลว่งละเมิดืทรพัยสิ์นทางปัีญญา  
  หรอืิลิขสิทธ์ิขอิงผู้่้อิื�น
   การดืำาเนนิธุรกจิัขอิงบรษัิทฯ จัะตอ้ิงบรหิารงานเพื�อิให้ 
  ธุรกจิัเตบิโตอิยา่งยั�งยนืและมั�นคงภิายใตก้ารดืำาเนนิงาน 
  ดืว้ยความรอิบคอิบ ซื�อิสัตยสุ์จัรติ และมคีวามเป็ีนธรรม 
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  ต่อิผู้่้มีส่วนเกี�ยวข้อิง
   ไม่แสวงหาข้อิม่ลที�เป็ีนความลับขอิงค่่แข่งดื้วยวิธีการ 
  ที�ไม่สุจัรติ หรอืิไม่เหมาะสม เช่น การจัา่ยสินจัา้งให้ 
  แก่พนักงานขอิงค่่แข่ง

จำรรยุาบัรรณคณะกรรมการ
ข้อิกำาหนดืสำาหรับคณะกรรมการบริษัท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล 
จัำากัดื (มหาชน)  มุ่งมั�นที�จัะปีฏิบัติตามมาตรฐานดื้าน จัรยิธรรม
ที�ส่งที�สุดืเพื�อิปีระโยชน์ขอิงผู้่ถ้อืิหุน้และผู้่ม้ส่ีวนไดืเ้สียอิื�นๆ ภิายใต้
หลักการจัึงกำาหนดืจัรรยาบรรณเพื�อิใช้เป็ีนแนวทางการปีฏิบัติ
สำาหรบักรรมการ ดืังนี�

 1. จำรรยุาบัรรณคณะกรรมการต่่อบัรษัิท
   ปีฏิบัติหน้าที�ดื้วยความซื�อิสัตย์สุจัริต โปีร่งใส เพื�อิ 
  ปีระโยชนส่์งสุดืขอิงบรษัิทฯ และไมด่ืำาเนนิการใดืๆ ใน 
  ลักษณะที�อิาจัก่อิให้เกิดืความขัดืแย้งต่อิผู้ลปีระโยชน์ 
  ขอิงบรษัิทฯ  
   นำาความร่ ้ และทักษะการบรหิารมาปีระยุกต์ใชอ้ิยา่งเตม็ 
  ความสามารถ
   กรรมการจัะยึดืถอืิปีฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑิ ์และ 
  ข้อิกำาหนดืที�เกี�ยวข้อิงกับการดืำาเนินธุรกิจั ภิายใต้ 
  หลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี   รวมถึงกรรมการและ 
  ผู้่้บรหิารระดืับส่ง ต้อิงแจัง้ต่อิคณะกรรมการหรอืิผู้่้ที� 
  คณะกรรมการมอิบหมายเกี�ยวกับการซื�อิขายหุ้นขอิง 
  บรษัิทฯ อิย่างน้อิย 1 วันล่วงหน้าก่อินทำาการซื�อิขาย
   การซื�อิ-ขายหุน้ขอิงบรษัิทฯ ผู้่้บรหิาร และฝ่่ายจัดัืการ 
  ทกุทา่น รวมถึงบคุคลใกล้ชดิื (ค่่สมรสและบตุรที�ยงัไม่ 
  บรรลุนิติภิาวะ) งดืการซื�อิ ขาย หรอืิ โอินหุ้นบรษัิทฯ   
  ในชว่งกอ่ินการเปิีดืเผู้ยงบการเงนิ กรณงีบการเงนิไดื้ 
  แจัง้ปีระกาศต่อิสาธารณชนแล้ว หากมีการซื�อิ-ขาย  
  กต็อ้ิงแจัง้ใหเ้ลขานกุารบรษัิททราบ เพื�อิจัดัืทำารายงาน 
  การเปีลี�ยนแปีลงการถือิครอิงหลกัทรพัย ์(59-2) ตอ่ิ  
  กลต. ภิายในเวลาที�กำาหนดืต่อิไปี  และมีการรายงาน 
  การถือิครอิงหลักทรัพย์ขอิงกรรมการให้ที�ปีระชุม 
  คณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบทุกไตรมาส
   รายการเกี�ยวโยงและรายงานการมีส่วนไดื้เสียขอิง 
  กรรมการและผู้่้บรหิาร เพื�อิป้ีอิงกันความขัดืแย้งทาง 
  ผู้ลปีระโยชนข์อิงกรรมการและผู้่้บรหิาร จัะตอ้ิงรายงาน 
  ต่อิปีระธานกรรมการ และบรรจุัเป็ีนวาระเพื�อิแจัง้ให้ 
  ที�ปีระชุมคณะกรรมการบรษัิททราบทุกไตรมาส
 
