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สว่นที ่1 

การประกอบธรุกจิ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่และรถเพื่อ

การพาณิชย์ โดยบริษัทใช้นโยบายมุ่งเน้นการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่ เฉพาะรุ่นท่ีได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมรถแท็กซี่
มิเตอร์ เช่น รถยนต์โตโยต้า รุ่นอัสติส เป็นต้น บริษัทก าหนดระยะเวลาของสัญญาส าหรับรถใหม่ป้ายแดงไว้ท่ี ประมาณ 4-5 ปี และ
ก าหนดระยะเวลาสัญญาส าหรับรถมือสองประมาณ 2-5 ปี และบริษัทมีการให้บริการท าสินเช่ือใหม่ หรือการจัดรีไฟแนนซ์ กับ
ลูกค้าที่ซื้อรถแท็กซี่ของบริษัท  รวมทั้งบริษัทมีการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อกับลูกค้าภายนอกบริษัท เช่น ลูกค้าที่สนใจสินเช่ือจาก
เต้นท์รถทั่วไป เป็นต้น และบริษัทยังมีบริการสินเช่ือเช่าซื้อรถเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถสองแถวโดยสารประจ าทาง เป็นต้น 
เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าการประกอบธุรกิจเหล่านี้ ผู้ให้บริการจ าเป็นต้องได้รับสัมปทานในการเดินรถ ดังนั้นผู้ให้บริการเหล่านั้น
จะมีรายได้จากการด าเนินงานท่ีมั่งคง แน่นอน ส่งผลให้สามารถผ่อนช าระหนี้ได้อย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนี้ บริษัทยังให้มีบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อ เช่น การต่อภาษีรถยนต์ การต่ออายุ
การใช้งานมิเตอร์รถแท็กซี่ การต่ออายุประกันภัย พรบ. (การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ) และการให้บริการสินเช่ือกรมธรรม์
ประกันภัยแก่รถแท็กซี่ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทมีการออกจดหมายแจ้งเตือนไปยังลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้ามา
ท าการเตรียมเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งช าระเงิน ซึ่งทางบริษัทจะเตรียมชุดเอกสารต่างๆให้แก่ลูกค้าเพื่อไปด าเนินการต่อที่กรมขนส่ง
ด้วยตนเองต่อไป และในเดือนเมษายน ปี 2561 บริษัทได้เปิดการให้บริการสินเช่ือแบบรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า/รับโอนสิทธิ
เรียกร้อง (Factoring) ซึ่งเป็นการให้บริการสินเช่ือกับกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการเพิ่มสภาพคล่องในการด าเนินการ  

1.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงาน 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้พัฒนาธุรกิจแท็กซี่ไทยอย่างครบวงจร มุ่งสู่การเป็นผู้น าด้านการให้บริการและส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถแท็กซี่ให้มั่นคง
และยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 
- เป็นศูนย์รวมการจัดจ าหน่ายรถแท็กซี่และการจัดสินเช่ือรถแท็กซี่ รวมถึงการจัดสินเช่ือรถเพื่อการพาณิชย์ และสินเช่ือ

ประเภทอ่ืนๆที่มีประสิทธิภาพ โดยการให้บริการในรูปแบบ “One-stop service” ทั้งในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล รวมถึงหัว
เมืองใหญ่ในต่างจังหวัด 

- เป็นบริษัทที่มีระบบการบริหารงานที่โปร่งใสโดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” ต่อบุคคลภายในบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) หน่วยงานราชการและองค์กรพันธมิตรภายนอก 

ค่านิยมองค์กร 
 ค่านิยมองค์กร (Core values) เป็นหลักในการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งพนักงานภายในองค์กรยึดถือและปฎิบัติในการ
ท างาน คือ หลักการท างานแบบ “MITSIB” โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 

- M :  Morality (ยึดมั่นคุณธรรม) 
- I :  Integrity (ซื่อสัตย์ สุจริต ปลอดคอรัปช่ัน) 
- T :  Teamwork (ท างานเป็นทีม) 
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- S :  Service mind (ให้บริการด้วยใจ) 
- I :  Identity (คงความเป็นเอกลักษณ์ที่ดี) 
- B :  Best (ท าให้ดีที่สุด) 

เป้าหมาย 
บริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์รับส่งสาธารณะประเภทแท็กซี่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้

บริษัทเป็นที่รู้จักในฐานะกิจการที่เกี่ยวข้องกับรถแท็กซี่อย่างแท้จริงโดยยึดหลักพิจารณาการให้บริการสินเช่ือแบบไม่ตรวจสอบ
เครดิตบูโร นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการเตรียมการต่อภาษีรถยนต์ ต่ออายุการใช้งานมิเตอร์รถแท็กซี่ ต่ออายุประกันภัย พรบ. 
ให้บริการสินเชื่อกรมธรรม์ประกันภัย บริการจ าหน่ายตดิตั้งอุปกรณต์กแตง่รถแท็กซี่ และให้ค าปรึกษาปัญหาเรื่องรถแท็กซี่ ซึ่งท าให้
บริษัทเป็น One-stop service เกี่ยวกับด้านแท็กซี่อย่างแท้จริง  โดยบริษัทมีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังน้ี 
- บริษัทมีแผนการขยายสาขาเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มรายได้จากการให้เช่าซื้อ

ทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง   
- บริษัทมีแผนการเปิดศูนย์ส่งเสริมความรู้และให้บริการปรึกษาด้านการซ่อม บ ารุงรักษารถยนต์ โดยเฉพาะรถแท็กซี่ ซึ่งมีความ

แตกต่างจากรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปที่มีการใช้งานที่ยาวนานและต่อเนื่องตลอดเวลา อีกทั้งรถแท็กซี่นิยมใช้เช้ือเพลิงประเภท
แก๊สทั้งแบบ LPG หรือ NGV เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบเช้ือเพลิงรถแท็กซี่
เป็นอย่างดี 

- บริษัทมีแผนการในการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความช านาญในธุรกิจลิสซิ่งและบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ารถแท็กซี่ได้ในทุกๆด้าน สมกับเป็น One- stop service ของรถแท็กซี่อย่าง
แท้จริง 
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ในนามของบริษัท มิตร 10 ลิสซิ่ง จ ากัด 
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ านวน 30 ล้านบาท โดยเริ่มจากธุรกิจจ าหน่ายรถจักรยานยนต์พร้อมจัดสินเช่ือทางการเงิน ต่อมา
บริษัทได้เปลี่ยนมาประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์โดยมุ่งเน้นรถยนต์รับส่งสาธารณะประเภทแท็กซี่ และให้บริการเสริมต่างๆเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า รวมทั้งได้ขยายบริการไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการท าสินเช่ือใหม่ หรือรีไฟแนนซ์ เป็นต้น 
โดยผู้ก่อตั้งบริษัท คือกลุ่มยงค์สงวนชัยและเพื่อนนักธุรกิจ ต่อมาในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 บริษัทได้เปลี่ยนช่ือจาก บริษัท มิตร 
10 ลิสซิ่ง จ ากัด เป็น บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 333,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 667,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ โดยมีทุนเรียกช าระแล้วเท่ากับ 250,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 500,000,000 
หุ้น ทั้งนี้หุ้นสามัญส่วนท่ีเหลือ จ านวน 167,000,000 หุ้น บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทท่ีผ่านมามีดังนี้ 
ป ี เหตกุารณส์ าคญั 

2546 เดือนพฤศจิกายน จัดตั้งบริษัทในนาม บริษัท มิตร 10 ลสิซิ่ง จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบยีน 30 ล้านบาท โดยบริษัทเน้น
ธุรกิจจ าหน่ายรถจักรยานยนต์พรอ้มจัดสินเชื่อทางการเงิน โดยมีกลุม่ลูกค้าเป็นผู้ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่โรงงาน
อุตสาหกรรมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ 

2547 เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 10 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบยีน 40 ล้านบาท และ
เป็นทุนจดทะเบยีน 60 ล้านบาท โดยการเสนอขายผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยาย
สินเช่ือ 
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ป ี เหตกุารณส์ าคญั 
2552 บริษัทเริ่มด าเนินการจัดจ าหน่ายรถแท็กซี่พร้อมจัดสินเชื่อทางการเงิน โดยรถแท็กซี่ท่ีบริษัทจดัจ าหน่ายนั้นมีด้วยกัน 3 

ประเภท  ได้แก่  
1. รถแท็กซี่สีเหลือง เป็นสรีถแท็กซี่ของบริษัทเอง  มีค าว่า “บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด” 

พร้อมท้ังโลโก้บริษัทติดข้างรถแท็กซี่ 
2. รถแท็กซี่สีเขียวเหลือง เป็นรถแท็กซี่ส่วนบุคคล  
3. รถแท็กซี่สหกรณ์อาสาสมัคร สีชมพูคาดเขียว 

2554 บริษัทเริ่มให้บริการรับต่อทะเบียนรถยนต์  รับต่อพรบ. คุ้มครองผู้ประสบภยัทางรถยนต์ และให้บริการสินเช่ือ
กรมธรรม์ประกันภัยในปีท่ี 2 เป็นต้นไป  ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้านอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มท าธุรกิจ
จัดสินเช่ือทางการเงินรถประจ าทางเป็นครั้งแรก โดยเป็นรถโดยสารที่มีเส้นทางการเดินในระหว่างเขตจังหวัด
สมุทรปราการและกรุงเทพ 

2555 บริษัทเริ่มขยายธุรกิจจดัสินเชื่อใหม่ (รีไฟแนนซ์) ให้ลูกค้าของบริษัทที่เป็นลูกค้าที่มีประวัตดิี มีการช าระค่างวดอย่าง
สม่ าเสมอ 

2557 เดือนสิงหาคม บริษัทเปลี่ยนช่ือจาก “บริษัท มิตร 10 ลิสซิ่ง จ ากัด” เป็น “บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด” 

2558 เดือนกันยายน บริษัทเพิม่ทุนจดทะเบียนอีก 140 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทโดยการเสนอขายผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายสินเช่ือ 

 เดือนธันวาคม บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มสาขา เพื่อเพ่ิมช่องทางการติดต่อและรองรับความต้องการจากลูกค้า  
คือ สาขาปั๊มชัยศิรจิิต ถนนศรีนครนิทร์  สาขาศรีนครินทร์ แบริ่ง ถนนศรีนครินทร์ สาขาเทพารักษ์ กม. 11 ถนน
เทพารักษ์ และสาขาบางนา ถนนสุขุมวิท เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับลูกคา้ที่ต้องการได้ป้ายทะเบยีนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

2560 เดือนมกราคม บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาทโดยการเสนอขายผู้ถือหุ้น
เดิมตามสดัส่วน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายสินเชื่อ 

 เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มสาขา คือ สาขาสุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์ เพื่อเพ่ิมช่องทางการติดต่อและ
รองรับความต้องการจากลูกคา้ และบริษัทได้พิจารณายกเลิกสาขาบางนา เนื่องจากบริษัทสามารถใช้สาขาสุขสวัสดิ์ใน
การจดป้ายทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2560 เดือนเมษายน บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดมิ 250 ล้านบาท เป็น 
333.50 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นจ านวน 83.50 ล้านบาท เท่ากับ 167 ล้านหุ้น เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน และได้เปลี่ยนมลูค่าที่ตราไว้จากเดิมเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น 

2561 เดือนเมษายน บริษัทไดย้ืนยันมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดมิ 250 ล้านบาท เป็น 333.50 ล้านบาท                    
โดยจดัสรรหุ้นจ านวน 83.50 ล้านบาท เท่ากับ 167 ล้านหุ้น เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

 เดือนตุลาคม บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มสาขา คือ สาขารามอินทรา ถนนรามอินทรา เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและ
รองรับความต้องการจากลูกค้าโซนตะวันออกของกรุงเทพ 

2562 เดือนเมษายน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี มีมติให้จัดตั้งบริษัท มิตรสิบ พิโก จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการ
สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ และจัดตั้งบริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการจ าน าเล่มทะเบียนรถ 
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 1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม แบ่งได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายและให้บรกิารสินเช่ือ

เช่าซื้อรถแท็กซี่และรถเพื่อการพาณิชย ์

บรษิทั แอพแทก็ซี ่จ ากดั  
ประกอบธุรกิจให้บริการเรียกรถแท็กซี่รับจ้างสาธารณะ 

ร้อยละ 45.64 

บรษิทั มติรสบิ เสกเงนิ จ ากดั  
ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล 

บรษิทั มติรสบิ พโิก จ ากดั  
ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อย 

ร้อยละ 99.99 

ร้อยละ 99.99 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

 กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จ ากัด , 
บริษัท มิตรสิบ พิโก จ ากัด และบริษัทร่วมทุน บริษัท แอพแท็กซี่ จ ากัด ด าเนินธุรกิจหลักโดยการจ าหน่ายและให้บริการสินเช่ือเช่า
ซื้อรถยนต์สาธารณะทุกประเภท ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อ
รถยนต์สาธารณะทุกประเภท : สินเช่ือส่วนบุคคล : สินเช่ือรายย่อย : บริการเรียกรถแท็กซี่รับจ้างสาธารณะด้วยแอพพลิเคช่ันผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต : รายได้อื่นๆ เท่ากับ 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2560-2562 สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

กลุม่ธรุกจิ / ด าเนนิการโดย 

% การถอืหุน้ 
ของบรษิทั 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

1. ธุรกิจจ าหน่ายและใหบ้ริการสินเช่ือ 
เช่าซ้ือรถยนต์สาธารณะทุกประเภท 

 444.43 100% 495.13 100% 469.51 100% 

2. ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 99.99%     0.04 0% 

3. ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 99.99%       

4. เรียกรถแท็กซ่ีรับจ้างสาธารณะด้วย
แอพพลิเคชั่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

45.64%   0.00 0% 0.05 0% 

5. รายได ้
จากการขาย 
จากสัญญาเช่าซ้ือ 
ดอกเบี้ยจากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง 
อื่นๆ 

  
278.20 
157.80 

 
8.43 

 
63% 
36% 

 
2% 

 
299.18 
174.59 

0.63 
20.73 

 
60% 
35% 
0% 
4% 

 
259.29 
186.63 

1.06 
22.53 

 
55% 
40% 
0% 
5% 

รวมรายได ้  444.43 100% 495.13 100% 469.48 100% 

หมายเหตุ : รายได้อื่น ประกอบด้วย ค่าเบี้ยปรับ ค่าปรับผิดนัด ค่าอุปกรณ์ตกแต่งรถ เป็นต้น 

การประกอบธรุกจิแยกตามแตล่ะสายผลติภณัฑห์รอืกลุม่ธรุกจิ 
2.1 ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร 
 ธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. การจ าหน่ายรถแท็กซี่ 
2. บริการสินเช่ือเช่าซื้อ 

 การให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่มิเตอรป์้ายแดง 

 การให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่มิเตอรม์ือสอง 

 การให้บริการสินเช่ือเพิ่มเติมกับลกูค้าบริษัท 

 การให้บริการสินเช่ือกับรถแท็กซีม่อืสองของลูกค้าท่ีไม่ใช่ลูกค้าเดิมของบริษัท 

 การให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่มิเตอร์ของลูกค้าจากดลีเลอร์รถยนต ์

 การให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถขนส่งสาธารณะอื่นๆทุกประเภท 
 3. บริการสินเช่ือแฟคตอริ่ง (Factoring) 
 4. บริการเสริมอื่นๆ 
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2.1.1 การจ าหน่ายรถแท็กซี่ 
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการจ าหน่ายรถแท็กซี่มิเตอร์ป้ายแดง และจ าหน่ายรถแท็กซี่

มิเตอร์มือสอง ซึ่งขั้นตอนในการจ าหน่ายรถแท็กซี่นั้น จะคล้ายกับการซื้อขายรถบ้านทั่วไป หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการซื้อ
เงินสด บริษัทสามารถให้บริการได้ทันที เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการจัดเตรียมรถแท็กซี่มิเตอร์ป้ายแดงไว้รองรับส าหรับความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 10 คัน ส าหรับการจัดจ าหน่ายรถแท็กซี่มิเตอร์มือสองนั้น บริษัทจะไม่มีจ านวนที่
แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ในช่วงนั้น  

บริษัทจะมีขั้นตอนในการจัดเตรียมรถยนต์ใหม่ ให้เป็นรถแท็กซี่ป้ายแดง โดยบริษัทจะสั่งซื้อรถยนต์ใหม่จากตัวแทน
จ าหน่ายรถยนต์ จากนั้นจึงส่งไปท าสีตามประเภทของรถแท็กซี่ เช่น รถแท็กซี่สี เขียว-เหลือง ส าหรับรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรถ
แท็กซี่สีเหลือง ส าหรับรถแท็กซี่ของนิติบุคคล และเมื่อท าสีเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะน าไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมตามโครงการ TAXI OK 
ของกรมการขนส่งทางบก เช่น ระบบ GPS Tracking เครื่องรูดบัตรพนักงานขับรถเพื่อแสดงตัวผู้ขับรถ ปุ่มฉุกเฉินส าหรับผู้โดยสาร 
กล้องบันทึกภาพภายในรถแบบ Snap Shot ป้ายไฟบนหลังคา มิเตอร์แบบปริ้นใบเสร็จ ป้ายไฟว่าง และอุปกรณ์วิทยุสื่อสารใน
กรณีเป็นรถแท็กซี่ของนิติบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด  หลังจากนั้น บริษัทจะส่งรถยนต์ไปติดตั้งระบบแก๊สที่อู่แก๊ส ซึ่งระบบแก๊ส
รถยนต์ที่บริษัทติดตั้งมีอยู่ 4 ระบบ คือ  

1. ระบบแก๊สธรรมชาติแบบหัวฉีด (Sequential Injection for NGV) ซึ่งเป็นระบบที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน 
2. ระบบแก๊สปิโตรเลียมเหลวแบบหัวฉีด (Sequential Injection for LPG)  
3. ระบบแก๊สธรรมชาติแบบดูด (Fumigation for NGV) 
4. ระบบแก๊สปิโตรเลียมเหลวแบบดูด (Fumigation for LPG)  

เมื่อการด าเนินการเตรียมรถแท็กซี่เรียบร้อยแล้ว รถยนต์ใหม่จะเปลี่ยนมาเป็นรถแท็กซี่อย่างสมบูรณ์พร้อมจ าหน่ายหรือ
การจัดสินเช่ือเช่าซื้อ ซึ่งบริษัทมีจุดจอดรถแท็กซี่โชว์ เพื่อตั้งจ าหน่ายรถแท็กซี่ตามแต่ละสาขาที่เปิดด าเนินการรวมทั้งตามสถานท่ี
ต่างๆตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และปัจจุบันบริษัทมีสถานท่ีแสดงรถแท็กซี่ คือ (1) ส านักงานใหญ่ (ถนนศรีนครินทร์) (2) 
สาขาปั๊มน้ ามันชัยศิริจิต (3) สาขาศรีนครินทร์-แบริ่ง และ (4) สาขาสุขสวัสดิ์ (5) สาขารามอินทรา 

2.1.2  การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ 
 บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อ (Hire  Purchase) โดยธุรกิจสินเช่ือเช่าซื้อ

ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับธนาคารและบริษัทเงินทุน 

 ธุรกิจสินเช่ือเช่าซื้อ จัดเป็นบริการทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งของการให้สินเช่ือท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากผู้มี
รายได้น้อยท่ีไม่สามารถซื้อสนิค้าท่ีมีราคาสูงดว้ยวิธีการซื้อแบบธรรมดา ท าให้มีการหันมาท าสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อสามารถผอ่น
ช าระราคาได้ในระยะเวลานาน โดยกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่เช่าซื้อยังคงเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ และเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนช าระจนครบ
ก าหนดตามสัญญาเช่าซื้อจะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นไป ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อประกอบด้วย 3 
ฝ่าย คือ ผู้เช่าซื้อ ผู้จ าหน่ายสินค้า และผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ โดยในการให้บริการลักษณะนี้ บริษัทจะท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
สินเช่ือเช่าซื้อ  

  การให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อจะเริ่มจากการที่ผู้เช่าซื้อแสดงความจ านงในการใช้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่ต่อผู้
ให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อ หลังจากนั้นผู้ให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติสินเช่ือเช่าซื้อ ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อได้รับการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะท าสัญญาเช่าซื้อกับผู้ให้บริการสินเชื่อเช่า
ซื้อโดยในสัญญาเช่าซื้อจะก าหนดจ านวนเงินดาวน์และค่างวดรวมถึงก าหนดวิธีการผ่อนช าระตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  
ทั้งนี้ภายหลังจากท าสัญญาเช่าซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจะด าเนินการช าระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย 
เพื่อให้ผู้จัดจ าหน่ายโอนสิทธิครอบครองในสินค้าให้แก่ผู้ให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อจะสามารถใช้ประโยชน์จากสินค้านัน้ได้
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ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อ ทั้งนี้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านภาษีประจ าปี ค่าประกันภัย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกิดขึ้นเพิ่มเติม โดยกรรมสิทธ์ิของรถแท็กซี่นั้นจะถูกโอนเป็นของผู้เช่าซื้อก็ต่อเมื่อผู้เช่าซื้อได้ช าระเงินค่างวดให้แก่ผู้ให้บริการสนิเช่ือ
เช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญา 

 การด าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อในปัจจุบันของบริษัท สามารถแบ่งลักษณะตามประเภททรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อได้
ดังนี้  

1. การให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่มิเตอรป์้ายแดง 
2. การให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่มิเตอรม์ือสอง 
3. การให้บริการสินเช่ือเพิ่มเติมกับลกูค้าบริษัท 
4. การให้บริการสินเช่ือกับรถแท็กซีม่อืสองของลูกค้าท่ีไม่ใช่ลูกค้าเดิมของบริษัท 
5. การให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่มิเตอร์ของลูกค้าจากดลีเลอร์รถยนต ์
6. การให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถโดยสารประจ าทาง 
7. การให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถบรรทุก 

บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากฐานลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มที่มี
กระแสเงินสดรับที่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล ดังนั้นบริษัทจึงให้ความส าคัญต่อกลไกในการ
ควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการอนุมัติสินเช่ือ โดยลูกค้าแต่ละรายจะต้องผ่านเกณฑ์การให้คะแนนเครดิต (Credit 
Scoring) และในทุกงวดที่จะครบก าหนด บริษัทจะมีหน่วยงานท่ีแจ้งถึงวันท่ีจะครบก าหนดเพื่อเป็นการติดต่อลูกค้าและการติดตาม
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับปัจจัยในการก าหนดวงเงินการให้สินเชื่อ จะขึ้นอยู่กับการวางเงินดาวน์ และระยะเวลาในการผ่อนช าระค่างวด ซึ่ง
อายุเฉลี่ยสูงสุดของสัญญาเช่าซื้อของบริษัทจะประมาณ 60 เดือน 

 2.1.3  การใหบ้รกิารสนิเชือ่แฟคตอริง่ (Factoring) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทได้ด าเนินธุรกิจการให้สินเช่ือการรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า/การโอนสิทธิเรียกร้อง Factoring แบบ Disclosed 

Factoring ซึ่งเป็นการตกลงซื้อขายลูกหนี้การค้าอย่างเปิดเผย โดยจะมีการแจ้งให้ลูกหนี้การค้าทราบถึงการซื้อขายและการโอน
สิทธิเรียกร้องที่ลูกค้าตกลงจะโอนหนี้ทางการค้าที่เกิดการซื้อขายภายในประเทศให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรูปแบบการซื้อรับซื้อ
บัญชีลูกหนี้การค้า/การโอนสิทธิเรียกร้อง Factoring รวมถึงการด าเนินการในด้านการบริหารบัญชีลูกหนี้ เรียกเก็บหนี้การค้า  

บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือการรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า/การโอนสิทธิเรียกร้อง Factoring ซึ่งจะตกลงกับ
ลูกค้า เพื่อให้บริการสินเช่ือระยะสั้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องของลูกค้า/ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม

ลูกค้า ลูกหนี้การค้า 

1.สัญญาการให้บริการ 
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ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับอุตสาหกรรมการให้บริการ บริษัทมีหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงิน
สินเช่ือและการประเมินแบบ Credit Scoring และการพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ของลูกค้า/ลูกหนี้ โดยการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น และทุนจดทะเบียนของบริษัทลูกค้า รวมถึงยอดขายล่าสุดย้อนหลัง เพื่อการประเมินและวิเคราะห์วงเงินการรับซื้อ
บัญชีลูกหนี้การค้า ส าหรับอัตราดอกเบี้ย บริษัทก าหนดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 8-15 ต่อปี ตั้งแต่วันที่บริษัทสามารถขึ้นเงินที่
ได้รับช าระจากลูกหนี้การค้า โดยหักช าระจากส่วนต่างที่เหลือตามมูลค่าของการรับซื้อในแต่ละครั้ง นอกจากน้ี บริษัทจะคิดค่าธรรม
เนียนการอนุมัติวงเงิน (Front End Fee) ในอัตราร้อยละ 0.50 -2 ต่อปี ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแต่
ละครั้งและค่าธรรมเนียมการรักษาวงเงิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการให้บริการสินเช่ือแฟคตอริ่งกับลูกค้า จ านวน 7 ราย มูลค่ารวม 22.11 ล้านบาท  

การให้บริการเสริมด้านอื่นๆ 

นอกจากการให้บริการปล่อยสินเช่ือดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีหน่วยบริการเพิ่มเติมแบบ One Stop Service แก่ลูกค้าเพื่อ
อ านวยความสะดวกสบายของลูกค้า ดังนี้ 

 1. การใหบ้รกิารสนิเชือ่กรมธรรมป์ระกนัภยั  
บริษัทอ านวยความสะดวกเรื่องการต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถแท็กซี่ของลูกค้า  ที่ผ่านมา บริษัทจะท าหน้าที่ในการ

รวบรวมเอกสารของลูกค้าเพื่อน าส่งให้กับบรษิัทนายหน้าประกันภัย โดยลูกค้าสามารถเลอืกท าการผอ่นช าระกับทางบริษัทหรอืจา่ย
ช าระเป็นเงินสดงวดเดียว ทั้งนี้บริษัทจะมีการส่งราคาค่าเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นของบริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทที่เป็นพันธมิตร
ให้แก่ลูกค้าพิจารณาก่อน ทั้งนี้ค่าเบี้ยประกันภัยจริงนั้นขึ้นอยู่กับประวัติในการเคลมของลูกค้าท่ีผ่านมาซึ่งจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของ
ตัวแทนบริษทัประกันภัยแต่ละรายไป 

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกันภัย ท าให้บริษัทสามารถเสนอบริการประกันภัยตรง
กับทั้งลูกค้าเอง(ลูกค้าภายใน) หรือลูกค้าที่ไม่เคยมีธุรกรรมกับบริษัทมาก่อน(ภายนอก) และบริษัทจะจัดส่งการท าประกันภัยตรง
ให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกไว้ 

2. การใหบ้รกิารตอ่ พ.ร.บ. ทะเบยีนรถ และตรวจสภาพรถ 
บริษัทอ านวยความสะดวกในการให้บริการต่อกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือที่นิยมเรียกว่าการต่อ พ.ร.บ. ซึ่งมักจะท าควบคู่ไปกับการตรวจสภาพรถ ซึ่งบริษัทจะท าหน้าท่ี
ในการรวบรวมเอกสารของลูกค้าเพื่อน าส่งให้กับบริษัทนายหน้าประกันภัย และในการตรวจสภาพรถนั้นทางบริษัทจะมีการนัด
หมายให้ลูกค้าไปตรวจสภาพรถที่ศูนย์ตรวจสภาพรถเอกชนก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป หลังจากท่ีได้เอกสารทั้งหมดครบแล้ว ลูกค้า
ก็จะไปด าเนินการต่อทะเบียนรถท่ีกรมขนส่ง  

3. การใหบ้รกิารลกูคา้สมัพนัธ์ 
ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกลกูค้าสัมพันธ์ของบริษัทเพ่ือให้ค าแนะน ากับข้อเสนอแนะ ค าติชม หรือข้อสงสัยต่างๆ

ได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะน ามาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการการท างานของบริษัทต่อไป 

2.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

2.2.1 ลกัษณะลกูคา้และกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทสามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มได้ดังนี ้

- กลุ่มลูกค้าบุคคลผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่และเป็นกลู่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนมากกวา่
ร้อยละ 95 ของลูกค้าทั้งหมด : ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ประสงค์จะมีรถแท็กซี่ส าหรับประกอบอาชีพ ซึ่ง
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บุคคลกลุ่มนี้มีความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเอง และมีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ท างานในพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงของบริษัทและสาขา  

- กลุ่มลูกค้าบุคคลผู้ประกอบอาชีพปล่อยรถแท็กซี่ให้เช่า (Fleet) : บุคคลที่เช่าซื้อรถแท็กซี่จากบริษัทเพื่อน าไป
ปล่อยให้เช่าต่อ ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถเช่าซื้อรถจากบริษัทได้มากกว่า 1 คันขึ้นไป ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ เป็นผู้
ที่มีศักยภาพและความสามารถในการช าระหนี้ได้ 

- กลุ่มลูกค้าบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการรถโดยสารประจ าทาง : ผู้ที่เช่าซื้อรถเพื่อไปประกอบธุรกิจรถ
โดยสารประจ าทาง ลูกค้ากลุ่มนี้มักเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ าเนื่องจากได้รบัสัมปทานในการเดนิรถในพ้ืนท่ี ท าให้
สามารถคาดการณ์รายได้จากการประกอบธุรกิจของลูกค้าเพื่อประเมินความสามารถในการจ่ายช าระ โดยกลุ่ม
ลูกค้าเหล่านี้จะเป็นผู้ที่อยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียงบริษัทและสาขา 

- กลุ่มลูกค้าบุคคลหรือนิติบุคคลผูป้ระกอบกิจการรถบรรทุก : บริษัทก าหนดกลู่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการ
ขนส่ง หรือรับจ้าง ซึ่งจะต้องความสามารถในการจะช าระหนี้สินที่เกิดขึ้นได้ 

- กลุ่มลูกค้าบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ที่มีสัญญาการว่าจ้างหรือการให้บริการ และมีความ
ประสงค์ต้องการเงินทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

2.2.2 กลยทุธก์ารแขง่ขนั 
กลยทุธท์างดา้นผลติภณัฑ ์
ในปัจจุบัน ตลาดรถแท็กซี่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ผู้ขับรถแท็กซี่มีหลายทางเลือกในการใช้บริการไมว่่าจะเป็นการซือ้รถ

แท็กซี่โดยตรงด้วยตนเองจากดีลเลอร์ผู้ผลิต การขอรับบริการสินเช่ือจากสถาบันทางการเงินขนาดใหญ่ การขอรับบริการสินเช่ือเช่า
ซื้อจากบริษัทลิสซิ่งต่างๆ หรือแม้แต่การเช่ารถจากอู่รถ ในส่วนของตลาดการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่ท่ีบริษัทด าเนินการอยู่
นั้นก็มีการแข่งขันที่สูงเช่นกัน ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งในการบริการให้บริการสินเช่ือ ดังนี้ 

1. การไมต่รวจสอบเครดติบโูร  
 การพิจารณาให้บริการสินเชื่อมีความผ่อนผันมากกว่าการให้บริการสนิเช่ือของดีลเลอรห์รือสถาบันทางการเงินขนาด

ใหญ่  
2. ระยะเวลาในการอนมุตัสิัน้  
 ในการพิจารณาสินเชื่อ บริษัทใช้เวลาเพียง 3 วันเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้บริการสินเช่ือรายอื่นๆ ท่ีมกีระบวนการ

พิจารณายาวนาน 
3. การใหบ้รกิารครบวงจร  
 ทางบริษัทมีหน่วยงานที่ด าเนินการเรื่องการจดทะเบยีนรถยนต์ การต่อ พ.ร.บ. และการด าเนินเรื่องท าประกันภัย

ให้แก่ลูกค้า ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าแบบ One-Stop service 
4. การใหบ้รกิารหลงัการขาย  
 บริษัทมีหน่วยงานที่ให้บริการหลังการขาย ซึ่งลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามปญัหารถแท็กซี่และบริษัทสามารถให้

ค าแนะน าต่างๆได้อยา่งถูกต้อง  
นโยบายก าหนดอตัราดอกเบีย้และคา่บรกิาร 
บริษัทก าหนดกลยุทธ์ทางด้านอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนทางการเงิน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลักษณะการให้สินเช่ือหรือบริการ สถานการณ์ตลาดการปล่อยสินเช่ือเช่าซื้อ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ท าการเปรียบเทียบ
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทกับคู่แข่งรายอื่นอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
  



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1   ส่วนท่ี 1 หน้า 10 

กลยทุธท์างดา้นสือ่สารการตลาดและสง่เสรมิการขาย 
บริษัทมีการวางแผนในการสื่อสารการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน มีช่องทางในการติดต่อที่

ทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัย และมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด อันจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจใน
การด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้  9 ประการ คือ 

1. เนน้การท าการตลาดบนสือ่ออนไลน์ 
ปัจจุบัน บริษัทมีช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ทางโปรแกรม Facebook โปรแกรม Line และเว็บไซต์ โดยบริษทั

ได้สื่อสารผ่านช่องทางเหล่านี้และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ โดยเรื่องที่สื่อสารมีทั้งเรื่องโปรโมช่ัน
ประจ าเดือน การประชาสัมพันธ์ เพิ่มการรับรู้ตัวตน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท รวมไปถึงเรื่องการตอบค าถามและรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์เหล่านี้ด้วย    

2. ท าการตลาดแบบเขา้ถงึกลุม่เปา้หมายโดยตรง 
ฝ่ายการตลาดของบริษัทมีการออกบูธประชาสัมพันธ์ทุกเดือน โดยสถานที่ที่ท าการออกบูธนั้นจะเป็นสถานที่ท่ีกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายอยู่ เช่น ปั๊มแก๊ส ห้างสรรพสินค้า สนามบิน และจุดจอดรถแท็กซี่ต่างๆ 
3. สรา้งภาพลกัษณใ์นการตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบอาชพีขับรถแทก็ซีอ่ยา่งครบวงจร 

บริษัทมีการจัดท าโครงการตอบแทนลูกค้าและสังคมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมาโดยตลอด เช่น โครงการ  
Easy English Taxi ที่ช่วยเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับลูกค้าของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการมา 3 ครั้งแล้วและได้รับการตอบ
รับที่ดีจากผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ โครงการ Clinic Taxi ซึ่งช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับรถแท็กซี่ให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ ซึ่ง
โครงการเหล่านี้เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี  

4. ท างานรว่มกบักลุม่พนัธมติรอกี 3 บรษิทั สรา้งแอพพลเิคชัน่เรยีกรถแท็กซีส่ าหรบัใชง้านโดยเฉพาะ 
ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ในแต่ละวันการเรียกใช้บริการแท็กซี่ผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นก าลังได้รับความนิยมมากข้ึน ดังนั้น บริษัทจึงมีความคิดที่จะพัฒนา แอพพลิเคชั่นการเรียกแท็กซี่ร่วมกับพันธมิตรเพื่อ
ช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทในการหาลูกค้าในแต่ละวันผ่านทางแอพพลิเคช่ัน นอกจากนั้น บริษัทจะได้รับฐานข้อมูลที่ส าคัญจาก
แอพพลิเคชั่นดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนด าเนินงานต่อไป 

5. ก าหนดรายการสง่เสรมิการขายทีโ่ดดเดน่กวา่คูแ่ขง่ขัน 
บริษัทมีการส ารวจตลาดอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีรายการส่งเสริมการขายที่ดีกว่าคู่แข่งขันรายอื่น เพื่อ

เป็นการรักษาฐานลูกค้าและดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้บริการกับทางบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมของตลาด
ก่อนที่จะก าหนดรายการส่งเสริมการขาย เช่น ถ้ามีรุ่นรถใหม่ที่จะออกสู่ตลาดมาทดแทนรุ่นเดิม ทางบริษัทจะมีการจัดกิจ กรรม
ส่งเสริมการขายเพื่อเร่งระบายสินค้าออกจากสต็อกเพื่อไม่ให้มีสินค้าค้างนานเกินไป  

6. การขยายเพิม่สาขา 
บริษัทมีแผนงานการขยายสาขาเพื่อท าการรักษาระดับส่วนแบ่งทางการตลาดและเพื่อครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้นและวางยุทธศาสตร์เลือกเฉพาะต าแหน่งพื้นที่ ที่ส าคัญๆทางธุรกิจ ตามการกระจายตัวของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีอาชีพประกอบการรถแท็กซี่  

7. การเพิม่รปูแบบสนิคา้รถแทก็ซี ่เปน็แทก็ซี ่VIP 
เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์หลากหลายในผลิตภัณฑ์และเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

บริษัทได้มีการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีรสนิยมที่แตกต่าง โดย
บริษัทจะเพิ่มรุ่นรถที่พัฒนาให้เป็นรถแท็กซี่ VIP ในรุ่นรถของ D-Segment เช่น รถ TOYOTA รุ่น Camry หรือ TOYOTA รุ่น 
Innova เป็นต้น ท้ังนี้บริษัทจะค านึงถึงต้นทุนของรถที่ขายเพื่อให้ราคาขายอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่เช่า
ซื้อรถแท็กซี่ VIP ไปนั้นไม่มีผลกระทบกับอัตรารายได้จากค่าโดยสาร โดยปกติลูกค้าผู้เช่าซื้อรถแท็กซี่กลุ่มนี้จะประกอบการรับจ้าง
อยู่ตามสนามบิน โรงแรม หรือแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชาวต่างชาติพักอาศัยเป็นหลัก 
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8. เพิม่ความหลากหลายในผลติภณัฑเ์ชา่ซือ้ทางการเงนิ 
ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์สัญญาเช่าซื้อประเภทสัญญาแบบ Hire purchase ในลักษณะรูปแบบ ลูกค้าใช้เงินดาวน์

และผ่อนช าระเป็นรายงวด งวดละจ านวนเงินที่เท่าๆกันทุกงวด (เดือน) จนครบก าหนดอายุสัญญาเช่าซื้อ โดยบริษัทจะน าวิธีการ
ผ่อนช าระค่าเช่าซื้อแบบ Balloon มาใช้ในการให้บริการเช่าซื้อรถแท็กซี่สาธารณะ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้หลากหลาย
ยิ่งขึ้นและตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทได้ท าการศึกษาอัตราความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ
ก าหนดสัดส่วนเงินดาวน์ อัตราผลตอบแทน(ดอกเบี้ย) ค่างวดรายเดือน รวมถึงค่างวดก้อนสุดท้ายเพื่อท าให้เหมาะสมต่อธุรกิจและ
ไม่ให้ก่อเกิดผลเสียหายต่อบริษัทในอนาคต 

9. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูป้ระกอบการเตน้ทร์ถแท็กซี่ 
บริษัทมีนโยบายการให้บริการที่รวดเร็ว, รัดกุม และถูกต้องแม่นย า สร้างความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาติดต่อผา่นทาง

เต็นท์รถได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาที่ดีและน่าเช่ือถือแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะส่ งเจ้าหน้าที่การตลาดคอยให้บริการและ
ประสานงานเพื่อนัดหมายการท าสัญญาเช่าซื้อกับลูกค้าทั้งในสถานที่ประกอบการเต็นท์รถหรือที่บ้านและที่ท างานของลูกค้า 
นอกจากนี้บริษัทจะจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์โดยจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับผู้ประกอบการเต็นท์รถเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการท างานร่วมกันและรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 

2.2.3 แนวโนม้อตุสาหกรรม 
ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย ในรายงานเศรษฐกิจและการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย เดือนมีนาคม  ปี 

2562 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน ในหลายหมวดจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่
ชะลอลง ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวตาม ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลง ส่วนหนึ่งจากผลของฐานสูงในปี
ก่อนโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีน อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ในประเทศ โดยรวมยังขยายตัวดี โดยเครื่องช้ีการบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย (ท่ีมา: รายงานเศรษฐกิจและการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยประจ าเดือนมีนาคม 2562) 

แนวโนม้การเตบิโตภายในประเทศ  
เนื่องจากผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ส่วนใหญ่อยู่ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือตามหัวเมืองใหญ่ในประเทศ ดังนั้น 

แนวโน้มการขยายของตลาดแท็กซี่ส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของธุรกิจซึ่งส่วนส าคัญของการใช้ระบบขนส่งสาธารณะชนเกิดจาก
การที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ สืบเนื่องจากข้อมูลที่ปรากฎจากเครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจว่าธุรกิจด้านการท่องเที่ยว มี
จ านวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวยังคงมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการขยายตัว
ของจ านวนนักท่องเที่ยว สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของข้อมูลดังกล่าว จึงท าให้การบริการเกี่ยวกับการขนส่งและการคมนาคมเพิ่มขึ้น 

อตุสาหกรรมรถแทก็ซี ่
ส าหรับแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในอนาคตนั้น ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ของบริษัทโดยปกติจะมีการเตบิโตแปรผนัไป

ในทิศทางเดียวกับทิศทางการจดทะเบียนรถแท็กซี่ในประเทศซึ่งเป็นการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (รถแท็กซี่) 
ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมขนส่ง เปิดเผยสถิติจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศ ปี 2562 ประเทศไทยมีที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) รวมทั้งสิ้น 65,003 คัน โดยในอดีตที่ผ่านมา
ตั้งแต่ปี 2556 – 2562 ประเทศไทยมีอัตราการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (Urban Taxi) เป็นดังนี ้

หน่วย : คัน 
ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562  

รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  
7 คน (รถแท็กซี่) 

11,834 8,106 9,855 8,351 8,567 14,532 7,785 

ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
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จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่ายอดการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คนนั้น มีอัตราไม่คงท่ี 
โดยในปี 2558 นั้น มีการเกิดใหม่ของบริษัท ออลไทยแท็กซี่  จ ากัด ซึ่งได้มีการจดทะเบียนรถแท็กซี่  500 คัน (ที่มา 
allthaitaxi.com) ซึ่งเปน็สาเหตุท าให้จ านวนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากผู้ประกอบการอู่รถแท็กซี่หลาย
รายและอาจจะรวมไปถึงผู้ที่ขับแท็กซี่ส่วนบุคคล มีการเปลี่ยนรถของตนเองให้มีสภาพใหม่ขึ้นโดยการซื้อรถใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในความ
ต้องการของผู้โดยสารที่ช่ืนชอบในการนั่งรถแท็กซี่ใหม่มากกว่าที่จะใช้บริการรถแท็กซี่ท่ีมีอายุหลายปีเพื่อรักษาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน รวมไปถึงการปล่อยรถให้เช่าของอู่ต่างๆที่มีการน าเสนอการปล่อยเช่ารถใหม่ที่มากขึ้น ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นโอกาสใน
การขยายธุรกิจในโอกาสเหล่านี้จึงได้มีการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทท่ีจะขยายตลาดตามการเติบโตของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ
ที่เพ่ิมขึ้นในปี 2558 ประกอบกับ ณ ต้นปี 2559 นั้น ประเทศไทยมีการจัดเก็บอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ส่วนบุคคลใหม่ท าให้รถ
แท็กซี่ในปี 2559 จะมีราคาที่สูงขึ้นตามต้นทุนท่ีสูงขึ้นด้วย จึงเป็นอีกสาเหตุท าให้มีการเร่งการซื้อรถแท็กซี่ใหม่ก่อนที่จะมีการปรับ
ภาษีสรรพสามิต ส่งผลให้ยอดการจดทะเบียนรถแท็กซี่สูงขึ้นในปี 2558 ส าหรับปี 2561 สถิติจดทะเบียนรถใหม่ในส่วนของรถ
แท็กซี่ มีการจดทะเบียนจ านวน 14,532 คัน ซึ่งมีอัตราการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากในช่วงปลายปี 2560 จ านวนรถแท็กซี่
ที่มีอายุการใช้งานที่ครบก าหนดอายุปี จ านวนกว่า 11,000 คัน โดยรถแท็กซี่กลุ่มนี้จะต้องเปลี่ยนมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วน
บุคคล ส าหรับสาเหตุที่อายุรถแท็กซี่มีการครบก าหนดในช่วงปลายปี 2560 นั้น เป็นตามประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่อง
กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ข้อ 7 ที่มีรถ
แท็กซี่ส่วนหนึ่งได้รับการขยายอายุการใช้งานจาก 9 ปี เป็นสูงสุด 12 ปี โดยมีรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันท่ี 26 ธันวาคม 2548 
– 25 ธันวาคม 2551 จะมีอายุการใช้งานต่อไปได้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นเหตุให้จะมีรถแท็กซี่จ านวนหนึ่งถูกปลด
ระวางในคราวเดียวเป็นจ านวนมากกว่าปกต ิ

แนวโนม้การเตบิโตสนิเชือ่เชา่ซือ้รถแทก็ซี่ 
แนวโน้มธุรกิจสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่ปี 2563 คาดว่าจะมีการเติบโตตามแนวโน้มดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ และมีการ

แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีนวัตกรรมใหม่เข้ามา ท าให้ผู้ที่อยู่ในธุรกิจต้ องมีการปรับตัวทั้งทางด้าน
นวัตกรรมและราคา นอกจากน้ี อาจจะมีผลกระทบที่เกิดจากการเข้ามาของการเปิดรถไฟฟ้าเส้นใหม่ แต่ทั้งนี้ ธุรกิจทดแทนเหล่านี้
อาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่มากนัก เนื่องจากการเข้ามาของผู้ให้บริการอย่าง Grab taxi นั้นจะต้อง
ด าเนินการในรูปแบบของรถแท็กซี่เช่นกันถึงจะไม่ผิดกฎของการขนส่งทางบก แต่กลับอาจจะช่วยส่งเสริมให้มีการเช่าซื้อรถแท็กซี่
มากขั้นเนื่องจากผู้ที่อยากจะเข้าร่วมท างานกับทาง Grab จ าเป็นต้องมีรถแท็กซี่ ซึ่งสามารถเป็นแรงสนับสนุนให้ทางบริษัทสามารถ
ขายรถได้มากข้ึน และปัจจัยจากการด าเนินธุรกิจรถไฟฟ้าเส้นสีม่วงที่ไม่มีผู้โดยสารตามเป้าเนื่องจากผู้ใช้ไม่ได้รับความสะดวกสบาย
และมีราคาแพงจึงอาจจะไม่กระทบกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยยะ 

แนวโนม้การเตบิโตของ Application แทก็ซี ่
จากสถานการณ์ปัจจุบัน Application ที่ใช้เรียกแท็กซี่ในประเทศไทยได้รับการตอบรับอย่างดีเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตท า

ให้อุตสาหกรรมรถแท็กซี่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีคนเริ่มสนใจที่จะให้บริการขับรถแท็กซี่เพิ่มมากข้ึนเพื่อเข้ามาให้บริการแก่
ผู้โดยสารที่มีการเรียกแท็กซี่ผ่าน Application อย่างทั่วถงึและสะดวกสบายและผู้ขับแท็กซี่เองก็ได้ประโยชน์จากการที่ลูกค้าที่เรยีก
ผ่านทางแอพพลิเคช่ันนั้นก็มีตัวตนจริงอันเป็นการลดความเสี่ยงของตัวผู้ขับด้วย จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลให้อาชีพการขับ
แท็กซี่นั้นมีความเสี่ยงน้อยลงจึงมีแนวโน้มที่บุคคลทั่วไปจะให้ความสนใจที่จะมาประกอบอาชีพการขับแท็กซี่มากขึ้น ส่งผลท าให้
ความต้องการรถแท็กซี่จะเกิดการขยายตัวตามเป็นผลท าให้ทางบริษัทมีช่องทางที่จะขยายตลาดมากข้ึน 

อตุสาหกรรมรถขนสง่ 
แนวโนม้การเตบิโตภายในประเทศ  
ธุรกิจการขนส่ง 
จากรายงานสถิติการขนส่งประจ าปี 2561 โดยกองแผนงาน กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมขนส่งนั้น พบว่ารถที่จดทะเบียน

สะสมตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกนั้น ส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล จ านวน 806,268 คัน คิดเป็นร้อยละ 71.85 
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และรถบรรทุกไม่ประจ าทาง จ านวน 315,789 คัน และจากรายงานสถิติการขนส่ง ซึ่งในปี 2562 พบว่า รถจดทะเบียนใหม่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จ านวน 26,698 คัน ส่วนใหญ่ยังเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล จ านวน 810,544 คัน และรถบรรทุก
ไม่ประจ าทาง จ านวน 339,124 คัน 

เมื่อพิจารณาข้อมูลเปรยีบเทียบจ านวนรถบรรทุกแยกตามประเภทรถ พบว่ามีข้อมูลดังนี ้

ประเภทรถบรรทุก 
สะสมท่ัวประเทศ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  
ไม่ประจ าทาง 259,084 274,151 293,167 315,789 339,124 
ส่วนบุคคล 771,662 781,566 796,454 806,268 810,544 

รวม 1,030,746 1,055,717 1,089,621 1,122,057 1,149,668 

จากตารางจะเห็นได้ว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การจดทะเบยีนรถบรรทกุมีอัตราเพิม่ขึ้นทุกปี ซึ่งบริษัทเล็งเห็นโอกาส
ดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงเริม่ท าการตลาดธุรกิจให้บริการเช่าซื้อรถบรรทุก 

อตุสาหกรรมรถประจ าทาง 
แนวโนม้การเตบิโตในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ในปัจจุบันรถโดยสารประจ าทางยังมีลูกค้านิยมใช้บริการเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจท่ีอาจจะฝืดเคืองขึ้นในบางครั้ง รวมถึง

การคมนาคมจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งยังไม่ได้มีรถโดยสารประจ าทางที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ตัวอย่างเช่น การเดินทาง
ในจังหวัดสมุทรปราการยังคงมีความไม่สะดวกอยู่บ้างเนื่องจากไม่ได้มีการบริการของรถโดยสารสาธารณะประจ าทางอย่างทั่วถึง 
ดังนั้นการมีบริการรถโดยสารประจ าทางสามารถตอบโจทย์แก่ผู้ใช้งานจริงในบางพื้นที่ที่การคมนาคมยังไม่สะดวก เพราะเหตุนี้
ธุรกิจรถโดยสารประจ าทางจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มีรถยนต์ส่วนบุคคลได้  อีกปัจจัยหนึ่งการบริการของรถ
โดยสารประจ าทางคือการที่ก าหนดเส้นทางที่ชัดเจนและแน่นอนท าให้ผู้ใช้บริการสามารถค านวณระยะเวลาในทางเดินทางได้
สะดวกมากข้ึน สุดท้ายนี้เมื่อบริษัทฯด าเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อแก่รถโดยสารประจ าทางก็ยังคงเป็นอีกทางหนึ่งในการท า
รายได้ให้แก่บริษัทฯ เพราะการเพิ่มเติมธุรกิจในประเภทนี้จะช่วยเติมเต็มในส่วนการให้บริการของบริษัทได้ครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อ
เสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ การมาของรถไฟฟ้าในเส้นทางถนนศรีนครินทร์ในอนาคตนั้นจะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจรถประจ าทาง
มากกว่ามาแข่งขันโดยตรง เนื่องจากรถไฟฟ้านั้นมีจุดจอดสถานีเป็นช่วงๆตามระยะทางและไม่ได้เข้าถึงทุกซอย จึงอาจท าให้ผู้ใช้
รถไฟฟ้าต้องเดินทางต่อซึ่งการใช้รถโดยสารประจ าทางถือเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่าการใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือรถสามล้ อ
รับจ้างในการเดินทาง 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการอนุมัติสัมปทานการเดินรถในเส้นทางใหม่มาระยะหนึ่งแล้วจึงท าให้ความต้องการ
รถโดยสารประจ าทางยังคงมีเพื่อการทดแทนรถเก่าหรือเพิ่มจ านวนรถ ซึ่งยังไม่ได้มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นเท่าใดนัก 

ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถสองแถวรับจ้างเฉพาะกลุ่มลูกค้าบริษัท สีสวาทเดินรถ จ ากัด เป็นหลัก มี
ปริมาณการให้สินเช่ือเช่าซื้อโดยรวมทั้งหมดเทียบเป็นอัตราร้อยละ 100 ของสัญญาเช่าซื้อประเภทน้ีของบริษัท และตั้งแต่ปี 2560 
บริษัทได้ท าการตลาดเชิงรุกโดยเข้าหากลุ่มผู้ประกอบการโดยตรง เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนมากยังประสบปัญหาเรื่อง
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก ดังนั้นเป็นโอกาสอันดีของบริษัทท่ีจะท าการรุกในตลาดสินเช่ือส่วนนี้ 

2.2.4 ภาวะการแข่งขนั 
ธรุกจิใหบ้รกิารสนิเชือ่เชา่ซือ้ 
โครงสร้างของผู้ประกอบการสินเช่ือเช่าซื้อของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) บริษัทที่เกิดจากการร่วม

ทุนของบริษัทแม่ของค่ายรถยนต์ (2) กลุ่มสถาบันการเงินและบริษัทซึ่งมีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ และ (3) ผู้ประกอบการสินเชื่อเช่า
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ซื้อทั่วไป ซึ่งจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการก าหนดแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
สามารถให้บริการในธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งประกอบกับมีสภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบการเงิน  ท าให้การแข่งขันในธุรกิจเช่าซื้อ
และลีสซิ่งของสถาบันการเงินทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านการก าหนดราคาและการให้บริการ โดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยและเงินดาวน์ต ่าเป็นกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดจ าหน่ายและส่วนแบ่งทางการตลาด 

