
   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 สารบญั 
  

 
 

หน้า 

 สารจากประธานคณะกรรมการบริษทั 3 

 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน 4 

 รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 5 

 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร 7-9 

 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ 10-11 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน   

1. โครงสรา้งและการด าเนินงานของกลุม่บรษิทั 12 
2. การบรหิารความเสีย่ง 39 
3. การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 45 
4. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 60 
5. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น 63 

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดแูลกิจการ 
6. นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 68 
7. โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ และขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั 83 
8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกจิการ 115 
9. การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั 119 

ส่วนท่ี 3 งบการเงิน 145 

ส่วนท่ี 4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 253 

เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคุม  254 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 264 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 267 

เอกสารแนบ 4 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 271 

 แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 304 
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 325 

   



   

      3 | รายงานประจ าปี 2564 (56 -1 One Report) 
 

 

 

สารจากประธานกรรมการ 
 ปี 2564 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกจิ 
และการด าเนินชวีติอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ อย่างไรกต็าม บรษิทัไดต้ดิตามและประเมนิสถานการณ์ดงักลา่วอย่างใกลช้ดิ โดย
ไดแ้กไ้ขและปรบักลยุทธเ์พือ่ใหทุ้กสว่นงานท างานไดด้ขีึน้และสามารถด าเนินงานภายใตภ้าวะเศรษฐกจิที่ไดร้บัผลกระทบ
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง    
 ส าหรบัผลประกอบการของบรษิทัมติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยในปี 2564  กลุม่บรษิทัไดร้บั
ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 สง่ผลใหผ้ลประกอบการของกลุม่บรษิทัไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยกลุม่บรษิทัมรีายไดร้ายรวม  555.71 ลา้นบาท และก าไรสทุธริวม 12.95 ลา้นบาท คดิเป็น ก าไร 0.017 บาท
ต่อหุน้ผลก าไรดงักลา่วลดลงรอ้ยละ 54  เมือ่เทยีบกบัผลก าไรของปีก่อน ในสว่นของลกูหนี้สนิเชื่อเช่าซือ้และลูกหนี้เงนิให้
สนิเชื่อมยีอดคงเหลอื 1,439 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 9 เน่ืองจากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อของบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ การ
เตบิโตของลูกหนี้เช่าสนิเชื่อเช่าซื้อและลูกหนี้เงนิให้สนิเชื่อที่เกดิขึน้ เป็นผลมาจากการที่กลุ่มบรษิัทมกีารให้สนิเชื่อดว้ย
ความระมดัระวงั ในสว่นของลกูหนี้เช่าซือ้และลูกหนี้เงนิให้สนิเชื่อที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 
บรษิทัไดม้มีาตรการใหค้วามช่วยเหลอืลกูหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่ว ตามความเหมาะสมของลกูหนี้แต่ละราย 

  ส าหรบัปี 2565 กลุ่มบรษิัทคาดว่าเศรษฐกจิจะมแีนวโน้มฟ้ืนตวัดขีึ้น เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมโรค และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครฐั โดยกลุ่มบรษิัทยงัคงด าเนินธุรกจิด้วยความระมดัระวงั ภายใต้
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารใหบ้รกิารทางการเงนิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
เพิม่ช่องทางใหม่ๆ  เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารทุกกลุ่มในสงัคมไดม้โีอกาสเข้าถงึบรกิารทางการเงนิมากยิง่ขึน้ รวมถงึส่งเสรมิการ
ด าเนินกจิกรรมอื่นทัง้ในมติสิ ิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัทภบิาล (Environment, Social & Governance : ESG) อันจะ
น าไปสูก่ารเสรมิสรา้งมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื และก่อใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสดุแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของกลุม่บรษิทั 

 ในนามของคณะกรรมการบรษิัท ผมขอขอบคุณผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มและผู้ถอืหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความ
ไวว้างใจและสนับสนุนการด าเนินธุรกจิของกลุม่บรษิทัดว้ยดเีสมอมา รวมทัง้ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิารและพนักงานทุกท่าน 
ส าหรบัความทุ่มเทในการปฏบิตัหิน้าที่ให้กบักลุ่มบรษิัทอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ โดยขอใหเ้ชื่อมัน่ว่าคณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุม่บรษิทั จะมุง่มัน่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความส านึกและความรบัผดิชอบ เพือ่ใหก้ารด าเนินธุรกจิ
ของกลุม่บรษิทัประสบความส าเรจ็และเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไป 
                              

 

                        ………………………………………………………………. 

      (ดร.กิตติ   ยงคส์งวนชยั) 
      ประธานคณะกรรมการ 

        บริษทั มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบรษิัท มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ตระหนักถงึความส าคญัต่อหน้าที่และความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมกีารจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและ
บริษัทย่อย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกิจการที่มสี่วนได้เสยีสาธารณะ และตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรา ยงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 รวมถงึที่มกีารประกาศเพิม่เตมิ บรษิัทฯ ได้มกีารพจิารณา
เลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและน ามาถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ  รายงานทางการเงนิไม่มกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และมกีารเปิดเผย
ขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้นี้ผูส้อบบญัชไีด้
ตรวจสอบรายงานทางการเงนิและแสดงความเหน็อย่างไมม่เีงือ่นไขในรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต   

 ทัง้นี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็น
ผู้รบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ สอบทานนโยบายการบญัชีให้มคีวามเหมาะสม สอบทานความ
เพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน สอบทานการบรหิารความเสีย่ง ตรวจสอบเกีย่วกบันโยบายทุจรติและ
คอร์ร ัปชัน่ ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม
 คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิัทโดยรวมมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 
สามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลไดว้่า รายงานทางการเงนิของกลุม่บรษิทั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
มคีวามถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่ร ับรองทัว่ไป และปฏิบตัิถูกต้องตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

 

                    

                            ………………………………………………………………. 

      (ดร.กิตติ   ยงคส์งวนชยั) 
      ประธานคณะกรรมการ 

        บริษทั มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน 
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(Risk Management Committee: RMC) มจี านวนกรรมการทัง้หมด 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. รองศาสตราจารยศ์รณัย ์ ชูเกยีรต ิ    ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายนิตพิทัญ ์   ยงคส์งวนชยั   กรรมการ  
3. นายณชัชา   ยงคส์งวนชยั  กรรมการ  
4. นายวรกฤต   ศริะเมธาเดช   กรรมการ  
5. นายศรตุ   ธราธรชนะกุล   กรรมการ 
6. นางสาวพมิพว์ลญัช ์  เตชะพานิช  กรรมการและเลขานุการ 

ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรของคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญั ดงันี้ 

1. ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง และกรอบการบรหิารความเสีย่ง  
2. แต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง ซึง่มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายบรหิาร
 ความเสีย่งเป็นผูด้ าเนินการ เพือ่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. ก ากบัดูแล ตดิตาม และสนับสนุนใหม้กีารด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบั 
 กลยุทธ ์และเป้าหมายทางธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากปัจจยัภายในและ
 ภายนอก  

4. พจิารณารายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์ร และใหข้อ้คดิเหน็ในความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
5. พจิารณาแนวทางการก าหนดมาตรการควบคมุ หรอืบรรเทา (Mitigation Plan)  
 ความเสีย่งของบรษิทัฯ  

6. รายงานผลการบรหิารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบรษิทั 
 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครัง้ที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 5 
พฤศจกิายน 2564 ไดม้กีารก าหนดนโยบายและแนวทางในการควบคมุความเสีย่งภายในองคก์ร ดงันี้  