 2. จำรรยุาบัรรณคณะกรรมการต่่อผ้่ถืือหุ้น
   มุ่งมั�นที�จัะเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลสารสนเทศอิย่างถ่กต้อิง 
  ครบถว้น เพยีงพอิ ทนัเวลา เพื�อิใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้ิมล่ 
  อิย่างเท่าเทียมกัน และระมัดืระวังไม่ให้ผู้่้ถือิหุ้นเกิดื 

  ความสำาคัญผู้ิดื หรอืิสับสนในข้อิม่ลสารสนเทศ
   รกัษาสิทธิขอิงผู้่้ถือิหุ้นและปีฏิบัติต่อิผู้่้ถือิหุ้นทุกราย 
  อิย่างเท่าเทียมกัน โดืยไม่คำานึงถึงเพศ อิายุ เชื�อิชาติ   
  สัญชาติ  ศาสนา ความเชื�อิ หรอืิความคิดืเห็นทางการ 
  เมอืิง และแมผู้่้้ถือิหุน้จัะไม่สามารถเขา้รว่มปีระชมุดืว้ย 
  เหตไุมส่ะดืวกปีระการใดื ผู้่ถ้อืิหุน้ยอ่ิมมสิีทธิมอิบฉนัทะ 
  ให้บุคคลอิื�นเข้ารว่มปีระชุมแทนไดื้
   ไม่แสวงหาผู้ลปีระโยชน์ให้ตนเอิง และผู้่้ที�เกี�ยวข้อิง 
  โดืยใชข้อ้ิมล่ภิายในใดืๆ ที�ยงัมิไดืเ้ปิีดืเผู้ยแกส่าธารณะ

 3. จำรรยุาบัรรณคณะกรรมการต่่อพินักงาน
   กำาหนดืนโยบายในเรื�อิงสวัสดืิภิาพ ค่าตอิบแทน และ 
  สวัสดืิการที�เป็ีนธรรมแก่พนักงาน
   ปีฏิบัติต่อิพนักงานดื้วยความสุภิาพ หลีกเลี�ยงการ 
  ดืำาเนนิการใดืๆ ที�ไมเ่ป็ีนธรรม และรบัฟัิงขอ้ิคิดืเหน็ และ 
  ข้อิเสนอิแนะขอิงพนักงาน
   ส่งเสรมิการพฒันาความร่ ้ความสามารถขอิงพนักงาน 
  อิย่างสมำาเสมอิ 
   ตดิืตามใหบ้รษัิทดืำาเนนิการในเรื�อิงจัรรยาบรรณ  และ 
  บทบาทซึ�งพนักงานสามารถปีฏิบัติไดื้ เพื�อิให้เกิดื 
  พฤติกรรมที�อิย่่ในกรอิบขอิงจัรรยาบรรณอิย่างทั�วถึง 
  ทั�งอิงค์กร

 4. จำรรยุาบัรรณคณะกรรมการต่่อล่กค้า
   สนับสนุน และส่งเสรมิให้บรษัิทฯ สรา้งนวัตกรรมใหม่   
  เพื�อิให้ล่กค้าเกิดืความพึงพอิใจัส่งสุดื
   คอิยกำากับใหบ้รษัิทฯ จัดัืระบบใหล้ก่คา้ สามารถรอ้ิงเรยีน 
  เกี�ยวกับการบรกิาร และให้ล่กค้าไดื้รบัการตอิบสนอิง 
  อิย่างรวดืเรว็

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการติรวจสอบ ปี่ระจำาป่ี่ 2565