อย่างไรก็ดี บริษัทเน้นการให้บริการสินเช่ือเฉพาะรถแท็กซี่มิเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งปัจจุบันมีการ
แข่งขันไม่รุนแรงมากเท่ากับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการสินเช่ือ
เป็นรถแท็กซี่มิเตอร์ มีวัตถุประสงค์การใช้งานแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบกับฐานลูกค้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งมี
รายได้หลักจากการให้บริการ จึงท าให้การพิจารณาให้สินเช่ือต้องมีการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ  กลุ่มผู้ปล่อยสินเช่ือซึ่งเป็นกลุ่ม
สถาบันการเงินและบริษัทท่ีมีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ จึงไม่มีนโยบายในการท าการตลาดกับลูกค้ากลุ่มนี้ ดังนั้นการแข่งขัน ณ ปัจจุบัน
จึงจ ากัดอยู่ในกลุ่มของผู้ประกอบการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งมีเพียงน้อยราย โดยการตัดสินใจของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับอตัรา
เงินดาวน ์อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตลอดจนความสะดวกในการให้บริการทางการเงิน 

รถแทก็ซี ่
ธุรกิจการปล่อยสินเช่ือรถแท็กซี่ ถือว่าเป็นธุรกิจที่แปรผันตามจ านวนผู้โดยสารซึ่งมีผลมากจากหลายปัจจัย เช่น จ านวน

นักท่องเที่ยว การใช้จ่ายภาคครัวเรือน เป็นต้น นอกจากนั้น ก็ยังมีเรื่องธุรกิจที่เข้ามาทดแทนรถแท็กซี่ที่กล่าวไว้ดังข้างต้นท าให้
ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวให้ทันสมัยเพิ่มขีดศักยภาพในการแข่งขันตลอดเวลา ในส่วนของตลาดการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อ
รถแบบไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรเองก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมีผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าการให้บริการ
สินเช่ือแบบตรวจสอบเครดิตบูโรซึ่งเป็นการจ ากัดจ านวนลูกค้าที่มักจะเป็นคนกลุ่มที่มีฐานะไม่พอเพียงในการผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาของการตรวจสอบ Credit Bureau จะสามารถท าการเช่าซื้อรถแท็กซี่เป็นของตนเองได้ ท าให้มีผู้แข่งขันที่มีเงินทุนสูงเข้า
มาแข่งขันในตลาด เช่น กลุ่มดีลเลอร์รถยนต์ที่เข้ามาท าธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อแบบไม่ตรวจสอบเครดิตบูโร เช่น บริษัท เค 
เอส เจ ลีสซิ่ง จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เค มอเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มปล่อยสินเช่ือขนาดใหญ่ เช่น บริษัท ไทยเอซลิสซิ่ง 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไทยเอซ เป็นต้น นอกจากรายใหญ่แล้ว ยังมีผู้แข่งขันที่มีขนาดเดียวกับบริษัทท าการปล่อยสินเชื่อ เช่น
บริษัท มีนาลีสซิ่ง จ ากัด เป็นต้น จากตัวอย่างผู้ที่เข้ามาท าธุรกิจดังกล่าวนั้น เป็นผลท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเช่าซื้อรถแท็กซี่
ได้เพิ่มมากขึ้น ท าให้ตลาดการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถแบบไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรมีการออกโปรโมช่ันและแคมเปญอยู่
ตลอดเวลาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่จดจ าของผู้ใช้รถแท็กซี ่

ทั้งนี้บริษัทได้มีการท าการส ารวจตลาดอยู่เป็นประจ าเพื่อท่ีจะได้ทราบความเคลื่อนไหวของตลาดอยู่ตลอดเวลา โดยมีการ
จัดท ารายงานสภาวะตลาดเป็นรายเดือน วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงสภาวะ
เศรษฐกิจ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ได้  

รถบรรทกุ 
 ธุรกิจการปล่อยสินเช่ือเช่าซื้อรถบรรทุกนั้น นอกจากภาวะการของตลาดการจดทะเบียนรถบรรทุกใหม่แล้ว ก็ยังมีเรื่อง
ตลาดที่มีการแข่งขันการปล่อยสินเช่ือ ซึ่งคล้ายคลึงกับตลาดรถแท็กซี่ กล่าวคือ มีผู้ให้บริการปล่อยสินเช่ือทั้งแบบตรวจสอบ
เครดิตบูโรและไม่ตรวจสอบเครดิตบูโร ตัวอย่างของบริษัทท่ีปล่อยสินเช่ือท่ีตรวจสอบเครดิตบูโรได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทิ สโก้ จ ากัด (มหาชน)  
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จ ากัด เป็นต้น ส าหรับตัวอย่างผู้ให้บริการที่ไม่
ตรวจสอบเครดิตบูโรนั้น ได้แก่ บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จ ากัด บริษัท ดีเลิส ธุรกิจ จ ากัด หรือบริษัท เดอะทรัคลิสซิ่ง จ ากัด เป็น
ต้น  
 นอกจากการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุกแล้ว ยังมีการขนส่งทางเลือกอื่นที่เป็นทางเลือกของผู้ใช้บริการขนส่ง อันได้แก่ 
การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ ซึ่งมีการใช้เวลาในการขนส่งยาวนานกว่าทางรถบรรทุก แต่อาจมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า  อนึ่ง 
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ประเทศไทยก าลังขยายการก่อสร้างทางรถไฟให้เป็นระบบรางคู่ ซึ่งจะช่วยท าให้การขนส่งสินค้าทางรถไฟได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น อันอาจท าให้การขนส่งทางรถบรรทุกได้รับความนิยมลดลง อย่างไรก็ตาม ทั้งการขนส่งทางเรือ และทางรถไฟมีข้อจ ากัดไม่
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ท าให้ความจ าเป็นในการใช้รถบรรทุกในการกระจายสินค้าไปยังถึงจุดหมายปลายทางยังคงมีความจ าเป็น 
นอกจากนั้น การขยายของเส้นทางรถไฟที่มากขึ้นอาจท าให้มีการกระจายตัวของระบบ logistic มากขึ้น ซึ่งอาจเป็น synergy ให้
การขนส่งด้วยรถบรรทุกมีความต้องการมากข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจก็เป็นได้ 

รถประจ าทาง 
ธุรกิจการปล่อยสินเช่ือเช่าซื้อรถโดยสารประจ าทางที่มีอยู่ในการด าเนินการของบริษัทฯนั้น ส่วนใหญ่ทางบริษัทฯมักจะ

เลือกปล่อยสัญญาเช่าซื้อในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นหลักซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติสัมปทานเส้นทาง
ใหม่ๆเพิ่มเติม ดังนั้น จึงยังไม่ปรากฎคู่แข่งที่มีขนาดใกล้เคียงบริษัทที่ด าเนินรูปแบบธุรกิจในแบบเดียวกันโดยที่ไม่ตรวจสอบ
เครดิตบูโรของลูกค้า ส่วนบริษัทขนาดใหญ่ที่ท าการให้สินเช่ือแก่รถประจ าทางนั้นมีหลายกลุ่ม เช่น บริษัท กรุงไทย ออโต้ลีส จ ากัด 
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ที่ท าธุรกิจการปล่อยสินเช่ือเอง หรือแม้แต่บริษัทในเครือผลิตรถยนต์อย่างบริษัทโต
โยต้า ลีสซิ่ง จ ากัด บริษัทในเครือดีลเลอร์รถยนตอ์ย่างบริษัท เคเอสเจ ลีสซิ่ง จ ากัด ก็ยังมีการท าธุรกิจการปล่อยสินเช่ือเช่นเดียวกัน 
2.3 การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  

จากการประกอบธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารถยนต์เพื่อจัดท าแท็กซี่ และการจัดหาแหล่งเงินในการจัดสินเช่ือ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1 การจดัหารถยนต ์
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับรถยนต์ของบริษัทนั้น บริษัทจะไม่จ ากัดการจัดหาผลิตภัณฑ์อยู่ที่ผู้ขายหรือผู้

ให้บริการรายใดรายหนึ่งเพ่ือให้บริษัทมีทางเลือกในการจัดหาสินค้าและบริการ รวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงและลดการพึ่งพิงผู้ขาย
หรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการเจรจาต่อรองของตัวบริษัทเอง คือ 

รถปา้ยแดง 
รถยนต์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตรถแท็กซี่ โดยปัจจุบัน รถที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือโตโยต้ารุ่น Altis เนื่องจากเป็น

รถที่ได้รับความนิยมในการใช้เป็นแท็กซี่มากที่สุด จึงท าให้มีช่างผู้ช านาญการในการซ่อมรถรุ่นนี้อยู่ทั่วไปเป็นจ านวนมากและอะไหล่
สามารถหาง่าย มีให้เลือกใช้ได้หลากหลายคุณภาพตามราคา ซึ่งบริษัทมีการจัดหาซื้อรถรุ่นดังกล่าวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลกั โดยที่ผ่านมา
บริษัทมีการสั่งซื้อรถยนต์จากบริษัทโตโยต้า.เค มอเตอร์ส จ ากัด และบริษัท จี.เอฟ.เอช จ ากัด 

รถมอืสอง 
บริษัทได้มีการจดัหารถแท็กซีม่ือสองในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ 

I. รถแท็กซี่รับซื้อ 
รถที่ได้มาภายใต้เง่ือนไขนี้เกิดจากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขายรถแท็กซี่แก่บริษัทเพื่อเปลี่ยนเป็นคันใหม่หรือ

ขายขาดแก่บริษัท ซึ่งถ้าเป็นลูกค้าที่ยังมีงวดการผ่อนช าระกับทางบริษัทน ารถมาขายนั้น ทางบริษัทจะพิจารณาค่างวดที่เหลือ
ร่วมกับมูลค่าของรถที่น ามาขายเพื่อหามูลค่าคงเหลือสุทธิที่ยังคงมีอยู่ระหว่างบริษัทและลูกค้ารายนั้นๆ 

II. รถแท็กซี่ยึด 
รถที่ได้มาภายใต้เงื่อนไขน้ีเกิดจากการที่บริษัทมีลูกค้าท่ีไม่สามารถผ่อนช าระค่างวดได้ และมียอดคงค้างเกินกว่าที่

บริษัทก าหนดไว้ 3 งวด บริษัทจึงต้องท าการยึดรถเพื่อน ามาช าระยอดหนี้สินคงค้างที่ลูกค่ามีต่อบริษัท 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะมีการพิจารณาสภาพรถมือสองที่ได้มาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้ก าหนดไว้เพื่อหามูลค่ารถยนต์ ในกรณี
ที่เป็นรถรับซื้อนั้น ทางบริษัทจะพิจารณาถึงความต้องการรถมือสองของตัวบริษัทเองด้วย เพื่อไม่ให้มีสินค้ารถมือสองคงค้างใน
บริษัทมากเกินไป 
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การจดัหาอูต่ดิตัง้ระบบแกส๊ 
เนื่องจากเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการขับรถแท็กซี่ ท าให้ผู้ขับแท็กซี่นั้นมีความนิยมที่จะใช้เชื้อเพลิงชนิดแก๊สเพื่อท าการ

ประหยัดต้นทุน ทางบริษัทจึงได้มีการส่งรถแท็กซี่ไปติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ตามอู่ต่างๆที่บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอู่ที่มีฝีมือดี มี
คุณภาพ ราคาเหมาะสม โดยมีการพิจารณาผลงานของอู่เหล่านี้อย่างสม่ าเสมอ ตัวอย่างอู่ติดตั้งแก๊สที่บริษัทได้ใช้บริการ คือ บริษัท 
กรีนทู จ ากัด, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทนชิมิสึไทเอ็กซ์ปอร์ต เป็นต้น 

การจดัหาอูท่ าส ี
โดยปกติแล้วรถยนต์ป้ายแดงที่บริษัทได้มาต้องมีการน าไปท าสีในรูปแบบตามที่กรมขนส่งได้ก าหนดไว้ คือ รถสีเขียว

เหลืองและรถสีเหลือง นอกจากนั้น บริษัทมีการใช้บริการอู่ท าสีเพื่อท าการซ่อมแซมเรื่องสีของรถมือสองที่บริษัทจะเตรียมการขาย
ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างอู่รถท่ีบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอู่ที่มีฝีมือดี มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม โดยมีการพิจารณาผลงานของ
อู่เหล่านี้อย่างสม่ าเสมอ 

การจดัหาอูซ่อ่มรถ 
เนื่องจากบริษัทมีการขายรถแท็กซี่มือสอง ท าให้บริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องว่าจ้างอู่เพื่อท าการปรับปรุงซ่อมแซมรถ

ก่อนท่ีจะท าการขายแก่ลูกค้า เนื่องจากรถแท็กซี่มือสองที่บริษัทได้มานั้นเป็นรถแท็กซี่จากผู้ขับแท็กซี่ไม่ได้ผ่านการซ่อมแซมที่ใดมา
ก่อน โดยบริษัทได้ว่าจ้างอู่รถภายนอกเพื่อท าการซอ่มแซมรถแท็กซี่ต่างๆที่บรษิัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอู่ที่มีฝีมอืดี มีคุณภาพ ราคา
เหมาะสม โดยมีการพิจารณาผลงานของอู่เหล่านี้อย่างสม่ าเสมอ 

การจดัหา GPS ส าหรบัแทก็ซีเ่ดมิ 
บริษัทมีการติดตั้งอุปกรณ์ GPS เพื่อใช้ในการติดตามรถแท็กซี่ โดยอุปกรณ์ GPS นี้ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ดังนั้น 

บริษัทจึงได้มีการพิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์ GPS จากผู้จัดจ าหน่ายที่สามารถแสดงผลการท างานได้แบบ Real Time สามารถติดตาม
รถได้อย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้ใช้บริการของ บริษัท ออริสคอม จ ากัด  และ บริษัท จีพีเอสเทค จ ากัด ส าหรับรถแท็กซี่ 
ภายหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา ทางหน่วยงานรัฐได้บังคับให้ รถแท็กซี่ใหม่ทุกคันต้องติด GPS เป็นอุปกรณ์
มาตรฐานตามนโยบายแท็กซี่ OK ซึ่งลูกค้าที่เป็นคู่สัญญาเช่าซื้อของบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ดังกล่าว 

การจดัหาอปุกรณอ์ืน่ๆ 
บริษัทมีการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆส าหรับรถแท็กซี่ เช่น มิเตอร์แท็กซี่ ผ้ายาง ใบปัดน้ าฝน กันสาด กล้องถอยหลัง เป็นต้น 

ไว้เพื่อบริการลูกค้าท่ีมีความต้องการซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ 
2.3.2 การจดัหาแหลง่เงนิทุน 
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และณ สิ้นปี 2562  มีรายละเอียดดังนี้ 

แหล่งเงินทุน 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย ์         

เงินกู้ยืมระยะสั้น 474.00 56.17 611.11 61.05 679.00 58.38 362.25 19.27 

หนี้สินส่วนที่ถึงช าระภายในหนึ่งป ี 23.60 2.80 23.60 2.36 23.60 2.03 50.63 2.69 

เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - 58.59 5.85 70.00 6.02 30.00 1.60 

เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น - - 9.77 0.98 49.27 4.24 20.00 1.06 

เงินกู้ยืมระยะยาว 65.08 7.71 41.48 4.14 17.88 1.54 112.24 5.97 

รวมเงินกู้ยืม 562.68 66.68 744.55 74.38 849.75 73.06 575.13 44.08 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 281.14 33.32 256.51 25.62 313.28 26.94 729.48 55.92 

รวมแหล่งเงินทุน 843.82 100.00 1001.06 100.00 1,163.03 100.00 1,304.61 100.00 

 แหล่งเงินทุนของบริษัทในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีสัดส่วนมาจากเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 25.62 ร้อยละ 
26.94 และร้อยละ 55.92 และส่วนของเงินกู้ยืมร้อยละ 74.38 ร้อยละ 73.06 และร้อยละ 44.08 โดยส่วนของเงินกู้ยืมเป็นเงินกู้
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จากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีการค้ าประกันโดยการเงินฝากประจ าของกรรมการ การโอนสิทธิลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อบางส่วนและการ
ค้ าประกันโดยส่วนตัวของกรรมการบริษัท  

การบรหิารและควบคมุสนิเชือ่ 
การจดัเกบ็หนี ้

 บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยมีการออกการ์ดช าระค่างวดของธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ลูกค้าสามารถช าระ
หนี้ท่ีสาขาท่ัวไปของธนาคารพาณิชย์นั้นๆโดยทางบริษัทจะมีการสอบยอดช าระการโอนอย่างสม่ าเสมอ หากบริษัทพบว่าลูกค้ามีการ
ค้างช าระค่างวดเกิดขึ้นแล้ว ฝ่ายติดตามและเร่งรัดหนี้สินจะท าหน้าที่ในการติดตามและรับช าระเงินค่างวดตามอายุสัญญาเช่าซื้อ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สินโทรศัพท์เพื่อแจ้งลูกค้าถึงยอดที่ต้องช าระ พร้อมทั้งสอบถามลูกค้าเพื่อนัดวันช าระพร้อมทั้งลงบันทึก
การโทรติดต่อ หากกรณีที่ลูกค้าไม่จ่ายช าระ ทางเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อทางโทรศัพท์อีกครั้ง หากพบว่าลูกค้าช าระค่างวดครบ
ตามจ านวนที่เรียกเก็บแล้ว ถือว่าจบข้ันตอนการทวงถาม ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าช าระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว บริษัทจะด าเนินการ
โอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินให้กับลูกค้า 

การบรหิารหนีแ้ละตดิตามทรพัยส์นิเชา่ซื้อ 
 บริษัทได้ก าหนดขั้นตอนการบริหารและติดตามหนี้ส าหรับลูกค้าที่ค้างช าระแต่ละประเภทตามจ านวนค่างวดที่ค้างช าระ 
โดยเมื่อลูกค้าเริ่มผิดนัดช าระหนี้ เจ้าหน้าที่ในแผนกฝ่ายติดตามและเร่งรัดหนี้สินจะเริ่มด าเนินการติดตามหนี้ตามที่ได้กล่าวไว้ทันที 
หากมีเหตุการณ์ที่ยอดค้างช าระเกินก าหนดช าระแล้วลูกค้ายังไม่ท าการช าระและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อกับลูกค้าได้ซึ่งอาจเกิด
จากเหตุผลหลายประการ เช่น ลูกค้าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ลูกค้าย้ายที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบ เป็นต้น ทางบริษัทจึง
จ าเป็นต้องออกติดตามหนี้ภายนอกโดยให้เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้และเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินท าใบสั่งงานติดตามทวงถามนอกสถานท่ี 
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้าสินภายนอกจะออกไปติดตามหนี้แล้วรายงานผลการติดตามหนี้ภาคสนามเพื่อท่ีจะบันทึกลงระบบ พร้อมท้ัง
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานเพื่อรายงานแก่หัวหน้าแผนกรับทราบต่อไป 

ทั้งนี ้บริษัทได้ก าหนดขั้นตอนในการบริหารและติดตามลูกหนี้ ดังนี ้

ระยะเวลาการผดินัดช าระหนี้ 
(จ านวนงวดที่ค้างจ่าย) 

การบริหารและติดตามลูกหนี ้

 1 งวด แต่ไม่เกิน 2 งวด เจ้าหน้าท่ีติดตามหนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการโทรติดตามทวงหนี้ 
2 งวดแต่ไม่เกิน 3 งวด เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหนี้สินเป็นผู้รับผิดชอบในการโทรติดตามทวงถามหนี้ 

ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป เมื่อครบก าหนด 40 วันหลังจากยอดค้างช าระตามที่ระบุในหนังสือบอกเลิกสัญญาและ
สถานะเป็นลูกหนี้ค้างตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไปจะออกใบสั่งยึด ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินเป็น
ผู้รับผิดชอบในการยึดรถ/ทวงถามหนี้ตามเงื่อนไขที่บริษัทก าหนด 

2.4 ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
-ไม่มี- 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

1.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่เข้ามาจ านวนหลายรายและมีการแข่งขันที่สูง โดยแบ่งเป็นทั้งการให้

สินเช่ือแบบตรวจสอบเครดิตบูโร ซึ่งมักจะเป็นการให้สินเช่ือให้แก่ลูกค้าที่มีฐานเครดิตดีโดยบริษัทที่ปล่อยมักจะเป็นบริษัทที่มี
เงินทุนขนาดใหญ่ซึ่งลูกค้าจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่า ในส่วนการให้สินเชื่อแบบไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรซึ่งทางบริษัทด าเนินกิจการ
อยู่นั้น ก็มีบริษัทคู่แข่งที่เปิดให้บริการเช่าซื้อแท็กซี่โดยไม่พิจารณาเครดิตบูโรอีกหลายราย เช่น บริษัท มีนาลิสซิ่ง จ ากัด บริษัท ไทย
เอซลิสซิ่ง จ ากัด และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ขายรถแท็กซี่บางรายได้ขยายธุรกิจมาท าการให้สินเช่ือรถแท็กซี่เอง เช่น ตัวแทน
จ าหน่ายต่างๆที่ขายรถโตโยต้า รุ่น Altis ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในการน ามาท าเป็นรถแท็กซี่ที่ร่วมมือกับโตโยต้า ประเทศไทย 
สภาวะอุตสาหกรรมที่มีผู้เข้ามาท าการชิงส่วนแบ่งในตลาดรถแท็กซี่หลายรายเช่นนี้เป็นเหตุท าให้บริษัทต่างๆมีการแข่งขันทั้งด้าน
ราคา คุณภาพ และการบริการ  

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่ บริษัทจึงการออกท าการส ารวจตลาด
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนากลยุทธ์การขายและการบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น การรับทราบสภาวะธุรกิจของอุตสาหกรรม 
การปรับเปลี่ยนโปรโมช่ันท่ีดีกว่าหรือเทียบเท่ากับบริษัทคู่แข่งเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการขายอย่างต่อเนื่อง 

1.2 ความเสี่ยงด้านคุณภาพของลูกหนี้และการไม่ตรวจสอบเครดิตบูโร 
บริษัทได้ด าเนินธุรกิจการให้สินเช่ือและสัญญาเช่าซื้อกับกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน ท าให้

ความสามารถในการผ่อนช าระของลูกค้าบางรายที่อาจขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการกับรายได้หรือขาดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถแท็กซี่ เป็นเหตุท าให้ลูกค้าบางรายนั้นเกิดการผิดนัดช าระและกลายเป็นหนี้เสียจน
ส่งผลให้เกิดความสูญเสียแก่บริษัทได้ 

ทางบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าและมีมาตรการในขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ
อย่างเข้มงวด โดยใช้ระบบการวิเคราะห์สินเช่ือเช่าซื้อตามเกณฑ์ Credit Scoring Model มาเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญในการพิจารณา
อนุมัติสินเช่ือ รวมถึงบริษัทมีระบบการติดตามดูแลการช าระค่างวดอย่างรัดกุม ซึ่งเมื่อลูกค้าค้างช าระค่างวดตั้งแต่งวดช าระแรก 
ทางบริษัทจะมีมาตรการการเร่งรัดเพื่อให้หนี้ค้างช าระกลับมาให้มากและรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้บริษัทมีระบบการควบคุม การ
ตรวจสอบ และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถรายงานสถานะลูกหนี้ได้ทุกขณะ ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับ บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการปรับเงินเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ในกรณีลูกค้าผิดนั ดช าระหนี้
ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันเริ่มสัญญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าปรับตามนโยบาย ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่
ฝ่ายขายและผู้เช่าซื้อจึงมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้จัดท าโครงการต่างๆเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่เป็นลูกค้า เพื่อส่งเสริมการ
สร้างโอกาสในการหารายได้ที่เพิ่มขึ้น ท าให้สามารถน ารายได้มาช าระค่างวดได้ตรงตามก าหนดและสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพผู้
ขับข่ีรถแท็กซี่ 

อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจมีผลกระทบเพราะว่าทางจากการที่ทางบริษัทไม่มีการตรวจเช็คเครดิ ตบูโรเหมือนบางบริษัทที่
ด าเนินการอยู่ในท้องตลาดซึ่งสามารถท าให้เกิดช่องโหว่เกี่ยวกับคุณภาพของลูกหนี้ได้ กล่าวคือหากไม่เช็คเครดิตบูโรอาจจะท าให้
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาขอสินเช่ือมีเกณฑ์ที่จะผิดช าระสูงกว่าลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร แต่จากการที่กลุ่มลูกค้า ของ
บริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ซึ่งจ านวนเงินที่น ามาวางดาวน์เพื่อใช้บริการสินเช่ือเช่าซื้อนั้นมีมูลค่าที่สูงและมีความส าคั ยต่อ
การด ารงชีพของผู้ขับขี่แท็กซี่ ดังนั้นแต่ละบุคคลจะพยายามช าระค่างวดที่ครบก าหนด เพื่อรักษารถแท็กซี่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของแต่
ละบุคคลนั้น และในด้านบริษัท การที่บริษัทไม่มีการตรวจเช็คเครดิตบูโร ท าให้บริษัทสามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบริษัท
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ที่มีการให้สินเช่ือแบบตรวจสอบเครดิตบูโร ซึ่งส่วนต่างดังกล่าว จะครอบคลุมมูลค่าความเสียหายได้เกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถ
ผ่อนช าระตามก าหนดได้ 

  1.3 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามยึดหลักประกันได้ 
เนื่องจากสินทรัพย์ที่บริษัทปล่อยให้เช่าซื้อนั้นเป็นสินทรัพย์ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและตัวผู้ท าการเช่าซื้อเอง

ก็มักจะมีโอกาสที่สามารถย้ายที่อยู่ได้ง่าย เป็นเหตุให้การประกอบธุรกิจนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะท าให้บริษัทไม่สามารถติดตามยึดรถ
แท็กซี่คืนได้ ซึ่งจะกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการตระหนักถึงความส าคัญในการติดตามทรัพย์สินของบริษัท บริษัทจึงได้มีการติดตั้งเครื่อง 
GPS ลงในรถแท็กซี่ที่ท าการให้สินเช่ือเช่าซื้อทุกคันที่ท าสัญญากับทางบริษัท ซึ่งท าให้บริษัทสามารถท าการติดตามรถได้ตลอดเวลา
หากเกิดเหตุการณ์ผิดนัดช าระอันไปสู่การติดตามยึดรถเกิดขึ้น 

1.4 ความเสี่ยงจากการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้ 
บริษัทมีนโยบายที่จะบอกเลิกสัญญาและยึดรถกลับมาเมื่อลูกค้าผิดนัดสัญญาอันเนื่องจากไม่น าส่งค่างวดหรือค้างค่างวด

สะสมตั้งแต่ 3 งวดติดต่อกันขึ้นไปโดยในส่วนรถแท็กซี่ที่บริษัทยึดคืนมาจะถูกน าซ่อมและน าไปขายต่อในลักษณะมือสอง ราคาที่
ขายได้จะขึ้นอยู่กับสภาพของรถแท็กซี่ที่ถูกยึดคืนมา ดังนั้น จึงเกิดความเสี่ยงที่บริษัทจะเกิดผลขาดทุนท่ีเกิดจากเหตุการณ์การยึด
รถแท็กซี่ป้ายแดง/มือสองที่ลูกค้าผ่อนช าระได้ไม่กี่งวดแล้วถูกยึดหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของบริษัทเนื่องจากยอดหนี้
คงเหลือยังค้างอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งถึงแม้ว่ารถที่ยึดมาได้นั้นจะอยู่ในสภาพดีก็ตาม แต่ราคาที่ขายได้ก็จะลดลงเมื่อเทียบราคากับ
รถใหม่ป้ายแดงหรือรถมือสองที่ซื้อไปตอนแรก 

อย่างไรก็ตามความเสี่ยงจากการขาดทุนที่เกิดจากการขายรถแท็กซี่ที่ยึดคืนมาของรถมือสองนั้น บริษัทมีแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขมูลค่าของการวางเงินดาวน์เพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งของนโยบายให้เหมาะสมแก่ลูกค้าในระดับต่างๆเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงในการสูญเสียมูลค่าทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากการที่อัตราลดลงของราคารถยนต์ตามอายุการใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อ
รถยนต์ป้ายแดงที่มีการขายออกไปแล้วจะมีราคาตลาดที่ลดลงทันที ซึ่งทางบริษัทได้มีนโยบายในการพิจารณาเรื่องการให้วางเงิน
ดาวน์รถเพื่อป้องกันความเสี่ยงการลดลงของมูลค่ารถอย่างชัดเจน ซึ่งท าให้ฐานะทางการเงินของบริษัทไม่ถูกกระทบหากเกิด
เหตุการณ์ยึดรถเกิดขึ้น  

1.5 ความเสี่ยงกรณีที่ลูกค้าผ่อนช าระครบแต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ (รถสีเหลือง) 
จากข้อมูลรถนิติบุคคล (รถสีเหลือง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัญญาที่ลูกค้าผ่อนช าระครบเรียบร้อยแต่ยังไม่

โอนกรรมสิทธิ์และยังไม่ได้ท าสัญญาเข้าร่วมกับบริษัท จ านวน 9 สัญญาและจ านวน 3 สัญญาตามล าดับ ดังนั้นหากรถแท็กซี่
ดังกล่าวนี้เกิดประสบอุบัติเหตุหรือน าไปก่อเหตุร้ายแรง ทางบริษัทอาจจะต้องรับความเสี่ยงของการสูญเสีย หรืออาจจะต้อง
รับผิดชอบต่อความค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับรถนิติบุคคลเพิ่มเติม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับบริษัท โดย
ก าหนดให้ลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้สินเช่ือรถนิติบุคคล จะต้องท าสัญญาเข้าร่วมใช้ช่ือบริษัททันทีที่มีการออกรถจากบริษัท 
ส าหรับลูกค้าที่เป็นแท็กซี่นิติบุคคลที่ยังไม่ครบก าหนดอายุสัญญา บริษัทได้ประสานงานกับลูกค้าให้เข้าท าสัญญาเข้าร่วมใช้ช่ือ
บริษัทด้วย นอกจากน้ี ทางบริษัทได้ก าหนดวิธีด าเนินการส าหรับกรณลีูกค้าท่ีผอ่นช าระครบแตย่ังไม่โอนกรรมสทิธ์ิไว้ โดยก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนติดต่อลูกค้าทุกช่องทาง ท้ังทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ทาง
ผู้บริหารได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมขนส่ง เพื่อด าเนินการขอระงับการใช้ป้ายทะเบียนแท็กซี่
ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงท่ีจะกระทบกับบริษัทได้ เนื่องจากเมื่อแจ้งระงับการใช้ป้ายทะเบียนแล้ว หากมีบุคคลใดน า
รถแท็กซี่ที่ใช้ป้ายทะเบียนดังกล่าวไปใช้ บุคคลนั้นๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลของการใช้รถนั้นๆ ทุกกรณี  
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1.6 ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานในการให้สินเชื่อ 
สืบเนื่องจากบริษัทมีกระบวนการภายในส าหรับการตรวจสอบบุคคลเพื่อให้คะแนนประกอบการพิจารณาในการให้สินเช่ือ 

ซึ่งถ้าหากผู้มาขอสินเชื่อเป็นผู้ที่รู้จักกับพนักงานบริษัทแล้ว อาจเกิดเหตุการณ์ที่พนักงานผู้นั้นท าการประเมินอันเป็นเท็จ ท าให้ผู้ขอ
สินเช่ือได้คะแนนตาม Credit Scoring Model สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นผลท าให้การให้สินเช่ืออาจมีความผิดพลาดน าไปสู่
การเสียโอกาสในการแสวงหารายได้ของบริษัทอันเนื่องจากการคิดค่าดอกเบี้ยที่ต่ าเกินไป หรืออาจเกิดความผิดพลาดซึ่งน าไปสู่การ
สูญเสียสินทรัพย์ถ้าผูข้อสินเช่ือมีลกัษณะไม่ผา่นตามเกณฑ์ที่ประเมินและไม่สามารถท าการผอ่นช าระเงินค่างวดตามที่ตกลงเอาไว้ได้ 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการก าหนดให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ขอสินเช่ือไม่มี
สิทธิในการร่วมการพิจารณาการให้สินเช่ือ อันจะท าให้การพิจารณาการให้สินเช่ือเป็นอิสระปราศจากเหตุการณ์อันซึ่งจะน าไปสู่การ
ท าทุจริตได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการท าระบบ Credit Scoring Model ที่พิจารณาจากสองฝ่ายที่เป็นอิสระจากกัน คือ ฝ่ายขาย
และการตลาด และฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งคณะกรรมการสินเช่ือสามารถพิจารณาการอนุมัติสินเช่ือได้จากข้อมูลทั้งสองฝ่าย ซึ่งถ้าหากมี
ความไม่สอดคล้องเกิดขึ้น จะมีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาหาสาเหตุในการอนุมัติสินเช่ือเป็นรายๆไป 

1.7 ความเสี่ยงการทุจริตในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
สืบเนื่องจากบริษัทท าธุรกรรมทางการเงินเป็นจ านวนมาก มีกระแสเงินสดไหลเวียนตลอดเวลาท าให้อาจเกิดช่องทางใน

การที่พนักงานอาจยักยอกเงินออกจากระบบหรือท าการทุจริตในรูปแบบอื่นใดก็เป็นได้ ในอดีตเคยมีเหตุการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต 
และเกิดความเสียหายเล็กน้อย ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีระบบการตรวจสอบท่ีเข้มงวดและรัดกุมเพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว แต่
อย่างไรก็ตาม หากเกิดการทุจริตจะท าให้เกิดความสูญเสียแก่ผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

บริษัทได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่อาจน าไปสู่ความสูญเสียของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี จึงได้มีการวางระบบควบคุมภายในอย่าง
เข้มงวด โดยการวางนโยบายระบบตรวจสอบและสอบทานการท างานระหว่างฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีซึ่งต้องมีการอนุมัติ
ตามล าดับขั้นตอนตามคู่มือการปฏิบัติงาน ท าให้การท างานของทั้งสองฝ่ายมีการตรวจสอบและสอบทานกันเสมอ และสามารถ
ตรวจพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นท้ังที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ที่อาจน าไปสู่ความสูญเสียในทรัพย์สินของบริษัทได้ นอกจากน้ี บริษัทเองก็
ได้มีการใช้นวัตกรรมต่างๆเพื่อท าให้ธุรกรรมทางการเงินมีความโปร่งใสและรวดเร็วสะดวกต่อลูกค้า เช่น การออกบัตรตัดค่างวดเช่า
ซื้อกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถน าเงินช าระค่างวดฝากโดยตรงกับธนาคาร ซึ่งลดขั้นตอนท่ีบริษัทจะต้องจัดเก็บเงินและ
น าส่งธนาคารซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงได้ เป็นต้น 

1.8 ความเสี่ยงจากการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารส าคัญต่างๆ 
เนื่องจากบริษัทมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นจ านวนหลายรายและเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้น ข้อมูลลูกค้าด้าน

ต่างๆและข้อมูลการด าเนินงานของบริษัทจึงถือเป็นทรัพย์สินที่ส าคัญของทางบริษัท ดังนั้นหากมีการจัดเก็บท่ีไม่ดี หรือมีการรั่วไหล
ของข้อมูลบริษัทอาจท าให้เกิดความสูญเสียแก่ธุรกิจของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการวางนโยบายในการรักษาข้อมูลและเอกสารส าคญัต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เปน็อย่างดี กล่าวคือ บริษัท
มีการเก็บเอกสารที่เป็นระบบ มีการใช้ระบบ ERP ในการเก็บข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลที่ส าคัญที่สามารถเรียกย้อนดูได้แม้ว่าเอกสาร
ตัวจริงเกิดการสูญหาย อัคคีภัย โจรกรรม และอื่นๆก็ตาม ทั้งนี้ระบบ ERP มีการท านโยบายในการเก็บกู้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ มีการวางนโยบายในการเข้าถึงระบบและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลอัน
ส าคัญของบริษัทจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และสามารถน ามาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 

1.9 ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมและก ากับดูแลของภาครัฐ 
ปัจจุบันธุรกิจสินเช่ือเช่าซื้อไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะและไม่มีข้อจ ากัดจากหน่วยงานใดของภาครัฐ หรือ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (“สคบ.”) ซึ่งเข้ามาก ากับดูแลสัญญาเช่าซื้อเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้บริโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมายแพ่งพาณิชย์ และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อ
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รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ซึ่งบริษัทได้ให้ความส าคัญและท าตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยใช้
สัญญาเช่าซื้อตามแบบมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตภาครัฐพิจารณาเข้ามาก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
สินเช่ือเช่าซื้อ เพื่อควบคุมให้การด าเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อทุกบริษัทที่อยู่ในธุรกิจดังกล่าว  

 อนึ่ง บริษัทเช่ือมั่นว่าการเข้ามาก ากับดูแลภาครัฐในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ ในทางกลับกัน หากในอนาคตภาครัฐเข้ามาควบคุมกิจการประเภทเช่าซื้อมากขึ้น บริษัทคาดว่าการควบคุมดังกล่าวจะ
เป็นการกดดันต่อผู้ประกอบการที่ยังไม่มีระบบการท างานที่เป็นมาตรฐานเหมือนบริษัท และเป็นการสร้างก าแพงป้องกันมิให้มี
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจประเภทนี้ได้ง่ายเหมือนเช่นในอดีต ทั้งนี้ ข้อมูล ณ ปัจจุบันยังไม่มีการบ่งช้ีว่าบริษัทจะต้องท า
การขึ้นทะเบียนกับ“สคบ.” จึงยังไม่มีความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ และบริษัทได้เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อ
ไทยซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อช้ันน าของประเทศ อาทิเช่น บริษัทลิสซิ่งของธนาคารพาณิชย์ช้ันน าต่างๆ บริษัทลิสซิ่ง
ของผู้จ าหน่ายรถต่างๆ เป็นต้น ซึ่งท าให้บริษัทรับทราบข่าวคราวและกฎเกณฑ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันท าให้บริษัท
สามารถเตรียมแผนการที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้าได้ 

นอกจากน้ี จากแนวทางการก ากับดูแลธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกันของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อกันยายน 
2561 นั้น บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากแนวทางก ากับดังกล่าว และบริษัทไม่ได้ด าเนินธุรกิจจ าน าเล่มทะเบียน เนื่องจากบริษัทที่จะ
เข้าข่ายตามแนวทางการก ากับนี้  ต้องเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนโดยใช้เล่มทะเบียนรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รถเพื่อการเกษตร รถบรรทุก หรือรถประเภทอื่นๆ มาเป็นหลักประกัน โดยจะมีการท าสัญญาโอนรถล่วงหน้า
ระหว่างผู้ขอสินเช่ือและผู้ให้สินเช่ือ โดยที่ตัวรถยังคงอยู่ที่ผู้ขอสินเช่ือ และเมื่อผู้ขอสินเช่ือช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครบ ผู้ให้
สินเช่ือจะคืนเล่มทะเบียนรถดังกล่าวแก่ผู้ขอสินเช่ือและยกเลิกสัญญาโอนลอย  

รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา ทางภาครัฐได้ก าหนดให้ต้องเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยคิดลด (Effective Rate) ในสัญญาของลูกค้าให้
ทราบนั้น ทางบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอยู่แล้ว และบริษัทได้มีการเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในสัญญาอย่างครบถ้วนแล้ว 

ส าหรับแนวทางการแก้ไขของบริษัทหากรัฐบาลมีการออกกฎหมายใหม่มาบังคับใช้ โดยทางบริษัทมีแผนการรับมือกับ
กฎหมายที่ออกใหม่จากทางภาครัฐดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทจะท าการศึกษาในเชิงลึกกับกฎหมายที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้หรือกฎหมายที่คาดว่าจะมีผลกระทบกับบริษัท
หากว่ามีการประกาศใช้ 

2. บริษัทจะประเมินเพื่อหาผลกระทบที่จะเกิดกับทางบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 

บริษัทจะหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบของกฎหมายที่จะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัท โดยอาจจะมีการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่หรือเพิ่มช่องทางให้บริการในรูปแบบอื่นเพื่อให้ผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัทไม่
หยุดชะงัก 

1.10 ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐ  
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME 

Bank) ได้เปิดให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ยื่นเอกสารแสดงความต้องการกู้เงินเพื่อซื้อรถแท็กซี่ใหม่ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ราคาคันละ 700,000 - 1,000,000 บาทต่อคน โดยทาง SME Bank จะปล่อยเงินกู้เต็มวงเงิน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตัวรถไม่ตอ้ง
ดาวน์ ท าให้สามารถผ่อนช าระน้อยกว่าการจ่ายค่าเช่าแท็กซี่รายวัน เฉลี่ยวันละประมาณ 400 - 500 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าเช่า ทั้งนี้ 
SME Bank ได้เตรียมวงเงินส าหรับโครงการดังกล่าวไว้ 1 หมื่นล้านบาท จึงอาจมีความเสี่ ยงต่อผลการด าเนินงานของบริษัทใน
อนาคต 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประเมินถึงโครงการฮักแท็กซี่ของภาครัฐ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากเป็นการปล่อยเงินกู้
ในอัตราดอกเบี้ยต่ าให้กับลูกค้า ซึ่งอาจจะท าให้มีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่สนใจที่จะมีการประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ แ ละให้ความ
สนใจในการขอสินเช่ือเช่าซื้อกับโครงการนี้ของรัฐบาลได้ และอาจจะส่งผลให้มีลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาหาบริษัทมีจ านวนลดน้อยลง
บ้าง และจากการคาดการของฝ่ายจัดการของบริษัท คาดว่า โครงการฮักแท็กซี่มีวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวเป็นการ
ออกมาเพื่อรองรับการครบก าหนดของรถแท็กซี่ที่ครบอายุการใช้งาน 9 ปี ในแต่ละรอบปีเฉลี่ยประมาณ 8,000-10,000 คันตาม
ข้อมูลรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) ของกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก  
เนื่องจากรถแท็กซี่ใหม่ป้ายแดง เมื่อค านวณค่าดาวน์และเงินผ่อนจนครบอายุสัญญาจะมีมูลค่ารวมประมาณ 1,000,000 – 
1,200,000 บาทต่อคัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนช าระ นอกจากน้ี ทางฝ่าย ทางฝ่ายจัดการจึงได้มีการประชุมหารือในการหา
แนวทางแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งจากการประเมินถึงผลกระทบต่อบริษัท ฝ่ายจัดการคาดว่า ผลกระทบของนโยบายที่มาจาก
ภาครัฐนี้จะกระทบกับบริษัทในระยะสั้นเท่านั้น เพราะจากข้อมูลในอดีตตัวเลขของผู้ที่จดทะเบียนรถแท็กซี่ยังมีตัวเลขเฉลี่ยที่เติบโต
ในอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในระยะยาว ฝ่ายจัดการยังเช่ือว่า ยังมีลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาหาบริษัท และด้วยเง่ือนไข ที่
โครงการฮักแท็กซี่ที่ก าหนดไว้ คือ ลูกค้าต้องผ่านการตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิต (“NCB”) ทุกรายซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่เป็น
รถแท็กซี่การตรวจ NCB ค่อนข้างที่จะล าบาก ซึ่งลูกค้าจะไม่มีข้อมูลเครดิต อีกทั้งยังมีเง่ือนไขว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีใบขับข่ี
สาธารณะประเภท 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่แบบเช่ารายวันก่อน ดังนั้นจึงไม่
แน่ใจว่าโครงการดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เนื่องจากท่ีผ่านมาภาครัฐมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับแท็กซี่มาแล้วหลาย
โครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการแท็กซี่เอื้ออาทร ที่เป็นโครงการของ SME Bank โดยเป็นการปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ขับแท็กซี่ ใน
ลักษณะไม่มีการวางเงินดาวน์กับ SME Bank อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี และให้ผ่อนช าระเดือนละ 12,000 บาท  

ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับหากเกิดมีกลุ่มลูกค้าที่สนใจโครงการฮักแท็กซี่เป็นจ านวนมากซึ่งจะ
ส่งผลกระทบกับยอดขายรถแท็กซี่ของบริษัท ซึ่งในปี 2562 ผลจากโครงการฮักแท็กซี่ดังกล่าว ท าให้ยอดการปล่อยสินเช่ือรถแท็กซี่
มือหนึ่งป้ายแดงของบริษัทลดลง เนื่องจากภาคประชาชนมีความคาดหวังต่อการด าเนินการของโครงการนี้ สืบเนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่ค่อนข้างถูกกว่าผู้ให้บริการทั่วไปตามท้องตลาด แต่อย่างไร เพื่อไม่ให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเกิดการหยุดชะงัก บริษัท
จึงพยายามเพิ่มช่องทางในการปล่อยสินเช่ือผ่านช่องทางของดีลเลอร์ โดยการพยายามเพิ่มดีลเลอร์ที่สนใจจะเป็นพันธมิตรกับบรษิทั 
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น ซึ่งการปล่อยสินเช่ือให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางดีลเลอร์ในปี 2562  ยังคงเพิ่มขึ้น 
และท าให้ยอดของการปล่อยสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่ของบริษัทมีการขยายตัวต่อเนื่อง แม้ว่าสัดส่วนจากการปล่อยสินเช่ือโดยตรง
จากบริษัทมีการปรับตัวลลดลงก็ตาม ซึ่งการด าเนินกลยุทธ์ของบริษัทตามแนวทางนี้ ผู้บริหารจึงเช่ือว่า จะสามารถลดผลกระทบ
จากโครงการฮักแท็กซี่ได้ อีกทั้งทางบริษัทยังมีการการส่งเสริมธุรกิจโบคเกอร์ประกันภัยรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้หากจะให้มี
การท าธุรกิจเกี่ยวกับการจ าน าทะเบียนรถในอนาคตอีกทางหนึ่ง เพื่อมารองรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว 

1.11 ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ และธุรกิจจ าน าเล่มทะเบียน  
ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีมติให้บริษัทจัดตั้งบริษัท มิตรสิบ พิโก จ ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อให้บริการสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ โดยมีนายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย นาย
นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย นายณัชชา ยงค์สงวนชัย เป็นกรรมการ และมีมติให้บริษัทจัดตั้งบริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อให้บริการจ าน าเล่มทะเบียน โดยมีนายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย 
นายณัชชา ยงค์สงวนชัย เป็นกรรมการ ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทยังไม่เคยด าเนินการในธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้นจึงมี
ความเสี่ยงที่ผลการด าเนินงานของธุรกิจทั้งสองดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่บริษัทก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะท าให้บริษัทต้อง
ประสบปัญหาขาดทุนจากเงินลงทุนท่ีลงทุน และอาจจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทได้ 

ตามประกาศของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เกี่ยวกับใบอนุญาตสินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (พิ
โกไฟแนนซ์) ซึ่งผู้ที่จะยื่นขอใบอนุญาตจะต้องมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ล้านบาท และก าหนดอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือท่ี
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ไม่เกินร้อยละ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจที่มีขนาดเล็กและให้บริการในพื้นที่จ ากัดเฉพาะจังหวัดที่ส านักงานใหญ่ของผู้
ขออนุญาตตั้งอยู่ โดยให้บริการสินเช่ือวงเงินได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท และหากต้องการให้บริการสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์นั้น จะ
แตกต่างกับทางพิโกไฟแนนซ์โดยผู้ก ากับดูแลจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 
10 ล้านบาท และจะไม่ถูกจ ากัดพื้นที่ให้บริการ โดยให้บริการสินเช่ือวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทและไม่มีหลักประกัน 

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการจ าน าเล่มทะเบียน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก ากับดูแลเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาทเท่านั้น ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วต่ ากว่า 50 ล้านบาทจะอยู่ในการก ากับดูแลของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินความเป็นไปของทั้งสองธุรกิจ ฝ่ายจัดการและทีมงานในบริษัทได้มีการศึกษาข้อมูลและ
จัดท าแผนธุรกิจ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อ
พิจารณา และเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกฎหมายได้ด าเนินการจัดตั้งทั้งสองบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อย โดย
บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จ ากัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 จากธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษทั 
มิตรสิบ พิโก จ ากัดอยู่ระหว่างด าเนินการขอใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  

2. ความเสีย่งดา้นการเงนิ 
 2.1 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย  

บริษัทมีเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยปี 2559 – 2561 และปี 2562 บริษัทมี
หนี้สินที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี จ านวน 23.60 ล้านบาทจ านวน 23.60 ล้านบาทจ านวน 23.60 ล้านบาทและ 50.63 ล้านบาท
ตามล าดับ คิดเป็น ร้อยละ 2.71 ร้อยละ 2.45 ร้อยละ 2.01 และร้อยละ 3.78 ของมูลค่าหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละ
งวดตามล าดับ และมีหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาว ในปี 2559 – 2561 และปี 2562 จ านวน 65.08 ล้านบาทจ านวน 41.48 ล้านบาท
จ านวน 17.88 ล้านบาทและจ านวน 112.24 ล้านบาทตามล าดับคิดเป็น ร้อยละ 7.49 ร้อยละ 4.31 ร้อยละ 1.52 และร้อยละ 8.38 
ของมูลค่าหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปีตามล าดับ และมีเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินระหว่างปี 2559 – 
2561 และปี 2562 จ านวน 474.00 ล้านบาทจ านวน 542.75 ล้านบาทจ านวน 679.00 ล้านบาทและจ านวน 362.25 ล้านบาท
ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 54.53 ร้อยละ 56.41 ร้อยละ 57.83 และร้อยละ 27.06 ของมูลค่าหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ในแต่ละงวดตามล าดับ นอกจากน้ี ในปี 2560 และปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้ง
กันและบุคคลอื่น จ านวนรวม 70.00 ล้านบาท จ านวนรวม 120.00 ล้านบาท และจ านวนรวม 50.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
7.11 และร้อยละ 10.16 และร้อยละ 3.74 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงินของบริษัท ส่วนใหญ่
เกิดจากการช าระดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินที่ทางบริษัทท าสัญญาเช่าทางการเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่น 

ในปี 2559 – 2561 และปี 2562 บริษัทมีภาระต้นทุนทางการเงินจ านวน 21.83 ล้านบาท จ านวน 28.97 ล้านบาท
จ านวน 34.45 ล้านบาท และจ านวน 29.85 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.49 ร้อยละ 6.64 ร้อยละ 7.27 และร้อยละ 6.69 ของ
รายได้จากการให้บริการตามล าดับ ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น บริษัทจะมีภาระต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในการ
ขยายธุรกิจและอาจกระทบต่อผลการด าเนินการของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงผลกระทบและมีการพิจารณาความเสี่ยงดังกล่าว โดยพิจารณาจากต้นทุนในการจัดหารถ
ทั้งหมดซึ่งรวมถึงต้นทุนทางการเงินก่อนก าหนดมูลค่าของสัญญาเช่าซื้อเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งบริษัทมีการพิจารณาอัตรา
ดอกเบี้ยที่ใช้ในสัญญาเช่าทางการเงินและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินหลายแห่ง เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมกับมูลค่ารวมของ
สัญญากู้ยืม นอกจากนี้ การจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากส่วนของทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนมีส่วนช่วยลดภาระหนี้และ
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน ดังนั้นบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ 

2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นหลัก 
บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 2 ราย ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดย ณ สิ้นปี 

2559 – 2561 และปี 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 540.00 ล้านบาท 590.00 ล้านบาท 690.00 ล้านบาทและ 
830.00 ล้านบาท ซึ่งได้มีการเบิกใช้ไปแล้วทั้งสิ้นจ านวน 344.00 ล้านบาท 474.00 ล้านบาท 542.75 ล้านบาท  679.00 ล้านบาท
และจ านวน 362.25 ล้านบาทตามล าดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวน 300.00 ล้านบาท  และ
ในปี 2559 – 2561 และปี 2562 ได้มีการเบิกใช้ไปแล้วจ านวน 65.08 ล้านบาท จ านวน 41.48 ล้านบาท 41.79 ล้านบาทและ 
163.28 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.09 เท่า 2.75 เท่า 2.75 เท่าและ 0.84 เท่าตามล าดบั 
ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากสถาบันทางการเงินใดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายท าการเรียกคืนเงินกู้ยืมหรือไม่ต่อสัญญาอายุ
สัญญาเงินกู้ เนื่องจากภาวะอันใดก็ตามที่กระทบต่อธนาคาร เช่น สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า การเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารแหง่
ประเทศไทย เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในอดีตจนถึงปัจจุบันท่ีผ่านมาบริษัทมีประวัติการช าระเงินคืนแก่ธนาคารไทยพาณิชย์อย่างสม่ าเสมอ เป็นลูกค้าช้ันดี
ตลอดมา ไม่เคยประสบปัญหาในการถูกเรียกคืนเงินกู้ยืมก่อนก าหนด และได้รับการพิจารณาต่อสัญญาเงินกู้ตลอดมา  

2.3 ความเสี่ยงจากการใช้เงินกู้ระยะสั้นเพื่อมาท าธุรกิจในระยะยาว 
บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ระยะสั้นจ านวนหลายวงเงิน ซึ่งส่วนใหญ่จะสิ้นสุดอายุประมาณเดือน

กันยายนถึงเดือนตุลาคม ปี 2562 ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจในกรณีที่ไม่สามารถเปิดวงเงินตั๋วใหม่เพื่อมาช าระตั๋วเก่า (roll 
over) ซึ่งจะท าให้บริษัทเกิดการผิดนัดช าระหนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบและท าให้บริษัทขาดสภาพคล่อง ดังนั้นการเติบโตของบริษัท
อาจจะหยุดชะงักเป็นผลเกิดความเสียหายทางธุรกิจได ้นอกจากนี้ บริษัทใช้เงินจากการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อมาหมุนเวียนการให้สินเช่ือ
แท็กซี่ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งเป็นการให้สินเช่ือลูกหนี้ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน เพราะว่าการที่บริษัทใช้เงินกู้ยืม
ระยะสั้นลักษณะนี้ท าให้บริษัทไม่ต้องแบกรับภาระของต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากบางเวลาบริษัทไม่จ าเป็นต้องใช้เงินทุน
หมุนเวียน จึงท าให้บริษัทสามารถประหยัดดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินระยะยาวได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขาด
สภาพคล่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นนั้น อาจจะท าให้เกิดผลเสียกับธุรกิจได้เนื่องจากบริษัทอาจไม่มีเงินสดที่พอเพียงในการคืน
เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว 