1.  ก าหนดแนวทางและมาตรการในการดูแลพนักงานในเรื่องความปลอดภยัจาก COVID-19 และการป้องกนั
 ความเสีย่งทีจ่ะท าให้พนักงานไมส่ามารถท างานได ้โดยบรษิทัจะจดัหาอุปกรณ์เพื่อป้องกนัการแพร่เชือ้
 โรคตามประกาศสาธารณสุข เช่น ตดิตัง้ตู้พน่ฆ่าเชือ้โรค จดัให้มกีารวางขวดเจลแอลกอฮอลใ์นจดุต่างๆ 
 ภายในบรษิทัฯ ตลอดจนมกีารสือ่สารใหพ้นักงานปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาด และสง่เสรมิ
 การฉดีวคัซนี ตลอดจนจดัหาอุปกรณ์ชุดตรวจโควคิ ATK ใหพ้นักงานตรวจอย่างสม ่าเสมอ  
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2. ก าหนดแนวทางการบรหิารสนิคา้คงเหลอื และ การบรหิารรถทีย่ดึเขา้มา  
3. เพิม่ช่องทางการขายใหม่ และก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งในการปล่อยสนิเชื่อให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั โดยในปี 2565 บรษิัทฯ มนีโยบายในการขยายสดัส่วนสนิเชื่อรถเชงิพาณชิยเ์พิม่ขึน้
จากเดมิ โดยมุง่เน้นไปทีร่ถบรรทุก รถยนตเ์ชงิพาณชิย ์และรถยนตบ์รรทุกสว่นบคุคล นอกจากนี้บรษิัทฯ 
ไดข้ยายช่องทางการบรกิาร ผ่านสือ่การตลาดออนไลน์ O2O มากขึน้เพือ่อ านวยความสะดวกใหล้กูคา้มาก
ขึน้ และใชเ้วลาในการตดิต่อสือ่สารใหเ้รว็ขึน้ 

4. วเิคราะห์ภาพรวมผลกระทบ COVID-19 ที่มตี่อธุรกจิแท็กซี่ไทย และออกมาตรการให้ความช่วยเหลอื
ลกูคา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยใหส้ทิธลิกูคา้ในการจา่ยช าระคา่งวดบางสว่น 20-50% มกีารช าระคา่งวดขัน้ต ่า
ไม่น้อยกว่า 4,000 บาท และให้สทิธลิูกคา้พกัช าระหนี้ ในระหว่างที่ลูกคา้กกัตวัจากการเป็นกลุ่มเสีย่งสงู 
หรอืต้องพกัรกัษาตวั จนไม่สามารถหารายได้ ได้ ตลอดจนให้สทิธปิรบัโครงสรา้งหนี้แก่ลูกหนี้ที่ตอ้งการ
ขยายระยะเวลาผ่อนช าระ หรอืตอ้งการลดคา่งวด โดยมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาใหม้คีวามเหมาะสมกับ
ลกูหนี้แต่ละราย  
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คณะกรรมการบริษทั 

Board  Of  Directors  
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คณะกรรมการบริหาร 

Excecutive Committee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิติพทัญ ์   ยงคส์งวนชยั 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวพิมพ์วลญัช์  เตชะพานิช 

ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน 

นายณัชชา    ยงคส์งวนชยั 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/รองกรรมการ 

นายวรกฤต  ศิระเมธาเดช 

ผูอ้ านวยการสายงานสนับสนุนธรุกิจ 

 

นายศรตุ  ธราธรชนะกลุ 

ผูอ้ านวยการสายงานสินเช่ือจดัไฟแนนซ์ 

และการตลาด 

 

นางสาวธนัยาภรณ์   
ผูอ้ านวยการสายงานบริหารงานทัว่ไป 
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วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินงานธุรกิจ 

 วิสยัทศัน์ (VISION)   

     “เป็นหน่ึงในผู้น าการให้บริการสินเช่ือเชิงพาณิชยเ์พ่ือผู้ประกอบการ”  

 พนัธกิจ(MISSION)   

 
 
 
 
 
 

 
พนัธกิจต่อผู้ถือหุ้น 
 

 
ด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืนตามหลกัธรรมาภิ
บาลท่ีดีเพ่ือสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
 

  
พนัธกิจต่อพนักงาน 
 

 
พฒันาบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญ มจีติบริการ รักและ
ตระหนักถงึการเป็นสว่นหนึ่งทีพ่รอ้มกา้วหน้าไปกบัองคก์รที่
มสีขุภาวะและมวีฒันธรรมองคก์รทีด่ ี
 

  
พนัธกิจต่อคู่ค้า 

 

 
สรา้งความเชื่อมัน่ และความไวว้างใจต่อพนัธมติรทางธุรกจิ 
ปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ด้วยความมุ่งมัน่ที่พร้อมจะ
เตบิโตและประสบความส าเรจ็ไปดว้ยกนั 

 
  

พนัธกิจต่อลกูค้า 

 

 
พฒันาสนิคา้และบรกิารให้มคีุณภาพ และตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ด้วยการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นเลศิ 

 
  

พนัธกิจต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

 
เป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาคณุภาพชวีติทีด่แีก่ผูป้ระกอบการ 
ร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และตระหนักถึงผลกระทบ
จากการด าเนินธุรกจิทีม่ตี่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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ค่านิยมองค์กร (CORE VALUES) 
วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท ตัง้อยู่บนพื้นฐานของค่านิยมองคก์ร 

“MITSIB”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป้าหมาย  
ในการด าเนินงาน 
 

เ ป็นหน่ึงในผู้น าการใ ห้บ ริการสินเ ช่ือ เชิงพาณิชย์เ พ่ื อ
ผู้ประกอบการ  ครอบคลุมทุก พ้ืนท่ีในเขตกรุง เทพและ
ปริมณฑล มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าและคู่ค้าอย่างประทบัใจ 
ด้วยการปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้แก่บุคลากร 
พร้อมน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันาการ

ให้บริการสินเช่ือท่ีมีคุณภาพแก่ลูกค้า และสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 



   

   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 
 

ส่วนท่ี 1 



               ส่วนท่ี 1  
  การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน  

 

12 |รายงานประจ าปี 2564 (56 -1 One Report) 
 

 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
  

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรสนิเชื่อเช่ำซือ้รถแทก็ซีแ่ละ
รถเพื่อกำรพำณิชย ์เปิดด ำเนินกจิกำรตัง้แต่วนัที่ 12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2546 และได้เข้ำเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยเ์มือ่วนัที ่11 มถิุนำยน พ.ศ.2562 