เรยีน ท่านผู้่้ถือิหุ้น
 คณะกรรมการตรวจัสอิบบริษัท เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน) ปีระกอิบด้ืวย กรรมการอิิสระผู้่้ทรงคุณวุฒิ จัำานวน 
3 ท่าน มีรายนามดืังต่อิไปีนี�
 1. นางกอิงแก้ว เปีี� ยมดื้วยธรรม  ปีระธานคณะกรรมการตรวจัสอิบ
 2. นายสุชาติ ศุภิพยัคฆ์์  กรรมการตรวจัสอิบ
 3. นางนงนุช ดืาวาสุวรรณ  กรรมการตรวจัสอิบ
 คณะกรรมการตรวจัสอิบปีฏิบัติหน้าที�ตามขอิบเขตความรบัผู้ิดืชอิบที�ระบุไว้ในกฎบัตรขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบที�ไดื้รบั
มอิบหมายจัากคณะกรรมการบรษัิท ซึ�งสอิดืคลอ้ิงตามแนวปีฏบิตัทิี�ดีืตามเกณฑ์ิที�กำาหนดืในปีระกาศขอิงตลาดืหลักทรพัยแ์หง่ปีระเทศไทย 
และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดืหลกัทรพัย ์ โดืยคณะกรรมการตรวจัสอิบใหค้วามสำาคญักบัการกำาหนดืกระบวนการ
ทำางานที�เป็ีนระบบในเรื�อิงขอิงการกำากบัดืแ่ลกจิัการที�ดื ี ระบบการบรหิารความเสี�ยง และการควบคุมภิายในที�เพยีงพอิรวมถึงใหค้วามสำาคญั
กับกระบวนการตรวจัสอิบภิายในที�มีปีระสิทธิภิาพและปีระสิทธิผู้ล
 ทั�งนี�ในรอิบปีี 2565 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้ปีระชุม รวมทั�งสิ�น 7 ครั�ง กรรมการตรวจัสอิบทุกคนไดื้เข้ารว่มปีระชุมครบ
ทุกครั�ง ในจัำานวนนี�มีวาระการปีระชุมรว่มกับผู้่้สอิบบัญชีโดืยไม่มีฝ่่ายบรหิารรว่มปีระชุมดื้วย 1 ครั�งเพื�อิรบัทราบถึงปัีญหาที�พบระหว่าง
การตรวจัสอิบ และปีระเดื็นที�ผู้่้สอิบบัญชีเห็นว่าเป็ีนสาระสำาคัญ อินัเป็ีนการส่งเสรมิการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีและเพิ�มความโปีรง่ใสขอิง
รายงานทางการเงนิให้กับบรษัิทฯ และไดื้สรุปีรายงานผู้ลการปีระชุมให้คณะกรรมการบรษัิททราบทุกไตรมาส ผู้ลการปีฏิบัติงานสรุปี
สาระสำาคัญไดื้ ดืังนี�
 
1. การสอบัทานรายุงานทางการเงนิ
คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้สอิบทานและพิจัารณางบการเงนิรายไตรมาส  งบการเงนิปีระจัำาปีี 2565 และงบการเงนิรวม  รายการที�อิาจั
มีความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์เพื�อิให้มั�นใจัว่ารายงานทางการเงนิขอิงบรษัิทฯ จัดัืทำาขึ�นถ่กต้อิงตามที�ควร ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ การจัดัืทำางบการเงนิขอิงบรษัิทฯ มีความถ่กต้อิงเชื�อิถือิไดื้ มีการเปิีดืเผู้ยข้อิม่ลที�สำาคัญอิย่างเพียงพอิและทันเวลาต่อิผู้่้ใช้งบ
การเงนิ สอิดืคล้อิงกับกฎหมายและปีระกาศต่างๆ ที�เกี�ยวข้อิง กฎเกณฑิ์ขอิงตลาดืหลักทรพัย์แห่งปีระเทศไทย (ตลท.) และสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดืหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.)