ทั้งนี้เพื่อการควบคุมความเสี่ยงข้อนี้ บริษัทจึงมีแผนการระยะกลางถึงระยะยาวเพื่อรองรับการหมุนเวียนเงินทุนดังกล่าว 
เช่น การท าพันธะสัญญาที่สามารถจะเปิดวงเงินตั๋วใหม่เพื่อมาช าระตั๋วเก่า (roll over) ในอนาคต เช่น ตั๋ว P/N จากทางธนาคาร
ไทยพาณิชย์รายการหนี่งที่สามารถจะเปิดวงเงินใหม่ภายใต้ระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 7 ปี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการกู้ยืมและการค้ าประกันส่วนบุคคล โดยบริษัท
จะเน้นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก และกรณีหากมีความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น ทางสถาบันการเงินที่บริษัทขอสินเช่ือ อยู่
ในช่วงเวลาการพิจารณาสินเช่ือ เป็นต้น บริษัทจึงจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ก าหนดนโยบายการกู้เงิน
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวงเงินสะสมในแต่ละช่วงเวลาไม่เกิน 25 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 1 ปีบวกร้อยละ 1.00 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทใช้กับการค้ าประกันเงินกู้โดยเงินสดของกรรมการ  โดยมีระยะเวลาใน
การขอกู้ไม่เกิน 3 เดือน เนื่องจากเป็นเงินหมุนเวียน และทางบริษัทจะเริ่มปฏิบัติภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยจ านวนเงินท่ีก าหนดไว้ 25 ล้านบาทนั้น บริษัทคาดว่าจะเพียงพอต่อการด าเนินงานและสอดคล้องกับนโยบายการ
จัดเตรียมรถยนต์ใหม่ส าหรับการน ามาจัดท ารถแท็กซี่ บริษัทจะจัดเตรียมรถใหม่ในแต่ละช่วงเวลาไม่เกิน 10 คัน ซึ่งจะต้อง
จัดเตรียมเงินประมาณ 8-9 ล้านบาท และต้องจัดเตรียมอุปกรณร์วมถึงการเปลี่ยนให้เป็นรถแท็กซี่อีกประมาณ 2-3 ล้านบาท ดังนั้น
บริษัทจะต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ 10-12 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการค้ าประกันวงเงิน
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ของบุคคลที่เกี่ยวข้องและการน าทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเดิม มาค้ าประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินให้กับบรษิัท โดย
ผู้บริหารได้สอบถามจากแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละท่านยังคงให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท โดยไม่คิดค่าตอบแทน จนกว่าบริษัทจะ
สามารถช าระเงินกู้คืนจนครบและปิดวงเงินกู้ยืมได้ จากนั้นทางบริษัทจึงจะปลดภาระค้ าประกันและการวางทรัพย์สินเป็น
หลักประกันคืนแก่ผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ในการด าเนินการปกติ ทางแผนกการเงินของบริษัทมีการตรวจสอบและท าใบสรุปการใช้ตั๋วเงินรวมถึงสัญญา
กู้ยืมเงินต่างๆ ที่เป็นต้นทุนทางการเงินของบริษัทท้ังหมด ส่งให้กับฝ่ายบริหารพิจารณาเป็นประจ าทุกเดือน อีกทั้งก่อนท่ีตั๋วเงินหรือ
สัญญากู้ยืมเงินจะครบก าหนดในอีก 1 เดือน ทางผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) จะท าการแจ้งและนัดประชุมกับฝ่าย
บริหารอีกครั้งหนึ่ง เพื่อวางแผนและพิจารณาถึงแหล่งเงินที่จะน ามาช าระตั๋วเงินหรือสัญญากู้ยืมเงินที่จะครบก าหนดดังกล่าว 
รวมถึงการวางแผนและการเตรียมแหล่งเงินส ารองล่วงหน้าหากเกิดเหตุการณ์ถูกเรียกช าระตั๋วเงิน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท 

ปัจจุบันทางบริษัทได้ค านึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว และเล็งเห็นว่าหากไม่มีทรัพย์สินของคณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้นดังกล่าวมาช่วยเหลือแล้วนั้น ทางบริษัทยังสามารถน ายอดวงเงินการให้สินเชื่อไปเป็นหลักประกันในการท าเรื่องกู้เงิน
จากสถาบันการเงินแบบที่ผ่านมาในอดีตได้ 

2.4  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการค้ าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
เนื่องจากการท าธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซื้อมีความจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมาก จึงหลีกเลี่ยงความจ าเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
ทางการเงินมาด าเนินงานไม่ได้ ซึ่งการกู้ยืมเงินเพื่อน ามาด าเนินธุรกิจนั้นจ าเป็นต้องมีผู้ค้ าประกัน โดยทางบริษัท ได้มีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ที่ท าการค้ าประกันเงินกู้ยืม ได้แก่ กลุ่มยงค์สงวนชัย และเครือญาติ ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ค้ าประกันท าการถอนการค้ า
ประกันไปแล้ว อาจจะเป็นเหตุให้สถาบันทางการเงินอาจด าเนินการเรียกเก็บเงินกู้ท่ียังไม่ถึงระยะเวลาการช าระเงินตามสัญญาเดิม 
ซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้บริษัทขาดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจต่อไป และบริษัทมีการพึ่งพิงกรรมการ เนื่องจากนายนิทัศน์ ยงค์
สงวนชัย กรรมการของบริษัท ได้น าเงินส่วนตัวจ านวน 130 ล้านบาทไปวางเป็นหลักประกัน เพื่อค้ าประกันวงเงินกู้ของบริษัท
จ านวน 130 ล้านบาทจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH Bank) โดยธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝาก
ประจ าบวกเพิ่ม ร้อยละ 1.00 หรือเท่ากับร้อยละ 2.75 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต่ ากว่าการกู้ยืมโดยปกติ ดังนั้นบริษัทจึงมี
ความเสี่ยงหากนายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการของบริษัทไถ่ถอนหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวจึงอาจมีการปรับ
ขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการได้
มีการสอบถามเกี่ยวกับการไถ่ถอนหลักประกันของนายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย ซึ่งนายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัยได้ท าหนังสือค้ ามั่นสัญญา 
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัยพร้อมให้การสนับสนุนบริษัทต่อไป และจะให้ความช่วยเหลือในการวางเงิน
ค้ าประกันต่อไปภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วอีก 1 ปี เพราะว่าครอบครัวยงค์ส งวนชัยเป็น                    
ผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วย และเมื่อครบ 1 ปีหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว หากนายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัยมีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินท่ีวางเป็นหลักประกันดังกล่าว นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัยจะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน และใน
ส่วนของการค้ าประกันเงินกู้ยืมโดยใช้ที่ดินวางเป็นหลักประกันนั้น ทางผู้บริหารได้ช้ีแจงต่อคณะกรรมการบริษัทว่าได้ท าการ
สอบถามกับผู้ถือหุ้นแต่ละราย และได้รับการยืนยันว่า ผู้ถือหุ้นเดิมที่น าหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกัน ยังให้การสนับสนุนกับ
บริษัทต่อไปโดยไม่คิดค่าตอบแทน แต่หากวงเงินท่ีน าหลักทรัพย์ไปวางเป็นหลักประกันนั้น มีการช าระคืนครบถ้วนแล้ว หรือ มีการ
ปิดวงเงินเสร็จสิ้นแล้ว แต่ละท่านมีความประสงค์ให้บริษัทไถ่ถอนหลักประกันคืนแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป รวมถึงหากแหล่งเงินกู้สถาบัน
การเงินของบริษัทถูกใช้จนเต็มวงเงินแล้ว บริษัทยังสามารถน าลูกหนี้เช่าซื้อตามสัญญาทางการเงินของบริษัทไปเป็นหลักทรัพย์ค้ า
ประกันได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่ใช้วิธีนี้ เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการดังกล่าว และในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในครั้งนี้ เงินท่ีได้รับส่วนหนึ่งที่จะน ามาช าระหนี้เพื่อลดสัดส่วนการกู้ยืมสถาบันการเงิน โดยบริษัทจะช าระเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
ก่อน เพื่อท่ีทางบริษัทจะสามารถขอสถาบันทางการเงินออกวงเงินกู้ครั้งใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ าลง 
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นอกจากน้ี เพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่กรรมการน าหลักประกันคืน โดยการตั้งสมมติฐาน
จากการกู้ยืมในแต่ละยอดเงินกู้ทั้งจากสถาบันการเงินและจากการกู้ยืมระยะสั้น/ตั๋วเงินจากบุคคลทั้งที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและ
บุคคลอื่น ที่มีอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นการที่บริษัทกู้เงินจากสถาบันการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ย MLR ซึ่งเป็น
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับลูกค้าชั้นดี และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และร้อยละ 1.00  

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก 
 ผู้บริหารหลักของบริษัท คือ นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์และช่ือเสียงในวงการธุรกิจจนได้
สร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานบริษัท คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าของบริษัทมาอย่าง
ยาวนาน ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลักอาจส่งผลกระทบท าให้บริษัทได้รับความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจได้
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและก าหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงด้วยการระบุขอบเขตอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและอ านาจอนุมัติในแต่ละต าแหน่งและส่วนงานอย่างชัดเจน โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบผ่านขั้นตอนอ านาจอนุมัติที่ก าหนดไว้ ตลอดจนสร้างกรอบแนวทางในการสร้างบุคลากรของบริษัทขึ้นมาทดแทน
ด้วยการส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและพิจารณาผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่และลดการพึ่งพิงพนักงานรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอีกด้วย อีกทั้งยังมีนโยบายในการสืบทอด
ต าแหน่งที่ใช้ปฏิบัติอยู่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลักและสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทได้ใน
อนาคต 
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4. ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ 

4.1 ลูกหนี้การค้า 

บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าหลังหักดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และสิ้นปี 2562 รายละเอียดดังนี้  

            หน่วย : ล้านบาท 

ยอดการปลอ่ยสินเชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 

 
จ านวน
สัญญา 

มูลค่า 
จ านวน
สัญญา 

มูลค่า 
จ านวน
สัญญา 

มูลค่า 
จ านวน
สัญญา 

มูลค่า 

ยอดการปลอ่ยสินเชื่อในป ี             
ลูกค้าเช่าซ้ือรถบริษัทมือหนึ่ง 325 383.04 176 208.90 237 299.63 194 244.70 
ลูกค้าเช่าซ้ือรถบริษัทมือสอง 142 114.60 225 168.92 135 98.78 119 100.75 
ลูกค้ารีไฟแนนซ์+จัดไฟแนนซ์ 99 47.76 142 62.03 109 46.36 191 86.03 
ลูกค้ามาจากเต้นท์นอกบริษัท 284 228.35 239 200.97 36 35.60 3 3.64 
ลูกค้าจัดไฟแนนซ์-Dealer  
ลูกค้าผ่อนสัญญาประกันภยั 

- 
642 

- 
7.47 

105 
725 

111.74 
8.48 

330 
824 

374.10 
10.05 

341 
907 

407.86 
12.26 

อื่นๆ(รถประจ าทาง) 4 2.20 4 2.07 5 3.54 28 33.66 

รวมยอดการปล่อยสินเชื่อในป ี 1,496 783.42 1,616 763.11 1,676  868.06 1,783 888,92 

ยอดลูกหนีย้กมา 1,435 728.12 2,022 1,082.26 2,506 1,287.19 2,877 1,541.47 

รวมยอดลูกหนี ้ 2,931 1,511.54 3,638 1,845.37 4,182 2,155.25 4,660 2,430.38 

หักยอดรับช าระ/ยึดรถ/รีไฟแนนซ ์ 909 (429.27) 1,132 (558.18) 1,305 613.79 1,497 764.65 

ลูกหนี้ยกไป 2,022 1,082.26 2,506 1,287.19 2,877 1,541.46 3,163 1,665,73 

หักสัญญาประกันภยั (319) (2.19) (342) (2.24) (382) (2.70) (419) (3.43) 

หัก ภาษีขายรอตัดจา่ยคงเหลือ   (69.14)  (83.02)  (99.57)  (102.24) 
ดอกผลเช่าซ้ือรอตัดบัญชีคงเหลือ   (284.15)  (323.43)  (364.56)  (379.38) 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ   (10.20)  (25.95)  (32.68)  (28.19) 
ลูกหนี้อื่น   13.68  15.41  16.53  16.00 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 1,703 730.26 2,164 867.96 2,495 1,058.48 2,664 1,178.08 

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อจ านวนเงิน 56.37 ล้านบาท 
42.65 ล้านบาทตามล าดับ ที่บริษัทได้น าสมุดทะเบียนรถแท็กซี่ไปวางเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม ตามเง่ือนไขการกู้ยืม จาก
สถาบันทางการเงินแห่งหนึ่ง  

จ านวนสัญญาเช่าซื้อรถบริษัท 

  ณ สิ้นปี 2559 ณ สิ้นปี 2560 ณ สิ้นปี 2561 ณ สิ้นปี 2562 

ลกูคา้เชา่ซือ้รถบรษิทัมอืหนึ่ง 
ยอดยกมา 832 866 869 904 

จ านวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น 325 176 237 194 
ช าระครบ 232 115 159 218 
ยึดรถ 59 58 43 54 
รีไฟแนนซ ์  - - - 
ยอดยกไป 866 869 904 826 
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ลกูคา้เชา่ซือ้รถบรษิทัมอืสอง 
ยอดยกมา 218 249 395 431 

จ านวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น 142 225 135 119 
ช าระครบ 62 19 57 89 

ยึดรถ 49 60 42 53 
รีไฟแนนซ ์ - - -  

ยอดยกไป 249 395 431 408 
ลกูคา้รไีฟแนนซแ์ละจดัไฟแนนซ์ 
ยอดยกมา 101 164 260 273 

จ านวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น 99 142 109 191 
ช าระครบ 31 34 86 89 

ยึดรถ 5 12 10 18 
รีไฟแนนซ ์ - - - - 
ยอดยกไป 164 260 273 357 
ลกูคา้เชา่ซือ้จากเตน้ทน์อกบรษิทั 

ยอดยกมา 201 399 516 435 
จ านวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น 284 239 36 3 
ช าระครบ 23 26 59 76 
ยึดรถ 63 96 58 52 
รีไฟแนนซ ์ - - - - 

ยอดยกไป 399 516 435 499 
ลกูคา้เชา่ซือ้รถอืน่ๆ 

ยอดยกมา 35 25 20 19 
จ านวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น 4 4 4 8 

ช าระครบ 14 9 5 7 
ยึดรถ - - - - 

รีไฟแนนซ ์ - - - - 
ยอดยกไป 25 20 19 20 
ลกูคา้เชา่ซือ้รถใหมข่องลกูคา้จากดลีเลอร์ 

ยอดยกมา - - 105 432 
จ านวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น - 105 330 341 
ช าระครบ - - - 3 
ยึดรถ - - 3 47 

รีไฟแนนซ ์ - - - - 
ยอดยกไป - 105 432 723 
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ลกูคา้ผอ่นสญัญาประกนัภยั 
ยอดยกมา 985 319 342 382 

จ านวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น 642 725 824 907 
ช าระครบ 371 664 752 737 

ยึดรถ - 38 31 53 
รีไฟแนนซ ์ - - - - 

ยอดยกไป 319 342 382 499 

นโยบายการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับ 

บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) โดยบริษัทจะหยุดรับรู้รายได้
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อเมื่อลูกหนี้ค้างช าระค่างวดติดต่อกันเกินสามเดือน 

นโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
บริษัทจะบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งในการ

ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การปฏิบัติผิดสัญญาของลูกหนี้ใน
อดีต การวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี้ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต การคาดการณ์เกี่ยวกับการช าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า 
และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหนี้ที่ค้างช าระ(สุทธิจากดอกเบี้ยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้) และมูลค่าหลักประกัน ซึ่งมูลค่าหลักประกันคิดค านวณจากมูลค่าที่คาดว่าจะขายสินค้านั้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นโดยประมาณในการขายในแต่ละงวดนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อ
จ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ในลักษณะส ารองทั่วไป บริษัทได้น าข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นมาค านวณหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นจากการปฎิบัติผิดสัญญาของลูกหนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาที่บริษัทมีกับลูกค้า
ทั้งหมด และค านวณหาอัตราผลเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยการเก็บสถิติข้อมูลที่คลอบคลุมอายุสัญญาเฉลี่ยที่บริษัทท ากับลูกค้า แล้ว
น าอัตราที่ได้ดังกล่าวมาค านวณหาอัตราร้อยละค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซึ่งแยกตามสถานะของลูกหนี้ 

อตัรารอ้ยละของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู  
อัตราร้อยละ 

ลูกหนี้การค้า 2560 2561 2562 
รถมือหนึ่ง รถมือสอง รถมือหนึ่ง รถมือสอง รถมือหนึ่ง รถมือสอง 

ลูกหนี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 0.28 3.83 0.59 4.82 0.51 4.74 

ลูกหนี้เกินก าหนดช าระ       
ไม่เกิน 1 เดือน 0.80 9.53 1.42 10.29 1.32 9.93 

มากกว่า 1 ถึง 3 เดือนแบ่งเป็น       
-มีโอกาสกลบัเป็นลูกหนี้ยังไม่ถึง
ก าหนดช าระ 

0.17 1.58 0.37 2.24 0.34 2.54 

-มีโอกาสกลบัเป็นลูกหนี้เกิน
ก าหนดช าระมากกว่า 3 เดือน 

0.63 7.95 1.05 8.05 0.98 7.39 

มากกว่า 3 เดือน 1.56 13.52 2.85 15.03 3.00 15.91 
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นอกจากนี้ บริษัทได้วัดมูลค่าผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมส าหรับลูกหนี้ที่มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นงวดสูงกว่า
มูลค่าหลักประกัน ซึ่งเป็นประมาณการราคาขายหักด้วยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อค านวณหาส่วนสูงกว่าเฉพาะลูกหนี้ที่เกิน
ก าหนดช าระหนี้แต่ละสัญญาและน าข้อมูลความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นของการปฏิบัติผิดสัญญาในอดีตของลูกหนี้เป็นอัตราค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ 

มูลค่าลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินสูงกว่ามูลค่าหลักประกัน 

           อัตราร้อยละ 

ลูกหนี้การค้า 2560 2561 2562 
รถมือหนึ่ง รถมือสอง รถมือหนึ่ง รถมือสอง รถมือหนึ่ง รถมือสอง 

ลูกหนี้เกินก าหนดช าระ       
ไม่เกิน 1 เดือน - 15.69 - 17.99 - 18.59 

มากกว่า 1 ถึง 3 เดือน - 17.28-
30.15 

20.11-
24.07 

20.11-
24.07 

20.11-24.07 20.53-
24.46 

มากกว่า 3 เดือน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

รวมถึงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะถูกตั้งเพ่ิมเตมิเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าลูกหนีไ้ม่สามารถจ่ายช าระหนี้ให้กับบริษทั 

วิธีการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทส าหรับลูกหนี้ที่ค้างช าระค่างวดเกินกว่า 3 งวดขึ้นไปแตกต่างไปจากวิธี
ปฏิบัติทางบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับธุรกิจสินเช่ืออุปโภคและบริโภค 
(Consumer Finance) วิธีปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวก าหนดให้บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ านวนส าหรับลูกหนี้ที่ค้าง
ช าระค่างวดเกินกว่า 3 งวดขึ้นไปโดยไม่น าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้คงเหลือ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
บริษัทมีความเสี่ยงต่ าที่จะไม่สามารถบังคับเอาหลักประกันคืนจากลูกหนี้ได้ ดังนั้น ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริษัทจะ
พิจารณาน าหลักประกันมาหักด้วยซึ่งจะครอบคลุมความเสี่ยงและสะท้อนภาพท่ีแท้จริงในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

นโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของการซื้อสิทธิเรียกร้อง 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ วัตถุประสงค์เพื่อให้ยอดคงเหลือของลูกหนี้ทางบัญชี ไม่แสดง

ด้วยยอดคงเหลือที่สูงเกินความจริง ซึ่งบริษัทได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้จาก
การซื้อสิทธิเรียกร้องพิจารณาตั้งตามเกณฑ์ที่สูงกว่าดังน้ี 

 2562     2561 
 (ร้อยละ) 
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหนี้ 0.25 0.25 
เกินก าหนดรับช าระหนี ้   

ไม่เกิน 90 วัน  0.25 0.25 
มากกว่า 90 ถึง 180 วัน 20.00 20.00 
มากกว่า 180 วัน 100.00 100.00 

 

การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ พิจารณาจากข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การ
ปฏิบัติผิดสัญญาของลูกหนี้ในอดีต การวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี้ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต การคาดการณ์เกี่ยวกับการ
ช าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น  
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การรบัรูก้ารขาดทนุจากการยดึรถ 
สืบเนื่องจากเมื่อบริษัทได้ท าการยึดรถมาแล้ว บริษัทจะตรวจสอบมูลค่าของรถที่ยึดมาได้โดยเทียบกับราคากลางของ

บริษัทที่ได้มีการค านวณมาจากอดีตและมีการพิจารณาใหม่ทุก ๆ 6 เดือน หากมูลค่ารถที่ยึดมาได้นั้นต่ ากว่ามูลยอดหนี้คงเหลือหัก
ด้วยดอกผลเช่าซื้อท่ียังไม่เป็นรายได้และหักภาษีขายรอตัดจ่ายแล้ว ส่วนต่างที่เกิดขึ้นถือเป็นการขาดทุนจากการยึดรถ และบริษัท
จะน ามูลค่าที่ได้มาจากราคากลางเป็นมูลค่าตน้ทุนรถที่ยึดมาได ้แต่ในกรณีที่ราคากลางมีมูลค่าสงูกว่ามูลยอดหนี้หลงัหักแล้วก็จะถอื
ว่าไม่เกิดการขาดทุนแต่อย่างใดและไม่มีการปรับปรุงมูลค่าต้นทุนรถท่ียึดมาได้ 

นโยบายการตัดหนี้สูญ 
 บริษัทมีนโยบายการตัดหนี้สูญโดยการพิจารณาจากมูลหนี้ท่ีลูกหนี้ค้างช าระดังนี้ 

1. มูลหนี้ไม่เกิน 100,000 บาท ทางบริษัทได้ด าเนินการติดตามทวงถามตามสมควรแก่กรณีอยา่งชัดเจนแล้วแตไ่มไ่ดร้บั
ช าระหนี้หากฟ้องร้องจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ท่ีจะได้รับ บริษัทจะส่งเรื่องให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติ
ลูกหนี้รายนั้นให้เป็นหนี้สูญ 

2. มูลหนี้ไม่เกิน 500,000 บาท จะสามารถตัดเป็นหนี้สูญได้ก็ต่อเมื่อบริษัท ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   2.1 ติดตามทวงถามตามสมควรแก่กรณีอย่างชัดเจนแล้วแต่ไม่ได้รับช าระหนี้ 
   2.2 และด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งและศาลได้มีค าสั่งรับค าฟ้องนั้นแล้ว 

  2.3 หรือด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือยื่นค าขอรับช าระหนี้ในกรณีที่เจ้าหนี้รายอื่นฟ้องล้มละลาย 
เมื่อได้ด าเนินการติดตามหนี้อย่างชัดแจ้งตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติลูกหนี้รายนั้นเป็นหนี้สูญได้หลังจากศาลมีค าสั่งรับค าฟ้องนั้นแล้ว 

3. มูลหนี้มากกว่า 500,000 บาท จะสามารถตัดเป็นหนี้สูญได้ก็ต่อเมื่อบริษัท ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 ติดตามทวงถามตามสมควรแก่กรณีอย่างชัดเจนแล้วแต่ไม่ได้รับช าระหนี้ 
3.2 และด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งและศาลได้มีค าสั่งรับค าฟ้องนั้นแล้ว 
3.3 หรือด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือยื่นค าขอรับช าระหนี้ในกรณีที่เจ้าหนี้รายอื่นฟ้องล้มละลาย 
3.4 ได้รับค าพิพากษา 

เมื่อได้ด าเนินการติดตามหนี้อย่างชัดแจ้งตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการอนุมัติ
ลูกหนี้รายนั้นเป็นหนี้สูญได้หลังจากได้รับค าพิพากษาจากศาล 

4.2 สินทรัพย์ที่รอการขาย 
เนื่องจากบริษัทปล่อยสินเช่ือให้แก่ลูกค้าที่ต้องการรถแท็กซี่ ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการจัดเก็บและเตรียมสินค้ารถแท็กซี่
ดังต่อไปนี้ 

- รถแท็กซี่ป้ายแดง  
บริษัทมีการจัดเตรียมรถแท็กซี่ป้ายแดงไว้เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ ซึ่งทางบริษัทจะมีขั้นตอนในการเตรียมรถป้ายแดง
ตั้งแต่การซื้อรถยนต์ป้ายแดงจากบริษัทที่เป็นดีลเลอร์ของโตโยต้า แล้วน ามาปรับปรุงให้เป็นรถแท็กซี่ตั้งแต่การท าสี การ
ติดตั้งถังแก๊ส มิเตอร์ โป๊ะไฟ และอื่นๆ เป็นต้น แล้วน าไปจัดเก็บในที่เก็บรถแท็กซี่ของบริษัทเพื่อรอการเบิกจ่ายไปยังจุด
ขายต่างๆต่อไป 

- รถแท็กซี่มือสอง  
บริษัทมีการจัดเตรียมสินค้ารถแท็กซี่มือสองไว้ให้แก่ผู้ที่สนใจขับรถแท็กซี่มือสองที่มีราคาถูกกว่ารถแท็กซี่ป้ายแดง โดย
แหล่งที่มาของรถแท็กซี่มือสองที่ขายในบริษัทมีดังนี ้

o รถยึด 
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เนื่องจากการปล่อยสินเช่ือน้ันย่อมมีเหตุการผิดนัดช าระในลูกค้าบางรายอันเป็นปกติในการด าเนินงานธุรกิจเชา่
ซื้อ ดังนั้น บริษัทมีความจ าเป็นที่ต้องท าการยึดรถกลับมาและท าการปรับปรุงก่อนน าออกไปขายเป็นรถมือสอง
เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในการบริหารลูกหนี้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  
ทั้งนี้ การบันทึกบัญชีมูลค่ารถท่ียึดมานั้นจะเป็นการแสดงราคาตามบัญชี (ยอดลูกหนี้สุทธิท่ียังคงค้างกับบริษัท) 
หรือมูลค่ารถที่คาดว่าจะขายได้ขึ้นอยู่กับว่ามูลค่าใดมีจ านวนน้อยมากกว่ากัน ทั้งนี้ บริษัทมีการก าหนดราคา
กลางไว้เป็นบรรทัดฐานในการหามูลค่าที่คาดว่าจะขายได้จากข้อมูลการขายรถในอดีตของบริษัทและมีการ
เปรียบเทียบราคากับท้องตลาดที่บริษัทท าการส ารวจมา นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการทบทวนราคา
กลางนี้ทุกๆ 6 เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นราคาที่สามารถใช้ได้จริงในทางธุรกิจ 

o รถรับซื้อ 
เนื่องจากการขายรถแท็กซี่ที่ยึดมาได้ท าให้บุคคลทั่วไปรู้จักบริษัทในฐานะผู้ให้บริการปล่อยสินเชื่อรถแท็กซี่มือ
สองด้วย ดังนั้น เมื่อบริษัทมีจ านวนรถแท็กซี่มือสองให้ลูกค้าเลือกสรรน้อยลง ทางบริษัทจะท าการตรวจสภาพ
ตลาดเพื่อศึกษาความต้องการว่าแท็กซี่มือสองนั้นก าลังได้รับความนิยมหรือไม่ ถ้าหากบริษัทเห็นว่าตลาดมี
ความต้องการรถแท็กซี่มือสองนั้น บริษัทก็จะท าการรับซื้อรถแท็กซี่มือสองเข้ามาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าต่อไป  
โดยราคารถแท็กซี่ที่บริษัทรับซื้อนั้นเป็นราคาที่ไม่มากกว่าราคากลางที่บริษัทได้ตั้งไว้ตามนโยบายแต่จะเป็น
ราคาทีม่ากกว่ารถท่ียึดมาได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในขณะนั้นๆ 

 บริษัทมีสินค้าคงเหลือที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอันได้แก่รถยนต์ใหม่ รถแท็กซี่ระหว่างท า  รถแท็กซี่ใหม่ รถแท็กซี่รับซื้อ 
และรถแท็กซี่ยึดคืน มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

สนิคา้คงเหลอื 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

งานทีอ่ยูร่ะหวา่งท า         

รถยนต์สภาพใหม ่         

วัตถุดิบ-รถยนต์ใหม ่ 6.95 11.08 3.71 10.46 1.50 3.38 3.76 6.08 

วัตถุดิบ-โป๊ะ 0.16 0.25 0.20 0.56 0.36 0.81 0.15 0.24 

วัตถุดิบ-มิเตอร์+ไฟว่าง 0.29 0.47 0.38 1.07 0.27 0.61 0.24 0.39 

สินค้ากึ่งส าเร็จรูป-รถแท็กซ่ีใหม ่ 0.43 0.69 0.78 2.20 0.62 1.42 0.56 0.90 

งานระหว่างท า-รถแท็กซ่ี 14.55 23.19 - - 11.86 26.74 2.33 3.78 

รถยนต์มือสอง         

วัตถุดิบ-รถแทก็ซ่ียึดคืน  12.18 19.40 10.38 29.26 11.38 25.65 16.49 26.67 

งานส าเรจ็รปู         

รถยนต์สภาพใหม ่ 7.43 11.84 11.07 31.20 11.71 26.40 18.19 29.42 

รถยนต์มือสอง-รถแทก็ซ่ีรับซ้ือ 1.46 2.32 - - -  - - 

รถยนต์มือสอง-รถแทก็ซ่ียึดคืน 18.98 30.24 9.97 28.10 6.72 15.15 20.28 32.80 

อปุกรณร์ถยนต ์         

สินค้า-อุปกรณ์แต่งรถ 0.33 0.52 0.52 1.47 0.38 0.86 1.00 1.61 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้า - - (1.53) (4.32) (0.45) (1.01) (1.16) (1.88) 

รวม 62.76 100.00 35.48 100.00 44.36 100.00 61.83 100.00 
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บริษัทมีการจดัการหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (รถแท็กซี่) ในบริษัทอยา่งสม่ าเสมอ ซึ่งรายละเอียดสามารถแสดงได้ดังนี้ 

อายสุนิคา้คงเหลอืคงคลัง 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 

มลูคา่ (ลา้นบาท) รอ้ยละ มลูคา่ (ลา้นบาท) รอ้ยละ มลูคา่ (ลา้นบาท) รอ้ยละ 

1-90 วัน 35.24 99.33 41.42 93.37 54.23 84.33 

91 – 180 วัน 1.29 3.64 3.39 7.64 6.67 10.37 

181-360 วัน 0.48 1.35 - - 3.40 5.29 

รวมมลูคา่สนิคา้ 37.01 104.32 44.81 101.01 65.47 101.80 

หัก ค่าเผ่ือด้อยค่าสินค้าคงคลัง (1.53) (4.32) (0.45) (1.01) (1.16) (1.80) 

สนิคา้คงเหลอืสทุธ ิ 35.48 100.00 44.36 100.00 64.31 100.00 

ข้อมูลเกี่ยวกับรถยึดของบริษัท 
บริษัทมีการยดึรถในแตล่ะปีเทยีบกับจ านวนลูกหนี้ทั้งหมดตามที่แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี ้

ปี จ านวนรถยึด (คัน) 
จ านวนลูกหนี้ท้ังหมด 
(จ านวนสัญญา/คัน) 

ร้อยละ 
มูลค่าทรัพย์สิน* 

(ล้านบาท) 

2557 64 744 8.60 32.40 
2558 84 940 8.94 38.62 

2559 176 1,703 10.33 84.97 
2560 226 2,164 10.44 110.30 

2561 156 2,495 6.25 77.52 
2562 278 2,664 10.44 174.18 

หมายเหตุ : *มูลค่าทรัพย์สิน = มูลค่ายอดหนีค้งเหลือ – ดอกผลเชา่ซื้อท่ียังไม่เป็นรายได้ – ภาษีขายรอตัดจ่าย 

นโยบายการตั้งราคากลาง 

บริษัทมีการก าหนดราคากลางไว้เป็นบรรทัดฐานในการหามูลค่าท่ีคาดว่าจะขายได้จากข้อมูลการขายรถในอดีตของบริษทั
และมีการเปรียบเทียบราคากับท้องตลาดท่ีบริษัทท าการส ารวจมา นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายในการทบทวนราคากลางนี้ทุกๆ 6 
เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นราคาที่สามารถใช้ได้จริงในทางธุรกิจ 

4.3 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ ดังนี ้

        หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ ภาระผูกพัน กรรมสิทธิ์ 

31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562   

1. ส่วนปรับปรุงอาคาร 3.81 4.19 ไม่มีภาระผูกพัน บริษัทเป็นเจ้าของ 

2. อุปกรณ์ GPS ติดตามรถ  5.96 5.32 ไม่มีภาระผูกพัน บริษัทเป็นเจ้าของ 

3. อุปกรณ์ส านักงานเครื่องมือ 
   เครื่องใช้ 

5.59 5.82 ไม่มีภาระผูกพัน บริษัทเป็นเจ้าของ 

4. ยานพาหนะ จ านวน 18 คัน 2.79 3.05 ไม่มีภาระผูกพัน บริษัทเป็นเจ้าของ 

รวมทั้งสิ้น 18.15 18.38   
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ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 บริษัทมีการปรับปรุงอาคารต่างๆเพื่อปรับปรุงให้อาคารมีสภาพที่เหมาะสมต่อการท างานของบริษัท เช่น การท าโครง
หลังคา ระบบไฟฟ้า การกั้นห้อง การปรับปรุงชุดอลูมิเนียม กระจก และประตู เป็นต้น 

ยานพาหนะ 

 บริษัทมีรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในกิจการบริษัทซึ่งยานพาหนะเหล่านี้มีเพื่อใช้เพื่อด าเนินงานปฎิบัติการของฝ่าย
ต่างๆ เช่น รถเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท รถเพื่อใช้ในการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า รถที่ใช้ในการติดตามหนี้สิน และ
รถประจ าต าแหน่ง เป็นต้น  

เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ส านักงาน 

 บริษัทมีเครื่องตกแต่ง เพื่อความสวยงามและประโยชน์ในการใช้งานของบริษัท เช่น ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ แจกัน ทีวี โต๊ะ
และเก้าอ้ีรับรองลูกค้า แอร์ และอื่นๆเป็นต้น นอกจากน้ัน บริษัทมีเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานเพื่อกิจการของบริษัท เช่น โต๊ะและ
เก้าอี้ส านักงาน กล้องวงจรปิด ตู้เอกสาร และอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

อุปกรณ์ GPS ติดตามรถ 

 บริษัทมีอุปกรณ์ GPS ที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและดูแลรถที่ปล่อยเช่าซื้อของบริษัททั้งหมด ซึ่งถือเป็น
อุปกรณ์ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยที่ผ่านมา บริษัทสามารถติดตามรถคืนได้ เนื่องจากอุปกรณ์ GPS สามารถ
บอกพิกัดต าแหน่งของรถแท็กซี่แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา บริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์ GPS มาจากบริษัทผู้ให้บริษัท 2 ราย 
ได้แก่ บริษัท จีพีเอสเทค จ ากัด และบริษัท ออริสคอม จ ากัด เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง 

ที่ดินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่ได้ถือครองที่ดินแต่อย่างใด 
และบริษัทมีรายการเช่าอาคารและพื้นท่ี เพื่อการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ 

ล าดบั ประเภทสญัญา สถานทีเ่ชา่ 
1 สัญญาเช่าพ้ืนท่ี-ติดป้ายโฆษณา 999 ม. 5 ต. ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
2 สัญญาเช่าอาคารพาณิชย ์

(ส านักงานใหญ่) 
อาคารตึก 6 ช้ัน พร้อมดาดฟ้า 1 ช้ัน 
เลขท่ี 895-6 ม. 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.ส าโรงเหนือ  
อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 

3 สัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(สาขาศรีนครินทร-์แบริ่ง) 

สัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 47 ตารางวา พร้อม
เครื่องปรับอากาศ ตามโฉนดเลขท่ี 88148 และ เช่าที่ดินเนื้อท่ี 164.2 
ตารางวาโฉนดเลขท่ี 328888 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

4 สัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(สาขาศรีนครินทร์-แบริ่ง) 

สัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 483.3 ตารางวา 
ตามโฉนดเลขท่ี 328889 หมู่5ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

5 สัญญาเช่าพ้ืนท่ี 
- พื้นที่ภายในบริเวณของบริษัทเพ่ือ
ประกอบกิจการออฟฟิศส านักงานขาย 
- ที่จอดรถพนักงานบริษัท  
- ค่าเช่าป้ายโฆษณา  
(พ้ืนท่ีในปั้มชัยศิริจิต) 

413/1 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 
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6 สัญญาเช่าช่วงอาคาร 3 ช้ัน 4 คูหาและ
อาคารเพิ่มเติม 1 ช้ันรวมพื้นท่ีจอดรถ
ใช้สอยโดยรอบ 
(สาขาสุขสวัสดิ์) 

313 ซอยสุขสวสัดิ์ 35/1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร  

7 สัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคาร เนื้อท่ี 36 ตร.ม. 
ภายในสถานีบริการน้ ามัน 

เลขท่ี 60/7 หมู่ที่4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

8 สัญญาเช่าท่ีดิน ที่ดินโฉนดเลขท่ี 88175 เลขท่ีดิน 516 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 1 งาน 

9 สัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(สาขาเอกชัย ซอย 69/2) 

เลขท่ี 439,439/1ถ.เอกชัย  แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 

10 สัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(สาขาอ้อมใหญ่) 

เลขท่ี 5/67-68หมู่ที่ 8  ถนนเพชรเกษม  ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 

4.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากับ 
3.42 ล้านบาท 2.46 ล้านบาท และ 2.27 ล้านบาท ดังนี้ 

 ประเภทสนิทรพัย ์ วตัถปุระสงคใ์นการถอืครอง ลกัษณะกรรมสทิธ ิ ภาระผกูพนั 

1 โปรแกรม Xcellence ERP ใช้เป็นโปรแกรมหลักในการด าเนนิ
กิจการบริษัท 

บริษัทเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ไม่มภีาระผูกพัน 

2 โปรแกรม E-ONE ใช้เป็นโปรแกรมในการจัดการเรื่อง
บัญชีและการบริหารเรื่องเช่าซื้อของ
บริษัทท่ีผ่านมา 

บริษัทเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ไม่มภีาระผูกพัน 

3 โปรแกรม B-Plus ใช้เป็นโปรแกรมในการจัดท า 
Payroll  

บริษัทเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ไม่มภีาระผูกพัน 

4 โปรแกรม Database SQL ใช้เป็นตัวบริหารฐานข้อมูลของ
บริษัท 

บริษัทเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ไม่มภีาระผูกพัน 

5 โปรแกรมอื่นๆ (Windows, 
Microsoft office, antivirus, 
etc.) 

ใช้เพื่อเป็นโปรแกรมส าหรับงาน
ปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์
ของบริษัท 

บริษัทเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ไม่มภีาระผูกพัน 

6 โปรแกรมเครื่องมือวิเคราะห์
รถยนต์ NEW SM-TECH 

ใช้เพื่อวิเคราะห์ระบบการท างานของ
คอมพิวเตอร์ในรถยนต ์

บริษัทเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ไม่มภีาระผูกพัน 
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4.5 ประกันภัยและการประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการท าประกันภัยและการประกันภัยทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

 สัญญาประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี 14016-114-190001044 
 ผู้เอาประกันภัย บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) 
 บริษัทประกันภัย บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 ผู้รับผลประโยชน์ 1. บริษัท เอส.อาร์.เจ จ ากัด  
    ส าหรับสิ่งปลูกสร้างฯ จ านวนเงินเอาประกันภัย 40,000,000.- บาท 
    2. บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จ านวนเงินเอาประกันภัย 
10,000,000 บาท 

 ประเภทของการประกันภัย 
สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารทั้งหมด (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมตกแต่งต่างๆทั้งภายใน-ภายนอก รั้ว
ก าแพง,ประตู, ป้อมยาม รวมเฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ส านักงาน ระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์โทรสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบวงจรปิด ระบบลิฟท์ ระบบเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า 
แสงสว่าง ระบบประปา หม้อแปลงไฟฟ้า รั้ว รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัยใน
ฐานะผู้รักษาทรัพย ์

 ระยะเวลาประกันภัย  18 ม.ค. 62–18 ม.ค. 63 

4.6 รายละเอยีดของสญัญาทีส่ าคญั  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

4.6.1 สญัญากูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ  กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ข้าท าสญัญาเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 2 แห่ง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

สถาบันการเงินแห่งที่ 1 

ผู้กู ้ บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ 
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสั้น วงเงินกู้ระยะยาว วงเงินเบิกเกินบัญช ี

วงเงิน 560 ล้านบาท 200 ล้านบาท 20 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค ้าประกัน ที่ดินของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
ภาระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2562 232.25 ล้านบาท 163.28 ล้านบาท ไม่มีการเบิกใช้ 

สถาบันการเงินแห่งที่ 2 

ผู้กู ้ บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ 
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสั้น วงเงินกู้ระยะยาว วงเงินเบิกเกินบัญช ี
วงเงิน 130 ล้านบาท 200 ล้านบาท 20 ล้านบาท 

หลักประกันและผู้ค ้าประกัน สิทธิการรับคืนเงินฝากธนาคารของกรรมการบริษัท 
ภาระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2562 130 ล้านบาท ไม่มีการเบิกใช้ ไม่มีการเบิกใช้ 
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4.6.2 สญัญาเชา่  บริษัทมสีัญญาที่ส าคัญดังต่อไปนี ้
สญัญาเชา่อาคารส านกังานใหญ ่
คู่สัญญา ผู้ให้เช่า : บริษัท เอส.อาร์.เจ จ ากดั 

ผู้เช่า : บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีเช่า 895-6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงานใหญ่ของกิจการ(แห่งใหม่) 

ความสัมพันธ์ของคู่สญัญา ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท 
วันท่ีท าสัญญา 10 ตุลาคม 2560 

ลักษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
อายุสัญญา 3 ปี  1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 

อัตราค่าเช่า 300,000 บาทต่อเดือน 
อัตราค่าสาธารณูปโภค ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบช าระเอง 

การต่ออายสุัญญา เมื่อสัญญาเช่าช่วงนี้ครบก าหนดอายุการให้เช่าช่วง ผู้ให้เช่าให้ค ามั่นสัญญาว่าจะใหผู้้เช่าช่วงต่อไป
อีกมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี สิ้นสดุ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 
318,000 บาท 

 
สญัญาเชา่พืน้ที ่ตดิปา้ยโฆษณา 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า : บริษัท เอ็น.อี.อี. จ ากัด 
ผู้เช่า : บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีเช่า พื้นที่ในบริเวณสถานีบริการของบริษัท เอ็น.อี.อี จ ากัด 
วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อติดป้ายโฆษณา 

ความสัมพันธ์ของคู่สญัญา • บริษัท เอ็น.อี.อี.  จ ากัด มีกรรมการ 2 คนคือ นายนิติพัทญ์  ยงค์สงวนชัย และนางสาวสญาค ์
     มณท์  อภิกิจธนพล (ภรรยาคณุนิติพัทญ์  ยงค์สงวนชัย) ซึ่งนายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย เป็น 
     กรรมการบริษัท 
• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3 ท่านคือ นายณัชชา  ยงค์สงวนชัย, นางสาวสญาค์มณท์  อภิกิจธนพล  
     (ภรรยาของนายนิติพัทญ์  ยงค์สงวนชัย), นางสาวศิริพร  ยงค์สงวนชัย ถือหุ้นบริษัท เอ็น.อี.อี. 
     จ ากัด ร้อยละ 56, ร้อยละ 6 และร้อยละ 4 ตามล าดับ 

วันท่ีท าสัญญา 31 มกราคม 2562 

ลักษณะสัญญา หนังสือสัญญาเช่าพื้นที ่
อายุสัญญา 1 ปี เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 

อัตราค่าเช่า เดือนละ 2,000 บาท ซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคยีงได้กับอัตราค่าเช่าในบริเวณดังกล่าว 
 
สญัญาเชา่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งสาขาศรนีครนิทร์-แบริง่ 
คู่สัญญา ผู้ให้เช่า : นางวาสนา ยงค์สงวนชัย 

ผู้เช่า : บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
ความสัมพันธ์ของคู่สญัญา • เป็นภรรยาของนายชรินทร์  ยงค์สงวนชัย  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 4.50  

     ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
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สญัญาเชา่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งสาขาศรนีครนิทร์-แบริง่ 
• เป็นมารดาของนายณัชชา  ยงค์สงวนชัย  ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 
     ร้อยละ 2.45 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท 
• นายชรินทร์  ยงค์สงวนชัย เป็นบุตรชายของ นายด ารงค์  ยงค์สงวนชัย และเป็นเป็นพี่ชาย 
     กรรมการบริษัท นายนิทัศน์  ยงค์สงวนชัย และนายนติิพัทญ์  ยงค์สงวนชัย 

สถานท่ีเช่า สัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 47 ตารางวา พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตามโฉนดเลขท่ี 
88148 และ เช่าที่ดินเนื้อท่ี 164.2 ตารางวาโฉนดเลขท่ี 328888 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 

วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นโชว์รูมและสถานท่ีเก็บรถแท็กซี่ 
วันท่ีท าสัญญา 5 เมษายน 2561 

ลักษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
อายุสัญญา 1 ปี เริ่ม 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 

อัตราค่าเช่า เดือนละ 20,000 บาท ซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคยีงได้กับอัตราค่าเช่าในบริเวณดังกล่าว 
อัตราค่าสาธารณูปโภค ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบช าระกับหนว่ยงานสาธารณูปโภคเอง 

 
สญัญาเชา่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งสาขาศรนีครนิทร์-แบริง่ 
คู่สัญญา ผู้ให้เช่า : นางน้ าผึ้ง พิสิษฐ์กุล 

ผู้เช่า : บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์ของคู่สญัญา นางน้ าผึ้ง พิสิษฐ์กุล เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราร้อยละ 4.37 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
สถานท่ีเช่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 483.3 ตารางวา ตามโฉนดเลขท่ี 328889 หมู่ 5 ต.ส าโรงเหนือ       

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
วัตถุประสงค์การเช่า จัดเก็บรถแท็กซี่ของบริษัท 

วันท่ีท าสัญญา 5 เมษายน 2561 
ลักษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
อายุสัญญา 1 ปี เริ่ม 5 มิถุนายน 2562 ถึง 5 พฤษภาคม 2563 
อัตราค่าเช่า เดือนละ 24,000 บาท ซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคยีงได้กับอัตราค่าเช่าในบริเวณดังกล่าว 
อัตราค่าสาธารณูปโภค ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบช าระกับหนว่ยงานสาธารณูปโภคเอง 

 
สญัญาเชา่ปา้ยโฆษณา 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า : บริษัท ชัยศิริจิต จ ากดั 
ผู้เช่า : บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์ของคู่สญัญา • บริษัท ชัยศิริจิต จ ากดั มีกรรมการ 3 คน คือ นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย นางสาวสญาคม์ณท์ 
อภิกิจธนพล (ภรรยา) และนายสพุรรณ ภาโนมยั เป็นกรรมการ  ซึง่นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวน
ชัย เป็นกรรมการบริษัท 

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย และนายศวิโรจน์ พัชรวิภาคกิจ โดย
นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย  และนายศิวโรจน์ ถือหุ้นถือหุ้นในบริษัท ชัยศิริจิต จ ากดั ใน
อัตราร้อยละ 10 และร้อยละ 10 ตามล าดับ 
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สญัญาเชา่ปา้ยโฆษณา 
สถานท่ีเช่า 413/1 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ 
วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

วันท่ีท าสัญญา 1 มีนาคม 2562 
ลักษณะสัญญา หนังสือสัญญาเช่าพื้นที ่
อายุสัญญา 1 ปี เริ่ม 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 
อัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคยีงได้กับอัตราค่าเช่าในบริเวณดังกล่าว 
อัตราค่าสาธารณูปโภค ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบช าระกับหนว่ยงานสาธารณูปโภคเอง 

 
สญัญาเชา่ชว่งพื้นทีโ่ชวร์มูและพืน้ทีโ่ดยรอบ 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่าช่วง : บริษัท คาร์ ฟอร์ ยัวร์ จ ากัด 
ผู้เช่า : บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์ของคู่สญัญา ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท 

สถานท่ีเช่า 313 ซอยสุขสวสัดิ์ 35/1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นสาขาสุขสวัสดิ์ของบริษทั 

วันท่ีท าสัญญา 18 พฤศจิกายน 2559 
ลักษณะสัญญา หนังสือสัญญาเช่าช่วงพื้นที่โชว์รูมและพื้นท่ีจอดรถโดยรอบ 

อายุสัญญา 3 ปี  เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2564 
อัตราค่าเช่า 105,000 บาทต่อเดือน 
อัตราค่าสาธารณูปโภค ผู้เช่าช่วงเป็นผู้รับผิดชอบช าระกับหน่วยงานสาธารณูปโภคเอง 
การต่ออายสุัญญา เมื่อสัญญาเช่าช่วงนี้ครบก าหนดอายุการให้เช่าช่วง ผู้ให้เช่าให้ค ามั่นสัญญาว่าจะใหผู้้เช่าช่วงต่อไป

อีกมีก าหนดระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ในอัตราค่าเช่าเดมิ 
 
สญัญาเชา่ชว่งพื้นทีโ่ชวร์มูและพืน้ทีโ่ดยรอบ 
คู่สัญญา ผู้ให้เช่า : นางสาวสุนดัดา   เทียบจิรประภาผู้เช่า : บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ความสัมพันธ์ของคู่สญัญา ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท 
สถานท่ีเช่า ต.ท่าแร้ง (หลุมไผ่) อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นสาขารามอินทราของบริษัท 
วันท่ีท าสัญญา 14 กันยายน 2562 

ลักษณะสัญญา หนังสือสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร 
อายุสัญญา 3 ปี เริม่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 1 ตุลาคม 2565 
อัตราค่าเช่า 90,000 บาทต่อเดือน 

อัตราค่าสาธารณูปโภค ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบช าระกับหนว่ยงานสาธารณูปโภคเอง 
การต่ออายสุัญญา เมื่อสัญญาเช่านี้ครบก าหนดอายุการให้เช่า ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมที่จะให้ผู้เช่าต่อสัญญาฉบับนี้

ออกไปได้อีกสองคราว คราวละไมเ่กิน 3 ปี โดยอัตราคา่เช่าเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ ให้เป็นไป
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สญัญาเชา่ชว่งพื้นทีโ่ชวร์มูและพืน้ทีโ่ดยรอบ 
ตามที่ท้ังสองฝ่ายจะตกลงกันในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตามค่าเช่าที่เพิ่มจะต้องไมม่ากกว่าอัตราร้อย
ละ 10 ของอัตราค่าเช่าในปัจจุบัน 

 

 

 
สญัญาเชา่ทีด่นิ 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า : นางวรรณพร โรจน์สญัญากุล 
ผู้เช่า : บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์ของคู่สญัญา ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท 

สถานท่ีเช่า ที่ดินโฉนดเลขท่ี 88175 เลขท่ีดิน 516 ต าบลส าโรงเหนือ (ส าโรงฝั่งเหนือ) อ าเภอเมืองฯ                          
(พระโขนง) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อท่ี 1 งาน 

วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นที่จอดรถของพนักงาน 

วันท่ีท าสัญญา 13 ธันวาคม 2561 
ลักษณะสัญญา หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน 

อายุสัญญา 3 ปี เริม่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
อัตราค่าเช่า 10,000 บาทต่อเดือน 

อัตราค่าสาธารณูปโภค ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบช าระกับหนว่ยงานสาธารณูปโภคเอง 
การต่ออายสุัญญา เมื่อสัญญาเช่านี้ครบก าหนดอายุการให้เช่า ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมที่จะให้ผู้เช่าต่อสัญญาฉบับนี้

ออกไปไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 
สญัญาเชา่อาคารส านกังาน 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า : นางทิพย์วิภา   พงศ์วัฒนกิจกุล   
ผู้เช่า : บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์ของคู่สญัญา ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท 
สถานท่ีเช่า เลขท่ี 439,439/1 ถ.เอกชัย  แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นสาขาเอกชัย ซอย 69/2 ของบริษัท 

วันท่ีท าสัญญา 1 กันยายน 2562 
ลักษณะสัญญา สัญญาเช่าพ้ืนท่ี 
อายุสัญญา 3 ปี เริม่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2565 
อัตราค่าเช่า 40,000 บาทต่อเดือน 
อัตราค่าสาธารณูปโภค ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบช าระกับหนว่ยงานสาธารณูปโภคเอง 

 
สญัญาเชา่อาคารส านกังาน 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า : นายวิชัย  แขตระกลู 
ผู้เช่า : บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์ของคู่สญัญา ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท 
สถานท่ีเช่า เลขท่ี 5/67-68  ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นสาขาอ้อมใหญ ่
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สญัญาเชา่อาคารส านกังาน 
วันท่ีท าสัญญา 10 สิงหาคม 2562 