  บรษิทัฯ มุง่เน้นกำรใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิแก่ผูป้ระกอบกำร รวมถงึมกีำรใหบ้รกิำรสนิเชื่อแบบรบัซื้อบญัชีลูกหนี้
กำรคำ้/รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง (Factoring) โดยทีบ่รษิทัฯ ใชน้โยบำยมุง่เน้นกำรใหบ้รกิำรสนิเชื่อเช่ำซือ้รถสำธำรณะทุกชนิด
รวมถงึสนิเชื่อเพื่อกำรพำณิชย์เพื่อผู้ประกอบกำรชนิดต่ำงๆ ส ำหรบัธุรกจิเช่ำซื้อจะมุ่งเน้นไปที่ รถขนส่งขนำดเลก็  และ
ขนำดใหญ่ เพิม่เตมิจำกกำรใหบ้รกิำรสนิเชื่อเช่ำซือ้รถแทก็ซี ่ทีบ่รษิทัฯ เป็นทีรู่จ้กัอย่ำงแพร่หลำยในฐำนะผูป้ระกอบกจิกำร
ที่เกี่ยวข้องกบัรถแท็กซี่อย่ำงแท้จรงิ โดยบรษิัทฯ ให้เช่ำซื้อรถสำธำรณะเฉพำะรุ่นที่ได้รบัควำมนิยมในท้องตลำด เช่น 
รถยนตโ์ตโยตำ้ อซีูซุ ฮโีน นิสสนั มติรซูบชิ ิเป็นต้น บรษิัทฯ มุ่งเน้นกำรท ำธุรกรรมสนิเชื่อเช่ำซื้อไปทีร่ถยนตม์อืสองผ่ำน
ตวัแทนจ ำหน่ำยเป็นหลกั และท ำธุรกรรมสนิเชื่อเช่ำซือ้ในรถยนตใ์หมป้่ำยแดงในบำงประเภทธุรกจิ บรษิทัฯ มกีำรก ำหนด
อำยุของสญัญำส ำหรบัรถใหมป้่ำยแดงไวท้ีป่ระมำณ 6-7 ปี และก ำหนดอำยุของสญัญำส ำหรบัรถยนตม์อืสองประมำณ 2-6 
ปี และบรษิทัฯ ยงัใหบ้รกิำรดำ้นกำรจดัสนิเชื่อรถยนตไ์ฟแนนซ ์กบักลุม่ลกูคำ้ทัว่ไป นอกจำกนี้บรษิทัใหม้บีรกิำรเพิม่เตมิที่
เกีย่วขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรสนิเชื่อเช่ำซือ้ เช่น กำรบรกิำรดำ้นกำรท ำประกนัภยัทุกประเภท กำรต่อภำษรีถยนต ์กำรต่ออำยุ
กำรใชง้ำนมเิตอรร์ถแทก็ซี ่กำรท ำประกนัภยัภำคบงัคบั (พรบ.) เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้ของบรษิทัฯ และ
กลุม่ลกูคำ้ทัว่ไปอกีดว้ย 

ส่วนกำรขยำยกจิกำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิัทฯ ได้เปิดด ำเนินกำรให้สนิเชื่อจ ำน ำเล่มทะเบยีนรถทุกชนิด ภำยใตช้ื่อ 
“บรษิทั มติรสบิ เสกเงนิ จ ำกดั” และกำรใหส้นิเชื่อสว่นบคุคล ภำยใตช้ื่อ “บรษิทั มติรสบิ พโิก จ ำกดั” เพือ่รองรบักลุม่ลกูคำ้
ทีต่อ้งกำรใชส้นิเชื่อเงนิด่วนจำกหลกัประกนัของตนเอง หรอืขอใชส้นิเชื่อสว่นบคุคลส ำหรบัผูท้ ีไ่มม่หีลกัประกนั 

ในส่วนของกำรใหบ้รกิำรสนิเชื่อนัน้ บรษิัทฯ เน้นกำรใหบ้รกิำรสนิเชื่อทีร่วดเรว็ สะดวกแก่กำรเขำ้ถงึ รวมถงึกำร
ให้บรกิำรดำ้นอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งทีจ่บในที่เดยีว (One-stop service) จนเป็นที่รูจ้กัและยอมรบัทัว่ไป บรษิัทฯ มเีป้ำหมำยใน
กำรด ำเนินธุรกจิในด้ำนต่ำงๆ บรษิัทฯ มแีผนกำรขยำยกำรให้บรกิำรด้ำนสนิเชื่อเช่ำซื้อในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล
รวมถงึแหล่งอุตสำหกรรมทีส่ ำคญั เช่น ชลบุร ีระยอง นครปฐม สมุทรสำคร เป็นต้น ซึ่งจงัหวดัเหล่ำนี้เป็นแหล่งรวมของ
ผู้ประกอบกำรรำยย่อยอันจะเป็นกำรเพิม่รำยได้จำกกำรให้บริกำรสนิเชื่อเช่ำซื้อ ทัง้รถยนต์ใหม่และรถยนต์มอืสอง 
นอกจำกนี้บรษิทัฯ มแีผนขยำยสำขำของบรษิทัในเครอื คอื บรษิัท มติรสบิ เสกเงนิ จ ำกดั เพื่อให้ครอบคลุมพืน้ที่จงัหวดั
สมทุรปรำกำร บรษิทัฯ มแีผนกำรในกำรพฒันำบุคลำกรให้มคีวำมช ำนำญในธุรกจิสนิเชื่อรถยนต ์ เพือ่บรษิทัฯ จะสำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดร้อบดำ้น ดัง่วสิยัทศัน์ของบรษิทัทีก่ ำหนดว่ำ “เป็นหนึ่งในผูน้ ำกำรใหบ้รกิำรสนิเชื่อเชงิ
พำณชิยเ์พือ่ผูป้ระกอบกำร”
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

พฤศจกิำยน 2546 จัดตัง้บริษัทในนำม “บริษัท มิตร 10 ลิสซิ่ง จ ำกดั” ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้ำนบำท โดยมุ่งเน้นธุรกจิ
จ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์พร้อมจัดสินเชื่อทำงกำรเงนิ มีกลุ่มลูกค้ำเป็นผู้ที่พักอำศยัในเขตพื้นที่โรงงำน
อุตสำหกรรมบรเิวณจงัหวดัสมทุรปรำกำร 

มถิุนำยน 2547 บรษิทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบยีน 10 ล้ำนบำท รวมเป็นทุนจดทะเบยีน 40 ล้ำนบำท และเพิ่มทุนจดทะเบยีนอกี
คร ัง้รวมเป็นทุนจดทะเบยีน 60 ล้ำนบำท ดว้ยกำรเสนอขำยผูถ้ือหุ้นเดิมตำมสดัส่วน เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมนุเวยีนในกำรขยำยธุรกจิสนิเชือ่ 

พ.ศ. 2552 บรษิทัฯ เริม่ด ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำยรถแท็กซี่พรอ้มให้บริกำรสนิเชื่อทำงกำรเงนิ โดยรถแท็กซี่ที่บรษิทัจัด
จ ำหน่ำยประกอบดว้ย 3 ประเภท  ไดแ้ก ่ 
 1. รถแทก็ซีส่เีหลอืง เป็นสรีถแทก็ซีข่องบรษิทัเอง  มคี ำวำ่ “บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ำกดั”  พรอ้มทัง้โลโก ้
     บรษิทัตดิขำ้งรถแทก็ซี ่
 2. รถแทก็ซีส่เีขยีวเหลอืง เป็นรถแทก็ซีส่ว่นบคุคล  
 3.รถแทก็ซีส่หกรณ์อำสำสมคัร สชีมพูคำดเขยีว 

พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ เริม่ให้บรกิำรรบัต่อทะเบยีนรถยนต์  รบัต่อพรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัทำงรถยนต์ และให้บรกิำร
สนิเชือ่กรมธรรมป์ระกนัภยัในปีที ่2 เป็นตน้ไป  ซึง่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กลู่กคำ้นอกจำกนี้ บรษิทั
ไดเ้ริม่ท ำธุรกจิจดัสนิเชื่อทำงกำรเงนิรถประจ ำทำงเป็นครัง้แรก โดยเป็นรถโดยสำรที่มเีสน้ทำงกำรเดนิใน
ระหวำ่งเขตจงัหวดัสมทุรปรำกำรและกรงุเทพ 

พ.ศ. 2555 บรษิทัฯ เริม่ขยำยธุรกจิจดัสนิเชื่อใหม ่ (รไีฟแนนซ์) ใหลู้กคำ้ของบรษิทัฯทีเ่ป็นลูกคำ้ที่มปีระวตัิด ีมกีำรช ำระ
คำ่งวดอย่ำงสม ่ำเสมอ 