2. การสอบัทานระบับัควับัคุมภายุในและระบับัต่รวัจำสอบัภายุใน
คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้พิจัารณาอินุมัติแผู้นการตรวจัปีระจัำาปีี 2565 ขอิงฝ่่ายตรวจัสอิบภิายในและติดืตามผู้ลการดืำาเนินงานเป็ีน
ปีระจัำาทุกไตรมาส โดืยพิจัารณาในปีระเดื็นดื้านความเสี�ยงที�สำาคัญพรอ้ิมให้คำาแนะนำา รวมข้อิคิดืเห็นที�เป็ีนปีระโยชน์เพื�อิให้มั�นใจัว่า
กระบวนการควบคุมภิายในสามารถป้ีอิงกันหรอืิลดืความผู้ิดืพลาดืในการททำางาน รวมถึงพิจัารณาความเหมาะสมและเพียงพอิขอิง
ทรพัยากรบุคคล และความเป็ีนอิสิระขอิงหน่วยงานตรวจัสอิบภิายใน และมีการปีระเมินผู้ลงานการตรวจัสอิบผู้่้บรหิารขอิงฝ่่ายตรวจัสอิบ
คณะกรรมการตรวจัสอิบมคีวามเหน็วา่ระบบการควบคมุภิายในและการตรวจัสอิบภิายในขอิงบรษัิทฯ มคีวามเหมาะสมเพยีงพอิมีปีระสิทธิผู้ล 
และมีการพัฒนาอิย่างต่อิเนื�อิง รวมทั�งฝ่่ายตรวจัสอิบภิายใน ไดื้ปีฏิบัติหน้าที�อิย่างเป็ีนอิสิระ โปีรง่ใส และเที�ยงธรรม

3. การสอบัทานการปฏิบััต่ิต่ามกฎหมายุ
คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้สอิบทานการปีฏิบัติงานขอิงบริษัทฯ และเห็นว่าบริษัทฯ มีการปีฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดืหลักทรพัย์ ข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรพัย์แห่งปีระเทศไทย และกฎหมายหรอืิข้อิกำาหนดือิื�นที�เกี�ยวข้อิงกับธุรกิจัขอิงบรษัิทฯ 
รวมถึงนโยบายต่อิต้านการทุจัรติขอิงบรษัิทฯ และการเปีลี�ยนแปีลงกฎเกณฑิ์ต่าง ๆ ที�มีผู้ลกระทบต่อิการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบรษัิทฯ

4. การพิิจำารณารายุการท่�เก่�ยุวัโยุงกันหรอืรายุการท่�อาจำม่ควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์
คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้สอิบทานการทำารายการเกี�ยวโยงหรอืิรายการที�อิาจัมีความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์ขอิงบรษัิทฯ โดืยยึดืหลัก
ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผู้ล ความโปีรง่ใส และคำานึงถึงผู้ลปีระโยชน์ขอิงผู้่้มีส่วนไดื้ส่วนเสียขอิงทุกฝ่่ายและมีการเปิีดืเผู้ยข้อิม่ล
อิย่างเพียงพอิ ซึ�งบรษัิทไดื้ถือิปีฏิบัติตามข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรพัย์แห่งปีระเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์
และตลาดืหลักทรพัย์