ลักษณะสัญญา สัญญาเช่าพ้ืนท่ี 
อายุสัญญา 3 ปี เริม่ 10 สิงหาคม 2562 ถึง 9 สิงหาคม 2565 

อัตราค่าเช่า 30,000 บาทต่อเดือน 
อัตราค่าสาธารณูปโภค ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบช าระกับหนว่ยงานสาธารณูปโภคเอง 
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 5. ข้อมพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ใดๆ 
ที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือคดีที่กระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ หรือคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกจิ
โดยปกติของบริษัท 
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 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

6.1 ขอ้มลูทัว่ไป 
ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
สถานท่ีตั้ง : ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 895-6 หมู่ที่ 5 
  ถนนศรีนครินทร์ ต าบลส าโรงเหนือ 
  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
  โทรศัพท์ 0 2743 8787 โทรสาร 0 2743 8783 
เว็บไซต ์ : www.mitsibleasing.com 
ประเภทธุรกิจ : จ าหน่ายและให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่และ 
  รถเพื่อการพาณิชย ์
เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขท่ี 0107650000168 
จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด : หุ้นสามัญจ านวน 667,000,000 หุ้น 
ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
1. ชื่อบริษัท : บริษัท แอฟแท็กซี่ จ ากัด    
สถานท่ีตั้ง  ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 327 ถนนพัฒนาการ 
  แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
  โทรศัพท์ 02 044 5151 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเรียกรถเท็กซี่รับจ้างสาธารณะ 
   ด้วยแอพพลิเคช่ันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด : หุ้นสามญัจ านวน 1,690,000 หุ้น 

2. ชื่อบรษิทั : บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จ ากัด 
สถานท่ีตั้ง  ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 895-6 หมู่ที่ 5 
    ถนนศรีนครินทร์ ต าบลส าโรงเหนอื 
    อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
    โทรศัพท์ 0 2743 8787 โทรสาร 0 2743 8783 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล  
จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด : หุ้นสามัญจ านวน 500,000 หุ้น 

3. ชื่อบรษิทั : บริษัท มิตรสิบ พิโก จ ากัด 
สถานท่ีตั้ง  ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 895-6 หมู่ที่ 5 
   ถนนศรีนครินทร์ ต าบลส าโรงเหนอื 
   อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
   โทรศัพท์ 0 2743 8787 โทรสาร 0 2743 8783 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อย  
จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด : หุ้นสามัญจ านวน 100,000 หุ้น 

 

http://www.mitsibleasing.com/
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ข้อมูลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
  กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991 

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 9728 หรือ 
นางสาวอรพินท์ สินถาวรกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 9441 
หรือ  

  นางสาวอรวรรณ โชติวริิยะกลุ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต  
  เลขท่ี 10566 หรือ  

  นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 10728 
สถานทีต่ัง้ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้

  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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สว่นที ่2 
การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ 

7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

7.1 จ านวนทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 
 (1)  หุน้สามญั 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 333,500,000 บาท เรียกช าระแล้ว 333,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 667,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

7.2 ผูถ้อืหุน้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ ่ จ านวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
1. นายด ารงค์ ยงค์สงวนชัย 
2. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย 
- นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย 
- นางสาวสญาค์มณท์ อภิกิจธนพล 

3. นายชรินทร์ ยงค์สงวนชัย 
4. นายนิพนธ์ ยงค์สงวนชัย 
5. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย 
6. นายนิรันดร์ ยงค์สงวนชัย 
7. นางสาวศิริพร ยงค์สงวนชัย 
8. นางสาวศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย 
9. นางสาวชัญญา เชาวนทรงธรรม 
10. นางน้ าผึ้ง พิสิษฐ์กุล 

45,000,000 
40,117,000 
28,267,000 
11,850,000 
22,500,000 
22,500,000 
22,500,000 
22,500,000 
22,500,000 
22,500,000 
22,500,000 
21,850,000 

6.74 
6.00 
4.23 
1.77 
3.37 
3.37 
3.37 
3.37 
3.37 
3.37 
3.37 
3.27 

ที่มา  :  รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะบียนผู้ถือหุ้น วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 
   โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

7.3 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล   
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าอัตราร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจาก

หักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการ
ลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ท้ังนี้ มติของ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป ท้ังนี้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงิน 
ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่
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ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้
ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรพอสมควรที่จะ
ท าเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับจาก
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าว
การจ่ายเงนิปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย 

เปรียบเทียบข้อมลูการจา่ยเงนิปนัผล 

ป ี 2561 2560 2559 

อตัราก าไรสทุธติอ่หุน้ 0.11 0.08 0.12 

อตัราการจา่ยเงนิปนัผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) NA 153.85 120.44 
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8. โครงสรา้งการจดัการ    

โครงสร้างองค์กร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด (CMO) 
นายนิติพัทญ ์ ยงค์สงวนชัย (รักษาการ) 

คณะกรรมการบริษัท 
(BOD) 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO) 
นายณัชชา  ยงค์สงวนชัย 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ
อิสระ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

ส านักเลขานุการบริษัท 

ส านักตรวจสอบภายใน (IA)* 

ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO) 
นางสาวธันยาภรณ์ จันตร ี

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงิน (CFO) 
นายประพจน์  จิตต์ตรง 

ผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุน (CSO) 
นายวรกฤต  ศิระเมธาเดช 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร (CEO) 
นายนิติพัทญ ์ยงค์สงวนชัย 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
นางสาวพรรนิภา บุญนาค (รักษาการ) 

หมายเหต ุ* บริษัทได้ว่าจา้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด ท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคมุภายใน 
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทุกประการ 
ดังนี ้

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 9 ท่าน ดังนี ้

รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. ดร. กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ 
2. นายอัษฎางค ์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

5. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
6. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 

7. นายนิทัศน ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการ 
8. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการ 
9. นายอรรถสิทธิ ์ มั่งมี กรรมการ 

โดยมี นายชัชวัสส์ นิยมราษฎร์ เป็นเลขานุการบริษัท 
หมายเหตุ :  
- กรรมการทุกท่านผ่านการอบรม- Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- กรรมการล าดับที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 
- กรรมการล าดับที่ 2-4 และ 7 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559        

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
- กรรมการล าดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
- กรรมการล าดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 
- ปัจจุบันตามคู่มือก ากับกิจการที่ดีของบริษัทมีการก าหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยพิจารณาวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย หรือ                       
นายณัชชา ยงค์สงวนชัย โดยให้กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงนามร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 และปี 2561 และปี 2562 มีดังต่อไปนี้ 

รายชือ่คณะกรรมการ 
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ/การประชมุทัง้หมด 

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

1. พล.ต.อ. ธวัชชัย ภัยลี1้/ 4/4 1/1 -/- 

2. ดร. กิตต ิ ยงค์สงวนชัย -/- 4/4 5/5 

3. นายอัษฎางค ์ ศรีศุภรพันธ์2/ 4/4 6/6 5/5 

4. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ3์/ 3/4 6/6 5/5 

5. รศ. ศรณัย ์ ชูเกียรต4ิ/ 4/4 6/6 5/5 

6. นายนิติพัทญ ์ ยงค์สงวนชัย5/ 4/4 6/6 5/5 

7. นายนิทัศน ์ ยงค์สงวนชัย6/ 4/4 6/6 5/5 

8. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย7/ 4/4 6/6 5/5 

9. นายอ านวย มั่งมี8/ 3/3 -/- 5/5 

10. นายอรรถสิทธ์ิ มั่งมี 1/1 5/6 5/5 
11. ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน11/ - - 3/5 

หมายเหตุ : 
1/ พล.ต.อ. ธวัชชัย ภัยลี้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และไม่ประสงค์ที่

จะรับต าแหน่งกรรมการต่อเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561  
2/ ดร. กิตติ ยงค์สงวนชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
3/ นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
4/ นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
5/ รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ ได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
6/ นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 
7/ นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 
8/ นายณัชชา ยงค์สงวนชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
9/ นายอ านวย มั่งมี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ลาออกจากการ

เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  
10/ นายอรรถสิทธ์ มั่งมี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
11/ ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชือ่คณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหนง่ 
1. รศ. ศรณัย ์ ชูเกียรต ิ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอัษฎางค ์ ศรีศุภรพันธ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.สิงหไ์ชย บุณยโยธิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาววารุณี นนทศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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หมายเหตุ : 
บริษัทตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 
1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 
2/ ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน     
    2562 

โดยกรรมการตรวจสอบท้ัง 4 ท่าน มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด และมี รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน (โปรดดูประวัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบใน
เอกสารแนบ 1) 

 ทั้งนี้ ปี 2560 และปี 2561 และปี 2562 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครั้งท่ีกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้ 

รายชือ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้รว่มการประชมุ/จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
1. รศ. ศรณัย ์ ชูเกียรต ิ 4/4 5/5 5/5 

2. นายอัษฎางค ์ ศรีศุภรพันธ์ 4/4 5/5 5/5 
3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์  4/4 5/5 5/5 

4. ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน -/- -/- -/- 
หมายเหตุ : 
1/ ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน     
    2562 

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชือ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต าแหนง่ 

1. รศ. ศรณัย ์ ชูเกียรต1ิ/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นายนิติพัทญ ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายประพจน์ จิตต์ตรง กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายวรกฤต ศิระเมธาเดช กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. นางสาวธันยาภรณ ์ จันตร ี กรรมการบริหารความเสีย่ง 

โดยมีประพจน์  จิตต์ตรง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หมายเหตุ :  
บริษัทตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 
1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 
2/ นายประพจน์ จิตต์ตรง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13  

 พฤศจิกายน 2562 
3/ นายวรกฤต ศิระเมธาเดช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13  
    พฤศจิกายน 2562 

 ทั้งนี้ ปี 2560 และปี 2561 และปี 2562 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจ านวนครั้งท่ี
กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้ 
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รายชือ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้รว่มการประชมุ/จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

1. รศ. ศรณัย ์ ชูเกียรต1ิ/ 1/1 1/1 1/1 

2. นายนิติพัทญ ์ ยงค์สงวนชัย 1/1 1/1 1/1 
3. นางสาวธันยาภรณ ์ จันตร ี 1/1 0/1 1/1 

4. นายประพจน์ จิตต์ตรง -/- -/- -/- 
5. นายวรกฤต ศิระเมธาเดช -/- -/- -/- 

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชือ่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ต าแหนง่ 

1. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ1์/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายนิติพัทญ ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวญาษิดา นาคสวัสดิ ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมีนางสาวญาษิดา  นาคสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
หมายเหตุ :  
บริษัทตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 
1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2559 

 ทั้งนี้ ปี 2560 และปี 2561 และปี 2562 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
จ านวนครั้งท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้ 

รายชือ่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้รว่มการประชมุ/จ านวนการประชมุทัง้หมด 
ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

1. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ ์ 1/1 2/2 4/4 
2. นายนิติพัทญ ์ ยงค์สงวนชัย 1/1 2/2 4/4 

3. นางสาวญาษิดา นาคสวัสดิ ์ 1/1 2/2 4/4 

8.5 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชือ่คณะกรรมการบรหิาร ต าแหนง่ 

1. นายนิติพัทญ ์ ยงค์สงวนชัย1/ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

2. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการบริหาร 
3. นางสาวธันยาภรณ ์ จันตร ี กรรมการบริหาร 

4. นายประพจน์ จิตต์ตรง กรรมการบริหาร 
5. นายวรกฤต ศิระเมธาเดช กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ :  
บริษัทตั้งคณะกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 
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1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 
2/ นายประพจน์ จิตต์ตรง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
3/ นายวรกฤต ศิระเมธาเดช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  
    2562 

8.6 ผู้บริหาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 
17/2551 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชือ่ผูบ้รหิาร ต าแหนง่ 
1. นายนิติพัทญ ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (CEO) 
2. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (DCEO) 
3. นายวรกฤต ศิระเมธาเดช ผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุน (CMO) 
4. นางสาวธันยาภรณ ์ จันตร ี ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO) 

5. นายประพจน์ จิตต์ตรง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) 
6. นางสาวพรรณิภา บุญนาค ผู้จัดการ ฝ่ายบญัชี (รักษาการ) 

8.7 เลขานุการบริษัท  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ 

แต่งตั้ง นายชัชวัสส์ นิยมราษฎร์ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท (โปรดดูคุณสมบัติในเอกสารแนบ 1)  

8.8 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
8.8.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

(ก) คณะกรรมการบริษัท 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทในปี 2562 วงเงินรวมเท่ากับ 3,000,000 บาท ต่อปี โดยก าหนดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้ 

คา่เบีย้ประชมุ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน (ต่อท่าน) 40,000 บาทต่อครั้ง 30,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการ(ต่อท่าน) 15,000 บาทต่อครั้ง 20,000 บาทต่อครั้ง 

 ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว ให้จ่ายตามจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมจริง ไม่ว่าจะมีการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด  กี่
ครั้งในแต่ละวันก็ตาม 

 คณะกรรมการชุดย่อย กล่าวคือ คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ 
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คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน  9 ท่าน ดังนี ้

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

ประชมุ 
สามัญผูถ้อืหุ้นเขา้
ประชมุ/ทัง้หมด 

ประชมุ 
วิสามญัผูถ้อืหุน้

เข้าประชมุ/
ทั้งหมด 

ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเขา้ประชมุ/ 

ทั้งหมด 

ประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้

ประชมุ/ทัง้หมด 

ประชมุคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนเข้า
ประชมุ/ทัง้หมด 

ประชมุคณะกรรมการ 
บริหารความเสีย่งเขา้

ประชมุ/ทัง้หมด 

1.  ดร.กิตติ  ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ 1/1  5/5    

2.  นายอัษฎางค์  ศรีศุภรพันธ์ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

1/1  5/5 5/5   

3.  นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักดิ์ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1/1  5/5 5/5 4/4  

4.  รศ.ศรัณย์  ชูเกียรติ กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

1/1  5/5 5/5  1/1 

5.  นายนิติพัทญ์  ยงค์สงวนชัย กรรมการ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง/ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1/1  5/5  4/4 1/1 

6.  นายนิทัศน์  ยงค์สงวนชัย กรรมการ 1/1  5/5    
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รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

ประชมุ 
สามัญผูถ้อืหุ้นเขา้
ประชมุ/ทัง้หมด 

ประชมุ 
วิสามญัผูถ้อืหุน้

เข้าประชมุ/
ทั้งหมด 

ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเขา้ประชมุ/ 

ทั้งหมด 

ประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้

ประชมุ/ทัง้หมด 

ประชมุคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนเข้า
ประชมุ/ทัง้หมด 

ประชมุคณะกรรมการ 
บริหารความเสีย่งเขา้

ประชมุ/ทัง้หมด 

7.  นายณัชชา  ยงค์สงวนชัย กรรมการ/ 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1/1  5/5    

8.  นายอรรถสิทธิ์  มั่งมี กรรมการ 1/1  5/5    

9.  ดร.สิงห์ชัย  บุณยโยธิน กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

  3/5    
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ค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2560 และปี 2561 และปี 2562 มีดังนี ้
หน่วย : บาท 

รายชือ่คณะกรรมการ 
ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ อืน่ๆ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ อืน่ๆ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ อืน่ๆ 

1. พล.ต.อ. ธวัชชยั ภัยลี1้/ 120,000 - 50,000 30,000 - - - - - 

2. ดร. กิตติ ยงค์สงวนชัย2/ - - - 160,000 - - 200,000 - 100,000 

3. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์3/ 30,000 40,000 50,000 90,000 100,000 100,000 75,000 100,000 100,000 

4. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ4์/ 40,000 40,000 50,000 90,000 100,000 100,000 75,000 100,000 100,000 

5. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรต5ิ/ 40,000 80,000 50,000 90,000 150,000 100,000 75,000 150,000 100,000 

6. นายนิติพัทญ ์ ยงค์สงวนชัย6/ 40,000 - - 90,000 - - 75,000 - 75,000 

7. นายนิทัศน ์ ยงค์สงวนชัย7/ 40,000 - - 90,000 - - 75,000 - 50,000 

8. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย8/ 40,000 - - 90,000 - - 75,000 - 75,000 

9. นายอ านวย มั่งมี9/ 30,000 - - - - - - - - 

10. นายอรรถสิทธิ ์ มั่งมี10/ - - - 75,000 - - 75,000 - 50,000 

11. ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน - - - - - - 45,000 - 50,000 

หมายเหตุ : (ค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการนอกเหนือจากเบี้ยประชุม เช่น โบนัส ค่าเดินทาง เป็นต้น) 

1/ พล.ต.อ. ธวัชชัย ภัยลี้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
2/ ดร. กิตติ ยงค์สงวนชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
3/ นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
4/ นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
5/ รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
6/ นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 
7/ นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 
8/ นายณัชชา ยงค์สงวนชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
9/ นายอ านวย มั่งมี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
10/ นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
11/ ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 
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(ข) ผู้บริหารของบริษัท 
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละท่าน โดยในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน ในรูปแบบ
ของเงินเดือน โบนัส เป็นจ านวนเงิน 14.78 ล้านบาท 

8.8.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ 
- ไม่มี - 

8.9 บุคลากร 
  จ านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 110 คน 
ตามล าดับ โดยประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังต่อไปนี้ 

ป ี2562 บมจ. มติรสบิ ลสิซิ่ง บรษิทัยอ่ย 

ฝ่ายปฏบิัติการ (คน) 20 22 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน (คน) 12 12 

ฝ่ายการตลาดและกลยุทธ ์(คน) 38 34 

ฝ่ายสนับสนุน (คน) 25 42 

รวมพนกังานทั้งหมด 95 110 

 ส าหรับค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 48.92 ล้านบาท
ตามล าดับ นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแก่พนักงานในรูปแบบสวัสดิการอื่น ได้แก ่
เงินเดือน โบนัส และเงินประกันสังคม เป็นต้น 

- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพโดยการเข้าร่วมกับ “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ แอล เอช ฟันด์ มาสเตอร์

พูล” ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานและเพื่อจูงใจให้พนักงานท างานกับบริษัทในระยะยาว 

- ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
 ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีมีนัยส าคัญ 

- นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท างานกับบริษัทในระยะยาว  โดยมีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทได้จัดให้มีการจัดอบรมทั้งใน
และนอกสถานท่ีอย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมขึ้นทุกปี โดยจะส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมบุคลากรใน
แต่ละฝ่ายและจะค านึงถึงการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท อันจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก าหนดหลักการการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่ง
ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการก ากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 หมวด ดังนี้ 

หลักปฎิบัติที่ 1.  ตะหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน 

 การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
นอกเหนือจากการก ากับดูแลกิจการให้มีผลก าไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะยังคงค านึงถึงการประกอบ

กิจการให้ยั่งยืนในระยะยาวโดยไม่เห็นแก่การท าก าไรในระยะสั้นแลกกับช่ือเสียงหรือภาพลักษณ์ของบริษัท โดยมีหลักการคือ 
1. ไม่ท าการพิจารณานโยบายที่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่บริษัท 
2. ไม่ท าการพิจารณานโยบายที่เป็นการเพิ่มผลประโยชน์ระยะสั้นแลกกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว 
3. พิจารณาเรื่องกฎหมายและระเบียบข้อปฏิบัติที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานธุรกิจของบริษัทในอนาคต และมีการวาง

แผนการให้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อระเบียบนั้นๆ 
4. ก ากับดูแลกิจการให้มีความพร้อม ความช านาญ ในกิจการของบริษัทและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทมีการ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 
5. ก าหนดรูปแบบการด าเนินกิจการที่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและพัฒนาสังคมที่บริษัทประกอบ

ธุรกิจด้วย 
6. จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนในการ

ด าเนินงานท้ังต่อตัวบริษัทและสังคม โดยทรัพยากรในท่ีนี้ครอบคลุมถึง แต่ไม่จ ากัด ทรัพยากร 6 หมวด ได้แก่ การเงิน การผลิต ภูมิ
ปัญญา บุคลากร สังคมและความสัมพันธ์ และธรรมชาติ 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามการท างานของบริษัทให้ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ไม่เห็นแก่ผลก าไรระยะสั้นที่อาจท าให้
ธุรกิจของบริษัทเสียหายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติการลงทุน การกู้ยืม การลงทุนในธุรกิจ
ต่างๆ โดยคณะกรรมการจะท าการซักถามรายละเอียดตา่งๆในการพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าการท าธุรกรรมต่างๆ
นั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ในขณะเดียวกัน การพิจารณาเหล่านั้นจะยังคงมีการใช้วิจารณญานเพื่อค านึงถึง
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งเพื่อไม่ให้ธุรกิจของบริษัทต้องได้รับความเสียหายด้วย 

นอกจากนี้ ด้วยสภาวะธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่อาจมี
ผลกระทบต่อบริษัทท่ีมีมากข้ึน เช่น การเข้ามาของยุคอินเทอร์เนต การเกิดธุรกิจทดแทน หรือแนวทางการอนุรักษ์โลก เป็นต้น ท า
ให้คณะกรรมการต้องมีการพิจารณาร่วมกับผู้บริหารอยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัท
สามารถเป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงหากมีความพร้อมของกิจการที่เหมาะสมสามารถพึงกระท าได้เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ลูกค้า 
คู่ค้า และสังคม  โดยบริษัทจะส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียโดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ใน
การตัดสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมในองค์กร และพิจารณาความเหมาะในการ
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เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  
บริษัทมีนโยบายในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอื่นท่ีมีนัยยะส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย โดย

บุคคลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีที่บริษัทย่อยนั้นมีขนาดเล็กท่ีเป็น operating arms ของกิจการ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งก็ได้ 

2. บริษัทจะก าหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทและให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนรายอื่น ตัวแทนของบริษัทก็จะท าหน้าท่ีอย่างดีที่สุด
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ 

3. บริษัทย่อยจักต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการท ารายการต่างๆ ก็เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

4. บริษัทย่อยจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การท ารายการอื่นท่ีส าคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 

 ทั้งนี้ หากบริษัทได้ท าการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นที่มีนัยยะส าคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อย
ละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50  และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมนั้นมีนัยยะส าคัญ ในกรณีที่จ าเป็น บริษัทจะดูแลให้มี
การจัดท า shareholders’ agreement  หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจในการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องส าคัญ การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท างบการเงินของบริษัทได้
ตามมาตราฐานและก าหนดเวลา 

หลักปฎิบัติที่ 2.  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน   

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 การด าเนินธุรกิจของบริษัท ย่อมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ 

พนักงานไปจนถึงชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น บริษัท จึงได้ก าหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มดังนี้ 

 1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
 นโยบาย : ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดย

ค านึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด าเนินธุรกิจตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 
  แนวปฏิบัติที่ดี 

 1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผย
ข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ด าเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 2. ไม่หาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูล
ความลับทางธุรกิจอันจะน ามาซึ่งผลเสียของกลุ่มบริษัท ต่อบุคคลภายนอก 
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 3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัท ก าหนดสามารถเสนอเรื่องบรรจุเป็นระเบียบ
วาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ได้ล่วงหน้าก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณากลัน่กรอง
ความเหมาะสม และน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ต่อไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นโดยรวม 

 4. ก ากับดูแลการด าเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ดี และมีการน าเสนอ
รายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอ่ืนๆ โดยสม่ าเสมอและครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการส่ง
จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

 5. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่ บน
พื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ 

 6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร 

 7. บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 2. การปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กร 
 นโยบาย : ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ล าเอียง สนับสนุนใน
การสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์กรรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนมีความเข้าใจ
ในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อพนักงานใต้บังคับบัญชาและ
พนักงานในระดับเดียวกันด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์สากล 

โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฎิบัติงานรวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 2. ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท และบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่
การงานของพนักงาน 

 3. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งและสนับสนุนกลยทุธ์ / เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงได้กับธุรกิจชั้นน า โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังกลุ่มบริษัท 

 4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องขององค์กร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกคนดังนี้ 
  • ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีวางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลับและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่าง

เสมอภาค 
  • พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 
  • องค์กรจะคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาความรู้

ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าท่ีที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
 5. ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ 

ผลส าเร็จของงานทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน 
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 6. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระท าด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระท าหรือการปฎิบัติของพนักงานนั้นๆ 

 7. สนับสนุนการจัดตั้งชมรมของพนักงานภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ในการกลุ่มพนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์กับองค์กรและชุมชนภายนอก 

 8. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน มีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี ตลอดจนจัดการดูแลสถานท่ี
ท างานให้ปลอดจากการใช้สารเสพติดและการดื่มแอลกอฮอล์ 

 9. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้พนักงาน
สามารถแจ้งเรื่องส่อไปในทางผิดข้อบังคับการท างาน ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง ประกาศ หรือกฎหมายได้ 

 10. หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน 
 11. จัดให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับโดยมีคู่มือพนักงานซึ่งก าหนดระเบียบ

ข้อบังคับการท างาน คู่มือประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
 12. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน 

 3. การปฏิบัติต่อลูกค้า 
 นโยบาย : ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อลกูค้าตามข้อปฏิบัตจิริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทก าหนดไว้อย่างเคร่งครดั 

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  
 2. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบรกิาร 

และด าเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 4. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ รวมถึงไม่น าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
 5. ปฎิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฎิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อ

ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

 4. การปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 นโยบาย : ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่

ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 
 2. ปฎิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 
 3. รักษาความลับของคู่ค้าอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ รวมถึงไม่น าข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
 4. กรณีไม่สามารถปฎิบัติตามเง่ือนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล 
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 5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 นโยบาย : ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่

แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. ประพฤติปฎิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
 3. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริง 
 4. ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า 

 6. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
 นโยบาย :  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่

แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. รักษาและปฎิบัติตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช าระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ าประกัน และ

เงื่อนไขอื่นๆ 
 2. รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อก าหนดในสัญญาเงินกู้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี 
 3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฎิบัติตามข้อมูลผูกผันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดช าระหนี้ 

 7. การปฏิบัติต่อภาครัฐ 
 นโยบาย : ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ความส าคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทจึงได้

ก าหนดแนวทางในการปฎิบัติต่อภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่เข้าไปลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระท าท่ีไม่
เหมาะสม 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. ด าเนินการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา เมื่อมีการติดต่อท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ 
 2. หลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาที่ท ากับรัฐ 
 3. การท าความรู้จักหรือการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและกลุ่มบริษัท ในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถท าได้ เช่น 

การพบปะพูดคยุในท่ีสาธารณะต่างๆ การแสดงความยินดีในวาระโอกาสเทศกาล หรือตามประเพณีปฎิบัติ 

  8. การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 นโยบาย : ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

และรับผิดชอบต่อสังคม  คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งปันผล
ก าไรส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  ท้ังนี้ บริษัทได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. ปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ

จริงจัง 
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 2. อ านวยประโยชน์ต่อสังคมทุกระดับ ท้ังในระยะใกล้หรือไกล 
 3. ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 
 4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่น โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ

ประโยชน์ท่ีสังคมและชุมชนพึงจะได้รับอย่างยั่งยืน 

หลักปฎิบัติที่ 3.  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
 9.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 
 1. คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหัวใจส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี แต่การบริหารจัดการของบริษัทนั้น 
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ท่ีจะต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 9 ท่าน 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ 

2. นายอัษฎางค ์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 
6. นายนิทัศน ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการ 
7. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการ 

8. นายอรรถสิทธิ ์ มั่งมี กรรมการ 
9. ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

โดยมี นายชัชวัสส์ นิยมราษฎร์ เป็นเลขานุการบริษัท 
หมายเหตุ :  

- กรรมการทุกท่านผ่านการอบรม- Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- กรรมการล าดับที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 และใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
- กรรมการล าดับที่ 2-4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559                  

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 
- กรรมการล าดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 

1.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเปน็
ประโยชน์ต่อบริษัท เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือ
หุ้นโดยรวม เสียสละเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฎิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ และ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน 



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1   ส่วนท่ี 2 หน้า 63 

 2. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 หากแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งนี้จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
 3. บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน และธุรกิจ
แขนงอื่นอย่างหลากหลายหลายแขนงเป็นอย่างดี เหมาะสมต่อการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และอื่นๆ นอกจากนี้ยัง
ครอบคลุมคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 
 4. บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่
ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความ
เหมาะสมที่สุด ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมติที่ส าคัญ ซึ่งจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการ
ใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลทีม่ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีส่วนได้เสียในการท ารายการนั้น 
 5. กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น 
ตามที่ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด 
 6. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ต้องมีความโปร่งใสและมีความชัดเจนโดยต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่
พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมประวัติอย่างเพียงพอส าหรับการ
ตัดสินใจ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัท ต่อไป ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่
ออกก่อนครบก าหนดวาระให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง 
 7. มีการเปิดเผยประวัติและข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัททุกคน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดและเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจน
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ ก.ล.ต. (แบบ 35-E1) ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

 ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ 
จัดการเรื่องการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ด าเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งจัดท าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงานนั้น 
 1.2 การเลือกตั้งกรรมการบริษัทและการด ารงต าแหน่ง 

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระท าตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 • ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
 •  ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆ 
คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ 
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เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ได้ (ลงคะแนนแบบ Non-cumulative 
voting เท่านั้น) 
 •  บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 •  คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งตาม
ข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1/3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1/3  กรรมการ
ซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากต าแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 
ส าหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนให้มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับ
การแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอช่ือและแต่งตั้งเข้า
ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 
 •  นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  O ตาย 
  O ลาออก 
  O ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 
  O ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 
  O ศาลมีค าสั่งให้ออก 
 •  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วย 
 •  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของ
คณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
 •  กรรมการของบริษัทท่ีจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอ่ืน ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

 1.3 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
 1. กรรมการเฉพาะเรื่องมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 2. การแต่งตั้งและการพ้นต าแหน่งของกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมการ
บริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ที่ก าหนดให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง 
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 3. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท จึงต้องให้
ความส าคัญกับจ านวนบริษัทที่กรรมการไปด ารงต าแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษัท ควรด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

 1.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท บนพ้ืนฐานของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ 
 3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทต่อไป 
 4. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้ 
 5. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ 
ได้ 
 6. จัดการให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 7. พิจารณาอนุมัติการท ารายการการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าว
จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติ ดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ 
 8. พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ 
 9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะท าเช่นนั้น 
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
 10. มีหน้าที่ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจงบประมาณประจ าปีและ
ก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 11. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระส าคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 
 12. ก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัติในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้
คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดท าเป็นคู่มืออ านาจด าเนินการ และให้มี
การทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 13. จัดให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือช่ือเพื่อรับรองงบ
การเงินดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 14. ดูแลการจัดท ารายงานประจ าปี แบบ 56-1 ที่สามารถสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดีพอ และ
สนับสนุนให้จัดท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อ
ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส 
 15. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นใน
การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
 16. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม 
 17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์ 
 18. แต่งตั้ง และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่ก าหนดไว้ 
 19. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยรวม 
 20. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
 21. ด าเนินการให้บริษัทน าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายใน 
 22. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม 

 ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกบับริษัทของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ 

 1.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
 1. ประธานกรรมการบริษัท จะต้องสนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายจัดการแต่จะไม่เข้ าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
งาน ่ปกติประจ าวันของบริษัท 
 2. ก ากับดูแลการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 
 3. ก าหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 4. ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม 
 6. มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมายและตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
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 1.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญของคณะกรรมการบริษัท ที่จะตัดสินใจ ก าหนดทิศทาง 
และก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ใน
กรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน การประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุ ลยพินิจอย่างเป็นอิสระ 
กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัท
ต้องรายงานจ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ าปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน  
เพื่อให้ทราบถึง วันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสาร
ประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นใน
การประชุม เพื่อจัดท าเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบรูณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุม
เสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษา
ความลับได้ดี 
 2. กรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องน้ัน 
 3. การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานในที่ประชุมเป็นกรรมการที่มีสิทธิออกเสียงและให้ถือเอา
ความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นส าคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม 
 4. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี  
 5. บริษัทจะให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่มีการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการรับทราบการด าเนินงานของบริษัทและท าการก ากับดูแลควบคุมได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ 
 ในปี 2560 และปี 2561 และงวดปี 2562 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ 

 รายชื่อคณะกรรมการ 
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ/การประชมุทัง้หมด 

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

1. พล.ต.อ. ธวัชชัย ภัยลี้1/ 4/4 1/1 -/- 

2. นายอัษฎางค ์ ศรีศุภรพันธ์ 4/4 6/6 5/5 

3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ 3/4 6/6 5/5 
4. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ 4/4 6/6 5/5 

5. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย 4/4 6/6 5/5 
6. นายนิทัศน ์ ยงค์สงวนชัย 4/4 6/6 5/5 

7. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย 4/4 6/6 5/5 

8. นายอ านวย มั่งมี2/ 3/3 -/- -/- 

9. นายอรรถสิทธิ ์ มั่งมี3/ 1/1 5/6 5/5 

10. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย4/ -/- 4/4 5/5 
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หมายเหตุ : 
1/   พล.ต.อ. ธวัชชัย ภัยลี้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
2/  นายอ านวย มั่งมี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ลาออกจากการ

เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
3/ นายอรรถสิทธ์ มั่งมี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
4/ ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 และในการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 

 ทั้งนี้ ท่ีผ่านมาบริษัทได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัท มีเวลา
ที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดย
เลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรอง
ความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการ
ประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง 
 6. ผู้บริหารระดับสูงควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อช้ีแจงข้อมูลในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่เสนอ
โดยตรง 
 7. ประธานกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการอิสระ ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการเสนอวาระ จะต้องมี
ประธานกรรมการอิสระท่านอื่นเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อเป็นการถ่วงดุล และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทาน
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนน าส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่กิจการ และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัท และมีจ านวนไม่เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 3. กรรมการอิสระ (ส าหรับบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกรณีที่ทางการก าหนดให้มี) 
 กรรมการอิสระ เป็นกลไกที่ส าคัญประการหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจต่างๆ ของ
คณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ มิใช่เพียงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท 
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นทีม่นียั 



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1   ส่วนท่ี 2 หน้า 69 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามี
ภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกลา่ว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรอืท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผูท้ี่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทกรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็น
อิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 10. ให้คณะกรรมการอิสระมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการอิสระซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่ควรด ารงต าแหน่งได้ต่อเนื่องเกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
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ครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ 
นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการอิสระจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

o ตาย 
o ลาออก 
o ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎบัตร หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
o พ้นวาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
o ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
o ศาลมีค าสั่งให้ออก 

 11. กรรมการอิสระคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการอิสระพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการอิสระที่พ้นจากต าแหน่งต้องรักษาการในต าแหน่ง
เพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการอิสระชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 12. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการอิสระแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการอิสระมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการอิสระแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึ่งตนแทน 

 4. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
 เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการด าเนินงานท่ีส าคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ 
คณะกรรมการบริษัท จึงจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นรวม 3 คณะ โดยได้มอบหมายภาระหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง
การด าเนินงานที่ส าคัญเป็นการเฉพาะเรื่อง ด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพเพื่อน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งก าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะเป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดเผยรายงาน
ผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะไว้ในรายงานประจ าปี โครงสร้างของคณะกรรมการ เป็นดังนี้ 
 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และคณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) ซึ่งได้ระบุไว้ในโครงสร้างองค์กร ส่วนที่ 2.3 ข้อ 10 เรื่องโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559  เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ์  2559 ได้มีมติอนุมัติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ดังนี ้

 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินกิจการของบริษัท สอบทานประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย 
สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การบริหารกิจการด าเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
คณะกรรมการตรวจสอบยังท าหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญ ชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษัท มีความน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
สร้างความมั่นใจและความน่าเช่ือถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มี
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ความยุติธรรม โปร่งใส และมีการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนดกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 4 ท่านประกอบด้วย 

 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 
1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอัษฎางค ์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 โดยมี นางสาววารุณี นนทศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการตรวจสอบล าดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน 
 2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน 
 3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4. ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท 
 2. มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ 
 3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน 
 4. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการอิสระดังนี้ 

 - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
 - ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ 
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ัน เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
 - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 - ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 5. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ
บุคคลดังกล่าว 
 6. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 7. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
 6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
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 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท   
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 - จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter) 
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   
 7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรดังนี ้
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท าตามข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ 
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 9. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 
 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังน้ี 
 1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่ นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไปและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอช่ือและแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้ 
 2. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

o ตาย 
o ลาออก 
o ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 
o พ้นวาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็น
หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อม
ส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่พ้นจากต าแหน่งต้องรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 
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 4. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนแทน 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังน้ี 
 1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่นๆ 
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยก าหนดให้เรียกประชุมก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืนๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 
 2. กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องน้ัน 
 3. การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นส าคัญในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการ
ตรวจสอบคนอ่ืน ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้น าเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษัท 
 4. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป
เพื่อทราบทุกครั้ง 
 5. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 6. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 1/2 ของกรรมการ
ตรวจสอบท้ังหมดจึงจะครบองค์ประชุม 
 7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ หรือร้องขอให้กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ของบริษัท 
หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม ซึ่งบุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบร้องขอให้เข้า
ร่วมประชุมจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม 

 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 - รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
 - การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
เมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ได้ 
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 การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ 
 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมน าส่งแบบแจ้งรายช่ือ
และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
 - น าส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
 2. การเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ 
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
    - น าส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3. รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีมีมติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์การท างาน ด้านบัญชี กฎหมาย หรือการเงิน มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 1.สอบทานว่าบริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
 2. สอบทานว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 3. สอบทานว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
 6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  - จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
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  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 7. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า อย่างน้อยไตรมา
สละ 1 ครั้ง 
 8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และ
ผลการด าเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่
ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 9. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสมหรือ
ประเด็นอ่ืน โดยท าให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการติดตามที่เหมาะสม 
 10. ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรกึษาจากท่ีปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท 
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประเมินผลการปฎิบัติงาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท  

 4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นางสาวญาษิดา นาคสวัสดิ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 โดยมี นางสาวญาษิดา  นาคสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารงาน 2 คน และกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน เป็น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1   ส่วนท่ี 2 หน้า 77 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ด้านการสรรหา 
 1. ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับลักษณะ
และการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยการก าหนดคุณสมบัติ และความรู้ความช านาญแต่ละด้านท่ีต้องการให้มี 
 2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอช่ือกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือ
พิจารณาจากบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น 
 3. พิจารณารายช่ือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
ก าหนดไว ้
 4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอช่ือน้ันมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมี
ความยินดีที่จะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 
 6. เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุช่ือในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง 
 7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 
 1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง 
ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 
 2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน และ
ค่าเบี้ยประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความ
รับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่บริษัทต้องการ 
 3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 
 4. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้
พิจารณาไว้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ส่วน
ของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
 5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน 
โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย  1 คน ต้อง
เป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ได้บุคคลที่
มีคุณสมบัติ จริยธรรม และประสบการณ์ที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งกรรมการหรือกรรมอิสระ และมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ 
วิธีการก าหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานท่ีได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มีขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
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 1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
 2. ก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัททุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา 
 3. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการเพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
 4. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่ มีต าแหน่งว่างลง ละรวมทั้ง
หลักเกณฑ์ในการสืบทอดต าแหน่ง 
 5. ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในแต่ละปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร รวมถึงผู้บริหารที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 6. พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 
 7. จัดท าหลักเกณฑ์ และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ และ/หรือน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี 
 8. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี 
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 การรายงาน 
 รายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และ
จัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจะท าการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

 4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อท าหน้าที่ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความ
เสี่ยงองค์กรก ากับดูแล พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ก าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชือ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต าแหนง่ 
1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายวรกฤต ศิระเมธาเดช กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายประพจน์ จิตต์ตรง กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นางสาวธันยาภรณ์ จันตรี กรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยมีนายประพจน์  จิตต์ตรง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย
จ านวน 1 ท่าน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ 
 2. เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
อย่างเหมาะสม 
 3. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยอาจเป็น
หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนธุรกิจ หรือ 
บุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการท าหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
 คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
 2. มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ 
 3. มีวุฒิภาวะ และความมั่นคง กล้าแสดงความเห็นที่แตกต่าง  และมีความเป็นอิสระ 
 4. สามารถอุทิศเวลาในการท าหน้าที่ 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
 1. ก าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่
ส าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มี ผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรพัย์
และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 2. ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม 
ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง 
 3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 
 4. ก าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงท่ีบริษัทจะยอมรับได้ 
 5. ก าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ 
 6. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่ก าหนดไว้ 
 7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุม
ความเสี่ยง 
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 8. มีอ านาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจงหรือแต่งตั้งและก าหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่
บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึง
สิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก าหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 
 10. จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
 11. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมท้ัง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบ
บริษัท 
 12. จัดท าแผนงานเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยง 
 13. ประเมินผล และจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 14. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
 15. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน มีหน้าที่
ก าหนดนโยบาย และกรอบการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งให้ค าแนะน าคณะกรรมการบริษัท และฝ่าย
บริหารของบริษัท ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ก ากับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส าเร็จใน
ระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการด าเนินธุรกิจ มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. พิจารณานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง 
 3. ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและประเมินความเสี่ยง 
 4. ประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
 6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีส าคัญ 
 วาระการด ารงต าแหน่ง 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงด ารงต าแหน่งวาระไม่เกิน 3 ปี 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก าหนดจ านวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
 การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า โดยอาจรายงาน
เรื่องที่ส าคัญและมติที่ชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และให้รายงานผล
การปฏิบัติหน้าที่ในปีท่ีผ่านมาในรายงานประจ าปีของบริษัท 
 
 



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1   ส่วนท่ี 2 หน้า 81 

 การประเมินผลการปฎิบัติงาน 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะท าการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

 5. คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการด ารง
ต าแหน่ง อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการบริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 

1. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการบริหาร 

3. นางสาวธันยาภรณ์ จันตรี กรรมการบริหาร 
4. นายวรกฤต ศิระเมธาเดช กรรมการบริหาร 
5. นายประพจน์ จิตต์ตรง กรรมการบริหาร 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 1. จัดท าและน าเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ าปี ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ
ประจ าปี และอ านาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท 
 2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
 3. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และก าหนดต าแหน่งหน้าที่ของบริษัท 
รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อด าเนินการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรคณะ
กรรมการบริหาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด าเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จาก
สถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ าประกัน เพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินที่ก าหนด ทั้งนี้ การกระท า ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย 
 5. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและอ านาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การ
โยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการ
ผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน 
 6. ก ากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจน้ันๆ ได้ 
 7. มีอ านาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
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 8. ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
ให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 9. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจ าหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานท่ัวไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ านาจท่ีได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท 
 10. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจในการด าเนินการในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรอื
การมอบอ านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่
คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงาน
ก ากับดูแล 
 11. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตร
มาส ในวาระการรายงานของประธานกรรมการบริหาร 
 12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจ าทุกปี ซึ่งอาจท าพร้อมกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 
 13. ด าเนินการอื่นๆ ใด หรือ ตามอ านาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็น
คราวๆ ไป 
 ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรม
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ ไว้ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 1. วาระการประชุม มีการก าหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งให้เลขานุการ 
คณะกรรมการบริหาร ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อ
รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และต้องจัดท ารายงานการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. คณะกรรมการบริหาร ต้องมีการจัดการประชุม ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 
 3. ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะ
ครบองค์ประชุม 
 4. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการบริหารคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด ทั้งนี้ 
กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณานั้น ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น 
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หลักปฎิบัติที่ 4.  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
  1. กรรมการอิสระ 

เป็นกลไกที่ส าคัญประการหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจต่างๆ ของคณะกรรมการ
บริษัท จะเป็นไปโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ มิใช่เพียงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท 
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริ ษัท หรือคู่สัญญามี
ภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเปน็
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทกรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ได้ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่
แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้
ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 

(ง) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

(จ) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ฉ) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 
  10. ให้คณะกรรมการอิสระมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการอิสระซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่ควรด ารงต าแหน่งได้ต่อเนื่องเกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็น
ดังกล่าว ท้ังนี้ นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการอิสระจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

o ตาย 
o ลาออก 
o ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎบัตร หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  
 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
o พ้นวาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
o ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
o ศาลมีค าสั่งให้ออก 

  11. กรรมการอิสระคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็น
หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการอิสระพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการอิสระที่พ้นจากต าแหน่งต้องรักษาการใน
ต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการอิสระชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
  12. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการอิสระแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการอิสระมีจ านวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการอิสระแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการ
อิสระซึ่งตนแทน 
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2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้คณะกรรมการเลือก และแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด และเลขานุการ
คณะกรรมการ โดยให้เรียกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะ
เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ปฎิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อการด าเนินงานของบริษัททั้งด้วยตนเอง หรือตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้อง
บริหารบริษัทตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างดีที่สุด รวมทั้งการค านึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
องค์กร 

 ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรือ
อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทได้ 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ าวันของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแล
การด าเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษัทท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 2. จัดท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดท างบประมาณที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท 
 3. ก าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน 
และก าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส าหรับพนักงาน 
 4. ติดตามและรายงานสภาวะฐานะบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด 
 5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร 
 6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยก ากับดูแลอื่นๆ 
 7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของบริษัท 
 8. ดูแลให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 9. มีอ านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัท เช่น 
การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก าหนดเงินเดือนและเงินอื่ นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และ
สวัสดิการต่างๆ 
 10. พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจ าวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทตามตารางอ านาจ
อนุมัติของบริษัท 
 11. มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 
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 12. มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษัทได้ก าหนดไว้ 

 ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็น
การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบต่อการด าเนินงานของบริษัททั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้บริหารอื่นในระดับถัดไปเป็นผู้ด าเนินการแทน 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดังต่อไปนี้ 
 3. เลขานุการบริษัท 
 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้อง
จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดท าและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี และเก็บรักษารายงาน
การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น 
นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ภายใต้
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนด อีกท้ังให้การสนับสนุนงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 
 เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต  ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบส าหรับ
เลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้ 
 1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
   - ทะเบียนกรรมการ 
    - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
   - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
 3. จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่
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เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรกัษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 
10 ปี นับแต่วันท่ีมีการจัดท าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว 
 4. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  
 หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 
 เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย 
 1. การตัดสินใจต้องกระท าบนพ้ืนฐานข้อมูลที่เช่ือโดยสุจริตว่าเพียงพอ 
 2. การตัดสินใจได้กระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น 
 3. กระท าการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ  
 4. กระท าการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
 5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้
ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนประกาศก าหนด 
 6. ไม่เข้าท าข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ
บริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าท่ีของตน 
 กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้น
จากต าแหน่ง  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่
เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 3. ให้ประธานกรรมการแจ้งช่ือเลขานุการบริษัท ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ภายใน 14 
วัน  นับแต่วันท่ีจัดให้มีผู้รับผิดชอบในต าแหน่งดังกล่าว 
 4. ด าเนินการแจ้งให้ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามข้อ 1.1 และ 
1.2 
 4. ภาวะผู้น าและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญในการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึงก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาและให้ความเห็นได้ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้
อย่างถูกต้อง   
 โดยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจะต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและ
ความเช่ียวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น า ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทั ศน์ 
ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทอยา่ง
ใกล้ชิด รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยใ์ห้
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่หลักในการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายโดยรวม ตลอดจนกลยุทธ์ส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยความรู้ความสามารถและความสุจริตรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้น รวมถึงการควบคุมก ากับฝ่ายบริหารจัดการของบริษัท ให้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
ตามข้อบังคับของกฎหมายและข้อก าหนดขององค์กรก ากับต่างๆ อีกทั้งให้ความความรู้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก ากับกูแล
กิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท ต้องด าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
  5. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการประเมินผลการปฎิบัติงานประจ าปีของตนเองทั้งคณะ และประเมินตนเอง
รายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีท่ีผ่านมา และเป็นโอกาสที่จะพิจารณาเรือ่งการอุทิศเวลาในการปฎิบัตหิน้าท่ี อีกทั้งยังช่วยปรับปรุง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ต้องจัดให้มีการประเมินผลปฎิบัติงานประจ าปีของตนเองและทั้ง
คณะ โดยผลการประเมินการปฎิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องดังกล่าว จะน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฎิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อ
ก าหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฎิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
 6. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม 
โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการ
ตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 
 2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน  
และค่าเบี้ยประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความ
รับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ และผู้บริหารที่บริษัทต้องการ 
 3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารเป็นประจ าทุกปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยผู้ที่ท าการประเมินดังกล่าวนั้นจะต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวผู้ถูกประเมิน 
 4. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ส่วนของกรรมการ ให้
คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ  
 5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน 
โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง   
 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะน าแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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 นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะท าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินท่ีได้จะถูกน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ี และน าไปใช้เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการต่อไป 
 8. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 คณะกรรมการบริษัท ต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัท มีระบบการคัดสรรพนักงานท่ีจะเข้ามารับผิดชอบใน
ต าแหน่งงานบริหารที่ส าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นไปตามกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
  บริษัทก าหนดระเบียบปฎิบัติให้การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการ
ด าเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท 
  นอกจากนี้ บริษัทก าหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่อง
การท ารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท 
รวมถึงต้องก ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท า
งบการเงินรวมได้ทันก าหนดด้วย 
 9.5 การดูแลเรื่องการใข้ข้อมูลภายใน 
  บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน 
ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy) โดยสรุปนโยบายส าคัญดังนี้ 
  1. บริษัทมีมาตราการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และแจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฎิบัติ โดยก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทเมื่อเข้ารับต าแหน่งครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

  ในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร ได้รายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้ง ให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดท าบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงและสรุปหลักเกณฑ์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการ
ประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวด้วย 

  2. นอกจากนี้ยังมีข้อก าหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน น าข้อมูลไปเปิดเผย
แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยก าหนดให้ปฎิบัติตามจรรยาบรรณในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและยุติธรรม  
โดยสม่ าเสมอ การไม่ปฎิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัยจะไดร้ับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพัก
งาน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง 

  ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
  ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 

           หน่วย  :  ล้านบาท 

ชื่อผูส้อบบญัช ี คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี คา่บรกิารอืน่ 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ( นายโชคชัย งามวุฒิกุล ) 2.74 0 

 9.7 การปฎิบัติตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

การเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรษิทัในคณะกรรมการชดุยอ่ยงวดป ี2562 

รายชือ่กรรมการ 
ประชมุ 

สามัญผูถ้อืหุ้น 
ประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ประชมุคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

ประชมุคณะกรรมการ 
บริหารความเสีย่ง 

1.  ดร.กิตติ  ยงค์สงวนชัย 1/1    

2.  นายอัษฎางค์  ศรีศุภรพันธ์ 1/1 5/5   

3.  นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักดิ์ 1/1 5/5 4/4  

4.  รศ.ศรัณย์  ชูเกียรติ 1/1 5/5  1/1 

5.  นายนิติพัทญ์  ยงค์สงวนชัย 1/1  4/4 1/1 

6.  นายนิทัศน์  ยงค์สงวนชัย 1/1    

7.  นายณัชชา  ยงค์สงวนชัย 1/1 5/5   

8.  นายอรรถสิทธิ์  มั่งมี 1/1 5/5   

9.  ดร.สิงห์ชัย  บุณยโยธิน  3/5   

หมายเหตุ * ดร.สิงห์ชัย บุญยโยธิน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
2 เมษายน 2562 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการทั้งคณะโดยรวม และคณะกรรมการ
ชุดย่อยทั้งคณะ และประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งมีการประเมินผลการปฎบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่ศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดท าขึ้น และจัดส่งให้บริษัทเพื่อน ามาปรับใช้ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อน ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยการประเมินผลการปฎิบัติงานของ
คณะกรรมการโดยรวมและคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ( Board Self 
Assessment) นั้นจัดท าขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งเป็นการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 ส าหรับกระบวนการในการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคลนั้นคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมิน และความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป โดยมีหัวข้อและผลการประเมินในปี 2562 ท่ี
ระดับผลการประเมินดังนี้ 
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 การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวม มีหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการการท าหน้าที่ของ
กรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารสรุปผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการทั่งคณะโดยภาพรวม มีคะแนนอยู่ท่ี 235.89 คิดเป็น 98.28% ระดับ “เห็นด้วยอย่างมาก” 

 ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการเปน็รายบุคคล มีหัวข้อการประเมิน 3 ห้วข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบตัิ
ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ สรุปผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคล มีคะแนนอยู่ที่ 43.78 คิดเป็น 99.50% ระดับ “เห็นด้วยอย่างมาก” 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะโดยภาพรวม 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรหิาร ซึ่งมีหน้าประเมินผลการปฎิบัตงิานของตนเองและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานเป็นรายคณะ และได้
เสนอผลการประเมินผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนนอยูที่  147.34 คิดเป็น 99.55% 

ระดับ “เห็นด้วยอย่างมาก” 

ผลการประเมินผลงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ด าเนินการจัดท าแบบประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการ
ประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด (แบบประเมินผลงาน CEO) โดยแบ่งการประเมินเป็น (1) ความเป็นผู้น า (2) 
การก าหนดกลยุทธ์ (3) การปฎิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฎิบัติทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) 
ความสัมพันธ์กับภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดต าแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑแ์ละ
บริการ (10) คุณลักษณะส่วนตัว 