สงิหำคม 2557 บรษิทัฯแเปลีย่นชือ่จำก “บรษิทั มติร 10 ลสิซิง่ จ ำกดั” เป็น “บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ำกดั” 

กนัยำยน 2558 บรษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 140 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนจดทะเบยีน 200 ลำ้นบำท โดยกำรเสนอขำยผูถ้อืหุ้น
เดมิตำมสดัสว่น เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกำรขยำยธุรกจิสนิเชือ่ 

ธนัวำคม 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มสำขำ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อและรองร ับควำมต้องกำรจำกลูกค้ำ 
ประกอบด้วย สำขำปัม๊ชยัศิริจิต ถนนศรีนครินทร์,  สำขำศรีนครินทร์ แบริ่ง ถนนศรีนครินทร์, สำขำ
เทพำรกัษ์ กม. 11 ถนนเทพำรกัษ์ และสำขำบำงนำ ถนนสุขุมวทิ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัลูกคำ้ที่
ตอ้งกำรไดป้้ำยทะเบยีนจงัหวดักรงุเทพมหำนคร     

 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 50 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบยีน 250 ลำ้นบำทโดยกำรเสนอขำยผูถ้อืหุ้นเดมิ
ตำมสดัสว่น เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกำรขยำยสนิเชือ่ 
บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิ่มสำขำ คอื สำขำสุขสวสัดิ ์ถนนสุขสวสัดิ ์เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อและรองรบั
ควำมตอ้งกำรจำกลูกคำ้ และบรษิทัไดพ้จิำรณำยกเลกิสำขำบำงนำ เนื่องจำกบรษิทัสำมำรถใชส้ำขำสขุสวสัดิ ์
ในกำรจดป้ำยทะเบยีนจงัหวดักรงุเทพมหำนคร 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท  
กลุ่มบรษิทัประกอบดว้ยบริษทั มติรสบิ ลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทั มติรสบิ เสกเงนิ จ ำกดั ,   

บรษิทั มติรสบิ พิโก จ ำกดั, บรษิทั เบสท์ คำร์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั และบรษิทัร่วมทุน บรษิทั แอพแท็กซี ่จ ำกดั ด ำเนินธุรกจิหลกัโดย
กำรจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อรถยนต์สำธำรณะทุกประเภท ในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนรำยไดจ้ำกให้บรกิำรสนิเชื่อ
เชำ่ซื้อรถยนต์สำธำรณะทุกประเภทรอ้ยละ 29 ธุรกจิจ ำหน่ำยรถยนต์สำธำรณะทุกประเภทรอ้ยละ 62 ธุรกจิสนิเชือ่สว่นบคุคลรอ้ยละ 
3 และรำยไดอ้ื่นรอ้ยละ 6 

 

ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

เมษำยน 2560 บริษัทฯ ได้แปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชน และบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 250 ล้ำนบำท เป็น 
333.50 ลำ้นบำท โดยจดัสรรหุน้จ ำนวน 83.50 ลำ้นบำท เท่ำกบั 167 ลำ้นหุน้ เพื่อรองรบักำรเสนอขำยหุ้น
ต่อประชำชน และไดเ้ปลีย่นมลูคำ่ทีต่รำไวจ้ำกเดมิเป็น 0.50 บำทต่อหุน้ 

เมษำยน 2561 บรษิทัฯ ไดย้นืยนัมตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 250 ลำ้นบำท เป็น 333.50 ลำ้นบำท โดยจดัสรรหุน้จ ำนวน 
83.50 ลำ้นบำท เท่ำกบั 167 ลำ้นหุน้ เพื่อรองรบักำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน 

ตุลำคม 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิ่มสำขำ คอื สำขำรำมอินทรำ ถนนรำมอินทรำ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อและ
รองรบัควำมตอ้งกำรจำกลูกคำ้โซนตะวนัออกของกรงุเทพ 

เมษำยน 2562 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี มมีตใิหจ้ดัตัง้บรษิทั มติรสบิ พโิก จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกจิให้บรกิำรสินเชื่อ
นำโนไฟแนนซ์ และจดัตัง้บรษิทั มติรสบิ เสกเงนิ จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรจ ำน ำเล่มทะเบยีนรถ 

พฤศจกิำยน 2563 บรษิทัมติร สบิเสกเงนิ จ ำกดั ด ำเนินธุรกจิในกำรเปิดสำขำใหบ้รกิำร จ ำนวน 17 สำขำ 

ธนัวำคม  2563 บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำตกำรด ำเนินธุรกจินำยหน้ำประกนัชวีติ และจดัตัง้ บรษิทัเบสท์คำร ์เซน็เตอร ์จ ำกดั 

พฤศจกิำยน 2564 บรษิทัฯ ลดสำขำแบริง่ ทบทวนวสิยัทศัน์ และพฒันำธุรกจิ เพื่อมุง่เน้นกำรใหบ้รกิำรรถเชงิพำณิชย์  
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2562-2564 สามารถจ าแนกได้ ดงัน้ี  

ข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
 ลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริการ   

  บรษิทัมติรสบิ ลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ปัจจุบนัประกอบธุรกจิสนิเชื่อเช่ำซื้อซึ่งไม่ไดอ้ยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแล
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้บริกำรแก่ผูป้ระกอบกำรขบัรถแท็กซี่ และกำรปล่อยสินเชื่อรถเชิงพำณิชย์  เช่น 
รถบรรทุก รถมนิิบสั รถโลจิสติกส์ แก่กลุ่มลูกคำ้รำยย่อย และกลุ่มคู่คำ้ที่เป็นบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล นับเป็นแหล่งเงนิทุน
ทำงเลอืกส ำหรบัลูกคำ้กลุ่มทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุนจำกสถำบนักำรเงนิอื่น บรษิทัฯ มชีอ่งทำงในกำรตดิต่อกบัลูกคำ้ในท้องที่
ผำ่นพนัธมติรทีเ่ป็นตวัแทนจ ำหน่ำย (Dealer) ในพื้นทีต่่ำงๆ ทีเ่ป็นกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบรษิทั  กลุ่มบรษิทัด ำเนินธุรกจิหลกั 4 
ประเภท โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

1. ธรุกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถแทก็ซ่ี และรถเชิงพาณิชย ์

 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรสนิเชือ่เช่ำซื้อ (Hire  Purchase) โดยธุรกจิสนิเชือ่เช่ำซื้อไมไ่ดอ้ยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย เชน่เดยีวกบัธนำคำรและบรษิทัเงนิทุนธุรกจิสนิเชือ่เชำ่ซื้อ จดัเป็นกำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่รูปแบบหนึ่งที่ไดร้บั
ควำมนิยมในปัจจุบนั เนื่องจำกเป็นกำรให้บริกำรสนิเชื่อแก่ผู้มรีำยได้น้อยที่ไม่สำมำรถซื้อสนิค้ำที่มรีำคำสูงด้วยวธิีกำรซื้อแบบ
ธรรมดำ โดยผูเ้ช่ำซื้อสำมำรถผ่อนช ำระรำคำไดใ้นระยะเวลำนำน กรรมสทิธิข์องทรพัย์สนิทีเ่ช่ำซื้อจะโอนใหผู้เ้ช่ำซื้อเมื่อผูเ้ช่ำซื้อ
ผอ่นช ำระจนครบก ำหนดตำมสญัญำเช่ำซื้อ ทัง้นี้ บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรให้บรกิำรสนิเชื่อเชำ่ซื้อประกอบดว้ย 3 ฝ่ำย คอื ผู้เชำ่ซื้อ 
ผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้ และผูใ้หบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อ โดยในกำรใหบ้รกิำรลกัษณะนี้ บรษิทัจะท ำหน้ำทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อ  