รายงาน 56-1 One Report
ประจำำาปี 2565
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5. การพิิจำารณาคัดำเลือก เสนอแต่่งต่ั�งผ้่สอบับััญช่แ่ละค่าต่อบัแทนผ้่สอบับััญช่่
คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้พิจัารณาผู้ลการปีฏิบัติงานในปีีที�ผู่้านมา รวมถึงความร่ค้วามสามารถปีระสบการณ์ ความน่าเชื�อิถือิ และ
ความเพียงพอิขอิงทรพัยากร รวมถึง การปีระเมินความเป็ีนอิสิระและคุณภิาพงานขอิงผู้่้สอิบบัญชีในรอิบปีีที�ผู้่านมา สำาหรบัค่าตอิบแทน
ผู้่ส้อิบบัญชนีั�น ไดืพ้จิัารณาถึงขอิบเขตความรบัผู้ดิืชอิบขอิงผู้่ส้อิบบญัช ีคา่ตอิบแทนขอิงผู้่้สอิบบญัชสีำานักงานอิื�น เหน็ว่ามีความเหมาะสม 
จัึงเสนอิต่อิคณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อิขอิอินุมัติในที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น โดืยคัดืเลือิกบริษัท เคพีเอิ็มจัี ภิ่มิไชย สอิบบัญชี จัำากัดื เป็ีน
ผู้่้ตรวจัสอิบบัญชีขอิงบรษัิทฯ และบรษัิทย่อิย ขอิงบรษัิทฯ ปีระจัำาปีี 2565 โดืยมีรายชื�อิผู้่้สอิบบัญชีดืังนี�
 1) นายชาญชัย  สกุลเกิดืสิน  ผู้่้สอิบบัญชีรบัอินุญาต เลขทะเบียน 6827 และ/หรอืิ
 2) นายโชคชัย  งามวุฒิกุล  ผู้่้สอิบบัญชีรบัอินุญาต เลขทะเบียน 9728 และ/หรอืิ
 3) นางสาวสุรรีตัน์ ทอิงอิรุณแสง  ผู้่้สอิบบัญชีรบัอินุญาต เลขทะเบียน 4409 และ/หรอืิ
 4) นางสาวอิรวรรณ  ชุณหกิจัไพศาล  ผู้่้สอิบบัญชีรบัอินุญาต เลขทะเบียน 6105

6. การพิิจำารณาทบัทวันกฎบััต่รคณะกรรมการต่รวัจำสอบั
คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้ปีฏิบัติหน้าที�ตามที�ไดื้รับมอิบหมายจัากคณะกรรมการบริษัทและเป็ีนไปีตามความรับผู้ิดืชอิบที�ระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจัสอิบดื้วยความระมัดืระวัง รอิบคอิบ มีความเป็ีนอิสิระแสดืงความเห็นอิย่างตรงไปีตรงมา มีความโปีรง่ใส 
ตรวจัสอิบไดืต้ามหลกับรรษัทภิบิาลที�ดื ีตลอิดืจันไดืใ้หค้วามเหน็และข้อิเสนอิแนะตา่งๆ อิย่างตรงไปีตรงมาเพื�อิปีระโยชนส่์งสุดืขอิงบรษัิทฯ 
และเป็ีนธรรมตอ่ิผู้่้ถอืิหุน้ ผู้่ม้ส่ีวนไดืเ้สียโดืยไมม่ขีอ้ิจัำากดัืในการไดืร้บัขอ้ิมล่ ทรพัยากร และความรว่มมอืิจัากบรษัิทฯ คณะกรรมการตรวจัสอิบ
เห็นว่างบการเงนิขอิงบรษัิทฯ และการเปิีดืเผู้ยข้อิม่ล มีความครบถ้วนเชื�อิถือิไดื้สอิดืคล้อิงกับมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที�รบัรอิง
ทั�วไปี ผู้่้สอิบบัญชีมีความอิสิระและปีฏิบัติหน้าที�เยี�ยงผู้่้ปีระกอิบวิชาชีพ การบรหิารความเสี�ยงและระบบการควบคุมภิายใน มีปีระสิทธิผู้ล
และเหมาะสมเพียงพอิ การตรวจัสอิบภิายในมีความเป็ีนอิิสระครอิบคลุมกระบวนการปีฏิบัติงานที�มีความเสี�ยงส่งและมีกระบวนการ
ตรวจัสอิบที�สอิดืคล้อิงกับมาตรฐานการตรวจัสอิบภิายใน ตลอิดืจันมีการกำากับดื่แลการปีฏิบัติงานให้ถ่กต้อิงตามกฎหมายหรอืิกฎเกณฑิ์
ไดื้อิย่างเหมาะสม สอิดืคล้อิงกับสภิาพแวดืล้อิมการดืำาเนินธุรกิจัปัีจัจุับัน

 (นางกอิงแก้ว เปีี� ยมดื้วยธรรม)
  ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ

บริิษััท เมืืองไทย แคปปิตอล จำำ�กััด (มืห�ชน)
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)
สํานักงานใหญ ่332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
TEL. 02 483 8888 www.muangthaicap.com
     เมืองไทย แคปปิตอล : muangthai capital       @muangthaicapital
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