โดยมีกระบวนการ ในการประเมินดังน้ี 
1.  คณะกรรมการบริษัทด าเนินการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2.  เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและน าเสนอผลการประเมนิประสทิธิภาพการด าเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอ่
คณะกรรมการบริษัท 
หลักปฏิบัติที่ 5.  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
 1. การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น 
 บริษัทให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงก าหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 แนวทางปฎิบัติที่ดี 
 บุคลากรทุกระดับของบริษัท ต้องปฎิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ดังน้ี 
 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 2. ก าหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือการท าสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีหลักฐานประกอบ
อย่างชัดเจนและมีการก าหนดอ านาจอนุมัติอย่างเหมาะสมและรัดกุม 
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 3. ก าหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรม
ทางการเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 4. ก าหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิ่งของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลส่อให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการทุจริต
หรือการให้สินบน หากเป็นการรับของขวัญควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้อง
ตระหนักว่าการกระท าใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 5. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับของบริษัทให้รับทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อน าไปปฏิบัติโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการ
สื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น 
 6. ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ันในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยอันส่อให้เกิดการทุจริต
และการประพฤติมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทโดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและหลักฐาน
ต่างๆ ไปยังบริษัท โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต์  อีเมล์ หรือ จดหมาย 
 7. จัดท ากลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการก าหนดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ให้เป็นความลับกรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกด าเนินการลงโทษทาง
วินัย 
 8. ก าหนดบทลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีมีกระท าการทุจริตคอร์รัปช่ันหรือสนับสนุนการกระท าท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะด าเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณ ีเช่น ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ลดค่าจ้าง พักงาน 
เลิกจ้าง และด าเนินคดีตามกฏหมาย เป็นต้น 
 9. ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงานตามล าดับขั้นของสายงานการบังคับบัญชา ของผู้กระท าการทุจริต จนกระทั่ง
ถึง คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 
 ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น ร่วมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการ
ทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน  การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ  การได้มา
หรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

 2. การมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัท ถือเป็นนโยบายส าคัญที่จะไม่ให้กรรมการบริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน บริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ บริษัท หลีกเลี่ยงการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท หรือในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนั้น 
คณะกรรมการ บริษัท จะดูแลให้การท ารายการนั้น มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 
 ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ บริษัท 
จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 
 บริษัท ถือเป็นนโยบายส าคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดเป็นข้อปฏิบัติส าหรับกรรมการผู้บรหิาร และพนักงานของบริษัท ดังต่อไปนี้ 
 แนวทางปฎิบัติที่ดี 
 1. หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
 2. ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของ บริษัท ให้ท ารายการนั้นเสมือนการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 
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 3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียนอย่างเคร่งครัด 
 4. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 5. กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ การไป
ด ารงต าแหน่งน้ันจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ บริษัท และการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรงในบริษัท 
 3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บริษัทก าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษัททุกคนท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ค าสั่ง บริษัท และตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนด และบริษัทได้ จัดให้มีการบริหารความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 ทั้งนี้ พนักงานบริษัท ทุกคนมีหน้าท่ี และข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบริษัทที่อยู่ในความครอบครอง หรือหน้าที่
รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความส าคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง 
 2. มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของบริษัท ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัท และผู้อื่น เช่น ใช้
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อช่ือเสียง และทรัพย์สิน รบกวน หรือก่อความร าคาญต่อ
การท างานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียง
ที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งไม่น าไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว หรือการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
 3. ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
 4. ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่ส าคัญทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่
ส าคัญทางธุรกิจกับ Website ที่ไม่มีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล 
 5. กรณีที่พนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ ซึ่งเป็นพนักงานของผู้รับจ้างของบริษัท เข้าใช้ระบบสารสนเทศของ
บริษัท ได้นั้น พนักงานผู้ขออนุญาตต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
บริษัท 
 6. บริษัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่า
พนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอันควร เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัท 
 7. หากบริษัทพบว่า พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณา
ลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
 4. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร 
 บริษัทมีนโยบายในก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทได้ โดยมีการจัดท านโยบายดังนี้ 
 1. นโยบายในการจัดสรรและการบริหารด้านทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่รวมถึงการบริหารและการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
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 3. นโยบายและมาตราการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

หลักปฏิบัติที่ 6.  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมั่นได้ว่า บริษัท โดยคณะกรรมการมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์การ
ด าเนินการ มีระบบการติดตามและวัดผลการบริหารงานของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รับผิดชอบต่อ
ผลของการปฎิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 1. คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ใน
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึง
ความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติใน
ธุรกรรมนั้นๆ 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ จะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและหรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงาน
ประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 
 3. บริษัท ได้แจ้งโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและด าเนินงานของกิจการต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้เข้าใจถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในข้อต งลงภายใน
กิจการของครอบครัวไม่ว่าจะมีลายลักษณ์อักษรหรือไม่ และรับทราบถึงข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ซึ่งมีผลต่อ
อ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ข้อตกลงดังกล่าวมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ และหากมีข้อตกลงใดๆ ที่อาจจะกระทบต่อกิจการแล้ว คณะกรรมการก็จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามสมควร 
 การบริหารความเสี่ยง 
 1. คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จดังกล่าว จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับ
คณะกรรมการบริษัท และกก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีส าคัญต่างๆ ของบริษัท ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 2. คณะกรรมการบริษัท สอบทานให้มีการปฎิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งให้ค าแนะน าใน
การบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ สอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
จดัการความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 ระบบการควบคุมภายใน 
 1. คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ต้องสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน / การบริหารความเสี่ยง และรายผลการสอบทานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

 2. ผู้บริหารระดับสูง : ต้องจัดระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการปลูกฝังให้พนักงานมี
วินัย มีความรู้ความเข้าใจมีทัศคติที่ดี และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและควบคุมภายใน 

 3. ผู้บริหารระดับกลาง : ต้องจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ มีการ
ประเมินผล ปรับปรุงสอบทาน และปฎิบัติตามระบบท่ีวางไว้ 
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 4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน:  
 ต้องรับผิดชอบการสอบทาน การประเมินการควบคุมภายในสนับสนุนกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี การ

ควบคุมและการบริหารความเสี่ยง 

 ต้องเสนอแนะมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และการด าเนินการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่หน่วยงานต่างๆ ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์สภาพแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 5. พนักงานทุกระดับ: ต้องปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารความ
เสี่ยงท่ีตัวเองรับผิดชอบของบริษัท 
 6. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีในทุกๆ ด้าน ที่ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันท่ีอาจเกิดขึ้น
ต่อบริษัท และจัดท ากรอบการควบคุมภายในขององค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันใน
ระดับกระบวนการ (Process Level) และก าหนดให้มีกระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เป็นประจ า เพื่อให้
ความมั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ 
 ความถูกต้องของการบันทึกรายการทางบัญชี / การเงิน 
 1. การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทจะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจ ากัดหรอื
ข้อยกเว้นในลักษณะใด 
 2. การลงรายการบัญชี และการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม 
 3. บุคลากรทุกระดับต้องด าเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด และค าสั่งต่าง ๆ ของ
บริษัท รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ 
และทันเวลา เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดท า และการประเมินรายงานทางการบัญชีและการเงิน สามารถ
บันทึก และจัดท ารายงานทางการบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัท ลงในระบบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้อง 
และครบถ้วน 
 รายงานทางการบัญชีและการเงิน 
 1. พนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การบัญชี และการเงิน หรือข้อมูลรายการทางด้านปฏิบัติการ 
 2. พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางบัญชีและการเงิน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบ 
 3. พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการ จัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูล รายการทางธุรกิจ 

  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 1. บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อก าหนด และค าสั่ ง เพื่อให้การจัดท าบัญชีและ
บันทึกทางการเงินของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
 2. บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และความซื่อตรง ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล โดยความ
ซื่อตรงดังกล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมด้วย 
 รายงานของคณะกรรมการ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ จะท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้สอบ
บัญชีมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทาง
การเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
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อนุญาต รวมทั้งจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
อย่างครบถ้วน และสม่ าเสมอ 
 2. คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและมีจ านวนเพียงพอ และจะดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้สะท้อนฐานะทางการเงินและผล
การด าเนินงานอย่างเพียงพอแก่สาธารณะ 
 การดูแลฐานะทางการเงินของกิจการ 
 1. คณะกรรมการบริษัท จะก ากับให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ ท าให้คณธกรรมการสามารถรับทราบฐานะทางการเงินของกิจการตลอดเวลาและสามารถ
แก้ปัญหาได้แต่เนิ่นๆหากเริ่มมีสัญญาณบ่งช้ีเรื่องปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้  
 2. การอนุมัติท ารายการใดๆหรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองว่าการ
ท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี้ 
หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหา คณะกรรมการจะท าการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทมีแผนการที่จะแก้ไขปัญหาของกิจการ หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้อย่างสมเหตุสมผล โดยค านึงถึง
สทิธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
 จรรยาบรรณ 
 บริษัท ได้ก าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ า 
 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าว 
 1. เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการเจริญเติบโตอย่างยั่นยืนและมั่นคง 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 3. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังโดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมี
ความเป็นอิสระทั้งในด้านการตัดสินใจและการกระท า โดยไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับการปฎิบัติหน้าที่ของตนในภายหลัง 
 4. ให้อ านาจผู้ในการด าเนินงานประจ าวันของบริษัท อย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปชี้น าการด าเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผล
สมควร 
 5. ไม่ควรมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ ในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกันกับ
บริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท ให้รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวตามที่กฎหมายก าหนด 
 6. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มทีแ่ละ
มีประสิทธิภาพ 
 7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการปฎิบัติงานให้แก่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 8. ไม่กระท าการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลอื่น 
 9. มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว
และเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท 
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 10. ยึดถือและปฎิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และน ามาใช้ในการปฎิบัติหน้าที่รวมทั้งเป็นผู้ น าในเรื่อง
จริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฎิบัติงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

หลักปฏิบัติที่ 7.  รักษาตความน่าเชื่อถือทางการเงินะการเปิดเผยข้อมูล 
 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรงใส 
 บริษัทตระหนักดีถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุ
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทาง
และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.mitsibleasing.com    
 ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น บริษัทได้
มอบหมายให้ เลขานุการฝ่ายบริหาร ท าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี                 
งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทาน
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 
 บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการ
กระท าผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัทรวมถึงความบกพร่องของระบบ
ควบคุมภายในจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นโดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ Email ดังนี ้

Email ชื่อ ต าแหนง่ 
sec_com@mitsibleasing.com นายชัชวัสส์  นิยมราษฏร ์ เลขานุการบริษัท 

หรือส่งจดหมายมาที่ 
 บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลส าโรงเหนือ  
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 (ส านักเลขานุการบริษัท) หรือ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 -2743-8787 
ต่อ 904 
 ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับและจ ากัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลโดย
เปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ผู้
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ หากปรากฎว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือ
ปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษัทจะลงโทษผู้นั้นในข้ันเด็ดขาด 

หลักปฏิบัติที่ 8.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ท้ังในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนใน
หลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะ
ได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่อง
ส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญ
และมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

http://www.mitsibleasing.com/
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 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
 1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี 
พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงวัน
ประชุม ส่วนกรณีวาระส าคัญนั้นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 14 วัน ก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการ
พิจารณา เช่น กรณีมีวาระเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการส าคัญ ได้แก่ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจ ากัด (PP) ใน
ราคาต่ า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้กับกรรมการและพนักงาน (ESOP) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท 
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ เป็นต้น และลง
ประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม 
 2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 28 วัน พร้อมทั้ง
ช้ีแจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 
 3. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรสของเลขานุการบริษัท ได้แก่ sec_com@mitsibleasing.com 
 4. บริษัทมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประ ชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะใช้สถานที่ซึ่ง
สะดวกแก่การเดินทาง  รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 
 5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็น
ต่างๆ อย่างอิสระและเทา่เทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผูบ้ริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค าถาม
และให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม 
 6. บริษัทจะให้ท าการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท าการถัดไปผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บันทึก
รายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม 
 7. คณะกรรมการจะส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนน
เพื่อแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการรายงาน
ข้อมูลให้แก่ผู้ที่มาประชุมได้รับทราบ 
 ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นประธานท่ีประชุมของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาส าหรับแต่วาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือประชุมอย่างเหมาะสม 
 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
 บริษัท จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้น โดย
หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัท ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดย
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาด าเนินการให้เหมาะสม
ในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณี
เป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องส าคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะ
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เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดย
บริษัทจะด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น  
 การด าเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามล าดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ
ครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุม
แทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตามล าดับวาระที่ก าหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติ
เป็นรายบุคคล 
 นอกจากน้ี บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วั นก่อนมีการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ช่ัวโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย 
 บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบท
ก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่ส มรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการ 
ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 
 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร
ของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากน้ี บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงก าหนดให้
พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม 
 2. ก ากับดูแลการด าเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ดี และมีการน าเสนอ
รายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอ่ืนๆ โดยสม่ าเสมอและครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการส่ง
จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 
 3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ 
 4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร 
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 5. บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 พนักงาน :  บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งบริษัทจึงก าหนดนโยบายให้มี
การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล 
 2. รักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
 3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น 
 4. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ อาทิ การจัดอบรม
สัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างท่ัวถึงกับพนักงานทุกคน  
 5. ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจลักษณะของงานผลการ
ปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว 
 6. หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน 
 7. จัดให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับโดยมีคู่มอืพนักงานซึ่งก าหนดระเบียบข้อบังคบั
การท างาน คู่มือประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
 8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน 
 คู่แข่ง : บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทช้ันน าในธุรกิจภายใต้การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้  
 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า 
 4. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า 
 คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและค ามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 
 ลูกค้า  :  บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาสินค้าและบริการภายใต้หลักการด าเนินงานดังน้ี 
 1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 2. ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขท่ีเป็นธรรม  

 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบรกิารที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการ
กล่าวเกินความเป็นจริงทั้ง ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 
 4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่ อที่บริษัทจะได้ป้องกันแก้ไข
ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป 
 5. รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ  
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 เจ้าหนี ้ :  บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทยึดหลกั
ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือท่ีได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 
 2. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบ 
 ชุมชนและสงัคม  :  บริษัทให้ความส าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้ 
 1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ และปฏิบัติกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด 
 2. มีนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือ 
 3. ปฏิบัติกันภายในองค์กรส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
 4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 
 5. ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ท้ังที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 
 6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี 
 7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อัน
เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานของรฐั  :  บริษัทมุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทจะ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี 

สรุปตารางอ านาจอนุมัติรายการที่ส าคัญ 

รายละเอยีดการปฏบิตังิาน 
ต าแหนง่ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรษิทั 

1. ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุนในประจ าปี พิจารณาอนุมัติเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการต่อไป 

- / 

2. ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุนเพิ่มระหว่างปี ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 30 ล้านบาท 

3. การอนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายการลงทุน  
   ในสินทรัพย์ที่อยู่นอกเหนืองบประมาณ 

ไม่เกิน 5 ล้านบาท - ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

4. การซ้ือทรัพย์สิน, พัสดุ  ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 4 ล้านบาท 

5. การซ้ือทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 300,000 บาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

6. การซ้ือสินค้า การด าเนินการปกติ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

7. การลดวงเงินสินเชื่อ  ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 30 ล้านบาท 

8. การอนุมัติการก่อหนี้หรือกู้ยืมเงินที่ผูกพันต่อบริษัท ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 150 ล้านบาท ไม่เกิน 300 ล้านบาท 

หมายเหตุ :  - อ านาจอนุมัติดังกล่าวเป็นการพิจารณาต่อคร้ัง 
 - ตารางอ านาจอนุมัติข้างต้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

- กรณีบริษัทจะเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อ านาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การท า ”รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ตามมาตรา 
89/12 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง รายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ควบคู่ด้วย 
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- กรณีบริษัทจะเข้าท ารายการซ้ือหรือขายสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อ านาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การท า “รายการได้มา
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การได้มาจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ควบคู่ด้วย 

   -   บริษัทพิจารณาวงเงินในการประมูลโครงการจากมูลค่าโครงการที่เคยก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทในอดีตประกอบ
กับแผนงานในอนาคตของบริษัท 
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10.  ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Corpotate Social Responsibilities : CSR) 

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตของชุมนุมในทุกๆ พื้นที่ท่ีเข้าไปด าเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติสากล โดยให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม ของชุมชนและ
สังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีหลักการปฏิบัติตามแนวกิจการเพื่อสังคมตามภายใต้กรอบคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบัติต่างๆตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่
จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งก าหนดหลักการ 9 ข้อ ได้แก ่

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค 
6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
9. การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายภาพรวม :  
 10.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดี
ต่อบริษัทในระยะยาว 

แนวปฏิบัติ 
1. หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มี กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วน  
2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน  
3. ไม่สนับสนุนการด าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์  
4. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า 

รวมถึงมีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น 
5. รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความส าคัญของการ ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการ 
 กรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ 

 10.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
 บริษัทให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตส านึก

และค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงก าหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและสื่อสารให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

แนวปฏิบัติ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้า ที่ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยไม่เข้าไป

เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท าท่ีเข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท 
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2. ก าหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือการท าสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีหลักฐานประกอบอย่าง
ชัดเจนและมีการก าหนดอ านาจอนุมัติอย่างเหมาะสมและรัดกุม 

3. ก าหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเ งินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรม
ทางการเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

4. ก าหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิ่งของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลส่อให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการทุจริตหรือ
การให้สินบน หากเป็นการรับของขวัญควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้อง
ตระหนักว่าการกระท าใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

5. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ของบริษัทให้รับทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อน าไปปฏิบัติโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการ
สื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น 

6. ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยอันส่อให้เกิดการทุจริตและ
การประพฤติมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทโดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและ
หลักฐานต่างๆ ไปยังบริษัท โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต์  อีเมล หรือ จดหมาย 

7. จัดท ากลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการก าหนดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสให้
เป็นความลับกรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกด าเนินการ
ลงโทษทางวินัย 

8. ก าหนดบทลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีกระท าการทุจริตคอร์รัปช่ันหรือสนับสนุนการกระท าที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยจะด าเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ลด
ค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และด าเนินคดีตามกฏหมาย เป็นต้น 

9. ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงานตามล าดับขั้นของสายงานการบังคับบัญชา ของผู้กระท าการทุจริต จนกระทั่งถึง 
คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

10. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น ร่วมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการ
ทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน  การที่ผู้บริ หาร
สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
รายงานที่ส าคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

 10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 แนวปฏิบัติ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิ มนุษยชน  

2. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัตติามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัตติาม
หลักการสิทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทใน
เครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า  

 10.4 กาปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 แนวปฏิบัติ 

1. บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นก าเนิดเช้ือชาติ เพศ อายุ สี
ผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบัติงาน 
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2. บริษัทให้โอกาสบุคลากรของ บริษัท ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรง
กระตุ้นในการท างาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีก
ทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษัท ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

3. บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม 
ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งท าแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่จะเป็น
การจ าเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานท่ีไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน 

4. บุคลากรของบริษัท ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับค าสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้าม
สายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจ าเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัท ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคลากรของบริษัท จะเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล 

5. บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกของบริษัท ในหน้าที่อย่างเต็มที่ 
ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าท่ี หรือสวัสดิการที่ตน
มีสิทธิโดยชอบ 

6. บุคลากรของบริษัท ต้องมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การ
งาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท 

7. บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ช่ือ และต าแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทเป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ช่ือของ
บริษัท หรือต าแหน่งในบริษัท ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด 

8. บุคลากรของบริษัท ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัท จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้ง
กิจกรรมเพื่อสังคมที่ บริษัท จัดขึ้น 

9. ห้ามบุคลากรของบริษัทกระท าการที่ก่อความเดือดร้อน ร าคาญ บั่นทอนก าลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือ
รบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อ
ธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึง การละล่วงทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร ทั้ง
ทางวาจาและการสัมผัส 

 10.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค 
บริษัทค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้

สินค้าและบริการที่บริษัทผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค 
แนวปฏิบัติ 
1. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ

ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องบุคลากรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ด้วย
ราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จ ากัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมส าหรับผู้บริโภค 

2. บริษัทต้องไม่ท าการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือท าให้หลงเช่ือในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัท 
3. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นมีความส าคัญยิ่ง 

บริษัทต้องก าหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่อง
ความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง 

 10.6 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 บริษัทเป็นบริษัทท่ีอยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคมบริษัทย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนา และคืนก าไร

สู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทถือเป็นหน้าท่ีและเป็นนโยบายหลัก
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ในการให้ความส าคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมท านุบ ารุงศาสนา 
สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
ที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

แนวปฏิบัติ 
1. บริษัทมุ่งที่จะท าความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบของ

บริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของบริษัทในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ 
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป อย่างทันสถานการณ์ 

2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. บริษัทจะค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ 

4. บริษัทปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัท ทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ความส าคัญในการท าธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจ านงเดียวกันกับบริษัทในเรื่ องความรับผิดชอบต่อ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้น าในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง 

5. บริษัทจะคืนก าไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ กิจกรรมที่จะกระท า
ต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาค จะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่าน าไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่าง
แท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน 

10.7 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทมุ่ง

ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีด าเนินชีวิตประจ าวันของ
บุคลากรของบริษัท เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง  

แนวปฏิบัติที่ดี 
1. บริษัทส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องส าคัญโดยจัดท าข้อก าหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอ

นามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทต้องศึกษา และ
ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อก าหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. บริษัทจะด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอัคคีภัยการ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างานทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายการละเมดิระบบรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติงานไม่
ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภยัต่อบุคลากรของ บริษัทและ
มีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจ า ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการ
รายงานอุบัติเหตุอุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ 

3. บริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัท
พนักงานของผู้รับจ้างตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบียบขั้นตอนวิธี
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ปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตลอดจนน าไปยึดถือปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 

4. บริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุคลากรของ บริษัทยุติ
การปฏิบัติงานเท่าที่ท าได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อด าเนินการแก้ไข หรือ
วางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด 

10.8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม  
 บริษัทน าแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ 

ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม 
แนวปฏิบัติ 
1. ส ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้ เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และ
วิเคราะห์กระบวนการท างานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรม
ทางธุรกิจ  

2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้
ปฏิบัติตาม 

3. วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ด าเนินการต่อเนื่องอย่างไม่
หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การสร้างผลก าไรของธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน  

 10.9 การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกฝ่าย 
แนวทางปฏิบัติ 
1. จัดท ารายงานเปิดเผยการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่คลอบคลุมการด าเนินการด้านธุรกิจ ด้ านสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย และด้านสังคม 
2.  จัดท าข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วนั้น บริษัทยังให้
ความส าคัญในทางปฏิบัติส าหรับการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในกระบวนการท างานหลักของกิจการ (CSR in Process) และการ
จัดตั้งโครงการ การบริจาค หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสังคม (CSR after Process) ดังต่อไปนี้ 
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CSR in Process หลักการด าเนินการของบริษัท 
ในฐานะที่บริษัทด าเนินกิจการกับลูกค้าผู้ขับรถแท็กซี่ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก บริษัทจึงมีหลักการการท างานแบบ MITSIB ดังที่
กล่าวไปแล้วในข้างต้น คือมีความหมายดังต่อไปนี้ 

- M :  Morality (ยึดมั่นคุณธรรม) 
- I :  Integrity (ซื่อสัตย์ สุจริต ปลอดคอรัปช่ัน) 
- T :  Teamwork (ท างานเป็นทีม) 
- S :  Service mind (ให้บริการด้วยใจ) 
- I :  Identity (คงความเป็นเอกลักษณ์ที่ดี) 
- B :  Best (ท าให้ดีที่สุด) 

ด้วยหลักการข้างต้น ท าให้บริษัทด าเนินงานด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมเสมอมาท าให้บริษัทไม่เคยมีคดีความ
ฟ้องร้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน การติดตามหนี้สินที่ผ่านมาก็เป็นด้วยความละมุนละม่อมและจบลงด้วยดีด้วยวิธีการ
หาทางออกร่วมกันท่ีได้ผลดีที่สุด 

บริษัทตระหนักถึงสภาพสังคมในปัจจุบันที่ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทคือผู้ขับแท็กซี่นั้น มักเป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่มีสินทรัพย์
มากพอที่จะผ่านการพิจารณาการให้สนิเช่ือของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มกีฎระเบียบเข้มงวด ซึ่งถือเป็นโอกาสของบริษัทท่ีจะท า
ธุรกิจให้สินเช่ือแก่ลูกค้าโดยมีหลักการในการให้สินเชื่อที่ผ่อนปรนกว่า การประกอบกิจการของบริษัทจึงถือเป็นการเปิดโอกาสของ
ลูกค้าให้สามารถประกอบอาชีพโดยมีรถแท็กซี่เป็นของตนเองได้ ซึ่งดีกว่าการเช่าแท็กซี่เป็นรายวันที่ลูกค้าไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ
สินทรัพย์ อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพท่ีสุจริตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

บริษัทตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสูงที่สุดไปในคราวเดียวกัน ดังนั้น วิธีการคัดเลือก
ลูกค้าของบริษัทจึงมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาสนิเช่ือ (Credit Scoring) ที่น่าเชื่อถือ โดยบริษัทได้ด าเนินการธุรกิจด้านการ
ปล่อยสินเชื่อมายาวนานท าให้มีข้อมูลของผู้รับสินเชื่ออยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้บริษัทสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์
ทางสถิติจนได้หลักเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาสินเช่ือที่น่าเช่ือถือ สามารถคัดกรองเลือกลูกค้าที่มีความสามารถในการผ่อนช าระ
หนี้ได้ มิใช่รับลูกค้าทุกรายโดยไม่ค านึงถึงความสามารถในการช าระหนี้อันอาจจะท าให้เกิดภาวะหนี้เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และท า
ความสูญเสียให้แก่ตัวบริษัท อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาอันเกิดมาจากตัวลูกค้าเองที่ไม่สามารถผ่อนช าระได้ย่อมมีฐานะทาง
การเงินท่ีเลวร้ายลงอันอาจเป็นเหตุท าให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา 

CSR after Process กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
บริษัทมีความตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้มีการคิดโครงการที่ช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

ที่บริษัทอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและถาวรพร้อมไปด้วยกันดังจะเห็นจากโครงการดังต่อไปนี ้
 บริษัทมีโครงการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาความสามารถของลูกค้า โดยที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเปิดโครงการ TAXI EASY 

ENGLISH ซึ่งเป็นโครงการอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ขับแท็กซี่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
เพียงพอที่จะสนทนากับชาวต่างชาติเพื่อท าการให้บริการแก่ชาวต่างชาติลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการทุกปี 
ซึ่งครั้งที่ 4 ได้จัดโครงการดังกล่าวเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

 บริษัทเปิดศูนย์ส่งเสริมความรู้และให้บริการปรึกษาด้านการซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์ฟรีแก่ผู้ขับแท็กซี่ เพื่อช่วยเหลือ                
ผู้ขับรถแท็กซี่ในประเทศท่ีพบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับรถแท็กซี่ โดยให้ค าปรึกษาเบื้องต้นหรือแนะน าสถานท่ีหรือหน่วยงาน
ต่างๆที่สามารถซ่อมแซมรถแท็กซี่ รวมถึงแก้ปัญหาที่ผู้ขับขี่ก าลังประสบปัญหา ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและสามารถ
ประกอบอาชีพผู้ขับข่ีรถแท็กซี่ได้ตามปกติ 

 โครงการร่วมบริจาคโลหิต 
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 โครงการมิตรสิบปันรักให้น้องเพื่อคืนก าไรให้แก่สังคมและแบ่งปันความรักเพื่อให้พนักงานบริษัทมิตรสิบเห็ น
ความส าคัญของการเสียสละและรู้จักให้ผู้อื่น 

บริษัทมีนโนบายในการด าเนินในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 1. การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น 
 บริษัทให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงก าหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 แนวทางปฎิบัติที่ดี 
 บุคลากรทุกระดับของบริษัท ต้องปฎิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ดังน้ี 
 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 2. ก าหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือการท าสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีหลักฐานประกอบ
อย่างชัดเจนและมีการก าหนดอ านาจอนุมัติอย่างเหมาะสมและรัดกุม 
 3. ก าหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรม
ทางการเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 4. ก าหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิ่งของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลส่อให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการทุจริต
หรือการให้สินบน หากเป็นการรับของขวัญควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้อง
ตระหนักว่าการกระท าใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 5. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับของบริษัทให้รับทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อน าไปปฏิบัติโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการ
สื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น 
 6. ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปัช่ันในกรณีที่พบเหตกุารณท์ี่น่าสงสยัอันส่อให้เกิดการทจุรติ
และการประพฤติมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทโดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและหลักฐาน
ต่างๆ ไปยังบริษัท โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต์  อีเมล์ หรือ จดหมาย 
 7. จัดท ากลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการก าหนดข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสให้เป็นความลับกรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกด าเนินการ
ลงโทษทางวินัย 
 8. ก าหนดบทลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีกระท าการทุจริตคอร์รัปช่ันหรือสนับสนุนการกระท าที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยจะด าเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ลด
ค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และด าเนินคดีตามกฏหมาย เป็นต้น 
 9. ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงานตามล าดับขั้นของสายงานการบังคับบัญชา ของผู้กระท าการทุจริต จนกระทั่ง
ถึง คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 
  ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น ร่วมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการ
ทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ การได้มาหรือ
ใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
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 2. การมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัท ถือเป็นนโยบายส าคัญที่จะไม่ให้กรรมการบริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน บริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ บริษัท หลีกเลี่ยงการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กั บ บริษัท หรือในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนั้น 
คณะกรรมการ บริษัท จะดูแลให้การท ารายการนั้น มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 
 ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ บริษัท จะ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 
 บริษัท ถือเป็นนโยบายส าคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดเป็นข้อปฏิบัติส าหรับกรรมการผู้บรหิาร และพนักงานของบริษัท ดังต่อไปนี้ 
 แนวทางปฎิบัติที่ดี 
 1. หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
 2. ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของ บริษัท ให้ท ารายการนั้นเสมือนการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 
 3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียนอย่างเคร่งครัด 
 4. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 5. กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ การไปด ารง
ต าแหน่งน้ันจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ บริษัท และการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรงในบริษัท 
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11.  การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

  11.1   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม

ทั้งในด้านการเงิน การบริหารการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization 
of Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

อีกทั้งบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบมีประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง การประเมิน และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อน าไปถือ
ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและใช้ควบคุมความเสี่ยงองค์กร 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง่มีคณะกรรมการตรวจสอบครบท้ัง 3 คน อัพเดทเป็นข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการ
ล่าสุดปี 2563 (รอบที่อนุมัติงบปี)  เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ  

1)  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม  
2)  ด้านการบริหารความเสี่ยง  
3)  ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
4)  ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  
5)  ด้านระบบการติดตาม  
ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสมส าหรับการด าเนินงานธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของส านักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงมีระบบควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การพิจารณา
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังก าหนดนโยบายเพิ่อเพิมความระมัดระวังในการท าธุรกรรมดังกล่าว 
โดยพิจารณาอนุมัติการท าธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจากผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในธุรกรรมดั งกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญเรื่องการก ากับองค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มากข้ึน 

  11.2 ขอ้สงัเกตจากผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
นายบรรจง พิชญประสาธน์ ซึ่งขณะนั้นสังกัดบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้เข้า

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ต่อมา นายบรรจง พิชญประสาธน์ ซึ่งได้ย้ายมาสังกัดบริษัท 
สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งท าการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมภายในทางการบัญชีของบริษัทตามที่เห็นว่าจ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้
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รัดกุมและเหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อแสดงว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2561 ผู้ตรวจสอบบัญชีได้รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่า ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ตรวจสอบบัญชี
ได้รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่า ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 และจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 
2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9728 สังกัดบริษัท                  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม 2562 ผู้สอบบัญชีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชียังไม่ได้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท จึง
ไม่อาจแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าว 

เพิ่มข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการล่าสุดปี 2563 (รอบท่ีอนุมัติงบปี)   

 11.3 ขอ้สงัเกตของผูต้รวจสอบภายในเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในของบรษิทั  
บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด (“IA”) เข้าท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่งบริษัท เจพี 

ทิพ ออดิท จ ากัด มีนายณภัทร คงยะฤทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (รายละเอียด
ประวัติผู้ตรวจสอบภายในปรากฎตามเอกสารแนบ 2) บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท ตั้งแต่ปี 2558 โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้า Overview ทุกระบบในช่วงต้นของการเข้าตรวจสอบภายในแล้ว และได้มีการ
จัดท าแผนงานตรวจสอบประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ รวมถึงประเมิน ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้อง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อจัดท ารายงานการตรวจสอบภายในส าหรับน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการจัดท ารายงานการตรวจสอบภายใน และเสนอต่อคณะกรรมการ
และคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 11.4 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน มีปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และ
มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการจัดการ โดยมี รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ นายพงษ์ไชย 
เกษมทวีศักดิ์ และ ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน เป็นกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทุกท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือพนักงานของบริษัท และมี
นางสาววารุณี นนทศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ และความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึง
สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานงบการเงินการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการ
สอบทานรายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ในปี 2562 ได้มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 5 ครั้ง  คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม
เพรียงทุกครั้ง โดยได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องเพียงพอ และผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีรายงาน
ทางการเงินท่ีถูกต้องเพียงพอ และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2562 ได้
จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินการปฎิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะอยู่ระดับเห็น
ด้วยอย่างมาก 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของ
บริษัทฯ และงบการเงินรวม โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีทุกครั้ง ได้สอบถามในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเพียงพอ
ในการเปิดเผยข้อมูล และผลกระทบต่องบการเงินจากการใช้ประกาศมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดงบการเงินเป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ตามรายงานและความเห็นของผู้สอบบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ 
และทันเวลา สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 
 ส าหรับระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในประจ าไตรมาสและประจ าปี พร้อมท้ังได้
ให้ข้อแนะน า และติดตามการด าเนินการแก้ไข ในประเด็นท่ีมีนัยส าคัญ เพื่อการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และการควบคุมภายในท่ีเพียงพ อ 
นอกจากนี้ได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบภายใน และแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การขยายธุรกิจด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และมีความเห็นว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี  2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  ได้แก่ นางสาวพรรณ
ทิพย์ กุลสันติธ ารงค์ เลขทะเบียน 4208 หรือนางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล เลขทะเบียน 9441 หรือนางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 10566 หรือนางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง เลขทะเบียน 10728 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2563 และก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท  และในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ีจ ากัด มาปฏิบัติงานแทนได ้
 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความอิสระในการสอบทาน
งบการเงิน การควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และการสอบทานรายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เพียงพอ ตามกฎหมาย และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 
            รศ       รศ.ศรัณย์  ชูเกียรติ        เกียรติ           
ติ                                                                        รศ.ศรัณย์  ชูเกียรติ 
                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                              24 กุมภาพันธ์ 2562



                                                                                                      บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
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12.  รายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้จากงบการเงนิประจ าป ี2562 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นการท ารายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการท ารายการกับบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี ้

ล าดบั บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
1. กลุ่มนามสกุล ยงค์สงวนชัย กรรมการ ถือหุ้น 

  ร้อยละ 
1. นายด ารงค์  ยงค์สงวนชัย (บิดา)       -  6.75 
2. นายกิตติ  ยงค์สงวนชัย (บุตรคนท่ี 1)            -      - 
3. นางน้ าผึ้ง  พิสิษฐ์กุล (ภรรยาบุตรคนท่ี 1)                                        -           3.28 
4. นางสาวศรัณย์ญา ยงค์สงวนชัย (บุตรของบุตรคนท่ี 1)                          -          0.71 
5. นางสาวญาณินท์ ยงค์สงวนชัย (บุตรของบุตรคนท่ี 1)                           -     0.76  
6. นายชรินทร์  ยงค์สงวนชัย (บตรคนท่ี 2)            -  3.37 
7. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย (บุตรของบุตรคนท่ี 2)  กรรมการ 1.84 
8. นางสาวณัฐธิดา ยงค์สงวนชัย (บุตรของบุตรคนท่ี 2)                             -          0.76 
9. นายนิพนธ์ ยงค์สงวนชัย (บุตรคนท่ี 3)      - 3.37 
10. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย (บุตรคนท่ี 4) กรรมการ 3.37 
11. นายนิรันดร์ ยงค์สงวนชัย (บุตรคนท่ี 5)      -          3.37 
12. นางสาวศิริพร ยงค์สงวนชัย (บุตรคนท่ี 6)      - 3.37 
13. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย (บุตรคนท่ี 7) กรรมการ 4.24 
14. นางสาวสญาค์มณท์ อภิกิจธนพล (ภรรยาบุตรคนท่ี 7)       - 1.78 
15. นางสาวศิริเพ็ญ  ยงค์สงวนชัย ( บุตรคนท่ี 8)       - 3.37 
16.  นางสาวฉันทนา  ยงค์สงวนชัย (บุตรคุณสมชัยน้องคุณด ารงค์)                  - 0.37 
17.  นายสิทธิโชค ยงค์สงวนชัย (บุตรคุณสมชัยน้องคุณด ารงค์)       - 0.37 

 กรรมการของบริษัท 3 ท่าน คือ นายนิทัศน์  ยงค์สงวนชัย, นายนิตพิัทญ์ ยงค์สงวนชัย 
และนายณัชชา ยงค์สงวนชัย 

 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 41.83 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
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ล าดบั บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
18. นายจิรายุ ยงค์สงวนชัย (บุตรของบุตรคนท่ี 3)                                    -         0.73  

สรปุรายการระหวา่งกนัทีม่มีลูคา่รายการ และความจ าเปน็ของในการท ารายการระหวา่งกนั 

1. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (คา่น้ ามนั, คา่แกส๊) 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มลูคา่ 

ของรายการ 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

1. บริษัท ชัยศิริจิต จ ากัด 
(สถานีตั้ง เลขที่ 413/1 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์  
ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ) 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์
มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายนิตพิัทญ์ ยงค์สงวนชัย และมี
นางสาวสญาค์มณท์  อภกิิจธนพล (ภรรยาคุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย) เป็น
กรรมการ 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย และนายศิวโรจน ์
พัชรวิภาคกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายนิติพัทญ ์ยงค์สงวนชัย 
และนายศิวโรจน์ ถือหุ้นถอืหุ้นในบริษัท ชัยศิริจิต จ ากัด ในอัตราร้อยละ 
10 และร้อยละ 10 ตามล าดับ 

บริษัทซื้อแก๊สเติมให้กับรถแทก็ซ่ี เพื่อใช้
ในการด าเนินการปกติ 

 

24,710.00 
(คิดเป็น 0.03% ของ

ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร) 

บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเติมแก๊ส เนื่องจากกระบวนการจัดท ารถแท็กซ่ี ตั้งแต่น า
รถไป ท าสี, ติดตั้งแก๊ส, ต่อทะเบยีน และอีกหลายขั้นตอน เพื่อเป็นการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในที่ดีจึงก าหนดใหก้ารเติมแก๊ส จะต้องเติมที่สถานีนี ้ เนื่องจากบริษทั 
ได้ท า Credit term กับสถานีนีโ้ดยไม่ต้องวางหลักประกัน จึงเป็นการลดความ
เส่ียงจากการถือเงินสด และสามารถควบคุมให้ การใช้ปริมาณเชื้อเพลิงเป็นความ
จริง อีกทั้งราคาขายเป็นราคาที่ก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถานบีริการ
ทั่วไป 

2. บริษัท สวัสดิ์ศิริ จ ากัด 
(สถานีตั้ง เลขที่ 413/1 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส าโรงเหนือ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ) 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์
มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน  คือ นายนิตพิัทญ์ ยงค์สงวนชัย  และมี
นางสาวสญาค์มณท์ อภิกิจธนพล (ภรรยาคุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย) เป็น
กรรมการ 

บริษัทซื้อแก๊สเติมให้กับรถแทก็ซ่ี เพื่อใช้
ในการด าเนินการปกติ 

 

37,876.38 
(คิดเป็น 0.045% ของ

ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร) 

บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเติมแก๊ส เนื่องจากกระบวนการจัดท ารถแท็กซ่ี ตั้งแต่น า
รถไป ท าสี, ติดตั้งแก๊ส, ต่อทะเบยีน และอีกหลายขั้นตอน เพื่อเป็นการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในที่ดีจึงก าหนดใหก้ารเติมแก๊ส จะต้องเติมที่สถานีนี ้ เนื่องจากบริษทั 
ได้ท า Credit term กับสถานีนีโ้ดยไม่ต้องวางหลักประกัน จึงเป็นการลดความ
เส่ียงจากการถือเงินสด และสามารถควบคุมให้ การใช้ปริมาณเชื้อเพลิงเป็นความ
จริง อีกทั้งราคาขายเป็นราคาที่ก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถานบีริการทัว่ไป 
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บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มลูคา่ 

ของรายการ 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ถอืหุ้นในบริษัท 
สวัสดิ์สิริ จ ากัด ในอัตราร้อยละ 30 

3. บริษัท เอ็น.อี.อี จ ากัด 
(สถานีตั้ง เลขที่ 999 ม.5 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ) 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์
มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน  คือ นายนิตพิัทญ์ ยงค์สงวนชัย และมี
นางสาวสญาค์มณท์ อภิกิจธนพล (ภรรยาคุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย) เป็น
กรรมการ 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4 ท่าน คือ นายณัชชา  ยงค์สงวนชัย, นางสาวสญาค์
มณท์ อภิกจิธนพล (ภรรยาของนายนิตพิัทญ์  ยงค์สงวนชัย), นางสาวศิริพร  
ยงค์สงวนชัย และนายศิวโรจน์  พัชรวภิาคกิจ (อดีตกรรมการที่ลาออกเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2559) ถือหุ้นบริษัท เอ็น.อี.อี. จ ากัด ร้อยละ 56, ร้อยละ 
6, ร้อยละ 4 และร้อยละ 4 ตามล าดับ 

บริษัทซื้อน้ ามันเพื่อเติมในรถที่ใช้ในการ
ด าเนินการ และเติมในรถที่จะ
ด าเนินการเปลี่ยนเป็นรถแท็กซ่ีบริษัทซือ้
คูปองน้ ามัน เพื่อแถมใหก้ับลูกค้าที่สั่งซ้ือ
รถแท็กซ่ีกับบริษัท 

 
คูปองน้ ามัน 

1,058,011 
(คิดเป็น 1.264% ของ

ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร) 

 
 

69,812.00  
(คิดเป็น 0.083% ของ

ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร) 

 

บริษัท มีความจ าเป็นต้องเติมน้ ามัน เนือ่งจากกระบวนการจัดท ารถแท็กซ่ี ตั้งแต่น า
รถไป ท าสี, ติดตั้งแก๊ส, ต่อทะเบยีน และอีกหลายขั้นตอน และในการด าเนินการ
ปกติ การติดตามหนี้สินของบริษัท ดังนัน้เพื่อเป็นการจัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี
จึงก าหนดให้การเติมน้ ามัน จะต้องเติมที่สถานีนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ท า Credit 
term กับสถานีนีโ้ดยไม่ต้องวางหลกัประกัน   จึงเป็นการลดความเส่ียงจากการถือ
เงินสด และสามารถควบคุมให้ การใช้ปริมาณเชื้อเพลิงเป็นความจริง อีกทั้งราคา
ขายเป็นราคาทีก่ าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถานบีริการทัว่ไป 

2.   คา่เชา่ 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มลูคา่ 

ของรายการ 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

1. นางวาสนา  ยงค์สงวนชัย  
ลกัษณะความสมัพนัธ ์
ภรรยาของนายชรินทร์ ยงค์สงวนชัย ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ถอืหุ้นร้อยละ 3.37 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 

มารดาของนายณัชชา ยงค์สงวนชัยซ่ึงเป็นกรรมการและผู้ถอืหุ้นของบริษัท
ในอัตราร้อยละ 1.84 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท 

บริษัทเช่าที่ดิน บนโฉนดเลขที่ 88148 
เนื้อที่ 47 ตารางวา และที่ดินบนโฉนด
เลขที่ 328888 รวมเน้ือที่ 211.20 
ตร.ว.ดถนนศรีนครินทร์ 
ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
เพื่อใช้ในการจัดเก็บรถแทก็ซ่ี และ

240,000.00 
(คิดเป็น 0.236% ของ

ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร) 

บริษัทเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่เก็บรถแทก็ซ่ีของบริษัทและบริษัทได้จดทะเบียนพืน้ที่
ดังกล่าว เป็นสาขาของบริษัท และใช้ในการประกอบกิจการตามปกติ  
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นายชรินทร์ ยงค์สงวนชัย เป็นบุตรชายของนายด ารงค์ ยงค์สงวนชัย เป็น
บิดาของนายณัชชา ยงค์สงวนชัย และเป็นพี่ชายกรรมการบริษัท คือ นาย
นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย และนายนิติพัทญ ์ยงค์สงวนชัย 

บริษัทใช้พื้นที่ดังกล่าวจดทะเบยีนเป็น
สาขาของบริษัท และมีการวางเงินค้ า
ประกัน จ านวน 40,000 บาท 

2. คุณน้ าผึ้ง  พิสิษฐ์กุล 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์
ภรรยาของ ดร.กิตต ิยงค์สงวนชัย ซ่ึงเป็นประธานกรรมการ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือหุ้นร้อยละ 3.28 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

บริษัทเช่าพื้นที่ เนื้อที่ 483.3 ตร.ว. บน
โฉนดเลขที่ 328889 ม. 5 ต.ส าโรง
เหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
เพื่อใช้จัดเก็บรถแท็กซ่ี และบริษัทได้จด
ทะเบียนที่ดินดังกล่าว เป็นสาขาของ
บริษัท และบริษัทมกีารวางเงินประกัน 
จ านวน 48,000 บาท 

288,000.00 
(คิดเป็น 0.283% ของ

ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร) 

บริษัทเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่จอดรถแทก็ซ่ีของบริษัท และจดทะเบยีนเป็นสาขา
ของบริษัท ซ่ึงเป็นการประกอบกิจการตามปกติ 

3. บริษัท ชัยศิริจิต จ ากัด 
(สถานีตั้ง เลขที่ 413/1 ม.5 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ) 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์
มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายนิตพิัทญ์ ยงค์สงวนชัย และมี
นางสาวสญาค์มณท์  อภกิิจธนพล (ภรรยาคุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย) เป็น
กรรมการ   

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย และนายศิวโรจน ์
พัชรวิภาคกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายนิติพัทญ ์ยงค์สงวนชัย  
และนายศิวโรจน์ ถือหุ้นถอืหุ้นในบริษัท ชัยศิริจิต จ ากัด ในอัตราร้อยละ 
10 และร้อยละ 10 ตามล าดับ 

บริษัทเช่าพื้นที่ภายในบริเวณปั๊มน้ ามัน
ของบริษัท ชัยศิริจิต จ ากัด เพื่อใช้เป็น
ส านักงาน และมีการวางเงินค้ าประกัน 
จ านวน 47,400 บาท 

119,200.00 
(คิดเป็น 0.142% ของ

ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร) 

บริษัทเช่าพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้ในการประกอบกิจการออฟฟิศส านักงานขายและ
ใช้เป็นโชวร์รูม และเป็นที่จอดรถพนักงานบริษัท และบริษัทมกีารจา่ยค่าเช่าปา้ย
โฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทในพื้นที่ดังกล่าว ซ่ึงเป็นการประกอบกจิการ
ตามปกต ิ
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 บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มลูคา่ 

ของรายการ 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

3.   ซือ้ทรพัยส์นิ 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มลูคา่ 

ของรายการ 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

1. บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
(ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส านักงานทั่วไป) 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์
มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายนิทศัน์ ยงค์สงวนชัย  และมีนายนิพนธ ์
ยงค์สงวนชัย นางเบญจมาศ ยงค์สงวนชัย นายชรินทร์ 
 ยงค์สงวนชัย และนายนิรันดร์ ยงค์สงวนชัย ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทเป็นกรรมการ 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 10 ท่าน คือ นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย,  นายด ารงค์ ยงค์
สงวนชัย, นายนิพนธ ์ยงค์สงวนชัย,  นายชรินทร์ ยงค์สงวนชัย, นายนิรันดร์ 
ยงค์สงวนชัย, นางน้ าผึ้ง พิสิษฐ์กุล, นางเบญจมาศ ยงค์สงวนชัย, นาง
วาสนา  ยงค์สงวนชัย, นางสาวศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย และนายนิติพัทญ ์ยงค์

บริษัทซื้อโต๊ะ เก้าอี้ และตู้ใส่เอกสาร ซึ่ง
เป็นอุปกรณ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการ
ด าเนินการตามปกต ิ
 
 
 
ซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน 

385,937 
(คิดเป็น 0.461% ของ

ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร) 

 
 

4,975.50 
(คิดเป็น 0.006% ของ

ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร) 

บริษัทสั่งซ้ืออุปกรณ์ส านักงานเพื่อใช้ประโยชน์ในบริษัท ซ่ึงราคาขายเป็นราคาที่
ก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันกบัร้านจ าหน่ายอปุกรณ์ส านักงานทัว่ไป 

4. บริษัท เอ็น.อี.อี จ ากัด 
(สถานีตั้งอยู่ที ่999 ม.5 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ) 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์
มีกรรมการร่วมกนั 1 ท่าน  คอื นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย และมนีางสาวสญาค์
มณท์ อภกิิจธนพล (ภรรยาคุณนิติพทัญ์ ยงค์สงวนชัย) เป็นกรรมการ 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกนั 4 ท่าน คอื นายณัชชา  ยงค์สงวนชัย, นางสาวสญาค์มณท์ อภิ
กิจธนพล (ภรรยาของนายนิติพทัญ์  ยงค์สงวนชัย), นางสาวศริิพร  ยงค์สงวนชัย 
และนายศิวโรจน์  พัชรวิภาคกิจ (อดีตกรรมการที่ลาออกเมือ่วนัที่ 17 มนีาคม 
2559) ถือหุ้นบริษัท เอน็.อี.อี. จ ากัด รอ้ยละ 56, ร้อยละ 6, รอ้ยละ 4 และรอ้ย
ละ 4 ตามล าดับ 

บริษัทเช่าพืน้ที ่จากบริษัท เอน็.อี.อี จ ากดั 
เพื่อใช้ติดป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์
บริษัท 

24,000.00 
(คิดเป็น 0.029% ของ 

ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร) 

บริษัทเช่าที่ดิน เพือ่ติดป้ายโฆษณาของบริษัท ในบรเิวณสถานีบรกิาร เพือ่ใช้เป็นสือ่
ประชาสัมพนัธ์บริษทัให้กับผู้ขับแท็กซ่ีที่เข้ามาเติมแก๊สในในป๊ัมแก๊สดังกล่าว 
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บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มลูคา่ 

ของรายการ 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

สงวนชัย  ถอืหุ้นบริษัทด ารงค์ชัย  เซฟแอนด์สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ใน
อัตราร้อยละ 10, ร้อยละ 30, ร้อยละ 5, ร้อยละ 5, ร้อยละ 10, ร้อยละ 
10, ร้อยละ 5, ร้อยละ 5,  ร้อยละ 10 และร้อยละ 10 ตามล าดับ 

2. บริษัท ด ารงค์ชัยค้าทอง จ ากัด 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์
มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายนิทศัน์  ยงค์สงวนชัย และมีนางสาว
สุรีย์พร เสรีรัตนชัยพร (ภรรยาคุณนิทัศน์  ยงค์สงวนชัย) เป็นกรรมการ 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 8 คน คือ นางน้ าผึ้ง พสิิษฐ์กุล, นายด ารงค์  ยงค์สงวนชัย, 
นายชรินทร์  ยงค์สงวนชัย, นายนิพนธ ์ ยงค์สงวนชัย, นายนิทัศน์  ยงค์
สงวนชัย, นายนิรันดร์ ยงค์สงวนชัย, นายนิติพัทญ์  ยงค์สงวนชัย, นางสาว
ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.86, ร้อยละ 0.02, ร้อยละ 
0.02, ร้อยละ 0.02, ร้อยละ 0.02, ร้อยละ 0.02, ร้อยละ 0.02 และ ร้อย
ละ 0.02 ตามล าดับ 

บริษัทสั่งซ้ือสร้อยทองค า 
เพื่อใช้ส่งเสริมการขาย 
น้ าหนัก 1 บาท  
จ านวน 6 เส้น  
น้ าหนัก 1 สลึง  
จ านวน 7 เส้น 
น้ าหนัก 2 สลึง 
จ านวน 1 เส้น 
เพื่อใช้ส่งเสริมการขาย 

736,955.95 
(คิดเป็น 0.880% ของ

ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร) 

 

เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย บริษัทจึงได้มีการจัดโปรโมชั่น การขายโดยการแถม
ทองลูกค้าที่มาออกรถแท็กซ่ี ซ่ึงห้างทองด ารงค์ชัยค้าทอง สามารถให้ Credit 
Term กับทางบริษัทได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ซ่ึงเป็นประโยชน์
ส าหรับบริษัท  อีกทั้งราคาทองค ามีราคากลางเป็นตัวก าหนด บริษัทจึงซ้ือใน
ราคาตลาด 