กำรให้บรกิำรสนิเชื่อเช่ำซื้อจะเริม่จำกกำรทีผู่เ้ช่ำซื้อแสดงควำมจ ำนงในกำรใชบ้รกิำรสนิเชือ่เช่ำซื้อรถแทก็ซีต่่อผูใ้หบ้รกิำร
สนิเชือ่เชำ่ซื้อ หลงัจำกนัน้ผูใ้หบ้รกิำรสนิเชือ่เช่ำซื้อจะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้ชำ่ซื้อเพื่อประกอบกำรพจิำรณำอนุมตัิ
สนิเชือ่เชำ่ซื้อ ในกรณีทีผู่เ้ชำ่ซื้อไดร้บักำรอนุมตัสินิเชือ่เชำ่ซื้อ ผูเ้ชำ่ซื้อจะท ำสญัญำเชำ่ซื้อกบัผูใ้หบ้รกิำรสนิเชือ่เช่ำซื้อโดยในสญัญำ
เชำ่ซื้อจะก ำหนดจ ำนวนเงนิดำวน์และค่ำงวดรวมถงึก ำหนดวธิกีำรผอ่นช ำระตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นี้ภำยหลงัจำก
ท ำสญัญำเช่ำซื้อเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ผูใ้ห้บรกิำรสนิเชื่อเช่ำซื้อจะด ำเนินกำรช ำระเงนิค่ำสนิค้ำให้แก่ผูจ้ ัดจ ำหน่ำย เพื่อให้ผู้จ ัด



               ส่วนท่ี 1  
  การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน  

 

    16 | รายงานประจ าปี 2564 (56 -1 One Report) 
   

จ ำหน่ำยโอนสทิธิครอบครองในสนิคำ้ให้แก่ผูใ้ห้บรกิำรสนิเชื่อเช่ำซื้อ โดยผูเ้ช่ำซื้อจะสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกสนิคำ้นัน้ได้ตลอด
ระยะเวลำของสญัญำเช่ำซื้อ ทัง้นี้ผูเ้ช่ำซื้อเป็นผูร้ ับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยด้ำนภำษีประจ ำปี ค่ำประกนัภยั ตลอดจนค่ำใชจ้่ำยอื่นๆที่
เกดิขึ้นเพิ่มเติม โดยกรรมสทิธิข์องรถแท็กซี่นัน้จะถูกโอนเป็นของผูเ้ช่ำซื้อกต็่อเมื่อผูเ้ช่ำซื้อไดช้ ำระเงนิค่ำงวดให้แก่ผู้ให้บริ กำร
สนิเชือ่เชำ่ซื้อครบถว้นตำมสญัญำ 

การด าเนินธรุกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือในปัจจบุนัของบริษทั สามารถแบ่งลกัษณะตามประเภททรพัยสิ์นท่ีให้เช่าซ้ือได้ ดงัน้ี  

1. กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อรถแทก็ซีม่เิตอรป้์ำยแดง 
2. กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อรถแทก็ซีม่เิตอรม์อืสอง 
3. กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่เพิม่เตมิกบัลูกคำ้บรษิทั 
4. กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่กบัรถแทก็ซีม่อืสองของลูกคำ้ทีไ่มใ่ชลู่กคำ้เดมิของบรษิทั 
5. กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อรถบรรทุกมอืสอง,รถขนสง่สำธำรณะมอืสองอื่นๆทุกประเภท 
6. กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่รไีฟแนนซ์รถบรรทุกสอง 

บรษิทัฯ ให้บรกิำรสนิเชื่อเช่ำซื้อแก่ลูกค้ำที่เป็นบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล   บรษิทัฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกลไกในกำร
ควบคุมควำมเสีย่ง ซึ่งเริม่ตัง้แต่ข ัน้ตอนกำรอนุมตัิสนิเชื่อ โดยลูกคำ้แต่ละรำยจะถูกประเมนิควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระค่ำงวด
ผำ่นกำรประเมนิรำยได ้และภำระหนี้เดมิที่มอียู่กบัภำระหนี้ใหม ่ ลูกคำ้ทีไ่ดร้บัอนุมตัสินิเชือ่จะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรให้คะแนนเครดติ 
(Credit Scoring) และในทุกงวดทีจ่ะครบก ำหนด บรษิทัฯ จะมหีน่วยงำนทีแ่จง้วนัครบก ำหนดจ่ำยช ำระ และมกีำรตดิตำมลูกคำ้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

ส ำหรบัปัจจยัในกำรก ำหนดวงเงนิกำรให้สนิเชื่อรถป้ำยแดง จะขึน้อยู่กบักำรวำงเงนิดำวน์ และระยะเวลำในกำรผอ่นช ำระ
ค่ำงวด ซึ่งอำยุเฉลี่ยสูงสุดของสญัญำเชำ่ซื้อของบรษิทัจะประมำณ 60 เดอืน กรณีรถมอืสอง บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรกำรตรวจสอบ
สภำพรถที่เป็นหลกัประกนัซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคญัในกำรประเมนิและก ำหนดรำคำ ปัจจุบนัทำงบรษิทัฯ ก ำหนด  Loan to value Ratio  
(LTV) ที ่80-90% องิเกณฑจ์ำกยีห่อ้ทีไ่ดร้บัควำมนิยม และมสีภำพคล่องในตลำดสงู และพจิำรณำเพิม่เตมิจำกสภำพรถทัง้สภำพตัวถงั 
ส ีเครือ่งยนต์ และอุปกรณ์สว่นควบของกำรใชง้ำนปัจจุบนัประกอบ  

2. ธรุกิจการให้บริการสินเช่ือแฟคตอร่ิง 
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   ส ำหรบัธุรกจิกำรให้บรกิำรสนิเชือ่แฟคตอริง่ บรษิทัฯ เริม่ใหบ้รกิำรตัง้แต่ปี 2559 กลุ่มลูกคำ้สนิเชือ่แฟคตอริง่สว่นใหญ่
เป็นผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีควำมต้องกำรเงนิทุนหมุนเวยีนระยะสัน้ และประกอบธุรกจิในอุตสำหกรรมที่มี
แนวโน้มกำรเตบิโต มผีลประกอบกำรด ีมฐีำนะกำรเงนิมัน่คง และมคีวำมสำมำรถในกำรผอ่นช ำระหนี้ไดต้ำมก ำหนด 

 ที่ผ่ำนมำบรษิทัฯ ไดใ้ห้บรกิำรทำงดำ้นสนิเชื่อแก่กลุ่มลูกคำ้ในรูปแบบเงนิทุนหมุนเวยีนระยะสัน้ โดยกำรตกลงรบัซื้อ
บญัชลีูกหนี้กำรคำ้และโอนสทิธลิูกหนี้กำรคำ้แบบเปิดเผย (Disclosed  Factoring)  บรษิทัฯ มกีำรแจง้ใหลู้กหนี้กำรคำ้ทรำบถึงกำร
ซื้อขำย และกำรโอนสทิธดิงักล่ำว เพื่อให้ลูกคำ้น ำเงนิทุนหมนุเวยีนไปเสรมิสภำพคล่องทำงธุรกจิไดด้ยีิง่ขึน้ บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑ์
กำรพิจำรณำวงเงนิสนิเชื่อเป็นกำรประเมนิแบบ Credit Scoring เพื่อพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกคำ้/ลูกหนี้ โดย
กำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน กำรวเิครำะห์อตัรำส่วนสภำพคล่อง และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยคนืเงนิตน้และ
ดอกเบี้ย เพื่อกำรประเมินและวิเครำะห์วงเงินกำรร ับซื้อบญัชีลูกหนี้กำรค้ำแต่ละรำย บริษัทฯ ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย และ
คำ่ธรรมเนียมต่ำงๆ ใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ และสภำวะกำรแขง่ขนัในตลำด 

ส ำหรบัทิศทำงกำรด ำเนินธุรกจิในอนำคต บรษิทัฯ ยงัคงเฝ้ำติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 ที่
สง่ผลกระทบต่อภำพรวมเศรษฐกจิในช่วงปีทีผ่่ำนมำ สง่ผลใหภ้ำคเอกชนในหลำยธุรกจิตอ้งปิดกจิกำร เลกิจำ้งแรงงำน ลดกจิกรรม
กำรเดนิทำง  บรษิทัฯ จงึชะลอกำรปล่อยสนิเชือ่ใหแ้กก่ลุ่มลูกคำ้รำยใหมข่องบรษิทัฯ เป็นกำรชัว่ครำว  แต่ยงัคงมุง่เน้นกำรใหบ้รกิำร
กบักลุ่มลูกคำ้รำยเก่ำที่ผำ่นกำรอนุมตัิใหส้นิเชื่อแลว้ เพื่อเป็นกำรดแูลรกัษำฐำนและสรำ้งควำมสมัพนัธ์ลูกคำ้เดมิใหค้งอยู่   อกีทัง้มี
กำรศกึษำปรบัปรุงเพื่อพฒันำยกระดบักำรให้บรกิำรส ำหรบักลุ่มลูกค้ำรำยใหม่ในอนำคต พรอ้มเพิ่มกลุ่มลูกคำ้ที่ด ำเนินธุรกิจที่
สอดคล้องกบัเทคโนโลยีและนวตักรรมยุคใหม่ให้มำกขึ้น นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดว้ำงแผนปรบัปรุงระบบลดขัน้ตอนกำรให้บริกำร 
เพื่อให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น พัฒนำด้ำนแพลตฟอร์มเพื่อให้สอดคล้องกบัรูปแบบกำรท ำธุรกิจวิถีใหม่ New Normal ในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เพื่อรองรบักำรรบัซื้อเอกสำรใบแจง้หนี้ เอกสำรวำงบลิในรปูแบบออนไลน์   ซึง่จะ
เพิม่ควำมสะดวกรวดเรว็แกลู่กคำ้  ชว่ยเสรมิสภำพคล่องธุรกจิของลูกคำ้ใหม้กีระแสเงนิสดทีด่แีละเตมิเตม็กำรขยำยธุรกจิไดอ้ย่ำงยัง่ยนื  

3. ธรุกิจนายหน้าประกนัภยั 

บรษิทัฯ ให้บรกิำรดำ้นประกนัภยัแก่ลูกคำ้เช่ำซื้อและลูกคำ้ทัว่ไป เริม่ด ำเนินตัง้แต่ ปี 2560   บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำต
นำยหน้ำประกนัวนิำศภยันิตบิุคคล เมือ่วนัที ่1 ตุลำคม 2561  และไดร้บัใบอนุญำตนำยหน้ำประกนัชวีติ  เมือ่วนัที ่ 26 พฤศจกิำยน 
2563  ปัจจุบนับรษิทัฯ ขยำยกำรให้บรกิำรประกนัวนิำศภยั รถยนต์ทัง้แบบภำคบงัคบั  และแบบภำคสมคัรใจ รวมถึงประกนัชวีติ 
และประกนัภยัอื่น ๆ โดยมุง่เน้นกลุ่มลูกคำ้เชำ่ซื้อรถสำธำรณะเดมิของบรษิทัฯ และกลุ่มลูกคำ้ทัว่ไป  ลูกคำ้สำมำรถเลอืกท ำกำรผ่อน
ช ำระกบัทำงบริษัทฯ หรือจ่ำยช ำระเป็นเงินสดงวดเดียว ทัง้นี้บริษัทฯ จะมีกำรส่งรำคำค่ำเบี้ยประกนัภยัเบื้องต้นของบริษัท
ประกนัภยัแต่ละบรษิทัที่เป็นพนัธมติรให้แก่ลูกคำ้พิจำรณำก่อน ส ำหรบัค่ำเบี้ยประกนัภยัจรงินัน้ขึน้อยู่กบัประวตัิในกำรเคลมของ
ลูกคำ้ทีผ่ำ่นมำซึง่จะขึน้อยู่กบัพจิำรณำของตวัแทนบรษิทัประกนัภยัแต่ละรำยไป 

ในปี 2564  เป็นปีที่เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสั Covid-19 ส่งผลมผีูต้ิดเชื้อในช่วงต้นปีเป็นจ ำนวนมำก   ท ำให้     
บรษิทัโบรกเกอร์ประกนัภยัประเภท Motor ไดร้บัผลกระทบเป็นอย่ำงมำก ดว้ยกลุ่มลูกคำ้หลกัที่มนีัน้ประกอบอำชพีขบัรถยนต์
รบัจำ้งสำธำรณะเป็นกลุ่มธุรกจิทีร่บัผลกระทบโดยตรงจำกมำตรกำรของภำครฐัสง่ผลท ำให้กำรแจง้ต่ออำยุควำมคุม้ครองประกนัภยั
รถยนต์ต้องหยุดชะงกัไปดว้ย ทำงบรษิทัฯจึงมนีโยบำยก ำหนดแนวทำงช่วยเหลือลูกคำ้ โดยเพิ่มช่องทำงกำรเปิดขำยประกนัภยั 
Motor แบบผ่อนช ำระเพื่อช่วยสนับสนุนให้ยอดขำยประกนัภยัของบริษัทฯ ทรงตัวอยู่ได้ ในช่วงไตรมำส 4 ทำงบริษัทฯ เพิ่ม
อตัรำก ำลงัเจ้ำหน้ำที่ทีมงำนขำยที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในงำนประกนัวนิำศภยัประเภทอื่นๆ เช่น ประกนักำรเสีย่งภยัทรพัย์สนิ 
ประกนัภยัรบัผดิบคุคลภำยนอก และประกนัภยัเบด็เตลด็อื่นๆ โดยขยำยฐำนลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยเพิม่จำกเดมิ มุง่เน้นเพิม่กลุ่มลูกคำ้
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อุตสำหกรรมอำหำรในพื้นที่กรงุเทพและปรมิณฑล กลุ่มโรงพยำบำลเอกชน และกลุ่มผูต้ดิต่อในโครงข่ำยรวมถงึลูกคำ้ของบริษทัใน
เครอื ซึง่สำมำรถท ำยอดขำยไดเ้พิม่ขึน้ในปีทีผ่่ำนมำ นบัวำ่เป็นจุดเริม่ตน้ทีด่สีง่เสรมิให้บรษิทัฯ มฐีำนขอ้มลูจดัเกบ็เพิม่ขึน้เพื่อน ำไป
พฒันำวเิครำะห์จดัท ำปรบัยกระดบัแนวทำงกำรขำยต่อไป  

ความเส่ียงในการด าเนินงาน 

บรษิทัฯ เปิดขำยประกนัภยัประเภท Motor แบบผอ่นช ำระ ท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งและมโีอกำสเกดิหนี้คำ้งช ำระทีอ่ำจเกิดขึ้น
ในอนำคต ทำงบรษิทัฯ จงึจดัท ำวธิกีำรป้องกนัและบรหิำรควำมเสีย่ง โดยก ำหนดจ ำนวนเงนิยอดช ำระงวดแรกก่อนท ำสญัญำผ่อน
ประกนัภยัรวมทัง้ก ำหนดจ ำนวนงวดในกำรผ่อนช ำระที่เหมำะสม และมรีะบบกำรติดตำมหนี้ที่มปีระสทิธิภำพ โดยมมีำตรกำร
ควบคมุและตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อป้องกนัและลดควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึ้นกบับรษิทัฯ ใหไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