3. บริษัท ด ารงค์ชัย กิ่งแก้ว จ ากัด 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์
มกีรรมการร่วม 1 ทา่น คือ ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย และมี 
นายนิรันดร์  ยงค์สงวนชัย, นางสาวศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย, นางสาวศิริพร 
ยงค์สงวนชัย เป็นบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกรรมการ 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3 คน คือ ดร.กิตต ิยงค์สงวนชัย, นางสาวศิริพร 
ยงค์สงวนชัย, นางสาวศิริเพ็ญ  ยงค์ศงวนชัย ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 
99.60, ร้อยละ 0.20, ร้อยละ 0.20 ตามล าดับ 

บริษัทสั่งซ้ือสร้อยทองค า 
เพื่อใช้ส่งเสริมการขาย 
น้ าหนัก 1 บาท  
จ านวน 7 เส้น  
น้ าหนัก 2 สลึง  
จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนัก 1 สลึง  
จ านวน 1 เส้น 
เพื่อใช้ส่งเสริมการขาย 

325,572.84 
(คิดเป็น 0.389% ของ

ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร) 

เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย บริษัทจึงได้มีการจัดโปรโมชั่น การขายโดยการแถม
ทองลูกค้าที่มาออกรถแท็กซ่ี ซ่ึงห้างทองด ารงค์ชัย กิ่งแก้ว สามารถให้ Credit 
Term กับทางบริษัทได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ซ่ึงเป็นประโยชน์
ส าหรับบริษัท  อีกทั้งราคาทองค ามีราคากลางเป็นตัวก าหนด บริษัทจึงซ้ือใน
ราคาตลาด 
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4.  เงนิกูย้มื 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มลูคา่ 

ของรายการ 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

1. นายนิพนธ์  ยงค์สงวนชัย 
 

บริษัทฯ ท าสัญญากู้ยืมเงิน 
โดยไม่มีหลักประกัน 

30,000,000.00 
(ดอกเบี้ย 2,195,068.51) 

มีความจ าเป็นต้องกูย้ืมเงิน จ านวน 30 ล้านบาท เพือ่ใช้ในการด าเนินธุรกจิปกติ
ของบริษัท กล่าวคือ ใช้ในการปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ  โดยมีการคิดดอกเบี้ย
จากเงินกู้ยืมอัตราร้อยละ 4 ต่อป ีอา้งอิงอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัท
กู้ยืมเงินจากธนาคาร 

5. การค้ าประกนัเงนิกู้ 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มลูคา่ 

ของรายการ 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

นายนิติพัทญ ์ ยงค์สงวนชัย นายนิติพัทญ ์ยงค์สงวนชัย ค้ าประกัน
เงินกู้จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เต็มจ านวน โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนและค้ าประกันเงินกู้โดย
จ านองโฉนดที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิอ์ยู ่

ค้ าประกันเต็มวงเงินกู้ บริษัทจ าเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินการให้บริการ
สินเชื่อของบริษัท และสถาบันการเงินจะก าหนดใหก้รรมการบริษัทเป็นผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว และกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนในการค้ าประกัน
ดังกล่าว 

นายนิทัศน์  ยงค์สงวนชัย นายนิทัศน์  ยงค์สงวนชัย ค้ าประกัน
เงินกู้จากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เต็มจ านวน โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนและค้ าประกันเงินกู้โดย
จ านองโฉนดที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิอ์ยู ่

ค้ าประกันเต็มวงเงินกู้ บริษัทจ าเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินการให้บริการ
สินเชื่อของบริษัท และสถาบันการเงินจะก าหนดใหก้รรมการบริษัทเป็นผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว และกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนในการค้ าประกัน
ดังกล่าว 

นายนิทัศน์  ยงค์สงวนชัย 
 
 
 

นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย ค้ าประกัน
เงินกู้จากธนาคาร LHBANK เต็มจ านวน 
และจ าน าบัญชีเงินฝากส่วนตวักับ 
LHBANK โดยการค้ าประกันไม่คิด
ค่าตอบแทน 

วงเงินกู้ระยะสั้น 
130 ล้านบาท 

บริษัทจ าเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินการให้บริการ
สินเชื่อของบริษัท และสถาบันการเงินจะก าหนดใหก้รรมการบริษัทเป็นผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว และกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนในการค้ าประกัน
ดังกล่าว 
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บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มลูคา่ 

ของรายการ 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

นายณัชชา  ยงค์สงวนชัย นายณัชชา ยงค์สงวนชัย ค้ าประกัน
เงินกู้จากธนาคาร SCB 200 ล้านบาท 
โดยไม่คิดค่าตอบแทน 

วงเงินกู้ระยะสั้น 
200 ล้านบาท 

บริษัทจ าเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินการให้บริการ
สินเชื่อของบริษัท และสถาบันการเงินจะก าหนดใหก้รรมการบริษัทเป็นผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว และกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนในการค้ าประกัน
ดังกล่าว 

นางสาวสุรีย์พร เสรีรัตนชัยพร 
นางสาวญาค์มณท์ อภิกจิธนพล 
 

นางสาวสุรีย์พร เสรีรัตนชัยพร และ
นางสาวญาค์มณท์ อภิกจิธนพล จ านอง
โฉนดที่ดิน เลขที่ 2415, 3962 เนื้อนที่
รวม 15-1-52 ไร่ ที่ตนมีกรรมสิทธิ์ร่วม 
เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้จากธนาคาร 
SCB  

ค้ าประกันเต็มวงเงินกู้ บริษัทจ าเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินการให้บริการ
สินเชื่อของบริษัท และสถาบันการเงินได้ขอหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว ซ่ึงกลุ่มผู้
ถือหุ้นใหญ่ยินยอมใหจ้ านองที่ดินที่ตนเองถือกรรมสิทธิ์อยู่เป็นหลักประกัน และ
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่คิดค่าตอบแทนในการให้ยืมหลักประกันดังกล่าว 

นายสุวัฒน์ เลยีวตระกูล นายสุวัฒน์ เลยีวตระกูลจ านองโฉนด
ที่ดิน เลขที่ 1450 ที่ตนมีกรรมสิทธิ์ 
เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้จากธนาคาร 
SCB 

วงเงินกู้ระยะสั้น 
460 ล้านบาท 

บริษัทจ าเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินการให้บริการ
สินเชื่อของบริษัท และสถาบันการเงินได้ขอหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว ซ่ึงกลุ่มผู้
ถือหุ้นใหญ่ยินยอมใหจ้ านองที่ดินที่ตนเองถือกรรมสิทธิ์อยู่เป็นหลักประกัน และ
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่คิดค่าตอบแทนในการให้ยืมหลักประกันดังกล่าว 

นางพรรนิภา ยงค์สงวนชัย นางพรนิภา ยงค์สงวนชัย จ านองโฉนด
ที่ดิน เลขที่ 1451, 6027, 6028   
ที่ตนมีกรรมสิทธิ์ เพื่อเป็นหลักประกัน
เงินกู้จากธนาคาร SCB 

วงเงินกู้ระยะสั้น                        
460 ล้านบาท 

บริษัทจ าเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินการให้บริการ
สินเชื่อของบริษัท และสถาบันการเงินได้ขอหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว ซ่ึงกลุ่มผู้
ถือหุ้นใหญ่ยินยอมใหจ้ านองที่ดินที่ตนเองถือกรรมสิทธิ์อยู่เป็นหลักประกัน และ
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่คิดค่าตอบแทนในการให้ยืมหลักประกันดังกล่าว 

นายอชิระ ยงค์สงวนชัย นายอชิระ ยงค์สงวนชัย จ านองโฉนด
ที่ดิน เลขที่ 1451 ที่ตนมีกรรมสิทธิ์ 
เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้จากธนาคาร 
SCB 

วงเงินกู้ระยะสั้น                     
460 ล้านบาท 

บริษัทจ าเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินการให้บริการ
สินเชื่อของบริษัท และสถาบันการเงินได้ขอหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว ซ่ึงกลุ่มผู้
ถือหุ้นใหญ่ยินยอมใหจ้ านองที่ดินที่ตนเองถือกรรมสิทธิ์อยู่เป็นหลักประกัน และ
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่คิดค่าตอบแทนในการให้ยืมหลักประกันดังกล่าว 
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นางจิตรา เปี่ยมทอง นางจิตรา เปี่ยมทอง จ านองโฉนดที่ดิน 
เลขที่ 5423, 2424, 6097, 6203 เนื้อที่
รวม 4-2-09 ไร่ ที่ตนมีกรรมสิทธิ ์เพื่อ
เป็นหลักประกันเงินกู้จากธนาคาร SCB 

ค้ าประกันเต็มวงเงินกู้ บริษัทจ าเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินการให้บริการ
สินเชื่อของบริษัท และสถาบันการเงินได้ขอหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว ซ่ึงกลุ่มผู้
ถือหุ้นใหญ่ยินยอมใหจ้ านองที่ดินที่ตนเองถือกรรมสิทธิ์อยู่เป็นหลักประกัน และ
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่คิดค่าตอบแทนในการให้ยืมหลักประกันดังกล่าว 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มลูคา่ 

ของรายการ 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

นายกิมเซ้ีย เลียวตระกูล นายกิมเซ๋ีย เล่ียวตระกกูล จ านองโฉนด
ที่ดิน เลขที่ 1459 ที่ตนมีกรรมสิทธิ์ 
เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้จากธนาคาร 
SCB 

วงเงินกู้ระยะสั้น                     
460 ล้านบาท 

บริษัทจ าเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินการให้บริการ
สินเชื่อของบริษัท และสถาบันการเงินได้ขอหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว ซ่ึงกลุ่มผู้
ถือหุ้นใหญ่ยินยอมใหจ้ านองที่ดินที่ตนเองถือกรรมสิทธิ์อยู่เป็นหลักประกัน และ
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่คิดค่าตอบแทนในการให้ยืมหลักประกันดังกล่าว 

นางจิตรา เปี่ยมทอง 
นางน้ าผึ้ง พิสิษฐ์กุล 
นายชรินทร์ ยงค์สงวนชัย 
นายนิพนธ์ ยงค์สงวนชัย 
นายนิติพัทญ ์ยงค์สงวนชัย 
นางสาวสญาค์มณท์ อภิกิจธนพล 
นางสาวสุรีย์พร เสรีรัตนชัยพร 
นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย 

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ ่จ านองโฉนดที่ดิน 
เลขที่ 2464 เนื้อที่ 30-0-00 ไร่ ที่ตนมี
กรรมสิทธิ์ร่วม เพื่อเป็นหลักประกัน
เงินกู้จากธนาคาร SCB  

ค้ าประกันเต็มวงเงินกู้ บริษัทจ าเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินการให้บริการ
สินเชื่อของบริษัท และสถาบันการเงินได้ขอหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว ซ่ึงกลุ่มผู้
ถือหุ้นใหญ่ยินยอมใหจ้ านองที่ดินที่ตนเองถือกรรมสิทธิ์อยู่เป็นหลักประกัน และ
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่คิดค่าตอบแทนในการให้ยืมหลักประกันดังกล่าว 
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6.  แฟคตอริง่ 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มลูคา่ 

ของรายการ 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

บริษัท ดีซีเค แลนด์ จ ากัด  
ลกัษณะความสมัพนัธ ์
มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน  คือ นายกิตติ  ยงค์สงวนชัย, นายนิทัศน์  ยงค์
สงวนชัย, นายชรินทร์  ยงค์สงวนชัย, นายณัชชา  ยงค์สงวนชัย เป็น
กรรมการ 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 9 คน คือ นายด ารงค์  ยงค์สงวนชัย, นายกิตติ ยงค์สงวน
ชัย, นายชรินทร์  ยงค์สงวนชัย, นางสาวน้ าผึ้ง พิสิษฐ์กุล, นายนิติพัทญ์  
ยงค์สงวนชัย, นายนิทัศน์  ยงค์สงวนชัย,  
นายนิพนธ์  ยงค์สงวนชัย, , นายนิรันดร ์ยงค์สงวนชัย,  
นางสาวศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 20, ร้อยละ 10, ร้อย
ละ 10, ร้อยละ 10, ร้อยละ 10, ร้อยละ 10, ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 10 
ตามล าดับ 

บริษัทให้บริการสินเช่ือรับซ้ือบัญชีลูกหนี้
การค้า (แฟคตอริ่ง) โดยบริษัท ดีซีเค 
แลนด์ จ ากัด อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้
การค้า 

431,880.04 
(ดอกเบี้ยรับและ
ค่าธรรมเนียม) 

บริษัทต้องการขยายการให้บริการสินเช่ือไปยังกลุ่มธุรกิจประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ การ
คิดอัตราดอกเบี้ย เป็นอัตราดอกเบีย้ตามมาตราฐานการให้บรกิารสินเช่ือ (จัด
ไฟแนนซ์) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8%  

7.  จดัไฟแนนซ ์(รถสองแถว) 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มลูคา่ 

ของรายการ 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

บริษัท สีสวาทเดินรถ จ ากัด  
(นายประพนธ์  ฟักพันธุ์ไผ่ เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่) 

บริษัทให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือกับบริษัท สีสวาท
เดินรถ จ ากัด (จัดไฟแนนซ์) 

3,779,952.00 บริษัทต้องการขยายการให้บริการสินเช่ือไปยังกลุ่มรถสาธารณะประเภทอื่นๆ 
ทั้งนี้ การคิดอัตราดอกเบีย้ เป็นอัตราดอกเบี้ยตามมาตราฐานการใหบ้ริการสินเช่ือ 
(จัดไฟแนนซ์) โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอ้ยละ 7 – 7.25%  
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 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเข้าท ารายการระหว่างกัน ซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 และทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยหากบริษัทมีความจ าเป็นที่
จะต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทได้ก าหนดมาตรการ ขั้นตอน
การอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท  เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ  การซื้อ-ขายสินค้า และการให้บริการ เป็นต้น บริษัทมี
นโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดังกล่าว 
และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการท ารายการ
ระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการท ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท า
รายการในลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้
ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรือบริการหรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้
ความเห็นก่อนท ารายการโดยพิจารณาเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดังกล่าว และมีการก าหนดวงเงินส าหรับ
การกู้ยืมหรือการค้ าประกันเงินกู้ ไม่เกิน 25 ล้านบาทในช่วงเวลาใดๆ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท ทั้งนี้ 
บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบ
ของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอ านาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 บริษัทจะเปิดเผยการท ารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด 

 กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้

กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้ 

1. มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทท าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลักษณะของสัญญา ช่ือคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี) 

2. ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท โดยระบุจ านวนทั้งหมดที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี) 

14.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 ในกรณีที่บริษัทมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ 
เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรอื
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ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยักย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
หรือบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทแต่เป็นการท ารายการที่บริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
 ส าหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2562 บริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการกู้ยืมโดยบริษัทจะเน้นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก และหากมีความจ าเป็น เช่น 
ทางสถาบันการเงินอยู่ในช่วงเวลาการพิจารณาสินเช่ือ เป็นต้น บริษัทจึงจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้
ก าหนดนโยบายการกู้เงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวงเงินสะสมในแต่ละช่วงเวลาไม่เกิน 25 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยไม่
เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีบวกร้อยละ 1.00 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทใช้กับการค้ าประกันเงินกู้โดยเงินสดของ
กรรมการ และทางบริษัทจะเริ่มปฏิบัติภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในส่วนของการค้ าประกันเงินกู้ยืม
โดยใช้ที่ดินวางเป็นหลักประกันนั้น ทางผู้บริหารได้ช้ีแจงต่อคณะกรรมการบริษัทว่าได้ท าการสอบถามกับผู้ถือหุ้นแต่ละราย และ
ได้รับการยืนยันว่า ผู้ถือหุ้นเดิมที่น าหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกัน ยังให้การสนับสนุนกับบริษัทต่อไปโดยไม่คิดค่าตอบแทน แต่
หากวงเงินที่น าหลักทรัพย์ไปวางเป็นหลักประกันนั้น มีการช าระคืนครบถ้วนแล้ว แต่ละท่านมีความประสงค์ให้บริษัทไถ่ถอน
หลักประกันคืนแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
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สว่นที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

  13.1   ผูส้อบบญัชทีีท่ าการตรวจสอบหรอืสอบทานงบการเงนิของบรษิทั 
งบการเงนิรวม ผูส้อบบญัช ี

งบตรวจสอบปี 2560  
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7147 จาก 
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากดั ลงวันท่ี 7 เมษายน 2561 

งบตรวจสอบปี 2561  
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7147 จาก 
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากดั ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 

งบตรวจสอบปี 2562 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบยีนเลขท่ี 9728 จาก 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด 

13.2 รายงานของผูส้อบบญัช ี
รายงานของผู้สอบบญัชีท่ีได้รายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ส าหรับปี 2559 – 2562 ของบริษัท  

สรุปได้ดังนี ้
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
งบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2561 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน
แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
ผลการด าเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
ผู้สอบให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ในปี 2560 บริษัทได้ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และได้แก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าว ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และวันท่ี 1 มกราคม 2559 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
ได้มีการปรับย้อนหลังผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงดังกล่าวและผู้สอบ
บัญชีเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสมและได้น าไปปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และวันท่ี 1 
มกราคม 2559 ใหม่โดยถูกต้องตามควรแล้ว 
ทั้งนี้ การแสดงความเห็นอย่างไมม่เีงื่อนไขของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินมิได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้สอบบญัชีให้สังเกต 
งบการเงนิส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
งบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบ
การเงินแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สยีและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และผลการด าเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
งบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า ได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
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บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษัทและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญช ี

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีได้น า เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 
อ้างถึงหมายเหตุข้อ 3 และ 6 ของงบการเงิน   
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อสุทธิจ านวน 1,178 ล้านบาท และ 1,178 ล้าน
บาท ตามล าดับ คิดเป็นประมาณร้อยละ 88 ของสินทรัพย์รวม
ของกลุ่มบริษัท และร้อยละ 85 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 
การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต้องอาศัยการพิจารณา
ความสามารถในการช าระเงินของลูกหนี้ และมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ที่ได้รับคืน เนื่องจากการใช้
วิจารณญาณของผู้บริหารในการประมาณการ และความเสี่ยง
จากการผิดนัดช าระหนี้ของลูกหนี้อาจมีผลกระทบที่มี
สาระส าคัญต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีจึงก าหนดเรื่องนี้เป็น
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 
 

วิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญช ีประกอบด้วย 

- การท าความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชี และข้อสมมติที่เกี่ยวกับประมาณ
การค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  

- การทดสอบการออกแบบ และประสิทธิผลของการ
ควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประมาณการค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

- การสุ่มตัวอย่างเพื่อสอบทานความถูกต้องของ
รายงานลูกหนี้รายสัญญาแยกตามระยะเวลาเกิน
ก าหนดรับช าระหนี้ 

- การสุ่มตัวอย่างเพื่อสอบทานความเหมาะสม ของ
ข้อมูลความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิด
สัญญาของลูกหนี้ ข้อมูลอัตราผลเสียหายที่เกิดขึ้น
จริง และข้อมูลอัตราค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

- การสุ่มตัวอย่างเพื่อสอบทานมูลค่าหลักประกันโดย
อ้างอิงจากสมมติฐานของกลุ่มบริษัทและบริษัท ซึ่ง
รวมถึงแผนงานท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ในการจัดการหลักประกันดังกล่าว 

- การทดสอบการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและ 

- การพิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
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เรื่องอื่น ๆ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1   ส่วนท่ี 3 หน้า 129 

13.3 ตารางสรปุงบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปรากฎดังนี้  

(หน่วย : พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิตามวธิสีว่นไดเ้สยี งบการเงนิตามวธิสีว่นไดเ้สยี งบการเงนิรวม 
ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
สนิทรพัย ์         

สนิทรพัยห์มนุเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45,974.57 5.29 18,678.82 1.94 16,513.60 1.41 22,558.52 1.69 
ลูกหนี้ภายใต้สญัญาเช่าซื้อที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 212,158.65 24.41 272,682.07 28.34 325,866.50 27.76 395,045.56 29.51 

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - - - - 2,246.74 0.19 22,224.23 1.66 
ลูกหนี้อ่ืน 903.42 0.10 493.25 0.05 5,136.63 0.44 10,480.69 0.78 

สินค้าคงเหลือ 62,760.67 7.22 35,477.81 3.69 44,357.04 3.78 64,305.25 4.80 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5,120.65 0.59 2,484.66 0.26 4,359.35 0.37 4,467.08 0.33 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 326,917.96 37.61 329,816.61 34.28 398,479.85 33.94 519,081.33 38.78 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน         
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว - - - - 1,000.00 0.09 1,000 0.07 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 520,302.82 59.86 597,769.57 62.13 732,617.43 62.40 783,030.27 58.49 

เงินลงทุนในการร่วมค้า - - 1,905.00 0.20 1,617.12  0.14 3,834.11 0.29 
อาคารและอุปกรณ ์ 12,605.27 1.45 18,719.47 1.95 18,146.21 1.55 20,126.66 1.50 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,521.50 0.41 3,416.40 0.36 2,460.65 0.21 3,153.87 0.24 
สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี 2,283.57 0.26 5,858.76 0.61 7,421.33 0.63 6,832.91 0.51 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,636.45 0.42 4,709.45 0.49 12,293.92 1.05 1,622.38 0.12 
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แบบ 56-1   ส่วนท่ี 3 หน้า 130 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิตามวธิสีว่นไดเ้สยี งบการเงนิตามวธิสีว่นไดเ้สยี งบการเงนิรวม 
ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 542,349.61 62.39 632,378.65 65.72 775,556.66 66.06 819,600.21 61.22 

รวมสนิทรพัย ์ 869,267.57 100.00 962,195.26 100.00 1,174,036.52 100.00 1,338,681.54 100.00 
หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้         

หนีส้นิหมนุเวยีน         
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 474,000.00 54.53 542,750.00 56.41 679,000.00 57.83 362,250.00 27.06 

เจ้าหนี้อ่ืน 7,503.07 0.86 12,318.16 1.28 8,220.59 0.70 20,300.77 1.52 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงป ี 23,596.32 2.71 23,596.32 2.45 23,596.32 2.01 50,630.57 3.78 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - - 58,590.93 6.09 70,000.00 5.96 30,000 2.24 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - - 9,773.80 1.02 49,265.25 4.20 20,000 1.49 
ภาษีเงินไดค้้างจ่าย 8,885.39 1.02 5,035.03 0.52 7,335.31 0.62 7,901.60 0.59 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,638.40 0.88 9,374.05 0.97 2,408.03 0.21 2,527.76 0.19 
รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 521,623.18 60.01 661,438.29 68.74 839,825.51 71.53 493,610.70 36.87 
หนีส้นิไมห่มนุเวยีน         
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 65,075.83 7.49 41,479.51 4.31 17,883.19 1.52 112,244.81 8.38 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยขน์พนักงาน 1,218.83 0.14 1,711.11 0.18 2,584.95 0.22 2,679.95 0.20 
หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 213.50 0.02 1,055.11 0.11 466.58 0.04 664.17 0.05 
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 66,508.16 7.65 44,245.73 4.60 20,934.72 1.78 115,588.92 8.63 

รวมหนีส้นิ 588,131.34 67.66 705,684.02 73.34 860,760.23 73.32 609,199.62 45.51 
สว่นของผูถ้อืหุน้         

ทนุเรอืนหุน้         
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แบบ 56-1   ส่วนท่ี 3 หน้า 131 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิตามวธิสีว่นไดเ้สยี งบการเงนิตามวธิสีว่นไดเ้สยี งบการเงนิรวม 
ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว 200,000.00 23.01 250,000.00 25.98 250,000.00 21.29 333,500.00 24.91 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 50,000.00 5.75 - - - -   
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั       317,914.45 23.75 

   ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 2,735.87  0.31 2,735.87 0.28 2,735.87 0.23 2,735.87 0.20 
ก าไรสะสม         

จัดสรร-ส ารองตามกฎหมาย 4,541.73 0.52 7,921.73 0.82 10,884.37 0.93 14,267.36 1.07 
ยังไม่ได้จัดสรร    23,858.63  2.74 (4,146.36)* (0.43) 49,656.04 4.23 61,063.65 4.56 
ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอ านาจควบคุม       0.59 0.00 

รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 281,136.23 32.34 256,511.24 26.66 313,276.29 26.68 729,481.92 54.49 
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 869,267.57 100.00 962,195.26 100.00 1,174,036.52 100.00 1,338,681.54 100.00 

หมายเหตุ : * ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในช่วงที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลนั้น ในส่วนก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรนั้นยังมีค่าเป็น
บวก จึงสามารถอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ และเมื่อบริษัทได้จัดท างบการเงินปี 2560 และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญให้สอดคล้องกับมาตราฐานทางบัญชี (TFRS9) จึงท าให้ก าไรสะสมในปี 2560 
เป็นติดลบ ตามผลของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่า การจ่ายปันผล ณ ขณะนั้นไม่ผิดต่อห ลักกฎหมายใดๆ ดังนั้นการพิจารณาจ่ายปันผลของ
บริษัท ณ ขณะนั้น จึงมีความถูกต้องและสมบูรณ์ 
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แบบ 56-1   ส่วนท่ี 3 หน้า 132 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2559-2561 และส าหรับปี สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
                (หน่วย : พันบาท) 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิตามวธิสีว่นไดเ้สยี งบการเงนิตามวธิสีว่นไดเ้สยี งบการเงนิตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

รายได้จากการขาย 363,022.25  73.91 278,199.22  62.60 299,181.31 60.94 259,294.20 55.23 
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ 121,205.18 24.68 157,447.78 35.43 178,739.12 36.41 186,626.70 39.75 
รายได้ดอกเบีย้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง - - - - 1,140.31 0.23 1,056.98 0.23 
รายได้อื่น 6,957.22  1.42 8,788.21 1.98 11,909.02 2.43 22,507.08 4.79 
รวมรายได ้ 491,184.65 100.00 444,435.21 100.00 490,969.76 100.00 469,484.96 100.00 
ค่าใช้จ่าย          
ต้นทุนขาย (319,640.97) (65.08)  (259,518.69) (58.39) (280,426.15) (57.12) (249,649.84) (53.18) 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (23,567.22) (4.80) (24,317.60) (5.47) (22,565.11) (4.60) (25,626.88) (5.46) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (48,871.46) (9.95) (81,980.02) (18.45) (80,251.16) (16.35) (83,723.46) (17.83) 

ต้นทุนทางการเงิน (21,828.43)  (4.44) (28,969.85)  (6.52) (34,447.91)  (7.02) (29,852.65) (6.36) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า - - (345.00)  (0.08) (2,487.88)  (0.51) (1,046.01) (0.22) 
รวมค่าใช้จ่าย (413,908.08) (84.27) (395,131.16) (88.91) (420,178.22) (85.58) (389,898.84) (83.05) 
ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้ 77,276.57 15.73 49,304.06 11.09 70,791.54 14.42 79,586.12 16.95 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (15,005.11)  (3.05) (9,929.05)  (2.23) (14,026.49)  (2.86) (13,600.40) (2.90) 
ก าไรสทุธ ิ 62,271.46 12.68 39,375.01 8.86 56,765.05 11.56 65,985.73 14.05 

หมายเหต:ุ  จัดรายการปี 2559 – 2562: รายไดด้อกเบี้ย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและการใหบ้ริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ให้สอดคล้องกับปี 2562 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 
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แบบ 56-1   ส่วนท่ี 3 หน้า 133 

งบกระแสเงินสดส าหรับปี สิ้นสดุวนัท่ี  31 ธันวาคม 2559-2561 และส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
(หน่วย : พันบาท) 

งบกระแสเงนิสด ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน     
ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 77,276.57 49,304.06 56,765.05 65,985.73 

ปรบักระทบก าไรกอ่นภาษเีงนิไดเ้ปน็เงินสดรบัจา่ยจากการด าเนนิงาน     
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้   14,026.49 13,600.40 
ต้นทุนทางการเงิน 21,828.43 28,969.85 34,447.91 29,852.65 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 3,532.91 5,081.63 6,588.47 6,699.74 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ) - 1,533.94 (1,086.94) 714.19 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - 345.00 2,487.88 1,046.01 
(กลับรายการ) หนี้สงสยัจะสูญ 9,207.32 15,849.75 6,724.81 (3,753.70) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอปุกรณ ์ 4.61 5.64 792.05 141.61 
ดอกเบี้ยรับ (118,769.79) (153,469.41) (175,584.99) (188,111.15) 

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 409.82 - 873.84 1,101.06 
 (6,510.14) (52,379.54) (54,839.26) (72,723.47) 
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด าเนนิงาน     
ลูกหนี้ภายใต้สญัญาเช่าซื้อ (231,706.31) (151,313.06) (196,132.42) (106,378.67) 

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - - (2,235.77) (19,869.81) 
ลูกหนี้อ่ืน (590.08) 410.17 (2,124.25) (5,693.42) 

สินค้าคงเหลือ (5,579.50) 25,121.83 (7,792.29) (20,662.41) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,364.35 2,635.99 (1,874.69) (107.73) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (2,274.00) (1,073.00) (7,584.47) (192.77) 
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งบกระแสเงนิสด ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
เจ้าหนี้อ่ืน 1,317.34 1,393.64 (4,261.82) 12,224.36 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,419.67 802.63 (7,693.85) 273.66 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน - 492.28  94.99 

หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 70.50 841.61 (588.53) 197.59 
      กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการด าเนินงาน (233,488.17) (173,067.46) (284,253.49) (212,837.66) 

รับดอกเบี้ย 110,048.64 151,875.57 175,158.04 186,424.23 
ภาษีเงินไดจ้่ายออก (11,055.66) (17,354.60) (13,288.79) (12,646.90) 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนนิงาน (134,495.19) (38,546.48) (122,384.24) (39,060.34) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ     
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ ์ (5,360.24) (9,923.59) (5,895.45) (8,852.56) 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ ์ 3.43 3.56 67.44 886.10 
เงินฝากระยะยาว - - (1,000.00)  

ลงทุนในบริษัทร่วม - (2,250.00) (2,200.00) (3,263.00) 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตีัวตน (3,249.17) (549.25) (23.50) (1,473.07) 
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (8,605.98) (12,719.28) (9,051.52) (12,702.52) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน     

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สาหญั    417,500.00 
เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนยีมการออกหุน้ทนุ    (12,875.55) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 130,000.00 145,000.00 146,250.00 342,250.00 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 99,844.25 - - 200,000.00 
เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน (10,500.98) (23,774.91) (23,774.91) (78,511.82) 

จ่ายช าระเงินกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน - (76,250.00) (10,000.00) (659,000.00) 
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งบกระแสเงนิสด ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
จ่ายช าระเงินกู้ยมืระยะสั้นจากบุคคลอื่น - - (10,000.00) (30,000.00) 

รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกีย่วข้องกัน 30,000.00 58,590.93 100,000.00  
จ่ายช าระเงินกู้ยมืระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (30,000.00) - (90,000.00) (40,000.00) 

รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - 9,773.80 50,000.00  
จ่ายค่าธรรมเนยีมทางการเงินรอตดัจ่าย (750.00) - -  

ดอกเบี้ยจ่าย (21,976.26) (28,791.26) (33,204.55) (29,554.86) 
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 50,000.00 - -  

เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ - - - (52,000.000) 
จ่ายเงินปันผล (75,000.00) (60,578.56) -  
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 171,617.01 23,970.00 129,270.54 57,807.77 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธิ 28,515.84 (27,295.76) (2,165.21) 6,044.92 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 17,458.73 45,974.58 18,678.82 16,513.60 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัปลายปี 45,974.58 18,678.82 16,513.60 22,558.52 

  อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 
รายการ หนว่ย ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร  

ธุรกิจการขาย      
อัตราก าไรขั้นต้น % 11.95 6.71 6.63 3.72 
ธุรกิจเช่าซื้อ      

อัตราดอกเบีย้รับ % 19.65 19.65 18.10 16.51 
อัตราดอกเบีย้จ่าย % 4.82 4.68 4.54 4.22 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย  % 14.83 14.97 13.56 12.29 
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รายการ หนว่ย ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
อัตราก าไรขั้นต้นธุรกจิเช่าซื้อ % 81.99 81.60 80.34 84.09 

อัตราก าไรสุทธิ % 12.68 8.86 11.46 14.05 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 23.72 14.65 19.92 12.66 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน  
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสนิทรัพย์  % 16.52 17.19 16.40 14.94 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 8.49 4.30 5.31 5.25 
อัตราหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.66 0.48 0.44 0.36 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายการเงนิ  
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 2.09 2.75 2.75 0.84 
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ เท่า 1.36 1.29 1.27 1.60 

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 120.44 153.85 Na. Na. 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.12 0.08 0.11 0.11 
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14.  การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝา่ยจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

14.1  ภาพรวมการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 บริษัทด าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์รับส่งสาธารณะประเภทแท็กซี่มิเตอร์ รถสองแถวประจ าทาง และ
รถบรรทุก ภายใต้ช่ือ “มิตรสิบ ลิสซิ่ง”  

 จากลักษณะการประกอบธุรกิจที่บริษัทเน้นการให้บริการสินเช่ือลิสซิ่งรถแท็กซี่มิเตอร์ ในกรณีที่เป็นรถใหม่ป้ายแดง 
บริษัทจะมีการสั่งซื้อรถยนต์จากดีลเลอร์โดยตรงในรุ่นที่นิยมกัน เช่น รถยนต์โตโยต้า อัลติส เป็นต้น รถใหม่ป้ายแดงดังกล่าวที่
บริษัทได้รับมาจะเป็นรถยนต์สีพื้นปกติ ดังนั้นบริษัทจ าเป็นต้องสั่งพ่นสีใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เช่น หาก
ต้องการเป็นรถแท็กซี่ส่วนบุคคล บริษัทต้องสั่งพ่นสีใหม่ เป็นสีเขียว-เหลือง และหากเป็นรถแท็กซี่นิติบุคคล บริษัทต้องสั่งพ่นสีใหม่
เป็นสีเหลือง เป็นต้น และบริษัทต้องด าเนินการจัดหาอู่เพื่อติดตั้งระบบแก๊สในรถแท็กซี่ รวมถึงการติดตั้งโป๊ะไฟบนหลังคารถยนต์ 
มิเตอร์ ป้ายไฟว่าง และระบบGPS ด้วย ซึง่การด าเนินการดังกล่าว จะด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะส่งมอบรถแท็กซี่มิเตอร์ให้กับ
ลูกค้า 

 กรณีเป็นรถแท็กซี่มิเตอร์มือสอง เมื่อบริษัทจัดหารถแท็กซี่หรือรถยนต์บ้านทั่วไปเข้ามาแล้ว บริษัทจะด าเนินการปรับปรุง
รถคันดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมส าหรับการให้บริการสินเช่ือลิสซิ่งในลักษณะรถแท็กซี่มือสอง ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่
สนใจแท็กซี่ในราคาที่ถูกกว่ารถแท็กซี่ใหม่ป้ายแดง 

 นอกจากน้ี บริษัทยังมีบริการให้สินเช่ือลิสซิ่งในลักษณะอื่นเพิ่มเติมกับลูกค้าที่สนใจ รวมถึงการให้บริการสินเช่ือกรมธรรม์
ประกันภัย และการให้บริการด้านอื่น เช่น การให้บริการต่อ พ.ร.บ. ทะเบียนรถและตรวจสภาพรถ เป็นต้น 
ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทประกอบด้วย  
(1) รายได้จากการขาย   
(2) รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ 
(3) รายได้ดอกเบี้ยจากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง 

ในปี 2559 – 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย จ านวน 363.02 ล้านบาท จ านวน 278.20 ล้านบาท และจ านวน 299.18 
ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.91 ร้อยละ 62.60 และร้อยละ 60.94 ของรายได้รวมในปี 2559 - 2561 ตามล าดับ 
คิดเป็นอัตราลดลงเท่ากับร้อยละ 23.37 ในปี 2560 และคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 7.54 ในปี 2561 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน โดยการเติบโตของรายได้จากการขายในปี 2559 เกิดจากช่วงปลายปี 2558 ภาครัฐประกาศจะปรับเพิ่มอัตรา
ภาษีสรรพสามิตส าหรับรถแท็กซี่เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีการจัดหาและเตรียมรถแท็กซี่ที่ยังไม่มีการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต 
ซึ่งราคาจ าหน่ายรถแท็กซี่จะถูกกว่ารถแท็กซี่ที่ปรับภาษีสรรพสามิต ท าให้รถแท็กซี่ของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดี จึงเป็นผลให้
รายได้จากการขายในปี 2559 มีมูลค่า 363.02 ล้านบาทซึ่งจะสูงเป็นพิเศษ ส่วนการลดลงของรายได้จากการขายในปี 2560 เกิด
จากบริษัทมียอดการขายรถแท็กซี่ป้ายแดงตามภาวะการขายรถแท็กซี่ปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่ได้ท าการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย  
ส าหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย จ านวน 299.18 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย จ า นวน 
278.20 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจ านวน 20.98 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย
รถยนต์ (Dealer) มากราย ซึ่งในปี 2561 บริษัทมียอดสัญญาจากการจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย 432 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 105 
สัญญาในปี 2560 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย จ านวน 259.29 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการ
ขาย จ านวน 299.18 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 39.89 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ 13.3 ซึ่งเป็นผลจากนโยบายของ
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ภาครัฐที่ออกมาในช่วงปลายปี 2561 คือ โครงการฮักแท็กซี่ ท าให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจที่จะซื้อรถแท็กซี่ และทางบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ โตโยต้า มีก าหนดที่จะออกจ าหน่ายรถรูปโฉมใหม่ในช่วงไตรมาส 3 จึงท าให้ผู้บริโภคชะลอการตัดใจ 

บริษัทยังมีรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ โดยสัญญาเช่าซื้อของบริษัทจะมีทั้ง (1) ส่วนที่บริษัทจัดเตรียมรถไว้เพื่อรอจ าหน่าย
และจัดสินเช่ือให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อ ซึ่งบริษัทจะบันทึกเป็นรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ-ตามสัญญาเช่าซื้อ และ (2) ส่วนท่ีบริษัทไม่ต้อง
จัดเตรียมรถ ซึ่งลูกค้าที่สนใจให้จัดสินเช่ือเช่าซื้อให้ ซึ่งบริษัทจะบันทึกเป็นรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ-ตามสัญญาเงินกู้ โดยในปี 2559 
– 256 บริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ จ านวน 121.21 ล้านบาท จ านวน 157.45 ล้านบาท และจ านวน 174.59 ล้านบาท
ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.68 ร้อยละ 35.43 และร้อยละ 35.26 ของรายได้รวมในปี   2559 - 2561 ตามล าดับ คิดเป็น
อัตราการเติบโตเปรียบเทียบปีต่อปีเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 29.90 ในปี 2560 และคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 
10.89 ในปี 2561 บริษัทมีการเติบโตของรายได้จากสัญญาเช่าซื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณลูกหนี้เช่าซื้อของ
บริษัทมีการขยายตัวทุกปี ตามปริมาณการปล่อยสินเชื่อที่มากขึ้นทุกปี ท าให้บริษัทได้รับดอกเบี้ยจากจ านวนลูกหนี้ที่มียอดมูลหนี้
คงเหลือจากงวดก่อนรวมกับดอกเบี้ยจากจ านวนลูกหนี้ใหม่ที่มากขึ้น ส าหรับงวดปี 2561 บริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ จ านวน 
174.59 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ 157.45 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจ านวน 17.14 
ล้านบาทคิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 10.89 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณลูกหนี้เช่าซื้อท่ีเพิ่มขึ้น 

ส าหรับงวดปี 2562 บริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ จ านวน 186.63 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ 174.59 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจ านวน 12.04 ล้านบาทคิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 6.90 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
จ านวนสัญญาลูกหนี้เช่าซื้อที่เพิ่มขึ้นจาก 2,877 สัญญาในงวดสิ้นปี 2561 เป็น 3,163 สัญญาในงวดสิ้นปี 2562 โดยเฉพาะสัญญา
เช่าซื้อรถใหม่จากดีลเลอร์ที่เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปี ที่มีสัญญาเช่าซื้อรถใหม่จากดีลเลอร์ จ านวน 432 สัญญา เป็น 723 สัญญา ในงวด
สิ้นเดือนปี 2562 

ส าหรับปี 2561 บริษัทเริ่มด าเนินการให้บริการสินเช่ือ Factoring ซึ่งบริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจ
ดังกล่าว จ านวน 0.63 ล้านบาท และส าหรับงวดปี 2562 บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสินเชื่อ Factoring จากลูกค้า 3 
ราย จ านวน 1.06 ล้านบาท 

 ต้นทุนของบริษัท ประกอบด้วย  
(1) ต้นทุนจากการขาย และ  
(2) ต้นทุนทางการเงิน  

โดยในปี 2559 – 2561 บริษัทมีตันทุนจากการขายจ านวน 319.64 ล้านบาท จ านวน 259.52 ล้านบาทและจ านวน 
280.43 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.05 ร้อยละ 93.29 ร้อยละ 93.73 ของรายได้จากการขายในปี 2559 - 2561 ตามล าดบั 
โดยโครงสร้างตันทุนจากการขายของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนขายรถแท็กซี่ป้ายแดง ต้นทุนขายรถแท็กซี่มือสอง ซึ่งการลดลงของ
ต้นทุนการขายในช่วงปี 2560 มาจากยอดขายและการให้บริการที่ปรับตัวลดลง เนื่องมาจากจ านวนรถแท็กซี่ท่ีบริษัทจ าหน่ายลดลง 
ส่วนในปี 2561 นั้น ตันทุนจากการขายที่เพิ่มขึ้น เกิดจากปริมาณการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนของตัวรถที่เพ่ิมขึ้น
ด้วย 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขาย จ านวน 249.65 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.28 ของรายได้จากการขาย คิด
เป็นอัตราการลดลงร้อยละ 10.63 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการลดลงของต้นทุนขายเป็นผลจากปริมาณการ
ขายท่ีลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายงานทะเบียนท่ีลดลงตามปริมาณการขายทีล่ดลง เป็นต้น 
 ในปี 2559 – 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 21.83 ล้านบาท จ านวน 28.97 ล้านบาท และจ านวน 34.45 ล้าน
บาทตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเปรียบเทียบปีต่อปีเพิ่มขึ้นในปี 2560 - 2561 ร้อยละ 32.72 และร้อยละ 18.91 ตามล าดับ 
โดยโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันทาง
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การเงินต่างๆ ทัง้ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว เป็นต้น สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิน
เกิดจากการที่บริษัทมีการหาแหล่งกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้หมุนเวียนในกิจการของบริษัทที่มากขึ้นเพื่อรองรับการปล่อยสินเช่ือที่เพิ่มขึ้ น 
ส่วนในปี 2561 ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากการกู้เงินเพิ่มเติมกับสถาบันทางการเงินจึงเป็นผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าในปี 2560 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 29.85 ล้านบาท ซึ่งลดลงจ านวน 4.60 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ 13.34 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการลดลงของต้นทุนทางการเงินเป็นผลจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินก่อนก าหนด 

บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากการขายในปี 2559 – 2561 จ านวน 43.38 ล้านบาท จ านวน 18.68 ล้านบาทและจ านวน 19.84 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นจากรายได้จากการขาย เท่ากับร้อยละ 11.95 ร้อยละ 6.71 และร้อยละ 6.63 ตามล าดับ และมี
อัตราลดลงของก าไรขั้นต้นจากรายได้จากการขายในปี 2560 และปี 2561 ร้อยละ 56.94 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.22 ตามล าดับ 
บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากการขายในปี 2559 จ านวน 43.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทเตรียมรถแท็กซี่ในมูลค่ารถที่ยังไม่
ปรับอัตราภาษีสรรพสามิต ท าให้บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับร้อยละ 11.95 ซึ่งสูงกว่าปกติ ส าหรับการลดลงของอัตรา
ก าไรขั้นต้นจากร้อยละ 11.95 ในปี 2559 เหลือร้อยละ 6.71 ในปี 2560 นั้น เนื่องมาจากบริษัทมีจ านวนรถแท็กซี่ท่ีบริษัทจ าหน่าย
ลดลงส่งผลให้มีการขายรถแท็กซี่ของบริษัทได้น้อยลง โดยเฉพาะแท็กซี่มือหน่ึงที่มียอดขายท่ีปรับตัวลดลง และเป็นผลจากต้นทุนค่า
ซ่อมแซมรถ ค่าด าเนินการในการปรับปรุงรถให้พร้อมจ าหน่ายของรถแท็กซี่มือสองที่สูงข้ึน ส าหรับปี 2561 ก าไรขั้นต้นจากการขาย
ลดลงเล็กน้อย ซึ่งอัตราก าไรขั้นต้นลดลง เป็นผลจากบริษัทพยายามที่จะเร่งการขายรถแท็กซี่ ซึ่งการขายส่วนใหญ่เป็นการขายผ่าน
ตัวแทนจ าหน่าย Dealer ซึ่งบริษัทจะไม่ได้รับรายได้จากการขาย มีแต่การจัดสินเช่ือเช่าซื้อเท่านั้น และต้นทุนของตัวรถแท็กซี่มี
ราคาสูงขึ้น ซึ่งในการขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย Dealer นั้น บริษัทจะมีต้นทุนค่าคอมมิชช่ันที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งค่าคอมมิชช่ันดังกล่าว
จะน ามาหักกับดอกเบี้ยเช่าซื้อของสัญญานั้น นอกจากน้ัน ต้นทุนรถยนต์ใหม่ท่ีสั่งซื้อมาจัดท าแท็กซี่มีอัตราส่วนลดจากผู้ขายที่ลดลง 
และบริษัทมีความจ าเป็นต้องจ าหน่ายรถแท็กซี่มือสองในอัตราขาดทุน เนื่องจากภาวะการตลาดที่มีการชะลอการตัดสินใจ ประกอบ
กับอายุรถของรถแท็กซี่มือสองที่จ าหน่ายไปนั้นมีอายุแท็กซี่เหลือต่ ากว่า 2 ปีด้วย 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากการขาย จ านวน 9.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นจากรายได้จากการขาย 
เท่ากับร้อยละ 3.72 ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรขั้นต้นจากการขาย จ านวน 8.55 ล้านบาท การลดลงดังกล่าวเป็น
ผลจากรายได้จากการขายท่ีลดลงตามการชะลอการซื้อรถแท็กซี่ของลูกค้า 

บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากรายได้จากสัญญาเช่าซื้อในปี 2559 – 2561 จ านวน 99.38 ล้านบาทจ านวน 128.48 ล้านบาท
และจ านวน 142.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นของรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ เท่ากับร้อยละ 81.99 ร้อยละ 81.60 และร้อย
ละ 81.39 ในปี 2559 - 2561 ตามล าดับ มีอัตราเติบโตของก าไรขั้นต้นจากรายได้จากดอกเบี้ยเช่าซื้อเพิ่มขึ้นในปี 2560 และ 2561 
ร้อยละ 29.28 และร้อยละ 10.61 ตามล าดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราก าไรขั้นต้นนั้นเป็นผลจากบริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ยืม
ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง  

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ จ านวน 157.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.25 ของ
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจ านวน 15.14 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.65 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปีก่อน เป็นผลจากบริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากรายได้ดอกเบี้ยจากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง จ านวน 0.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 55.72 ของรายได้ดอกเบี้ยจากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจ านวน 0.27 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.73 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากบริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงต้นทุนในการจัด
จ าหน่ายประกอบด้วย เงินเดือนฝ่ายการตลาดและการขาย ค่าส่งเสริมการขาย ค่าคอมมิชช่ัน และค่า GPS เป็นต้น โดยในปี 2559 
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– 2561 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจ าหน่าย จ านวน 23.57 ล้านบาทจ านวน 24.32 ล้านบาทและจ านวน 23.03 ล้านบาท
ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเปรียบเทียบปีต่อปีเท่ากับร้อยละ 3.18 ในปี 2560 และในปี 2561 มีอัตราลดลงเมื่อเปรียบเทยีบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.31 โดยในปี 2560 สาเหตุการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เนื่องจากบริษัทมีความ
ต้องการที่จะขยายการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อให้มีปริมาณมากขึ้นบริษัทจึงท าการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
พนักงานขาย จึงท าให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้ ส าหรับปี 2561 การปรับตัวลดลงของต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเป็น
ผลมาจากการปรับลดของค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขายเนื่องจากบริษัทมีการปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ในการส่งเสริมการขายจึงท าให้มีการตดั
ในส่วนท่ีไม่มีประสิทธิภาพออกและไปในส่งเสริมในสิ่งที่คุ้มค่ามากขึ้นจึงท าให้ค่าใช้จ่ายด้านนี้ลดลงและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจ าหน่าย จ านวน 25.63 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
เป็นจ านวน 2.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในส่วนการขายและการบริการที่ เพิ่มขึ้น อาทิเช่น ค่าส่งเสริมการขาย-
โปรโมช่ัน ค่าคอมมิชช่ัน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้บริการของบริษัทเป็นที่รู้จักมากยิ่งซึ่ง สอดคล้องกับจ านวนสัญญาเช่าซื้อที่บริษัท
ได้รับมากขึ้นในปีดังกล่าว 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน หนี้สงสัยจะสูญ ก าไรขาดทุนจากการยึดรถ
และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น โดยในปี 2559 – 2561  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 48.87 ล้านบาทจ านวน 81.98 
ล้านบาทและจ านวน 85.03 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเปรียบเทียบปีต่อปีเท่ากับร้อยละ 67.75 ในปี 2560 และ
อัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ 3.73 ในปี 2561 โดยในปี 2560 เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนนั้น มี
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.75 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและการเปลี่ยนนโยบายในการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู จึง
ท าให้ในปี 2560 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอีก 15.85 ล้านบาท ส าหรับงวดปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร จ านวน 85.03 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจ านวน 3.05 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้ง
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 83.72 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจ านวน 
1.31 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลดลง 

บริษัทมีก าไรสุทธิในปี 2559 – 2561 จ านวน 62.27 ล้านบาทและจ านวน 39.38 ล้านบาทและจ านวน 56.77 ล้านบาท 
ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 12.68 ร้อยละ 8.86 และร้อยละ 11.46 ตามล าดับ โดยสาเหตุการเติบโตของก าไร
สุทธิ เป็นผลมาจากการขยายตัวของพอร์ทสินเช่ือและอัตราดอกเบี้ยของต้นทุนทางการเงินลดลง โดยในปี 2559 บริษัทมีการใช้
บริการจากสถาบันการเงินรายใหม่เพิ่มเติม ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเนื่องจากมีการค้ าประกันด้วยเงินฝากจ าน าเต็มจ านวนของ
กรรมการท่านหนึ่ง ส่วนในปี 2560 บริษัทมีอัตราก าไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเทียบปี 2559 ซึ่งเป็นเหตุมาจากการที่บริษัทตั้งค่าส ารองเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทเทียบเคียงมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 จึงท าให้ต้องมีการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยดังกล่าว 
ส าหรับปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิ จ านวน 56.77 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน 39.38 ล้าน
บาท การปรับตัวเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ เป็นผลจากการท าตลาดและการส่งเสริมการขายเพื่อขยายฐานสินเช่ือเช่าซื้อให้มากข้ึน และ
บริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง รวมถึงการให้บริการสินเชื่อผ่านตัวแทนจ าหน่าย Dealer ท าให้บริษัท
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ลงได้ด้วย  

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิ จ านวน 65.99 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ จ านวน 
56.77 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากสัญญาเช่าซื้อที่เพ่ิมขึ้น ในขณะทีต่้นทุนขาย และต้นทุนทางการเงินท่ีลดลง  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 398.48 ล้านบาทคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 33.94 ของสินทรัพย์รวมโดยมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และสินค้าคงเหลือ ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีมูลค่าเท่ากับ 775.56 ล้านบาท คิด
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เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66.06 ของสินทรัพย์รวม โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ อาคารและอุปกรณ์ 
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการระดมทุน โดยที่สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงิน ณ สิ้นปี 2559 – 
2561 จ านวน 869.27 ล้านบาท จ านวน 962.20 ล้านบาท และจ านวน 1 ,174.04 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโต
เทียบปีต่อปี เท่ากับร้อยละ 10.69 และร้อยละ 22.02 ในปี   2560 - 2561 ตามล าดับ สาเหตุที่สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการขยายตัวของพอร์ทสินเช่ือลูกค้าของบริษัทท่ีเติบโตตามนโยบายการขยายกิจการของบริษัท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 519.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเทียบกับงวดปี 
เท่ากับร้อยละ 30.27 และมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,338.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 14.02 ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ของสินทรัพย์เป็นการเพิ่มขึ้นตามพอร์ทสินเชื่อลูกค้าเช่าซื้อที่มีจ านวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินของบริษัทประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน จ านวน 839.83  ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 71.53 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน และ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เป็นต้น และบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน 
20.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.78 ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน โดยที่
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 - 2561 จ านวน 588.13 ล้านบาท จ านวน 705.68 ล้านบาทและจ านวน 860.76 ล้านบาท
ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเปรียบเทียบปีต่อปีเท่ากับร้อยละ 19.99 และร้อยละ 21.98 ในปี 2560 และปี 2561 ตามล าดับ
โดยการเพิ่มขึ้นของหนิ้สินรวม ณ สิ้นปี 2559 - 2561 นั้น มีสาเหตุหลักมาจากการกู้เงินระยะสั้นเพิ่มเติมจากสถาบันทางการเงิน
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อน ามาขยายพอร์ทสินเชื่อลูกค้าของบริษัทให้มากขึ้น และ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน จ านวน 493.61 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 36.87 ของหนี้สินรวมและส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม และมีหนี้สินรวม จ านวน 609.20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45.51 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม โดยส่วนท่ีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีเพิ่มขึ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 313.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 26.68 ของ
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยบริษัทมีทุนที่ออกและช าระแล้ว 250 ล้านบาท และมีก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร จ านวน 
49.66 ล้านบาท โดยมูลคา่ของส่วนผู้ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากผลการด าเนินงานในส่วนของก าไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้น และ ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 729.48 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 54.49 ของหนี้สินรวมและส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งลดลงจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าเสนอขายหุ้นสามญัครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ (IPO.) 