ในปี 2565 ทำงบรษิทัฯ มเีป้ำหมำยในกำรขำยประกนัภยัให้กบัลูกคำ้ทัว่ไปมำกขึน้ เพื่อสรำ้งฐำนลูกคำ้ใหมท่ี่นอกเหนือจำก
ฐำนลูกคำ้เดมิของบรษิทัฯ และกลุ่มลูกคำ้เกำ่ของบรษิทัฯ โดยตัง้เป้ำหมำยมุง่หวงัไวใ้นประกนัภยัแต่ละประเภทไว ้ดงันี้ 

1. ประกนัภยัประเภท Motor (ภาคสมคัรใจ, ภาคบงัคบั) 

- ขยำยกลุ่มตวัแทนขำย ( Agent ) ขยำยกลุ่มตวัแทนขำยทัง้บคุคลธรรมดำและนิตบิคุคลเพิม่ขึน้ เพื่อเพิม่
ยอดขำยใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย และ เปิดกำรขำยแบบผอ่นช ำระไปสูลู่กคำ้ของกลุ่มตวัแทนขำย เพื่อเพิม่
ชอ่งทำงสง่เสรมิกำรขำยใหก้บัตวัแทนขำยสำมำรถท ำยอดขำยเพิ่มไดม้ำกยิง่ขึน้ 

- กำรจดัหำระบบโปรแกรมกำรตรวจเชค็เบีย้ประกนัภยั   มำชว่ยสนบัสนุนงำนขำยใหร้วดเรว็และมี
ประสทิธภิำพเพิม่มำกยิง่ขึน้  ชว่ยใหลู้กคำ้เขำ้ถงึบรกิำรของงำนประกนัภยัไดอ้ย่ำงสะดวกสบำย และรวดเรว็ 

2. ประกนัภยัประเภท  Non motor ขยำยฐำนลูกคำ้รำยใหม ่ โดยน ำเสนอค่ำเบีย้ประกนัภยักลุ่มลูกคำ้ ดงันี้ 

- กลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรและเครือ่งดื่ม  

- กลุ่มโรงพยำบำลเอกชน , ธุรกจิสขุภำพและควำมงำม 

- กลุ่มสหกรณ์ และอพำรท์เมน้ท์ 

- กลุ่มลูกคำ้ในเครอืของผูบ้รหิำร เชน่ลูกคำ้คลงัสนิค้ำ, ลูกคำ้โครงกำรหมูบ่ำ้น, ลูกคำ้อพำรท์เมน้ท์ 
3. ประกนัภยั  ประเภทคุม้ครองสนิเชือ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื เพื่อลดควำมเสีย่งของสนิเชือ่จำกผูเ้ชำ่ซื้อหรอืผูกู้ ้ 

และยงัเพิม่ยอดขำยประกนัภยัและสรำ้งรำยไดใ้หก้บัพนักงำนขำยและบรษิทัในเครอื 
4. ประกนัชีวิต บรษิทัฯ เปิดเพิ่มอตัรำเจ้ำหน้ำที่ทีมงำนประกนัชวีติ (Life Insurance) เพื่อขยำยฐำนลูกคำ้ที่ให้ควำม

สนใจ ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ โดยมุง่หวงักลุ่มลูกคำ้พนักงำนประจ ำ  ดว้ยวธิกีำรประสำนติดต่อขอนัดหมำยเขำ้พบเพื่อ
แนะน ำประโยชน์ของผลติภณัฑ์พรอ้มน ำขอ้เสนอใหก้บัหน่วยงำน องค์กร ตำมกลุ่มบรษิทัเป้ำหมำย เริม่ต้นจำกโซน
พื้นที ่สมทุรปรำกำร เนื่องจำกสำมำรถน ำค่ำเบีย้ประกนัไปหกัลดหย่อนภำษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดำ  ใชเ้ป็นเงนิออมหลงั
เกษยีณ หรอืวำงแผนเงนิออมระยะสัน้ได ้
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4.  บริการเสริมอ่ืนๆ 

 การให้บริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ 

 บรษิทัฯ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใหบ้รกิำรจด/โอนทะเบยีนและต่อภำษทีะเบยีนรถยนต์ เชน่ กำรต่อภำษรีถยนต์ กำร
ต่ออำยุกำรใชง้ำนมเิตอรร์ถแทก็ซี ่และกำรต่อกรมธรรมป์ระกนัภยัภำคบงัคบัตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยั
จำกรถ พ.ศ.2535 ทีน่ิยมเรยีกว่ำกำรต่อ พ.ร.บ.จะท ำควบคูไ่ปกบักำรตรวจสภำพรถในกำรตรวจสภำพรถนัน้ทำงบรษิทัจะมกีำรนดั
หมำยใหลู้กคำ้ไปตรวจสภำพรถทีศ่นูย์ตรวจสภำพรถเอกชนกอ่นทีจ่ะด ำเนินกำรต่อไป หลงัจำกทีไ่ดเ้อกสำรทัง้หมดครบแลว้ ลูกคำ้
จะด ำเนินกำรต่อทะเบยีนรถทีก่รมขนสง่ 

- การให้บริการลูกค้าสมัพนัธ์ 

ลูกคำ้สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่แผนกลูกคำ้สมัพนัธ์ของบรษิทัฯ เพื่อให้ค ำแนะน ำกบัขอ้เสนอแนะ ค ำติชม หรอืขอ้สงสยั
ต่ำงๆไดต้ลอดเวลำ โดยบรษิทัฯ จะน ำมำปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนกำรกำรท ำงำนของบรษิทัฯ ต่อไป 

บรษิทัฯเล็งเห็นถงึสถำนกำรณ์ในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิที่ผ่ำนมำในช่วงของกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 บรษิทัฯ ใน
ฐำนะผูป้ระกอบกำรให้สนิเชื่อรถยนต์สำธำรณะโดยเฉพำะกลุ่มรถยนต์แท็กซี่ซึ่งเป็นลูกคำ้กลุ่มใหญ่ของบรษิทั ฯไดร้บัผลกระทบ
โดยตรงจำกวกิฤตทีผ่่ำนมำ ทำงฯ บรษิทัจงึไดเ้ปลีย่นมมุมองและทิศทำงของธุรกจิใหม ่ โดยจะลดสดัส่วนของรถสำธำรณะกลุ่มนี้ลง 
และมุ่งเน้นกลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็นกลุ่มรถขนส่ง รถบรรทุก ที่สำมำรถผ่ำนวกิฤตทีผ่่ำนมำโดยไดร้บัผลกระทบน้อย หรอือุตสำหกรรมบำง
ประเภทที่ใชร้ถขนสง่เป็นหลกัไดเ้จรญิเติบโตสวนทำงกบัวกิฤตเศรษฐกจิทีผ่่ำนมำ ทำงบรษิทัฯ จึงไดว้ำงเป้ำหมำยที่จะเขำ้ไปเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรใหบ้รกิำรดำ้นสินเชื่อเช่ำซื้อในธุรกจิประเภทนี้ โดยมทีิศทำงและเป้ำหมำยในกำรเจรญิเติบโตทีช่ดัเจน รวมถึงกำร
วำงกลยุทธ์เพื่อให้สำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้กลุ่มนี้และจะตอ้งเป็นผูน้ ำในสนิเชือ่ส ำหรบัรถบรรทุก และรถเชงิพำณิชย์ในอีก 3 -5 ปี
ขำ้งหน้ำ 