นอกจากนี้จากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรร
ก าไรจากปี 2561 เป็นเงินปันผลให้อัตราหุ้นละ 0.104 บาท จ านวนเงินปันผลทั้งสิ้น 52 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลใน
เดือนพฤษภาคม 2562 แล้ว ซึ่งจะท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือประมาณ 277.89 ล้านบาท และจะท าให้อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับเพิ่มจาก 3.15 เท่าเป็น 4.56 เท่า  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัท มีดังต่อไปนี้ 
14.2 ผลการด าเนนิงานและความสามารถในการท าก าไร 
รายได้ทั้งหมดของบริษัทสามารถจ าแนกโดยสรุปได้ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
 

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

ตรวจสอบ รอ้ยละ ตรวจสอบ รอ้ยละ ตรวจสอบ รอ้ยละ ตรวจสอบ รอ้ยละ 

(1) รายได้จากการขายสินค้า 363.02 73.91 278.20 62.60 299.18 60.94 259.29 55.23 

(2) รายได้จากสัญญาเช่าซ้ือ 121.21 24.68 157.45 35.43 174.59 35.26 186.63 39.75 

(3) รายได้ดอกเบี้ยจากการับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - - -  0.63 0.13 1.06 0.23 

รวมรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 484.23 98.58 435.65 98.02 474.40 95.81 446.98 95.21 

รายได้อื่น 6.96 1.42 8.79 1.98 20.73 4.19 22.51 4.79 

รายได้รวม 491.18 100.00 444.43 100.00 495.13             100.00 469.48 100.00 

หมายเหตุ : รายได้อื่น ประกอบด้วย ค่าเบี้ยปรับ ค่าปรับผิดนัด ค่าอุปกรณ์ตกแต่งรถ เป็นต้น 



   บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1   ส่วนท่ี 3 หน้า 143 

รายได้จากการขาย 
บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2559 – 2561 จ านวน 363.02 ล้านบาทและจ านวน 278.20 ล้านบาทและจ านวน 

299.18 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.91 และร้อยละ 62.60 และร้อยละ 60.94 ของรายได้รวมในปี 2559-2561 
ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงเปรียบเทียบปีต่อปีเท่ากับร้อยละ 23.37 ในปี 2560 และเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.54 ในปี 
2561 โดยการเติบโตลดลงของรายได้จากการขายในปี 2560 เกิดจากการที่บริษัท บริษัทมีการจัดเตรียมรถแท็กซี่ ซึ่งยังไม่มีการ
ปรับอัตราภาษีสรรพสามิต ท าให้ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทจึงมียอดการขายท่ีเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่าปกติ ดังนั้นเมื่อน ามาเปรียบเทียบ
ในงวดเดียวกันกับปี 2560 จึงเป็นผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายท่ีลดลง  

ส าหรับในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย จ านวน 299.18 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้
จากการขาย จ านวน 278.20 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจ านวน 20.98 ล้านบาท คิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 7.54 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณ
การขายรถใหม่ป้ายแดงที่เพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นงวดปี 2561 

ส าหรับในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย จ านวน 259.29 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้
จากการขาย จ านวน 39.89 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากนโยบายภาครัฐท่ีออกมาในช่วงปลายปี 2561  คือ โครงการฮักแท็กซี่ และทาง
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ โตโยต้า มีก าหนดที่จะออกจ าหน่ายรถรูปโฉมใหม่ในช่วงไตรมาส 3 ปี2562 จึงท าให้ผู้บริโภคชะลอการตัดใจ 

ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนในการขายรถแบบขายขาดและการขายแบบเช่าซื้อเป็นดังน้ี 
             หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ 

การขายรถแท็กซ่ีด้วยการขายขาด 1.77 0.49 4.87 1.75 7.59 2.54 15.35 5.92 

การขายรถแท็กซ่ีด้วยการเช่าซ้ือ 361.25 99.51 273.33 98.25 291.59 97.46 243.94 94.08 

รวมมลูคา่การขาย 363.02 100.00 278.20 100.00 299.18 100.00 259.29 100.00 

ที่ผ่านมา บริษัทมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 100 ของรายได้จากการขาย เป็นการขายรถแท็กซี่พร้อมบริการให้สินเช่ือเช่าซื้อ 
ซึ่งการขายรถแท็กซี่ด้วยการขายขาด เป็นการขายรถแท็กซี่ให้แก่ลูกค้าโดยที่ลูกค้าได้ท าการช าระค่ารถแท็กซี่ครบตามราคาจ าหนา่ย 
ส่วนการขายรถแท็กซี่ด้วยการเช่าซื้อเป็นการขายโดยที่ลูกค้ามีความสนใจใช้บริการสินเช่ือเช่าซื้อและได้ท าสัญญาเช่าซื้อรถดังกล่าว
กับทางบริษัท โดยในปี 2559-2561 บริษัทมีการขายแท็กซี่ด้วยการเช่าซื้อ จ านวน 361.25 ล้านบาท จ านวน 273.33 ล้านบาท 
และจ านวน 291.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.51 ร้อยละ 98.25 และร้อยละ 97.46 ของมูลค่าการขายรวมตามล าดับ   

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้การขายรถแท็กซี่พรอ้มบริการให้สินเช่ือเช่าซื้อ จ านวน 243.94 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อรถ เพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการฮักแท็กซี่ที่ภาครัฐได้ออก
นโยบายมาในช่วงปลายปี 2561 ตลอดจนการเปลี่ยนโฉมของรถยนต์จากผู้ผลิต รถยนต์ โตโยต้า มีก าหนดที่จะออกจ าหน่ายรถรูป
โฉมใหม่ในช่วงไตรมาส 3 ปี2562 
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ตน้ทนุขายและบรกิาร 
โครงสร้างต้นทุนขายและบริการของบริษัทสามารถแยกได้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทตน้ทนุขาย 
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ 

ต้นทุนขาย 317.26 99.26 257.26 99.13 278.14 99.18 246.77 98.85 

ต้นทุนการให้บริการ 2.38 0.74 2.26 0.87 1.20 0.43 2.88 1.15 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 319.64 100.00 259.52 100.00 279.34 100.00 249.65 100.00 

% ของรายได้จากการขาย 88.05 93.29 93.37 96.28 

 บริษัทมีตันทุนจากการขายในปี 2559 – 2561 จ านวน 319.64 ล้านบาท จ านวน 259.52 ล้านบาทและจ านวน 279.34 
ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.05 ร้อยละ 93.29 และร้อยละ 93.37 ของรายได้จากการขาย ในปี 2559 – 2561 
ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนลดลงเท่ากับร้อยละ 18.81 และ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 7.64 ในปี 2560 - 2561 ตามล าดับ โดยที่โครงสร้างตันทุนจากการขายของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนขายรถแท็กซี่ป้ายแดง 
ต้นทุนขายรถแท็กซี่มือสอง เป็นต้น ซึ่งการลดลงของต้นทุนการขายและการให้บริการจากจ านวน 319.64 ล้านบาทในปี 2559 เป็น
จ านวน 259.52 ล้านบาทในปี 2560 นั้น เป็นผลจากยอดขายของบริษัทเองนั้นปรับตัวลดลง ส่วนในปี 2561 นั้น ยอดต้นทุนการ
ขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้นเป็น 279.34 ล้านบาทเกิดจากยอดขายและการให้บริการที่ปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากยอดการ
ปล่อยสินเช่ือท่ีมากขึ้น 

 ส าหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนจากการขาย เท่ากับ 249.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.28 ของรายได้จากการขาย ซึ่ง
ต้นทุนขายที่ลดลงเป็นไปตามปริมาณการขายที่ลดลง  

หน่วย : ล้านบาท 

ตน้ทุนขายตาม 
ประเภทรถแทก็ซี ่

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ 

รถแท็กซ่ีมือหนึ่ง 246.38 77.66 138.71 53.92 202.39 72.77 161.21 65.33 

รถแท็กซ่ีมือสอง 70.88 22.34 118.55 46.08 75.74 27.23 85.56 34.67 

รวมต้นทุนรถแท็กซ่ี 317.26 100.00 257.26 100.00 278.14 100.00 246.77 100.00 

หมายเหตุ : ต้นทุนรถแท็กซ่ีมือหนึ่งดังกล่าวแสดงมูลค่าตัวรถ ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าติดต้ัง GPS เป็นต้น 
หน่วย : ล้านบาท 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

ค่าใช้จ่ายงานทะเบยีน 1.31 1.74 1.92 1.66 

ค่าซ่อมรถมือสอง 1.02 0.31 0.22 0.18 

เบ็ดเตล็ด 0.05 0.21 0.15 0.32 

รวมต้นทุนการให้บริการ 2.37 2.26 2.29 2.16 

หมายเหต ุ: เบ็ดเตล็ด ประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายในการยึดรถ ค่าจ้างท าของ เป็นตน้ 

ต้นทุนการให้บริการที่ส าคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายงานทะเบียน ค่าซ่อมรถมือสอง เป็นต้น โดยการลดลงของต้นทุนการ
ให้บริการในปี 2560 โดยส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนค่าซ่อมรถมือสอง ส าหรับปี 2561 ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวด
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนค่าใช้จ่ายงานทะเบียนเป็นหลัก 

ส าหรับปี 2562 ต้นทุนการให้บริการปรับลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย ตามปริมาณการขายที่ลดลงจึงท าให้
ค่าใช้จ่ายงานทะเบียนลดลงด้วย  
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ก าไรขัน้ตน้จากการขาย 
บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากการขายในปี 2559 – 2561 จ านวน 43.38 ล้านบาท จ านวน 18.68 ล้านบาทและจ านวน 18.19 

ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นจากรายได้จากการขาย เท่ากับร้อยละ 11.95 ร้อยละ 6.71 และร้อยละ 6.08 ตามล าดับ และมี
อัตราลดลงของก าไรขั้นต้นจากรายได้จากการขายในปี 2560 ร้อยละ 56.94 และในปี 2561 มีอัตราลดลงร้อยละ 2.62 บริษัทมี
ก าไรขั้นต้นจากการขายในปี 2559 จ านวน 43.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทเตรียมรถแท็กซี่ในมูลค่ารถท่ียังไม่ปรับอัตรา
ภาษีสรรพสามิต จึงท าให้บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากการขายสูงกว่าปกติ และการที่อัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 11.95 
ในปี 2559 เหลือร้อยละ 6.71 ในปี 2560 นั้น เนื่องมาจากบริษัทมีจ านวนรถแท็กซี่ที่บริษัทจ าหน่ายลดลงส่งผลให้มีการขายรถ
แท็กซี่ของบริษัทได้น้อยลง โดยเฉพาะแท็กซี่มือหนึ่งที่มียอดขายที่ปรับตัวลดลง ส าหรับปี 2561 ก าไรขั้นต้นจากการขายลดลง
เล็กน้อย เป็นผลจากบริษัทพยายามที่จะเร่งการขายรถแท็กซี่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย 
Dealer ประกอบกับต้นทุนของตัวรถแท็กซี่มีราคาสูงขึ้น 

 ส าหรับปี 2562 บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากการขาย จ านวน 9.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.72 ของรายได้จากการขาย ซึ่ง
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ จ านวน 8.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 46.98 โดยการลดลงดังกล่าว เป็นผลจากการจ าหน่ายรถแท็กซี่ท่ีลดลง  

รายไดจ้ากสญัญาเชา่ซือ้ 
บริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ โดยสัญญาเช่าซื้อของบริษัท มีดังนี้ 
(1) ส่วนท่ีบริษัทจัดเตรียมรถไว้เพื่อรอจ าหน่ายและจัดสินเช่ือให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อ โดยจะประกอบด้วย สัญญาสินเช่ือรถ

แท็กซี่ป้ายแดง รถแท็กซี่มือสอง ซึ่งบริษัทจะบันทึกเป็นรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ-ตามสัญญาเช่าซื้อ และ  
(2) ส่วนท่ีบริษัทไม่ต้องจัดเตรียมรถ ซึ่งลูกค้าที่สนใจให้จัดสินเช่ือเช่าซื้อ โดยประกอบด้วย สัญญาสินเช่ือเพิ่มเติมกับลูกค้า

บริษัท สินเช่ือกับรถแท็กซี่มือสองของลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าเดิมของบริษัท สินเช่ือเช่าซื้อรถแท็กซี่มิเตอร์ของลูกค้าจากดีลเลอร์รถยนต์ 
สินเช่ือเช่าซื้อรถโดยสารประจ าทาง และสินเช่ือเช่าซื้อรถบรรทุก ซึ่งบริษัทจะบันทึกเป็นรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ-ตามสัญญาเงินกู้  

ซึ่งรายได้จากสัญญาเช่าซื้อมีรายละเอียดดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายไดจ้ากสญัญาเชา่ซือ้ 
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ 

รายได้จากสัญญาเช่าซ้ือ-ตามสัญญาเช่าซ้ือ 87.79 72.43 94.89 60.26 100.78 56.89 96.45 49.91 

รายได้จากสัญญาเช่าซ้ือ-ตามสัญญาเงินกู้ 30.24 24.95 58.23 36.98 75.27 42.49 93.15 48.21 

รายได้ดอกเบี้ย – factoring - - - - 0.63 0.36 1.06 0.57 

รายได้จากการบริการ 3.32 2.74 4.69 2.98 1.94 1.09 5.55 2.87 

ส่วนลดจ่ายและอื่นๆ (0.15) (0.12) (0.36) (0.23) (1.46) (0.82) (2.97) (1.54) 

รวมรายได้จากสัญญาเช่าซ้ือ 121.21 100.00 157.45 100.00 177.16 100.00 193.23 100.00 

บริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ-ตามสัญญาเช่าซื้อ รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ-
ตามสัญญาเงินกู้ รายได้จากการบริการ และส่วนลดจ่ายและอื่นๆ โดยบริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าซื้อในปี 2559 – 2561 เท่ากับ 
121.21 ล้านบาท เท่ากับ 157.45 ล้านบาท และเท่ากับ 177.16 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.68 และร้อยละ 
35.43 และร้อยละ 35.78 ของรายได้รวมในปี 2559 - 2561 ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเปรียบเทียบปีต่อปีเท่ากับร้อยละ 
29.07 และร้อยละ 12.52 ในปี 2560 และปี 2561 ตามล าดับ บริษัทมีการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจาก
ปริมาณลูกหนี้เช่าซื้อของบริษัทมีการขยายตัวตามการให้บริการสินเชื่อที่มากขึ้นทุกปี และหากพิจารณาจากลักษณะการท าสัญญา
เช่าซื้อ สัดส่วนของรายได้จากสัญญาเช่าซื้อประเภทต่างๆจะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นตามปริมาณลูกหนี้เช่าซื้อท่ีเพิ่มขึ้นด้วย 
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 ส าหรับงวดปี 2561 บริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ เท่ากับ 177.16 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน
จ านวน 19.71 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.52 ส าหรับงวดปี 2562 บริษัทมีรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ เท่ากับ 193.23 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 16.07 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.07 โดยส่วนท่ีเพิ่มขึ้นหลักจะมา
จากรายได้จากสัญญาเช่าซื้อตามการขยายตัวของพอร์ทสินเช่ือและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ในส่วนของรายไดจ้ากค่าบริการนัน้ เป็นการให้บริการอื่นเพิ่มเติมจากการขายรถแท็กซี่ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี ้
  หนว่ย : ล้านบาท 

รายไดจ้ากคา่บรกิาร 
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ 

รายได้ค่าท าสัญญา 1.74 52.41 2.32 49.47 2.05 49.40 2.00 47.08 

รายได้ค่าบริการอื่น 1.59 47.59 2.37 50.53 1.99 47.95 2.00 47.10 

รายได้ค่าตรวจสภาพรถ - - - - 0.11 2.65 0.25 5.82 

รวมรายไดจ้ากคา่บรกิาร 3.32 100.00 4.69 100.00 4.15 100.00 4.24 100.00 

ในปี 2559 – 2561 บริษัทมีรายได้จากค่าบริการ เท่ากับ 3.32 ล้านบาท เท่ากับ 4.69 ล้านบาท เท่ากับ 4.15 ล้านบาท 
ตามล าดับ และปี 2562 เท่ากับ 4.24 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากค่าบริการประกอบด้วย 

(1) รายได้ค่าท าสัญญา คือ ค่าด าเนินการท าสัญญาสินเช่ือเช่าซื้อหรือการท าสัญญาสินเช่ือเช่าซื้อใหม่ (Refinance) 
ระหว่างลูกค้ากับทางบริษัท ซึ่งบริษัทค่าด าเนินการในอัตรา 2,500-4,000 บาทต่อสัญญา 

(2) รายได้ค่าบริการอื่นเกิดจากการให้บริการของทางบริษัทแก่ลูกค้า เช่น การต่อทะเบียน การต่อกรมธรรม์ประกันภัย 
เป็นต้น 

(3) รายได้ค่าตรวจสภาพรถ คือ รายได้จากการตรวจสถาพรถของลูกค้าที่ลูกค้าต้องให้บริษัทประเมินสภาพรถแท็กซี่
ก่อนท าการจัดไฟแนนซ์  

รายได้จากค่าบริการนี้ เป็นรายได้ที่ทางบริษัทเก็บลูกค้าเพิ่มเติมจากการท าธุรกรรมที่เป็นส่วนบริการเสริมของบริษัทซึ่ง
ค่าบริการดังกล่าวนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นตามการขยายของธุรกิจของบริษัทที่มีการให้บริการสินเชื่อที่มากขึ้น ทั้งค่าท าสัญญาที่
บริษัทมีการปล่อยสินเช่ือลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อรถแท็กซี่กับทางบริษัท หรือรายได้จากการบริการอื่น เป็นต้น 

ตน้ทนุทางการเงนิ 
ในปี 2559 – 2561 บริษัทมียอดต้นทุนทางการเงิน จ านวน 21.83 ล้านบาท 28.97 ล้านบาทและ 34.45 ล้านบาท 

ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเปรียบเทียบปีต่อปีเพิ่มขึ้นในปี 2559 - 2561 ร้อยละ 0.77 ร้อยละ 32.72 และร้อยละ 18.91 
ตามล าดับ โดยโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันทางการเงินต่างๆ ทั้งในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว เป็นต้น สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ทางการเงินเกิดจากการที่บริษัทมีการหาแหล่งกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้หมุนเวียนในกิจการของบริษัทที่มากขึ้นเพื่อขยายตัวการปล่อย
สินเช่ือท่ีเพิ่มขึ้น 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมียอดต้นทุนทางการเงิน จ านวน 29.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการที่ลดลง ร้อยละ  13.34 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการลดลงดังกล่าว เป็นผลจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนครบ
ก าหนด 
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โครงสร้างต้นทุนทางการเงินสามารถสรุปไดด้ังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

ตน้ทุนทางการเงิน 
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ 

ดอกเบี้ยจา่ย 20.79 95.26 27.65 95.45 33.91 98.44 29.80 99.83 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืม 1.03 4.74 1.00 3.45 0.25 0.73 0.05 0.17 

ค่าธรรมเนียมลงทุน–ตั๋ว B/E - - 0.32 1.10 0.29 0.83 - - 

รวมต้นทุนทางการเงิน 21.83 100.00 28.97 100.00 34.45 100.00 29.85 100.00 

ร้อยละของรายได้จากสัญญาเช่าซ้ือ 18.01 18.40 19.73 16.00 

บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่าย และต้นทุนทางการเงินในการกู้ยืมและค่าธรรมเนียมลงทุน-ตั๋ว B/E 
โดยมีรายการหลัก คือ ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินต่างๆ ทั้งในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้ระยะ
สั้น เงินกู้ยืมระยะยาว เป็นต้น ส่วนต้นทุนทางการเงินนั้นจะเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ค่า Front End fee เป็น
ต้น ซึ่งในปี   2559 - 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 21.83 ล้านบาท จ านวน 28.97 ล้านบาทและจ านวน 34.45 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 18.01 ร้อยละ 18.40 และร้อยละ 19.73 ของรายได้จากสัญญาเช่าซื้อในปี 2559 - 2561 ตามล าดับ ซึ่งคิด
เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบโดยปีต่อปีของปี 2560 – 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.71 และร้อยละ 18.92  โดยการปรับตัวลดลง
ของสัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้จากสัญญาเช่าซื้อในปี 2560 นั้นเป็นผลมาจากบริษัทได้มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบัน
ทางการเงินแห่งใหม่ที่มีดอกเบี้ยต่ ากว่าที่เคยได้ในปี 2559 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนั้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนมากู้ยืมจากแหล่ง
ทางเลือกอื่น เช่น การใช้ตั๋วแลกเงินซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะถูกกว่าการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน ส่วนการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 
2561 เกิดจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินเพื่อเติมเพื่อน ามาขยายการให้บริการสินเช่ือของบริษัท ซึ่งเป็นผลจากการกู้ยืมเพิ่มขึ้นทั้งจากเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลมีผลท าให้บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 29.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ 
ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนครบก าหนด 

ก าไรขั้นต้นจากรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ 
 บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากรายได้จากสัญญาเช่าซื้อในปี 2559 – 2561 จ านวน 99.38 ล้านบาทจ านวน 128.48 ล้านบาท 
และจ านวน 142.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นจากรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ เท่ากับร้อยละ 81.99 ร้อยละ 81.60 และร้อย
ละ 81.39 ในปี 2559 - 2561 ตามล าดับ และมีอัตราเติบโตของก าไรขั้นต้นจากรายได้จากดอกเบี้ยเช่าซื้อเพิ่มขึ้นในปี 2560 – 
2561 ร้อยละ 29.28 และร้อยละ 10.61 ซึ่งการเพิ่มขึ้นเป็นผลจากจ านวนสัญญาของสินเช่ือเช่าซื้อท่ีเพิ่มขึ้น ส าหรับปี 2562 บริษัท
มีก าไรขั้นต้นจากรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ จ านวน 157.24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 84.25 ของรายได้จาก
สัญญาเช่าซื้อ และมีอัตราเติบโตของก าไรขั้นต้นจากรายได้จากดอกเบี้ยเช่าซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.65 เมื่อเทียบกันปี 2561 ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกันเป็นผลจากจ านวนสัญญาของสินเช่ือเช่าซื้อท่ีเพิ่มขึ้นในปีมีจ านวนใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า  

รายไดอ้ืน่ 
 รายได้อื่นในงบการเงินของบริษัทในปี 2559-2561 จ านวน 6.96 ล้านบาทจ านวน 8.79 ล้านบาทและจ านวน 20.73 ล้าน
บาทตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนของรายได้รวมในปี 2559 – 2561 เท่ากับร้อยละ1.42 ร้อยละ 1.98 ร้อยละ 4.19 ของรายได้รวม
ตามล าดับ และมีอัตราเติบโตเทียบปีต่อปีในปี 2560 - 2561 เท่ากับร้อยละ 26.32 และ ร้อยละ 135.85 โดยรายได้อื่นๆของบริษัท
ประกอบด้วย รายได้ค่าปรับผิดนัด รายได้ค่าเบี้ยปรับ รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อ-ตามสัญญาผ่อนประกัน เป็นต้น โดยการเพิ่มขึ้นของ
รายได้อื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าเบี้ยปรับและค่าปรับผิดนัด ซึ่งเป็นไปตามฐานลูกค้าสินเช่ือที่มากขึ้น จึงท าให้มี
โอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัดช าระมากข้ึน 
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 ส าหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่น จ านวน 22.51 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 4.79 ของรายได้รวม ซึ่งเพ่ิมขึ้น
จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจ านวน 1.78 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นหลักประกอบด้วย ผลตอบแทนจากการเป็นนายหน้า
ประกันภัย จ านวน 5.39 ล้านบาท 

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 
 งบการเงินของบริษัทในปี 2559 - 2561 แสดงต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเท่ากับ 23.57 ล้านบาท 24.31 ล้านบาทและ 
22.45 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ ประกอบด้วยค่าส่งเสริมการขาย เงินเดือน
ฝ่ายการตลาดและขาย ค่าคอมมิชช่ัน  เป็นต้น หากพิจารณาสัดส่วนของต้นทุนในการจัดจ าหน่ายต่อรายได้รวมในงบการเงินของ
บริษัท จะพบว่า สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ ร้อยละ 4.80 ในปี 2559 ร้อยละ 5.47 ในปี 2560 และร้อยละ 4.65 ในปี 2561 ส่วนในปี 
2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการปรับเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.18  โดยบริษัทมี
การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของเงินเดือนฝ่ายการตลาดและขายเพื่อเพิ่มบุคคลากรเป็นหลัก ในขณะที่ค่าโฆษณา/ส่งเสริมการขายมีมูลค่า
ใกล้เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ 5.31 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากในปี 2561 บริษัทให้บริการสินเช่ือผ่านตัวแทนจ าหน่าย Dealer เพิ่มขึ้นมาก จึงท า
ให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ 

 ส าหรับงบการเงินของบริษัทปี 2562 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจ าหน่าย เท่ากับ 25.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.46 ของ
รายได้รวม ซึ่งต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 2.60 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าใช้จ่าย
ในส่วนการขายและการบริการที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าส่งเสริมการขาย-โปรโมช่ัน ค่าคอมมิชช่ัน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการ
ของบริษัทมากยิ่งข้ึน สะท้อนให้เห็นตามปริมาณสัญญาเช่าซื้อที่เพ่ิมขึ้นในปี 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

ตน้ทุนในการจดัจ าหนา่ย 
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ 

เงินเดือนและค่าคอมมิชชั่น 6.35 26.94 7.92 32.56 9.20 40.76 12.49 48.74 

ค่าโฆษณา/ส่งเสริมการขาย/ค่านายหนา้ 16.50 70.03 15.64 64.32 12.56 55.67 11.32 44.17 

ค่าใช้จ่ายอื่น 0.71 3.03 0.76 3.12 0.80 3.57 1.82 7.09 

รวมต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 23.57 100.00 24.31 100.00 22.45 100.00 25.63 100.00 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 งบการเงินของบริษัทในปี 2559 - 2561 แสดงค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 48.87 ล้านบาท 81.98 ล้านบาทและ 
85.03 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงาน เช่น เงินเดือน 
โบนัส เงินกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่าและบริการอื่นๆ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และก าไร(ขาดทุน)จากการยึด
รถ ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 67.75 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือนและโบนัสของฝ่ายบริหาร และการเปลี่ยนนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจึงท าให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 
การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาของวัสดุและอุปกรณ์ การเพิ่มขึ้นของค่าเช่าที่ใช้ประกอบธุรกิจ และขาดทุนจากการยึดรถจาก 6.35 
ล้านบาทเป็น 16.94 ล้านบาท ส าหรับปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.40 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวของปีก่อน เป็นผลจากการการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลดลงในปี 2561  

ส าหรับงบการเงินของบริษัทปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 83.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.83 ของ
รายได้รวม ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 1.31 ล้านบาท เป็นผลจากการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญลดลง 14.87 ล้านบาท เงินเดือนและโบนัสของฝ่ายบริหาร เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 21.07 เพื่อ
รองรับในการขยายธุรกิจ ในส่วนขาดทุนจากการยึดรถ และตัดจ าหน่ายทรัพย์สินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.81 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
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เดียวของปีก่อน ในขณะที่ค่าตอบแทนพนักงานปรับเพิ่มขึ้นตามจ านวนพนักงานในสายงานสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น และมีค่าธรรมเนียม 
ค่าที่ปรึกษาในด้านต่างๆที่ช่วยให้บริษัทสามารถด าเนินการเข้าเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ในปี 2562 บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายในการบริหารมีปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อน    

หน่วย : ล้านบาท 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ มลูคา่ รอ้ยละ 

ค่าตอบแทนพนักงาน 15.34  31.39 22.71  27.70 30.04  35.33 36.37 43.44 

ค่าเส่ือมราคา 3.53 7.23 5.08 6.20 6.59 7.75 6.62 7.91 

ค่าเช่า 4.99 10.21 5.54 6.76 9.56 11.24 9.57 11.43 

ก าไร(ขาดทุน)จากการยึดรถ 6.35  12.99 16.94  20.66 13.15  15.46 15.17 18.12 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 9.51  19.45 16.91  20.63 11.12  13.08 (3.75) (4.48) 

อื่นๆ 9.15  18.72 13.26 16.18 14.57 17.14 19.74 23.58 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 48.87 100.00 81.98 100.00 85.03 100.00 83.72 100.00 

หมายเหตุ : อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น 

ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั สามารถสรุปได้ดังตารางข้างล่างนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

ก าไรจากการด าเนนิงาน (ก าไรกอ่นภาษเีงนิได)้ 
 เมื่อพิจารณาก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายด้านภาษีของบริษัทจะพบว่า มีก าไรจากการด าเนินงานในปี 2559 - 
2561 จ านวน 77.28 ล้านบาท จ านวน 49.30 ล้านบาทและจ านวน 70.79 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรจากการ
ด าเนินงานต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 15.73 ร้อยละ 11.09 และร้อยละ 14.30 ในปี 2559 - 2561 ตามล าดับ การปรับลดลงของ
อัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อรายได้รวมในปี 2560 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ในอัตราร้อยละ 36.20 เกิดจากการที่บริษัท
มีปริมาณลูกหนี้เช่าซื้อที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2560 เป็นจ านวนน้อยกว่าปริมาณลูกหนี้เช่าซื้อที่ให้บริการสินเช่ือไปในงวดเดียวกัน
ของปีก่อน และยังมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน สืบเนื่องมากจากการที่ใช้เม็ดเงินเหล่านี้เพิ่มมาก
ขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทางธุรกิจ ท าให้ในปี 2560 บริษัทท าก าไรจากการด าเนินงานได้น้อยลงกว่าปีก่อนหน้าน้ัน ส าหรับปี 
2561 มีก าไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 43.58 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัว
ของฐานลูกค้าของบริษัท ส าหรับปี 2562 บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ จ านวน 79.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
16.95 ของรายได้รวม ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย ตามปริมาณสัญญาเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้รายได้
เพิ่มมากข้ึน  
                                                                   
 
                

ความสามารถในการท าก าไร 
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป2ี562 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ก าไรขั้นต้นจากการขาย  43.38   8.83   18.68   4.20   18.19   3.67   9.64   2.05  
ก าไรขั้นต้นจากรายได้จากสัญญาเช่าซ้ือ  99.38   20.23   128.48   28.91   142.10   28.70   157.24  33.49  
ก าไรขั้นต้น(รวมรายได้อื่น)  149.72   30.48   155.95   35.09   181.34   36.62   189.98  40.47  
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  77.28   15.73   49.30   11.09   70.79   14.30   79.59  16.95  
ก าไรสุทธ ิ  62.27   12.68   39.38   8.86   56.77   11.46   65.99  14.05  
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ก าไรสทุธแิละอตัราก าไรสทุธ ิ
 งบการเงินของบริษัทแสดงก าไรสุทธิในปี 2559 – 2561 จ านวน 62.27 ล้านบาท จ านวน 39.38 ล้านบาทและจ านวน 
56.77 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิในปี 2559 - 2561 อยู่ที่ร้อยละ 12.68 และร้อยละ 8.86 และร้อยละ 11.46 
ตามล าดับ ทั้งนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวมในปี 2559 มีสาเหตุส าคัญจากการเพิ่มขึ้นของขนาดพอร์ท
สินเช่ือลูกค้าอย่างต่อเนื่องและอัตราดอกเบี้ยของต้นทุนทางการเงินท่ีลดลง  การปรับตัวลดลงของอัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวมในปี 
2560 เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่เกิดขึ้นใหม่ในงวดปี 2560 เป็นจ านวนน้อยกว่าในงวดเดียวกันของปีก่อน แม้ว่า
บริษัทจะมีรายได้จากดอกเบี้ยสูงขึ้นกว่าปี 2559 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจท าให้ในปี 2560 บริษัทไม่สามารถท า
ยอดการปล่อยสินเช่ือได้มากเท่ากับปี 2559 และนอกจากนั้นบริษัทยังมีการพยายามที่จะส่งเสริมยอดขายให้มากขึ้นดังนั้นท าให้
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงินท่ีมากขึ้น ด้วยเหตุที่มูลค่าเหล่านี้มาก
ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจะสามารถขยายปริมาณสัญญาเช่าซื้อให้ได้มากยิ่งขึ้นจึงท าให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วยจึงท า ให้อัตรา
ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น ส าหรับปี 2561 เทียบกับงวดปีก่อน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราก าไรสุทธิ เป็นผลจากการท าตลาดและการ
ส่งเสริมการขายเพื่อขยายฐานสินเช่ือเช่าซื้อให้มากขึ้น และบริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง รวมถึงการ
ให้บริการสินเช่ือผ่านตัวแทนจ าหน่าย Dealer ท าให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ลงได้ด้วย ส าหรับงวดปี 
2562 บริษัทมีก าไรสุทธิ จ านวน 65.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.05 ของรายได้รวม ซึ่งก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ
ปีก่อนเป็นผลจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง อันเนื่องมาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกในตลาด
หลักทรัพย์ (IPO.) เพื่อน ามาจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนครบก าหนดบางส่วน 

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
 เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ในปี 2559 – 2561 และปี 2562 บริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นรายปีคิดเป็นร้อยละ 23.72 ร้อยละ 14.65 ร้อยละ 19.92 และร้อยละ 12.66 ตามล าดับ ในปี 2560 บริษัท
มีผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นต่ าลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนในเดือนมกราคม 2560 ท า
ให้ผลก าไรถูกกระจายออกไปยังจ านวนหุ้นที่มากข้ึน ส าหรับปี 2562 บริษัทมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าเสนอขายหุ้นสามัญ
ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ (IPO.) ในเดือนมิถุนายน 2562 ท าให้ผลก าไรถูกกระจายออกไปยังจ านวนหุ้นท่ีมากขึ้น 

ฐานะทางการเงนิ 
สนิทรพัย ์
 เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินในงบการเงินของบริษัทพบว่า มีสินทรัพย์ทั้งหมด ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 
2562 จ านวน 869.27 ล้านบาท จ านวน 962.20 ล้านบาท จ านวน 1,174.04 ล้านบาท และจ านวน 1,338.68 ล้านบาท ตามล าดบั 
โดยมีสินทรัพย์หลัก คือ ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ สินค้าคงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์รวมมีสาเหตุส าคัญจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ สินค้าคงเหลือ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของกิจการอย่างต่อเนื่อง  

ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 สินทรัพย์หมุนเวียนรวมมีมูลค่าจ านวน 326.92 ล้านบาท จ านวน 329.82 
ล้านบาท จ านวน 398.48 ล้านบาท และจ านวน 519.08 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 37.61และร้อยละ 34.28 และร้อยละ 
33.94 และร้อยละ 38.78 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี ตามล าดับ 

ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และสิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 542.35 ล้านบาท จ านวน 632.38 ล้าน
บาท จ านวน 775.56 ล้านบาท และจ านวน 819.60 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 62.39 และร้อยละ 65.72 และร้อยละ 
66.06 และร้อยละ 61.22 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 - 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 

โดยในส่วนของสินทรัพย์ มีรายละเอียดในรายการที่ส าคัญ ดังนี ้
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เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2559 - 2561 มีจ านวน 45.97 ล้านบาทและจ านวน 18.68 ล้านบาทและ

จ านวน 16.51 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 5.29 และร้อยละ 1.94 และร้อยละ 1.41 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 – 
2561 ตามล าดับ โดยการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยสินเช่ือท่ีเพิ่มขึ้น  

 ส าหรับ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 22.56 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปี 
2561 เนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ (IPO.) เพื่อเตรียมรองรับ
การขยายพอร์ทสินเชื่อ และลดต้นทุนทางการเงินลงบางส่วนจากการช าระคืนเงินกู้ยืมก่อนก าหนด 

ลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาเชา่ซือ้ 
หน่วย : ล้านบาท 

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 212.16 272.68 325.87 395.05 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 520.30 597.77 732.62 783.03 

รวมลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ 732.46 870.45 1,058.48 1,178.08 

ร้อยละของสินทรัพย์รวม 84.26 90.46 90.16 88.00 

ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อสุทธิเท่ากับ 732.46 ล้านบาท 870.45 
ล้านบาท 1,058.48 ล้านบาท และ 1,178.08 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 84.26 ร้อยละ 90.46 และร้อยละ 90.16 และ
ร้อยละ 88.00 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559 – 2562 เกิดจากการขยายตัวของ
พอร์ทลูกค้าสัญญาเช่าซื้อของบริษัทตามการขยายตัวของกิจการ  โดยอายุของลูกหนี้การค้าสามารถแสดงได้จากตารางอายุลูกหนี้
สัญญาเช่าซื้อดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

อายลุกูหนีก้ารคา้ 
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 568.79 76.59 688.11 76.76 849.22 77.83  846.42   70.17  

ค้างช าระ 1-30 วัน 76.80 10.34 80.95 9.03 101.04 9.26  145.13   12.03  

ค้างช าระ 31-90 วัน 86.83 11.69 109.32 12.19 114.23 10.47  181.10   15.01  

ค้างช าระ 91-180 วัน 10.23 1.38 16.54 1.84 24.41 2.24  31.17   2.58  

ค้างช าระ 181-270 วัน 0.01 0.00 0.50 0.06 0.77 0.07  0.10   0.01  

ค้างช าระมากกว่า 270 วัน - - 1.08 0.12 1.49 0.14  2.35   0.20  

รวมลกูหนีก้ารคา้ 742.66 100.00 896.50 100.00 1,091.16 100.00  1,206.27  100.00  

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (10.20) (1.37) (26.05) (2.91) (32.68) (2.99) -28.19  -2.34  

ลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาเชา่การเงนิสทุธิ 732.46 98.63 870.45 97.09 1,058.48 97.01  1,178.08   97.66  

จากตารางอายุลูกหนี้การค้า จะเห็นได้ว่า ลูกหนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นตามสัญญาเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 บริษัทมี
ลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 270 วัน จ านวน 2 สัญญา มูลค่ารวม 1.08 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะ
รายเต็มจ านวน และในปี 2561 บริษัทมียอดลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 270 วัน จ านวน 4 สัญญา มูลค่ารวม 1.49 ล้านบาทซึ่งบริษัท
ได้ตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะรายเต็มจ านวน และในสิ้นปี 2562 บริษัทมียอดลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 270 วัน จ านวน 
7 สัญญา มูลค่ารวม 2.35 ล้านบาทซึ่งบริษัทได้ตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะราย จ านวน 2 สัญญา จ านวนเงิน 1.58 ล้าน
บาทเต็มจ านวน ส่วนท่ีเหลืออีก 5 สัญญาเป็นลูกหนี้ท่ีอยู่ระหว่างรอปิดสัญญาเงินกู้ ซึ่งมียอดเงินรวม 0.78 ล้านบาท  
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ทั้งนี้ บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ในปี 2559-2561 และสิ้นปี 2562 จ านวน 10.20 ล้านบาทและจ านวน 26.05 
ล้านบาทและจ านวน 32.68 ล้านบาทและจ านวน 29.58 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ตาม
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ปรับใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสะท้อนคุณภาพของลูกหนี้ได้ ซึ่งบริษัทได้ก าหนด
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดังนี ้

นโยบายการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู  
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การปฏิบัติผิด
สัญญาของลูกหนี้ในอดีต การวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี้ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต การคาดการณ์เกี่ยวกับการช าระหนี้ใน
อนาคตของลูกค้า และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น โดยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหนี้ท่ีค้างช าระ (สุทธิ
จากดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้) และมูลค่าหลักประกัน ซึ่งมูลค่าหลักประกันคิดค านวณจากมูลค่าที่คาดว่าจะขายสินค้านั้นได้หัก
ด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นโดยประมาณในการขายในแต่ละงวดนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน
อาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต 

บริษัทได้วัดมูลค่าผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ในลักษณะส ารองทั่วไป บริษัทได้น าข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นมาค านวณหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญาของลูกหนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาที่บริษัทมีกับลูกค้า
ทั้งหมด และค านวณหาอัตราผลเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยการเก็บสถิติข้อมูลที่คลอบคลุมอายุสัญญาเฉลี่ยที่บริษัทท ากับลูกค้า แล้ว
น าอัตราที่ได้ดังกล่าวมาค านวณหาอัตราร้อยละค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งแยกตามสถานะของลูกหนี้ ดังนั้นฝ่ายบริหารมีมติให้ปรับ
นโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดังนี้ 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562  

 รถมือหนึ่ง รถมือสอง รถมือหนึ่ง รถมือสอง รถมือหนึ่ง รถมือสอง 

   ลูกหนี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระ  0.28  3.83 0.59 4.82 0.51 4.74 

   ลูกหนี้เกินก าหนดช าระ         

      ไม่เกิน 1 เดือน  0.80  9.53 1.42 10.29 1.32 9.93 

      มากกว่า 1 ถึง 3 เดือน แบ่งเป็น         

      - มีโอกาสกลับไปเป็นลูกหนีย้ังไม่ถึง 
        ก าหนดช าระ 

 0.17  1.58 0.37 2.24 0.34 2.54 

      - มีโอกาสกลับไปเป็นลูกหนี้เกินก าหนด 
        ช าระมากกวา่ 3 เดือน 

 0.63  7.95 1.05 8.05 0.98 7.39 

      มากกว่า 3 เดือน 1.56 13.52 2.85 15.03 3.00 15.91 

นอกจากนี้ บริษัทได้วัดมูลค่าผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมส าหรับลูกหนี้ที่มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นงวดสูงกว่า
มูลค่าหลักประกัน ซึ่งเป็นประมาณการราคาขายหักด้วยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อค านวณหาส่วนสูงกว่าเฉพาะลูกหนี้ที่เกิน
ก าหนดช าระหนี้แต่ละสัญญาและน าข้อมูลความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นของการปฏิบัติผิดสัญญาในอดีตของลูกหนี้เป็นอัตราค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ 
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 รอ้ยละ 

  มูลค่าลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินสูงกว่ามูลค่าหลักประกัน 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

  รถมือหนึ่ง รถมือสอง รถมือหนึ่ง รถมือสอง รถมือหนึ่ง รถมือสอง 

ลูกหนี้เกินก าหนดช าระ       

ไม่เกิน 1 เดือน - 15.69 - 17.99  18.59 

มากกว่า 1 ถึง 3 เดือน - 17.28-30.15 20.11-24.07 20.11-24.07 20.11-24.07 21.53-24.46 

มากกว่า 3 เดือน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

นอกจากน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะถูกตั้งเพิ่มเติมเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายช าระหนี้ให้กับบริษัท 
วิธีการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทส าหรับลูกหนี้ที่ค้างช าระค่างวดเกินกว่า 3 งวดขึ้นไปแตกต่างไปจากวิธี

ปฏิบัติทางบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่ออุปโภคและบริโภค 
(Consumer Finance) วิธีปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวก าหนดให้บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ านวนส าหรับลูกหนี้ที่ค้าง
ช าระค่างวดเกินกว่า 3 งวดขึ้นไปโดยไม่น าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้คงเหลือ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
บริษัทมีความเสี่ยงต่ าที่จะไม่สามารถบังคับเอาหลักประกันคืนจากลูกหนี้ได้ ดังนั้น ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริษัทจะ
พิจารณาน าหลักประกันมาหักด้วยซึ่งจะครอบคลุมความเสี่ยงและสะท้อนภาพท่ีแท้จริงในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 
บริษัทมีลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเป็นลูกหนี้จากการด าเนินธุรกิจ Factoring ที่เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท และเริม่

ด าเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา จึงท าให้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมียอดลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง เท่ากับ 2.25 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของสินทรัพย์รวม และ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมียอดลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง เท่ากับ 22.22 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.66 ของสินทรัพย์รวม 

ลกูหนีอ้ืน่ 
บริษัทมีลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย ค่าปรับผิดนัด ค่าดอกเบี้ยล่าช้า  เงินกู้ยืมพนักงาน และลูกหนี้ตามสัญญาเงินกู้ผ่อน

ประกันภัย เป็นต้น ซึ่งมีจ านวน 0.90 ล้านบาทและจ านวน 2.98 ล้านบาทและจ านวน 5.14 ล้านบาท และจ านวน 6.98 ล้านบาท 
ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 ตามล าดับ คิดเป็น ร้อยละ 0.10 ร้อยละ 0.31 ร้อยละ 0.44 และร้อยละ 0.78ของ
สินทรัพย์รวมตามล าดับ  

สนิคา้คงเหลอื 
ณ สิ้นปี 2559-2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ จ านวน 62.76 ล้านบาทและจ านวน 35.48 ล้านบาทและจ านวน 44.36 

ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 7.22 ร้อยละ 3.69 และร้อยละ 3.78 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ มีอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 
43.47 ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.03 ในปี 2561 ในปี 2559 การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วยบริษัทมีรถแท็กซี่
ใหม่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนจากรถปกติเป็นรถแท็กซี่และรถแท็กซี่ใหม่รอจ าหน่าย รวมถึงแท็กซี่มือสองส าเร็จรูปรอจ าหน่าย  ส าหรบั 
ณ สิ้นงวดปี 2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือที่ลดลงเมื่อเทียบกับงวดสิ้นปี เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว จ านวนรถที่บริษัทจัดเก็บไว้มี
จ านวนเพียงพอต่อปริมาณการขาย บริษัทจึงไม่ได้ท าการสั่งรถยนต์ใหม่เข้ามาเตรยีมจัดท ารถแท็กซี่ป้ายแดง ส าหรับปี 2561 บริษัท
ต้องการขยายพอร์ทสินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง ทางบริษัทจึงท าการส ารองรถเพิ่มขึ้น  

ส าหรับสิ้นปี 2562 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ จ านวน 64.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.80 ของสินค้ารวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
งวดสิ้นปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีการจัดเตรียมรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นจ านวน 40 คันเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งปกติบริษัทจะจัดเตรียมรถยนต์
ใหม่ จ านวน 10 คัน ซึ่งทางฝ่ายจัดการของบริษัทได้มีการน าเสนอเพื่อขออนุมัติการจัดซื้อ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ตามขั้นตอน การจัดเตรียมรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลจากการที่รถยนต์โตโยต้ามีแนวโน้มจะปรับเปลี่ยนโฉม ซึ่งบริษัทคาดว่า 
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การปรับเปลี่ยนโฉมจะท าให้ต้นทุนรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงในการสั่งซื้อในจ านวนมาก ท าให้บริษัทมีอ านาจในต่อรองกับทางผู้
จ าหน่ายรถยนต์มากขึ้น  

สินค้าคงเหลือดังกล่าวประกอบด้วย รถยนต์ใหม่ รถแท็กซี่ระหว่างท า รถแท็กซี่ใหม่รอจ าหน่าย รถแท็กซี่มือสอง และรถ
แท็กซี่ยึดคืนมีรายละเอียดดังนี้ 

    หน่วย : ล้านบาท 

สนิคา้คงเหลอื 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

งานทีอ่ยูร่ะหวา่งท า         

รถยนต์สภาพใหม ่         

วัตถุดิบ-รถยนต์ใหม ่ 6.95 11.08 3.71 10.46 1.50 3.38  3.76   5.84  

วัตถุดิบ-โป๊ะ 0.16 0.25 0.20 0.56 0.36 0.81  0.15   0.23  

วัตถุดิบ-มิเตอร์+ไฟว่าง 0.29 0.47 0.38 1.07 0.27 0.61  0.24   0.37  

สินค้ากึ่งส าเร็จรูป-รถแท็กซ่ีใหม ่ 0.43 0.69 0.78 2.20 0.62 1.42  0.57   0.88  

งานระหว่างท า-รถแท็กซ่ี 14.55 23.19 - - 11.86 26.74  2.33   3.63  

รถยนต์มือสอง         -    

วัตถุดิบ-รถแทก็ซ่ียึดคืน  12.18 19.40 10.38 29.26 11.38 25.65  18.96   29.48  

งานส าเรจ็รปู         -    

รถยนต์สภาพใหม ่ 7.43 11.84 11.07 31.20 11.71 26.40  18.19   28.29  

รถยนต์มือสอง-รถแทก็ซ่ีรับซ้ือ 1.46 2.32 - - -    -    

รถยนต์มือสอง-รถแทก็ซ่ียึดคืน 18.98 30.24 9.97 28.10 6.72 15.15  20.28   31.53  

อปุกรณร์ถยนต ์         -    

สินค้า-อุปกรณ์แต่งรถ 0.33 0.52 0.52 1.47 0.38 0.86  1.00   1.55  

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้า - - (1.53) (4.32) (0.45) (1.01) -1.16  -1.81  

รวม 62.76 100.00 35.48 100.00 44.36 100.00  64.31   100.00  

หมายเหตุ : สินค้ากึ่งส าเร็จรูป-รถแท็กซ่ีใหม่ และงานระหว่างท า-รถแท็กซ่ี เป็นการด าเนินการเพื่อปรับปรุงรถยนต์ใหม่ให้เป็นรถแท็กซี่ใหม่ เช่น การ

ท าสี การติดตั้งอุปกรณ์เช้ือเพลิง เป็นตน้  

บริษัทมีการจัดการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

                      หน่วย : ล้านบาท 

อายสุนิคา้คงเหลอืคงคลัง 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1-90 วัน 35.24 99.33 41.42 93.37 54.23 84.33 

91 – 180 วัน 1.29 3.64 3.39 7.64 6.67 10.37 

181-360 วัน 0.48 1.35 - - 3.40 5.29 

รวมมลูคา่สนิคา้ 37.01 104.32 44.81 101.01 65.47 101.80 

หัก ค่าเผ่ือด้อยค่าสินค้าคงคลัง (1.53) (4.32) (0.45) (1.01) (1.16) (1.80) 

สนิคา้คงเหลอืสทุธ ิ 35.48 100.00 44.36 100.00 64.31 100.00 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการทบทวนมูลค่าสินค้าทุกๆ สิ้นงวดบัญชีโดยมีการเปรียบเทียบมูลค่าที่บันทึกตามบัญชีกับมูลคา่
ราคากลางที่บริษัทก าหนดไว้ โดย ณ สิ้นงวดปี 2560 ปี 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีการบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่า
สินค้าลงจ านวน 1.53 ล้านบาทและจ านวน 0.45 ล้านบาทและจ านวน 1.16 ล้านบาท ตามล าดับ 
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สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นดังกล่าวประกอบด้วย ลูกหนี้กรมสรรพากร ภาษีซื้อยังไม่ถึงก าหนด ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และอื่นๆ 

เป็นต้น ณ สิ้นปี 2559-2561 และ ณ สิ้นปี 2562  บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน จ านวน 5.12 ล้านบาท จ านวน 2.48 ล้านบาท 
จ านวน 4.36 ล้านบาท และจ านวน 4.47 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 0.59 และร้อยละ 0.26 และร้อยละ 0.37 และร้อยละ 
0.33 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ 

เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 
บริษัทมีการลงทุนในบริษัท แอพแท็กซี่ จ ากัดซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งในปี 2560 เพื่อร่วมพัฒนาแอพพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่ ซึ่ง

เป็นการช่วยเหลือลูกค้าบริษัทและเป็นการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถแท็กซี่ โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในการร่วมค้า 
จ านวน 2.25 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนถือหุ้นจ านวนร้อยละ 37.50 ของทุนช าระแล้ว และหากค านวณตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทจะมี
เงินลงทุนจ านวน 1.91 ล้านบาทเนื่องจากกิจการดังกล่าวมีผลประกอบการเป็นขาดทุนสุทธิ และ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย จ านวน 1.62 ล้านบาท ในขณะที ่ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จ านวน 3.83 ล้านบาท 

อาคารและอปุกรณ ์
อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 มีจ านวนเท่ากับ 12.61 ล้านบาทและ 18.72 

ล้านบาทและ 18.15 ล้านบาทและ 20.13 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 1.45 ร้อยละ 1.95 
และร้อยละ 1.55 และร้อยละ 1.50 ตามล าดับ คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 48.51 ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 3.06 ในปี 2561 และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.91 ในปี 2562โดยส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทมีดังน้ี 

              หน่วย : ล้านบาท 

อาคารและอปุกรณ ์
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561  ป ี2562 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 1.80 14.32 4.85 25.91 4.39 24.19  5.83   28.96  

อุปกรณ์ 16.34 129.64 22.63 120.89 25.31 139.45  28.95   143.85  

ยานพาหนะ 4.10 32.51 5.23 27.94 5.85 32.23  8.36   41.54  

รวม 22.24 176.47 32.71 174.74 35.55 195.87  43.14   214.34  

หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (9.63) (76.47) (13.99) (74.74) (17.40) (95.87) -23.01  -114.34  

อาคารและอปุกรณ ์ 12.61 100.00 18.72 100.00 18.15 100.00  20.13   100.00  

บริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารที่ปรากฎในงบการเงิน คือ ส่วนท่ีต่อเตมิอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ท่ีกั้นห้องเครื่องปรับอากาศ 
เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งส านักงาน GPS เป็นต้น ส่วนยานพาหนะเป็นรถยนต์ รถ
มอเตอรไ์ซค์ที่ใช้ในกิจการของบรษิัท สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ คือ เครื่อง GPS ที่ใช้ในการติดตั้งในแท็กซี่ท่ีให้บริการ
เช่าซื้อที่มีจ านวนมากขึ้น 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 งบการเงินของบริษัทแสดงสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจ านวน 3.52 ล้านบาท จ านวน 

3.42 ล้านบาท จ านวน 2.46 ล้านบาท และจ านวน 3.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 และร้อยละ 0.36 และร้อยละ 0.21 และ
ร้อยละ 0.24 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ โดยมีอัตราลดลงในปี 2560 ร้อยละ 2.98 และลดลงร้อยละ 27.98 ในปี 2561 เพิ่มขึ้น
ในปี 2562 ร้อยละ 28.17 เนื่องจากมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มในบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อน ามาใช้ส าหรับด าเนินการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคด 
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สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนของบริษัท ประกอบด้วย เงินประกันความเสียหาย เงินมัดจ าระยะยาว และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

กับการระดมทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ยังไม่ตัดเป็นค่าใช้จ่าย  โดย ณ สิ้นปี 
2559-2561 และ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 3.64 ล้านบาท 4.71 ล้านบาท 12.29 ล้านบาท และ 
1.62 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 0.42 ร้อยละ 0.49 ร้อยละ 1.05 และร้อยละ 0.12 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ Ffpมี
อัตราการเติบโตในปี 2560 – 2561 เท่ากับร้อยละ 29.51 และร้อยละ 161.05 ตามล าดับ ซึ่งจากเพิ่มขึ้นในปี 2561 เป็นผลจาก
การค่าคอมมิชช่ันส าหรับการให้สินเชื่อเช่าซื้อที่บริษัทจ่ายให้กับตัวแทนจ าหน่าย Dealer  

หนีส้นิ 
งบการเงินของบริษัทแสดงหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 จ านวน 588.13 ล้านบาท 705.68 

ล้านบาท จ านวน 860.76 ล้านบาท และจ านวน 609.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.66 ร้อยละ 73.34 ร้อยละ 73.32 และ
ร้อยละ 45.51 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามล าดับ โดยมีอัตราการเพิ่มของหนี้สิน ณ สิ้นปี 2560 - 2561 เท่ากับ
ร้อยละ 19.99 และร้อยละ 21.98 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2560 มาจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
เพิ่มขึ้น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เพิ่มขึ้น จ านวน 70 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นที่เพ่ิมขึ้น 
จ านวน 50 ล้านบาท เพื่อเตรียมขยายขนาดของธุรกิจบริษัทที่มากขึ้นตามการขยายตัวของลูกหนี้การค้าที่มาเช่าซื้อรถ ส าหรับ ณ 
สิ้นปี 2562 มีอัตราการลดลงของหนิ้สิน เนื่องจากจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนครบก าหนด 

 โดย ณ สิ้นปี 2559-2561 และ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมีมูลค่าจ านวน 521.62 ล้านบาท จ านวน 661.44 
ล้านบาท จ านวน 839.83 ล้านบาท และจ านวน 493.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.01 ร้อยละ 68.74 ร้อยละ 71.53 และร้อย
ละ 36.87 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามล าดับ โดยคิดเป็นอัตราเติบโต ณ สิ้นปี 2560 - 2561  และ ณ สิ้นปี 2562 
เท่ากับร้อยละ  26.80 และร้อยละ 26.97 และลดลงร้อยละ 41.22 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่ส าคัญดังนี้ 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 บริษัทมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 474.00 ล้านบาท 
542.75 ล้านบาท และ 679.00 ล้านบาทและ 362.25 ล้านบาทตามล าดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 54.53 และร้อยละ 56.41 และร้อย
ละ 57.83 และร้อยละ 27.06 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 
ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี 2560-2561 เท่ากับร้อยละ 14.50 และร้อยละ 25.10 และลดลงร้อยละ 46.65 
ตามล าดับโดยการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น มีสาเหตุหลักมาจากความต้องการทางด้าน
เงินทุนของบริษัทเพื่อน ามาใช้ในการขยายจ านวนสัญญาเช่าซื้อรถแท็กซี่กับลูกค้าของบริษัท  ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทมีการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และเข้าเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ ( IPO.) และน าเงินจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ก่อนครบก าหนด 

เจา้หนีอ้ืน่ 
 บริษัทมียอดเจ้าหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 7.50 ล้านบาท 12.32 ล้านบาท 8.22 ล้าน
บาทและ 20.30 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 6.13 ล้านบาทและลดลง 4.10 ล้านบาทในปี 2560 – 2561 ตามล าดับ คิด
เป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 64.17 และลดลงร้อยละ 33.26 ตามล าดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้อื่นในแต่ละปี
นั้นมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของ เจ้าหนี้การค้า โบนัสและสวัสดิการค้างจ่าย และเงินดาวน์รับเป็นต้น  
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เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ป2ี559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 23.60 23.60 23.60 50.63 

ส่วนที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 65.08 41.48 17.88 112.24 

เงนิกูย้มืระยะยาวรวม 88.68 65.08 41.48 162.88 

บริษัทมียอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 มียอดเท่ากับ 88.68 
ล้านบาท 65.08 ล้านบาท 41.48 ล้านบาท และ 162.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.20 และร้อยละ 6.76 และร้อยละ 3.53 และ
ร้อยละ 12.17  ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามล าดับ ทั้งนี้การลดลงนั้นเกิดจากการที่บริษัทผ่อนช าระเงินกู้ยืมตาม
สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวโดยไม่ได้มีการเปิดวงเงินสินเช่ือกู้ยืมเงินระยะยาวใหม่ ส าหรับปี 2562 บริษัทมีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีกแห่งหนึ่ง จ านวน 150 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งนี้จ านวน
รวม 200 ล้านบาท 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลอืน่ 
บริษัทมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น ณ สิ้นปี 2560 มี

ยอดกู้ยืมมูลค่า 58.59 ล้านบาทและ 9.77 ล้านบาทตามล าดับ  ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม 2560 บริษัทมีการออกตั๋วเงินระยะสั้น 
(B/E) จ านวน 70 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี โดยมีผู้ให้กู้ยืมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
จ านวน 60 ล้านบาท และเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น จ านวน 10 ล้านบาท ส าหรับปี 2561 ในเดือนเมษายน บริษัทได้กู้ยืม
เงินจากผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 30 ล้านบาท และในเดือนสิงหาคมบริษัทได้มีการคืนตั๋วเงินระยะสั้น (B/E) จ านวน 70 ล้านบาท และบริษัท
ได้ท าสัญญากู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น จ านวน 70 ล้านบาท นอกจากน้ันในช่วงเดือนธันวาคม 2561 บริษัทได้มีท าการกู้ยืมเงินจาก
บุคคลอื่นอีก จ านวน 50 ล้านบาท จึงท าให้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น เท่ากับ 70 ล้านบาทและ 49.27 ล้านบาท ส าหรับณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น เท่ากับ 30 ล้านบาทและ 20 ล้านบาท 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 
บริษัทมียอดหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2559 – 2561 ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 7.64 ล้านบาทและ 9.37 ล้านบาทและ 

2.41 ล้านบาทและ 2.53 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 0.88 และร้อยละ 0.97 และร้อยละ 0.21 และร้อยละ 0.19 ของ
สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และณ สิ้นปี 2562  ตามล าดับ โดยยอดหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.74 ล้านบาทในปี 
2560 และมีมูลค่าลดลงในปี 2561 เปรียบเทียบกับ ณ สิ้นงวด ปี 2560 เท่ากับ 6.97 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นและลดลงของ
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเป็นผลจากภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นในช่วงปีนั้นๆ เป็นหลัก 

ประมาณการหนีส้นิส าหรบัผลประโยชนข์องพนกังาน 
บริษัทมียอดประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์ของพนักงาน ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 

1.22 ล้านบาท 1.71 ล้านบาท 2.58 ล้านบาท และ 2.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14 ร้อยละ 0.18 และร้อยละ 0.22 และ
ร้อยละ 0.20 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามล าดับ โดยยอดประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 0.41 ล้านบาทและ 0.49 ล้านบาทและ 0.87 ล้านบาท ในปี 2559 – 2561 ตามล าดับ โดยมีอัตราการเพิ่มในปี 
2559 – 2561 ในอัตราร้อยละ 40.39 และร้อยละ 51.07 ตามล าดับ โดยการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์
ของพนักงานนั้นมีสาเหตุมาจากการส ารองผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุที่บริษัทที่ให้เป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่
พนักงานและอัตราพนักงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
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หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
 บริษัทมียอดหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562  มียอดเท่ากับ 0.21 ล้านบาท 1.06 ล้าน
บาท 0.47 ล้านบาท และ 0.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ร้อยละ 0.11 และร้อยละ 0.04 และร้อยละ 0.05 ของหนี้สินรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562  ยอดหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ปีละ 0.84 ล้าน
บาทและ (0.59) ล้านบาท และ 0.20 ล้านบาทตามล าดับ โดยมีอัตราการเพิ่มของหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืนในปี 2560 ในอัตราร้อยละ 
394.20 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืนนั้นมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินค้ าประกันพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการ
รับพนักงานเข้ามาเพิ่มเติมและอัตราที่ลดลงของหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 55.78 ซึ่งการลดลงนั้นเป็นผลมา
จากการประมาณการหนี้สิน-ค่าประกันภัยที่ลดลง  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
 ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562  บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 281.14 ล้านบาทและ 256.51 ล้านบาท
และ 313.28 ล้านบาทและ 729.48 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ ร้อยละ 32.34 และ
ร้อยละ 26.66 และร้อยละ 26.68 และร้อยละ 54.49 ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562  ตามล าดับ มีอัตราเพิ่มขึ้น
(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นปี 2560 – 2561 เท่ากับร้อยละ (8.76) และร้อยละ 22.13 ส าหรับปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีลดลงนั้นเกิด
มาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสญู ท าให้ทางบริษัทต้องตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจึงท าให้ก าไรของ
บริษัทลดลงและส่งผลให้ก าไรสะสมในส่วนท่ียังไม่จดัสรรตดิลบ ส าหรับปี 2561 และณ สิ้นปี 2562 ส่วนผู้ถือหุ้นมีการเติบโตเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 132.86 เนื่องจากมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ (IPO.) 

 นอกจากนี้จากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรร
ก าไรจากปี 2561 เป็นเงินปันผลให้อัตราหุ้นละ 0.104 บาท เป็นจ านวนเงินปันผลทั้งสิ้น 52 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลใน
เดือนพฤษภาคม 2562 แล้ว ซึ่งจะท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือประมาณ 277.89 ล้านบาท และจะท าให้อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับเพิ่มเป็น 4.56 เท่า 

ทนุจดทะเบยีน 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 60.00 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 บริษัทได้

ท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็น 200 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาทซึ่งบริษัทได้ท าการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2560 การเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งสองครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายสินเชื่อของบริษัทและเป็นการลดสัดส่วนอัตราหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ต่อมาในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 
83.50 ล้านบาทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 333.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนหุ้นท้ังหมด 667.00 ล้านหุ้น  

สภาพคลอ่งและแหลง่ทีม่าของเงินทนุบรษิัท 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (134.50) (38.55) (122.38) (39.06) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8.61) (12.72) (9.05) (12.70) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 171.62 23.97 129.27 129.27 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 28.52 (27.30) (2.17) 6.04 

ในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 134.50 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายตัวของลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อมูลค่า 231.71 ล้านบาทและมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 5.58 ล้านบาทอันเนื่องมาจาก
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บริษัทมีจ านวนรถยึดมือสองเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจากการขยายตัวของลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและมียอดหนี้สินหมุนเวียนอื่น 7.42 
ล้านบาทที่ประกอบด้วยยอดภาษีเงินได้รอน าส่งมูลค่า 6.09 ล้านบาทและประมาณการหนี้สินต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการ
ลงทุนซื้ออุปกรณ์ GPS เพื่อใช้ในติดตั้งในรถแท็กซี่ที่ขายของบริษัทที่มียอดขายเพิ่มขึ้นและท าการลงระบบ ERP เพื่อใช้ในกิจการ
บริษัทที่ก าลังขยาย ท าให้บริษัทมีการใช้เงินสดสุทธิไปในการลงทุนเท่ากับ 8.61 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมจัดหาเงินนั้น บริษัทมี
รายการหลักคือ การกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน 130.00 ล้านบาทเพื่อการขยายกิจการการให้บรกิารสนิเช่ือของบรษิทั 
การรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน 99.84 ล้านบาทและการรับเงินล่วงหน้าค่าหุ้น 50.00 ล้านบาทเพื่อรองรับการ
ขยายกิจการ โดยบริษัทมีการจ่ายดอกเบี้ยรวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 21.98 ล้านบาทซึ่งยอดจ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงป็นผลมาจากบรษิทั
ได้มีต้นทุนทางการเงินท่ีถูกลง นอกจากน้ี บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 75.00 ล้าน
บาท รายการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ส่งผลให้บริษัทมีจ านวนเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 171.62 ล้านบาท 
จากสาเหตุดังกล่าว ท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจ านวนสุทธิ 28.52 ล้านบาทในปี 2559 

ในปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 38.55 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายตัวของลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อมูลค่า 151.31 ล้านบาท และมียอดลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่ส่วนมากเกิดจากการ
น าส่งภาษีเงินได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทมีสินค้าคงเหลือในบริษัทลดลงจ านวน 25.12 ล้านบาทและมีรายได้จากดอกเบี้ย 151.88 ล้านบาท
ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทไม่ได้มีแต่การจ่ายเงินสดเพื่อการด าเนินงานออกไปอย่างเดียว นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเปิดสาขาใหม่ของ
บริษัทท าให้บริษัทมีการตกแต่งและซื้ออุปกรณ์ส านักงานใหม่ และมีการลงทุนในบริษัทร่วม ท าให้บริษัทใช้เงินสดสุทธิไปในการ
ลงทุนเท่ากับ 12.72 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมจัดหาเงินนั้น บริษัทมีรายการหลักคือ การกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
เพิ่มเติม 145.00 ล้านบาทเพื่อการขยายกิจการการปล่อยสินเช่ือของบริษัท แต่ได้มีการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาว 23.77 ล้านบาท
ตามที่ได้ตกลงกับทางธนาคารไว้และช าระค่าดอกเบี้ย 28.79 ล้านบาทซึ่งขยายตัวตามจ านวนเงินกู้ที่เพ่ิมขึ้น รายการทั้งหมดที่กล่าว
มานี้ส่งผลให้บริษัทมีจ านวนเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23.97  ล้านบาท จากสาเหตุดังกล่าว ท าให้
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวนสุทธิ 27.30 ล้านบาทในสิ้นงวดปี 2560 

ในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 122.38 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายตัวของลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อมูลค่า 196.13 ล้านบาท และมียอดลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1.87 ล้านบาทที่ส่วนมาก
เกิดจากการน าส่งภาษีเงินได้ และมียอดเจ้าหนี้อื่นลดลง จ านวน 4.26 ล้านบาทแต่ทั้งนี้ บริษัทมีสินค้าคงเหลือในบริษัทเพิ่มขึ้น
จ านวน 7.79 ล้านบาทและมีรายได้จากดอกเบี้ย 175.16 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการย้ายส านักงานใหญ่ของบริษัทท าให้
บริษัทมีการตกแต่งและซื้ออุปกรณ์ส านักงานใหม่ ท าให้บริษัทใช้เงินสดสุทธิไปในการลงทุนเท่ากับ 9.05 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรม
จดัหาเงินนั้น บริษัทมีรายการหลักคือ การกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินเพิ่มเติม 146.25 ล้านบาทเพื่อการขยายกิจการ
การปล่อยสินเช่ือของบริษัท แต่ได้มีการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาว 23.77 ล้านบาทตามที่ได้ตกลงกับทางธนาคารไว้และบริษัทมี
การกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลอื่นและกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จ านวน 150 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการช าระคืน
เงินกู้ยืมดังกล่าว จ านวน 100 ล้านบาท รวมถึงบริษัทมีการช าระค่าดอกเบี้ย 33.20 ล้านบาทซึ่งขยายตัวตามจ านวนเงินกู้ท่ีเพิ่มขึ้น 
รายการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ส่งผลให้บริษัทมีจ านวนเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 129.27  ล้านบาท จาก
สาเหตุดังกล่าว ท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวนสุทธิ 2.17 ล้านบาท 

ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 39.06 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายตัวของลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อมูลค่า 106.38 ล้านบาท และมียอดลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 0.27 ล้านบาทที่ส่วนมาก
เกิดจากการน าส่งภาษีเงินได้ ในขณะที่บริษัทมีสินค้าคงเหลือในบริษัทเพิ่มขึ้นจ านวน 20.66 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทมีรายได้จาก
ดอกเบี้ย 186.42 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีการซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในส านักงานใหม่ ท าให้บริษัทใช้เงินสดสุทธิไปในการลงทุน
เท่ากับ 12.70 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมจัดหาเงินนั้น บริษัทมีรายการหลักคือ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าเสนอขายหุ้น
สามัญครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ (IPO.) 417.50 ล้านบาท มีค่าธรรมเนียมการออกหุ้นทุน 12.88 ล้านบาท การกู้ยืมเงินระยะสั้น
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จากสถาบันทางการเงินเพิ่มเติม 342.25 ล้านบาทและการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม 200 ล้านบาทเพื่อการ
ขยายกิจการการปล่อยสินเช่ือของบริษัท แต่ได้มีการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาว 78.51 ล้านบาทตามที่ได้ตกลงกับทางธนาคารไว้ 
รวมถึงบริษัทมีการช าระค่าดอกเบี้ย 29.55 ล้านบาทซึ่งลดลงจากจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนครบก าหนด รายการ
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ส่งผลให้บริษัทมีจ านวนเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 57.81 ล้านบาท จากสาเหตุ
ดังกล่าว ท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจ านวนสุทธิ 22.56 ล้านบาท 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 
ปี 2559-2561 และงวดสามเดือนปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินดังน้ี 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ หนว่ย ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นผู้ถือหุ้น เท่า 2.09 2.75 2.75 0.84 

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ เท่า 1.36 1.29 1.27 1.60 

อัตราการจา่ยเงินปันผล % 120.44 153.85 NA NA 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.09 เท่าและ 2.75 เท่าและ 2.75 เท่าและ 0.84 เท่า ณ สิ้นปี 2559-2561 
และ ณ สิ้นปี 2562 ตามล าดับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้นปี 2560 จาก ณ สิ้นปี 2559 มีสาเหตุหลักมาจาก
การกู้เงินเพิ่มเติมจากสถาบันทางการเงินเพื่อท าการขยายขนาดพอร์ทการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อกับลูกค้าของบริษัท ซึ่ง ณ สิ้นงวด
ปี 2561 เปรียบเทียบกับงวดสิ้นปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.75 เท่า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งในส่วน
ของหนี้สินจากการกู้ยืมที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นตามผลการด าเนินงานท่ีเป็นก าไรเพิ่มขึ้น ส าหรับปี 2562 บริษัทมี
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.84 เท่า เป็นผลจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์ (IPO.) เพื่อมารองรับการขยายพอร์ทสินเช่ือท่ีเพิ่มขึ้น 

 ในส่วนอัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้นั้น ในปี 2559 – 2561 และณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนเงินกู้เท่ากับ 1.36 เท่า 
1.29 เท่า และ 1.28 เท่าและ 1.60 เท่าตามล าดับ โดยอัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ที่ลดลงนั้น เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 60.00 ล้านบาท เป็น 200.00 ล้านบาทและเป็น 250 ล้านบาทในปี 2560 ท าให้โครงสร้างเงินทุนที่ปล่อยกู้มี
องค์ประกอบมาจากเงินทุนจดทะเบียนมากขึ้นส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนดังกล่าว  
 ในส่วนอัตราการจ่ายเงินปันผลนั้น ในปี 2559 – 2561 นั้น บริษัทมีการจ่ายปันผลในปี 2559 โดยมีการจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานของบริษัทในอดีตจึงส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 สูงถึงร้อยละ 120.44  โดยการจ่ายปันผล
เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลในเดือนเมษายน 2559 จ านวน 15.00 ล้านบาท ในขณะที่สิ้นงวดปี 2560 มีการจ่ายปันผลในอัตรา
หุ้นละ 30 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 60 ล้านบาท จึงท าให้อัตราจ่ายผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 153.85 ส าหรับช่วงเวลาในปี 2561 
ทางบริษัทยังไม่มีการจ่ายผลใดๆคืนแก่ผู้ถือหุ้น ส าหรับปี 2562 นั้น จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2562 ท่ีประชุมมีมติจ่ายเงินปันผล จ านวนเงินทั้งสิ้น 52 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท 

โครงสรา้งเงนิทนุ 
 ณ สิ้นปี 2559 – 2561 และณ สิ้นงวดสามเดือนปี 2562 บริษัทมีรายละเอียดหนี้สินทางการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น และ
อัตราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี ้

แหล่งเงินทุน 
ปี  2559 ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย ์         

เงินกู้ยืมระยะสั้น 474.00 56.17 542.75 58.19 679.00 58.89  362.25   27.77  

หนี้สินส่วนที่ถึงช าระภายในหนึ่งป ี 23.60 2.80 23.60 2.53 23.60 2.05  50.63   3.88  

เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - 58.59 6.28 70.00 6.07  30.00   2.30  

เงินกู้ยืมจากบุคคอื่น - - 9.77 1.06 49.27 4.27  20.00   1.53  
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แหล่งเงินทุน 
ปี  2559 ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ยืมระยะยาว 65.08 7.71 41.48 4.44 17.88 1.55  112.24   8.60  

รวมเงินกู้ยืม 562.68 66.68 676.19 72.50 839.75 72.83  575.13   44.08  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 281.14 33.32 256.51 27.50 313.28 27.17  729.48   55.92  

รวมแหล่งเงินทุน 843.82 100.00 932.70 100.00 1,153.03 100.00 
 1,304.61   

100.00  

 แหล่งเงินทุนหลักของบริษัทมาจากเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60.00 โดยเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 ฉบับ มูลค่ารวม 50.00 ล้านบาท โดยมีวงเงินจากโครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ า
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SME ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2558  คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี และ
สามารถขอเบิกใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 12 ฉบับ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 399.00 ล้านบาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 (อัตรา MLR 
ขณะที่กู้เงิน เท่ากับร้อยละ 6.275 – 6.525 ) รวมถึงบริษัทยังมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 2 ฉบับ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 130 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 – 2.80 ต่อป ี

ในปี 2559 บริษัทมีการท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ MLR -0.75 หรือเท่ากับร้อยละ 6.275  ต่อปี ณ ขณะที่ท าสัญญา ส าหรับปี 2560 บริษัทมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อกู้ยืม
เงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่มเติมจ านวน 60.00 ล้านบาท โดยจ่ายช าระดอกเบี้ยล่วงหน้า และออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อกู้ยืมเงิน
จากบุคคลอื่น จ านวน 10.00 ล้านบาท โดยจ่ายช าระดอกเบี้ยล่วงหน้า ส าหรับปี 2561 ทางบริษัทได้มีการยืมเงินจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันเพิ่มเติม และมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลอื่น 50 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปล่อยสินเช่ือเพิ่มเติม ส าหรับปี 2562 
บริษัทมีการกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อ
ปีต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ย MLR และอัตราดอกเบี้ยปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปีต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ย MLR 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ 
หน่วย : ล้านบาท 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ยในปี 2559 – 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 4.54 เท่า 2.70 เท่าและ 3.06 เท่า
และ 3.67 เท่าตามล าดับ ในปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยลดลงเมื่อเทียบกับงวดสิ้นปี 2559 
เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมท าให้เกิดค่า Front end fee ขึ้นมาเป็นส่วนเพิ่มในต้นทุนทางการเงิน และมีรายได้จากการ
ขายลดลง ส าหรับปี 2561 และสิ้นปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการขยาย
การให้บริการสินเช่ือท่ีเพิ่มขึ้น จึงท าให้บริษัทกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้น 

รายการ ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย  562.67   676.19   839.75   575.13  

เงินสด และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ า  45.97   18.68   16.51   22.56  

หนี้สิน – สุทธ ิตามงบการเงิน  516.70   657.51   860.76   609.20  

ก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบี้ยและค่าเส่ือมราคา  102.64   83.70   114.32   117.11  

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิตอ่ก าไรก่อนหักภาษีดอกเบี้ยและ
ค่าเส่ือมราคา (เท่า) 

 5.03   7.85   7.53   5.20  

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า)  4.54   2.70   3.06   3.67  

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นผู้ถือหุ้น (เท่า)  2.09   2.75   2.75   0.84  
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 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.09 เท่าและ 2.75 เท่าและ 2.75 เท่าและ 0.84 เท่า ณ สิ้นปี 
2559-2561 และณ สิ้นปี 2562 ตามล าดับ โดยในปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2.09 เท่าเป็น
ผลมาจากการขยายตัวของเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินเพื่อน ามาขยายกิจการและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทและ
ในปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดสิ้นปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่น้อยลงและส่วนของหนี้สินที่
เพิ่มขึ้น ส าหรับปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับปี 2560 ส าหรับสิ้นปี 2562 บริษัทมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินก่อนครบก าหนด จึงท าให้อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 0.84 เท่า 

 บริษัทมีอัตราส่วนเงินต้นที่สูญเสียไปต่อสินเช่ือรวม เท่ากับร้อยละ 10.75 และร้อยละ 10.72 และร้อยละ 6.08 และร้อย
ละ 2.04 ณ สิ้นปี 2559-2561 และณ สิ้นงวดสามเดือนปี 2562 ตามล าดับ โดยอัตราส่วนเงินต้นที่สูญเสียไปต่อสินเช่ือรวมที่ลดลง
ในช่วงที่ผ่านมา เป็นผลจากการที่บริษัทได้เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานติดตามหนี้สิน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสียหรือ
สินเช่ือท่ีผิดนัด รวมถึงการขยายฐานลูกค้าสินเช่ือผ่านช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น 
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การรบัรองความถูกต้องของขอ้มลู 
 

 บริษัทไดส้อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษทัขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากน้ีบริษัทขอรับ
รองว่า 

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของ

บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว  

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง

ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ ์2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง

ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ

การจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารเป็นชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ 

ได้มอบหมายให้นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายณัชชา ยงค์สงวนชัย คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหนา้

ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายณัชชา ยงค์สงวนชัย ก ากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่

ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 ชื่อ  ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 

1. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย - 

2. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  - นายณัชขา ยงค์สงวนชัย - 

ผู้รับมอบอ านาจ 

 ชื่อ  ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 

นายชัชวัสส์ นิยมราษฎร์ เลขานุการบริษัท  - นายชัชวัสส์ นิยมราษฎร์ - 
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กรรมการบริษัทฯ ทุกทา่นมีอ านาจลงนามผูกผันบริษัทตามที่ก าหนดในหนังสือรับรองบริษัท 
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1 
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ล าดบั ชือ่-สกลุ/ ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คุณวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย 
ประธานกรรมการ 
 
(ชื่อ – สกุล เดิม) 
(ไม่มี) 
 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 

59 - ปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลอลงกรณ์ ใน
ประบรมราชูปถัมภ ์

- ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 138/2017 
เมื่อวันที่ 19/06/2560 

3.27 พี่ชายนายนิติพัทญ ์ 2546 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 

 
2546 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 
2535 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน 
2549 – ปัจจุบัน 

 
2558 – ปัจจุบัน 

 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บริษัท มิตรสิบ ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท กิตตินคร แอสเซท จ ากัด 
 
บริษัท ด ารงค์ชัยโกดังและโรงงาน จ ากดั 
บริษัท ด ารงค์ชัยบางบ่อพาเลซ จ ากัด 
บริษัท ดีซี กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จ ากัด 
บริษัท ดีซีเค เซลฟ์สโตเรจ จ ากัด 
บริษัท ดีซีเค แลนด์ จ ากัด 
บริษัท บางบ่อ มินิแฟคตอรี่ จ ากัด 
บริษัท กิตตินคร จ ากัด 
บริษัท กิตตินครการ์เด้น จ ากัด 
บริษัท กิตตินครเพลส บางปลา จ ากัด 
บริษัท กิตตินครเพลส บ้านโพธิ ์จ ากัด 
บริษัท กิตตินคร เรียลเอสเตท จ ากัด 
บริษัท กิตตินครวิลล่า จ ากัด 
บริษัท กิตตินคร เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 
บริษัท จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา จ ากดั 
 
บริษัท ทรัพย์ด ารงค์ แอสเซท จ ากัด 
 

ลีสซ่ิงแท็กซ่ี 
ค้าอสังหาริมทรัพย์
จัดสรรบ้านและที่ดิน 
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
กิจการอพาร์ทเม้นท ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
เสริมความงามและ
บริการ 
ตัวแทนและนายหนา้
อสังหาริมทรัพย ์



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการบริษัทฯ ทุกทา่นมีอ านาจลงนามผูกผันบริษัทตามที่ก าหนดในหนังสือรับรองบริษัท 
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ล าดบั ชือ่-สกลุ/ ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คุณวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

2558 - ปัจจุบัน 
2551 - ปัจจุบัน 
2559 - ปัจจุบัน 
2551 - ปัจจุบัน 

 
2557 - ปัจจุบัน 
2554 - ปัจุบัน 

 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ 

บริษัท บางพลีใหญ่เพลส จ ากัด 
บริษัท ปราการปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
บริษัท ร่วมทุนพร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
บริษัท เอ็ม.ที.กรุ๊ป เซอร์วิส จ ากัด 
 
บริษัท กิตตินคร วิลเลจ 
หจก.ด ารงค์ชัย ไฮเทค 

หอพักให้เช่า 
สถานีบริการน้ ามัน 
พัฒนาอสังหาริทรัพย ์
จ าหน่ายแก๊สและน้ ามัน
เช้ือเพลิง 
พัฒนาอสังหาริทรัพย ์
ให้เช่าหอพัก 
 

2. นายอัษฎางค์  ศรีศุภรพันธ ์
รองประธานกรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมอิสระ 
 
(ชื่อ – สกุล เดิม) 
(ไม่มี) 
 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2559 

67 - ปริญญาโท สาขาพัฒนบรหิารศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

- ผ่านการอบรม Director 
Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
149/2011  เมื่อวันที่ 23/06/2011 – 
26/08/2011 และ Audit 
Committee Program (ACP) รุ่นที่ 
45/2013 เมื่อวันที่ 4,11,18, 
25/10/2013 และ Risk 
Management Committee (RMP) 
รุ่นที่ 3/2014 เมื่อวันที่ 14/03/2014 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2559 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2557 – 2561 
 
 
 

2557 – 2561 
2557 – 2561 
2557 – 2561 

 
2557 – 2561 

 
2556 – 2557 

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 
รองประธาน
กรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท มิตรสิบ ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
(มหาชน)  
 
 
บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จ ากัด 
บริษัท ส าเพ็ง2พลาซ่า จ ากัด 
บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-
กัลปพฤกษ์) จ ากัด 
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ลิสซ่ิงแท็กซ่ี 
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
บริหารจัดการธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย ์
สถาบันการเงิน 



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการบริษัทฯ ทุกทา่นมีอ านาจลงนามผูกผันบริษัทตามที่ก าหนดในหนังสือรับรองบริษัท 
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ล าดบั ชือ่-สกลุ/ ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คุณวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

2550 – 2557 โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต รัฐวิสาหกิจ 

3. นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักดิ ์
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมอิสระ 
 
(ชื่อ – สกุล เดิม) 
(ไม่มี) 
 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2559 

64 - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

- ผ่านการอบรมหลกัสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจกัร (วปอ.) จากวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที ่51 

- ผ่านการอบรมหลกัสูตรการก ากับดแูล
กิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน สถาบันพระปกเกล้า 

- ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 130/2016 
เมื่อวันที่ 19/09/2559 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2562 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

 
2557 - 2558 
2555 - 2557 

 
2554 - 2555 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 
รองปลัดกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 
รองอธิบด ี

บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จ ากัด 
บริษัท มิตรสิบ ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงคมนาคม 
 
กรมการขนส่งทางบก 

สินเชื่อส่วนบุคคล 
ลิสซ่ิงแท็กซ่ี 
 
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 
 

4. รศ.ศรัณย์  ชูเกียรต ิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมอิสระ 
(ชื่อ – สกุล เดิม) 
(ไม่มี) 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2559 

50 -  ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-   ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 130/2016 
เมื่อวันที่ 19/09/2559 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2559 – ปัจจุบัน 
 
 

2538 – ปัจจุบัน 
 

2546 – ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
อาจารย์ประจ า 
 
กรรมการ 

บริษัท มิตรสิบ ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัท อะจิลิตัส จ ากัด 

ลิสซ่ิงแท็กซ่ี 
 
 
สถาบันการศึกษา 
 
ตรวจสอบบัญช ี

5. นายนิติพัทญ ์ยงค์สงวนชัย 
ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 

48 - Master Degree in Business 
Administration, Schiller 
International University 

6.00 ประธานเจา้หน้าที่
บริหาร 

2546 – ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 

กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการ 

บริษัท มิตรสิบ ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ชัยศิริจิต จ ากัด 

ลิสซ่ิงแท็กซ่ี 
 
จ าหน่ายแก๊สรถยนต ์



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการบริษัทฯ ทุกทา่นมีอ านาจลงนามผูกผันบริษัทตามที่ก าหนดในหนังสือรับรองบริษัท 
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ล าดบั ชือ่-สกลุ/ ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คุณวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

 
 
ชื่อ-สกุล เดิม  
นายนิพันธ์ ยงค์สงวนชัย 
 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 

 
-  ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 127/2016   
   เมื่อวันที ่16/05/2559 

2549 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
 
2551 – ปัจจุบัน 
2544 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท กิ่งแกว้ ปโิตรแก๊ส จ ากัด 
บริษัท ดี.ซี.เค เทพราช ปิโตรเลียม จ ากดั 
บริษัท บางววั เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัท สวัสดิ์ศิริ จ ากัด 
บริษัท เอ็น.อี.อี. จ ากัด 

จ าหน่ายแก๊สรถยนต ์
จ าหน่ายแก๊สรถยนต ์
 
จ าหน่ายแก๊สและน้ ามัน 
บริการจัดการทรัพย์สิน 
จ าหน่ายแก๊สและน้ ามัน 

6. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย 
กรรมการ 
 
(ชื่อ – สกุล เดิม) 
(ไม่มี) 
 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 
 

54 ปวช. มหาวิทยาลัยเกรกิ 
-ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 127/2016 
เมื่อวันที่ 16/05/2559 

3.37 พี่ชายนายนิติพัทญ ์ 2562 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
 
2546 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 
2535 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จ ากัด  
บริษัท มิตรสิบ ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท กิตตินคร แอสเซท จ ากัด 
 
บริษัท ด ารงค์ชัยโกดังและโรงงาน จ ากดั 
บริษัท ด ารงค์ชัยบางบ่อพาเลซ จ ากัด 
บริษัท ดีซี กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จ ากัด 
บริษัท ดีซีเค เซลฟ์สโตเรจ จ ากัด 
บริษัท ดีซีเค แลนด์ จ ากัด 
บริษัท บางบ่อ มินิแฟคตอรี่ จ ากัด 
บริษัท กิตตินคร จ ากัด 
บริษัท กิตตินครการ์เด้น จ ากัด 
บริษัท กิตตินครเพลส บางปลา จ ากัด 
บริษัท กิตตินคร เรียลเอสเตท จ ากัด 
บริษัท กิตตินครวิลล่า จ ากัด 

สินเชื่อส่วนบุคคล 
ลีสซ่ิงแท็กซ่ี 
ค้าอสังหาริมทรัพย์
จัดสรรบ้านและที่ดิน 
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
กิจการอพาร์ทเม้นท ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการบริษัทฯ ทุกทา่นมีอ านาจลงนามผูกผันบริษัทตามที่ก าหนดในหนังสือรับรองบริษัท 
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ล าดบั ชือ่-สกลุ/ ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คุณวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

2549 – ปัจจุบัน 
 
2554 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
 
2551 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2536 – ปัจจุบัน 
 
2542 – ปัจจุบัน 
2532 – ปัจจุบัน 
2543 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2524 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา จ ากดั 
 
บริษัท กิตตินคร ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
บริษัท กิตตินคร บิวเดอร์ จ ากัด 
 
บริษัท กิตตินครพร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
บริษัท กิตตินคร เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 
บริษัท ด ารงค์ชัย ค้าทอง จ ากัด 
บริษัท ด ารงค์ชัยเซฟแอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
บริษัท ด ารงค์ชัยบางพลีพาเลซ จ ากัด 
บริษัท ด ารงค์ชัย พาเลซ จ ากัด 
บริษัท ด ารงค์ชัยพาเลซอินน์ จ ากัด 
บริษัท ดี.ซี.ปิโตรแก๊ส จ ากัด 
บริษัท ที่ดินทอง จ ากัด 
บริษัท บ้านโพธิ ์ปิโตรแก๊ส จ ากัด 
บริษัท ปราการ เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด 

เสริมความงานและ
บริการ 
จัดสรรบ้านและที่ดิน 
ส านักงานผู้แทนนิติ
บุคคล 
จัดสรรบ้านและที่ดิน 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
จ าหน่ายทองค า 
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร ์
 
บริการห้องพัก 
บริการห้องพัก 
บริการห้องพัก 
จ าหน่ายแก๊สรถยนต ์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
จ าหน่ายแก๊สรถยนต ์
บริการรายการโทรทัศน์
เคเบิ้ล 

7. นายณัชชา  ยงค์สงวนชัย 
กรรมการบริหาร/รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร/ 
 
 

31 - ปริญญาโท Pain Science 
University King’s College 
London  

- ปริญญาโท Pharmacognosy 
University College London 

1.84 หลานนายนิตพิัทญ ์ 2559 – ปัจจุบัน 
 
 
2535 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 

กรรมการ/ 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท มิตรสิบ ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จ ากัด 
บริษัท กิตตินคร แอสเซท จ ากัด 

ลิสซ่ิงแท็กซ่ี 
 
 
ให้เช่าโกดัง 



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการบริษัทฯ ทุกทา่นมีอ านาจลงนามผูกผันบริษัทตามที่ก าหนดในหนังสือรับรองบริษัท 
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ล าดบั ชือ่-สกลุ/ ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คุณวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

(ชื่อ – สกุล เดิม) 
(ไม่มี) 
 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2559 
 

- ปริญญาตรี Physiology and 
Pharmacology  

    University College London 

- ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 130/2016 
เมื่อวันที่ 19/09/2559 

 
2546 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2559 - ปัจจุบัน 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บริษัท ด ารงค์ชัยโกดังและโรงงาน จ ากดั 
บริษัท ด ารงค์ชัยบางบ่อพาเลซ จ ากัด 
บริษัท ดีซี กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท ดีซีเค เซลฟ์ สโตเรจ จ ากัด 
บริษัท ดีซีเค แลนด์ จ ากัด 
บริษัท บางบ่อ มินิแฟคตอรี่ จ ากัด 
บริษัท ดีซีเค อินดัสเตรียล จ ากัด 
บริษัท โกเวอร์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 
บริษัท แอพเท็กซ่ี จ ากัด 
บริษัท ฟู๊ดเพียส ์จ ากัด 

ค้าอสังหาริมทรัพย์
จัดสรรบ้านและที่ดิน 
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าโกดัง 
ให้เช่าโกดัง 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
ส่งออกสินค้า 
โปรแกรมแท็กซ่ี 
น าเข้า ส่งออกอาหาร
เครื่องดืมและยาสูบ 

8. นายอรรถสิทธิ ์มั่งมี 
กรรมการ 
 
(ชื่อ – สกุล เดิม) 
(ไม่มี) 
 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

39 - ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์  
  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
- ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 138/2017 
  เมื่อวันที ่19/06/2560 

1.87 -ไม่มี- 2560 – ปัจจุบัน 
2545 – 2546 

 
 

2547 – ปัจจุบัน 

กรรมการ 
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
 
 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ ากัด  
( บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) ) 
บริษัท อินออนแอท จ ากัด 

ลิสซ่ิงแท็กซ่ี 
ประกอบกิจการ
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 
ผลิตสื่อโฆษณา 

9. ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน  
กรรมการตรวจสอบ/ 

60 - ปริญญาเอก สาขา เศรษฐศาสตร์  
  มหาวิทยาลัย อินซบรูก ประเทศ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2562 – ปัจจุบัน 
2562 - ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท มิตรสิบ พิโก จ ากัด 
บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 

สินเชื่อรายย่อย 
องค์กรอิสระ 



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการบริษัทฯ ทุกทา่นมีอ านาจลงนามผูกผันบริษัทตามที่ก าหนดในหนังสือรับรองบริษัท 
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ล าดบั ชือ่-สกลุ/ ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คุณวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

กรรมการอิสระ 
(ชื่อ – สกุล เดิม) 
(ไม่มี) 
 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 

  ออสเตรีย 
- ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 159/2019  
  เมื่อวันที ่1/04/2562 

2559 - 2561 
2556 - 2558 

ผู้อ านวยการอาวโุส 
Resident Advisor, 
IMF at Kenya 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
East African Community (EAC) 

องค์กรระหว่างประเทศ 

10. นายวรกฤต  ศิระเมธาเดช 
กรรมการบริหาร/ผู้อ านวยการ
ฝ่ายการตลาดและขาย 
(ชื่อ – สกุล เดิม) 
(ไม่มี) 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 
 

47 ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ เอก
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2562 – ปัจจุบัน 
 
 

2558 – 2562 
2548 – 2558 

กรรมการบริหาร/
ผู้จัดการฝ่ายสนบัสนุน 
ผู้จัดการเขต 
ผู้จัดการอาวุโส 

บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร ์2014 จ ากัด 
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ ากัด 

ลิสซ่ิงแท็กซ่ี 
 
 
ธุรกิจการเงิน 
ธนาคาร 

11. นางสาวธันยาภรณ์ จันตร ี
กรรมการบริหาร/ผู้อ านวยการ
ฝ่ายปฏบิัติการ 
(ชื่อ – สกุล เดิม) 
(ไม่มี) 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 
 

45 - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนดุสิต 

- ประกาศวิชาชีพ, ประกาศวิชาชีพ
ชั้นสูง เทคนิคศรีวัฒนา 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2548-ปัจจุบัน 
 
 

2542 – 2547 
 

2537 - 2542 

กรรมการบริหาร/
ผู้อ านวยการฝ่าย
ปฏิบัติการ 
พนักงาน 
 
พนักงาน 

บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัท ไทยฟิลม์อินดัสตรี จ ากัด 
(มหาชน) 

ลิสซ่ิงแท็กซ่ี 
 
 
ผลิตและจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ผลิตและจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม 



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการบริษัทฯ ทุกทา่นมีอ านาจลงนามผูกผันบริษัทตามที่ก าหนดในหนังสือรับรองบริษัท 
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

ล าดบั ชือ่-สกลุ/ ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คุณวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

12. นายประพจน์  จิตต์ตรง 
กรรมการบริหาร/ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบัญชีการเงินและการเงิน 
(ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน) 
(ชื่อ – สกุล เดิม) 
(ไม่มี) 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 13 พฤศจกิายน 
2562 

38 - ปริญญาโท สาขาการเงินและการ 
  ธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
- ผ่านการอบรม Orientation Course-
CFO Focus on financial reporting 
รุ่นที่ 3/60 และในปี 2561 ได้มีการ
อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้านบัญชี  รวมจ านวน 6.00 ชั่วโมง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2562-ปัจจุบัน 
 
 

2558-2562 
 
 
 

2557-2558 
 

2552-2557 
 

2548-2552 

กรรมการบริหาร/
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน 
ผู้อ านวยการฝ่าย
การเงิน 
 
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ธุรกิจ 
ผู้จัดการแผนกการเงิน 
ผู้จัดการแผนก
วิเคราะห์การลงทุน 

บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จ ากัด 
 
 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอทาวน ์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 

ลิสซ่ิงแท็กซ่ี 
 
 
ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ให้บริการเกมออนไลน ์
 
ผลิตและพลังงานไฟฟ้า 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

13. นางสาวพรรณิภา บุญนาค 
ผู้จัดการ ฝ่ายบัญช ี(ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการท าบัญชี) 
(ชื่อ – สกุล เดิม) 
(ไม่มี) 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 
 

39 - ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
-ผู้ท าบัญชีขึ้นทะเบยีนกับสภาวิชาชีพ
บัญชี และในป ี2561 ได้มีการอบรมการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี 
(CPD) รวมจ านวน 12.30 ชั่วโมง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2560 - ปัจจุบัน 
 

2555 - 2560 
 

2551 – 2555 

ผู้จัดการแผนกบญัชี
และการเงิน 
ผู้จัดการแผนกบญัชี
การเงิน 
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
บัญชี 

บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท เวิร์คกิ้ง ทีม จ ากัด 
 
บริษัท เอเซีย ดิสทริบิวชั่น แอนด์ มาร์
เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ลิสซ่ิงแท็กซ่ี 
 
จัดจ าหนา่ยแบบปลีก
และส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า 
น าเข้าและจ าหนา่ย
เครื่องสุขภัณฑ์ 

14. นายชัชวัสส ์นิยมราษฎร ์
ชื่อ-สกุล เดิม  

38 ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2559-ปัจจุบัน 
2557-2559 

เลขานุการบริษัท บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท น่ าเฮงคอนกรีต (1992) จ ากัด 

ลิสซ่ิงแท็กซ่ี 



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ล าดบั ชือ่-สกลุ/ ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ป)ี 

คุณวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

นายพัชวัสส์ นิยมราษฎร ์
เลขานุการบริษัท 
(ชื่อ – สกุล เดิม) 
(ไม่มี) 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 

-ผ่านการอบรม CSP รุ่นที่ 68/2016    
เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2559 

 ผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท 

ผลิตและจ าหนา่ย
คอนกรีต 
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1.2   หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายชัชวัสส์ นิยมราษฎร์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 
2559 โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฎิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังน้ี 

 1.  จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
 ทะเบียนกรรมการ 

 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 

 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

 2.  ด าเนินงานตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
 ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฎิบัติด้านการก ากับดูแลในการด าเนินกิจกรรม

ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 ท าหน้าที่ในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น ส านักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

 หน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มูลการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม 

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

รายชื่อ  

บจ
.ม

ิตร
สิบ

 เส
กเ

งิน
 

บจ
.ม

ิตร
สิบ

 พ
ิโก

 

บจ
. แ

อพ
แท

็กซี่
 

บจ
.ก

ิตต
ินค

ร แ
อส

เซ
ท 

บจ
. ด

 าร
งค์

ชัย
โก

ดัง
แล

ะโ
รง

งา
น 

บจ
.ด

 าร
งค์

ชัย
บา

งบ
่อพ

าเล
ซ 

บจ
.ด

ีซี 
กร

ุ๊ป 

บจ
.ด

ี.ซี.
โก

ดัง
แล

ะโ
รง

งา
น 

บจ
.ด

ีซีเ
ค 

เซ
ลฟ

์สโ
ตเ

รจ
 

บจ
.ด

ีซีเ
คแ

ลน
ด์ 

บจ
.บ

าง
บ่อ

 ม
ินแิ

ฟค
ตอ

ร ี

บจ
.ก

ิตต
นค

ร 

บจ
.ก

ิตต
ินค

รก
าร

์เด
้น 
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พเ

พอ
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บจ
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็ม.
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ิจิต

 

บจ
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ะจ
ิลิต

ัส 
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ปิโ
ตร

แก
๊ส 

1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย X - - - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I - - - 

2. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ ์ I,III,IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ ์ I,III,IV I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรต ิ I,III,IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - 
5. นายนิติพัทญ ์ยงค์สงวนชัย I,V I I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VI - I 
6. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย I,V I I - I I I I I I I I I I I I I I - I I I I I I - - - 
7. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย I,V I I I I I I I I I I I - - - - - - - - - - - - - - - - 
8. นายอรรถสิทธิ ์มั่งมี I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9. ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน IV I I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10. นายประพจน์ จิตต์ตรง V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11. นายวรกฤต ศิระเวธาเดช V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12. นางสาวธันยาภรณ์ จันตร ี V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13. นางสาวพรรณิภา บุญนาค V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการ    I = กรรมการ    II = กรรมการบริหาร   III = กรรมการตรวจสอบ   IV = กรรมการอิสระ    V = ผู้บริหาร    VI = ผู้ถือหุ้น 
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1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VI I - 

2. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ ์ I,III,IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ ์ I,III,IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรต ิ I,III,IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5. นายนิติพัทญ ์ยงค์สงวนชัย I,V - I I I,VI I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย I,V - - - - - I I I I I I I I I I I I I - - - - - - VI 

7. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย I,V I,VI - - - - - - - - - - - - - - - - - I I I - - - - 

8. นายอรรถสิทธิ ์มั่งมี I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - 

9. ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10. นายประพจน์ จิตต์ตรง V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11. นายวรกฤต ศิระเมธาเดช V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12. นางสาวธันยาภรณ์ จันตร ี V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13. นางสาวพรรณิภา บุญนาค V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการ    I = กรรมการ    II = กรรมการบริหาร   III = กรรมการตรวจสอบ   IV = กรรมการอิสระ    V = ผู้บริหาร    VI = ผู้ถือหุ้น 
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 ป
ิโต

รแ
ก๊ส

 

บจ
.ด

ี ซี
 เค

 ส
โต

ร์ เ
ซฟ

 

หจ
ก.

ด า
รง

ค์ช
ัย 

ไฮ
เท

ค 

1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย X - - VI - I,VI 

2. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ ์ I,III,IV - - - - - 

3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ ์ I,III,IV - - - - - 

4. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรต ิ I,III,IV - - - - - 

5. นายนิติพัทญ ์ยงค์สงวนชัย I,V - - VI VI - 

6. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย I,V VI VI VI VI VI 

7. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย I,V - - - - - 

8. นายอรรถสิทธิ ์มั่งมี I - - - - - 

9. ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน IV - - - - - 

10. นายประพจน์ จิตต์ตรง V - - - - - 

11. นายวรกฤต ศิระเมธาเดช V - - - - - 

12. นางสาวธันยาภรณ์ จันตร ี V - - - - - 

13. นางสาวพรรณิภา บุญนาค V - - - - - 

หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการ    I = กรรมการ    II = กรรมการบริหาร   III = กรรมการตรวจสอบ   IV = กรรมการอิสระ    V = ผู้บริหาร    VI = ผู้ถือหุ้น



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3  

เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดแูล 
การปฎบิตัิงานของบริษทั (Compliance) 

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัท เจพ ีทิพ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยหวัหนา้ทีมตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติ   วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง 
 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างาน  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

1. นายณภัทร คงยะฤทธิ ์
Mr. Napat 
Kongyarith 

33 คุณวฒุทิางการศกึษา 
• บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• Bachelor of Accountancy 
Kasetsart University 
• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในของประเทศไทย 
Certified Professional 
Internal Audit of Thailand 
(CPIAT) 
ประวตัอิบรม 
• หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน 
– สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในของประเทศ
ไทย -สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2557-ปัจจุบัน 
 
 
 

2553-2557 
 
 

2552-2553 

กรรมการบริหาร 
และหัวหน้าทีม
ตรวจสอบภายใน 
 
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
อาวุโส 

 
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญช ี

บริษัท เจพี ทิพ ออดิท 
จ ากัด  
 
 
บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท 
จ ากัด 
 
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม 
สอบบัญชี จ ากัด 

ตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบ
บัญช ี
 
 
ตรวจสอบบัญชี 
 
 
ตรวจสอบบัญชี 
 
 



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4  

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพยส์นิ 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท มิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5  

เอกสารแนบ 5 
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการทั้งคณะโดยรวม และคณะกรรมการ
ชุดย่อยทั้งคณะ และประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งมีการประเมินผลการปฎบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่ศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดท าขึ้น และจัดส่งให้บริษัทเพื่อน ามาปรับใช้ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อน ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยการประเมินผลการปฎิบัติงานของ
คณะกรรมการโดยรวมและคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ( Board Self 
Assessment) นั้นจัดท าขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งเป็นการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะโดยภาพรวม 
หวัขอ้ประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ % ผลประเมนิ 

รวม 240 235.89 98.28 เหน็ดว้ยอยา่งมาก 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ที่ของกรรมการ 
5. ความสัมพันธก์ับฝ่ายจัดการ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

52 
80 
36 
28 
20 
24 

51.22 
77.44 
35.78 
27.89 
19.89 
23.67 

98.50 
96.80 
99.38 
99.60 
99.45 
98.62 

เห็นด้วยอย่างมาก 
เห็นด้วยอย่างมาก 
เห็นด้วยอย่างมาก 
เห็นด้วยอย่างมาก 
เห็นด้วยอย่างมาก 
เห็นด้วยอย่างมาก 

ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ยแบบรายคณะโดยภาพรวม 
หวัขอ้ประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ % ผลประเมนิ 

รวม 148 147.34 99.55% เหน็ดว้ยอยา่งมาก 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการท าให้การ 
ท างานของคณะกรรมการมีประสิทธภิาพ 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด าเนินการให้คณะกรรมการชุด
ย่อยปฎิบัติหนา้ที่ในการประชุมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

3. บทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   ชุดยอ่ยได้
ให้ความส าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณาทบทวนและปฎิบัติตาม 

28 
 

24 
 
 

96 

27.89 
 

23.89 
 
 

95.56 

98.50% 
 

96.80% 
 
 

99.38% 
 

เห็นด้วยอย่างมาก 
 

เห็นด้วยอย่างมาก 
 
 

เห็นด้วยอย่างมาก 

ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการเปน็รายบคุคล 
หวัขอ้ประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ % ผลประเมนิ 

รวม 44 43.78 99.50% เหน็ดว้ยอยา่งมาก 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

8 
16 
20 

8 
15.89 
19.89 

100% 
99.31% 
99.45% 

เห็นด้วยอย่างมาก 
เห็นด้วยอย่างมาก 
เห็นด้วยอย่างมาก 

 

 