 การตลาดและสภาวะการแข่งขนั 
  นโยบายการตลาดท่ีส าคญั  

 นโยบายก าหนดอตัราดอกเบีย้และค่าบริการ 

บรษิทัฯ ก ำหนดกลยุทธ์ทำงดำ้นอตัรำดอกเบี้ยโดยพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ เช่น ต้นทุนทำงกำรเงนิ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 
ลกัษณะกำรให้สนิเชื่อหรอืบรกิำร สถำนกำรณ์ตลำดกำรปล่อยสนิเชื่อเช่ำซื้อ เป็นต้น นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัไดท้ ำกำรเปรยีบเทยีบ
อตัรำดอกเบีย้ของบรษิทักบัคูแ่ขง่รำยอื่นอย่ำงสม ่ำเสมอ 

รถบรรทุกและรถขนส่งสำธำรณะเชงิพำณิชย์ตำมโครงสรำ้งและแผนพฒันำเศรษฐกจิฯของภำครฐันัน้มกีำรขยำยและ
พฒันำถนนเสน้ทำงหลกัในกำรเชือ่มต่อโครงข่ำยคมนำคมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรบักำรขยำยตวัเศรษฐกจิระดบัภูมภิำค ประกอบกบั
ในชว่งทีผ่ำ่นมำตลำด E-Commerce มกีำรเตบิโตแบบกำ้วกระโดด ภำคธุรกจิบรกิำรขนสง่จงึมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง ทำงบรษิทัฯ 
จงึใหค้วำมส ำคญัเพิม่ขึน้จำกเดมิและมแีผนจะขยำยสนิเชือ่เช่ำซื้อรถบรรทุก และรถเชงิพำณิชย์ใหม้สีดัสว่นเพิม่ขึน้จำกพอรต์สนิเชื่อ
เดมิใหไ้ดร้อ้ยละ 25 ของสดัสว่นสนิเชือ่เชำ่ซื้อทัง้หมดของบรษิทั ดงันี้ 
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1. ขยายพืน้ท่ีให้บริการ 

    เพื่อเป็นหนึ่งในผูน้ ำกำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่เชงิพำณิชย์เพื่อผูป้ระกอบกำร บรษิทัฯ มแีผนในกำรขยำยสดัส่วนสนิเชือ่
รถยนต์เชงิพำณิชย์ของบรษิทัฯ ใหไ้ด ้25% จำกสนิเชื่อรวมทีม่อียู่เดมิ และมแีผนขยำยพื้นทีบ่รกิำรหลกัเพิม่จำกเดมิ ในจงัหวดัชลบรุ ี
ระยอง สมทุรปรำกำร นครปฐม ฉะเชงิเทรำ ปรำจนีบรุ ีซ่งเป็นพื้นทีส่ ำคญั เพรำะมผีูป้ระกอบกำรขนสง่และเป็นจุดส ำคญัทีม่กีำรขน
ถ่ำยสนิคำ้หลกัของภำคบรกิำรขนสง่ 

2.  สนับสนุนสินเช่ือให้กบัผูป้ระกอบการใหม่ 

    บรษิทัฯ วำงแผนใหบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อทัง้บุคคลธรรมดำและนิตบิคุคลทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิขนสง่ทำงบกภำยในประเทศ 
รำยใหม่ๆ  โดยก ำหนดหลกัเกณฑท์ีเ่หมำะสมเพื่อเปิดโอกำสผูป้ระกอบกำรรำยใหม่เขำ้รว่มขยำยธุรกจิดำ้นกำรขนสง่ เพื่อเพิม่สภำพ
คล่องและขยำยธุรกจิ 

3.  ปรบัหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขสญัญาเช่าซ้ือ  

    บรษิทัฯ จะพจิำรณำก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขสญัญำเชำ่ซื้อทีเ่หมำะสม เพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั และ
เพื่อสรำ้งกำรรบัรูใ้หก้บัผูป้ระกอบกำรและเตน็ท์ชว่ยสนบัสนุนแนะน ำลูกคำ้ใหมท่ีม่ำซื้อรถเลอืกใชบ้ริกำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อของทำง
บรษิทัฯ โดยทีย่งัคงควบคมุควำมเสีย่งจำกกำรใหส้นิเชือ่เช่ำซื้อใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม 

 

กลยุทธ์การแข่งขนั 
บรษิทัฯ มกีำรวำงแผนในกำรสือ่สำรกำรตลำดเพื่อเขำ้ถงึกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่องชดัเจน มชีอ่งทำงในกำรตดิต่อที่

ทนัสมยัเหมำะสมกบัยุคสมยั และมกีำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงตรงจุด อนัจะท ำใหลู้กคำ้เกดิควำมพงึพอใจในกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ ำหนดกลยุทธ์ไว ้ 8 ประกำร คอื 

1.  เน้นการท าการตลาดบนส่ือออนไลน์ 

    ปัจจุบนั บรษิทัฯ มชีอ่งทำงกำรสือ่สำรแบบออนไลน์ทำงโปรแกรม Facebook โปรแกรม Line และเวบ็ไซต์ โดยบรษิทั
ไดส้ือ่สำรผ่ำนชอ่งทำงเหล่ำนี้และจดักจิกรรมต่ำงๆเพื่อใหเ้ขำ้ถงึกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเรือ่งทีส่ ือ่สำรมทีัง้เรือ่งโปรโมชัน่
ประจ ำเดอืน กำรประชำสมัพนัธ์ เพิม่กำรรบัรูต้วัตน และสง่เสรมิภำพลกัษณ์ของบรษิทัฯ รวมไปถงึเรือ่งกำรตอบค ำถำมและรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนผำ่นชอ่งทำงสือ่ออนไลน์เหล่ำนี้ดว้ย   

2.  ท าการตลาดแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

    บรษิทัฯ ส่งเสรมิกำรตลำดมุ่งเน้นให้เกดิผลประโยชน์สูงสุดกบัคู่คำ้ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อให้คู่คำ้ประชำสมัพนัธ์
สนับสนุนบรกิำรสนิเชื่อและกจิกรรมกำรตลำดของบริษทัฯ บรษิทัฯ จดัโปรแกรมกำรส่งเสรมิกำรขำยให้แต่ละเต็นท์และตวัแทน
จ ำหน่ำย ( market penetration) เจำะตำมกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของทำงเต็นท์ในแต่ละพื้นที ่ และกลุ่มอำชพี เพื่อรองรบักำรขยำยตัว
สนิเชือ่เชำ่ซื้อในแต่ละกลุ่มธุรกจิ 

3.  สร้างภาพลกัษณ์ในการตอบสนองความต้องการของผูป้ระกอบอาชีพขบัรถอย่างครบวงจร 

   บรษิทัฯ มกีำรจดัท ำโครงกำรตอบแทนลูกค้ำและสงัคมที่ไดร้บัควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกมำโดยตลอด เช่น โครงกำร 
Easy English Taxi ทีช่ว่ยเสรมิทกัษะภำษำองักฤษใหก้บัลูกคำ้ของบรษิทั ซึง่บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรมำ 3 คร ัง้แลว้และไดร้บักำรตอบ
รบัที่ดีจำกผู้ประกอบอำชีพขบัรถแท็กซี่ โครงกำร Clinic Taxi ซึ่งช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆที่เกี่ยวกบัรถแท็กซี่ให้กบัผู้ขบัรถแท็กซี่        
ซึง่โครงกำรเหล่ำนี้เป็นกำรสง่เสรมิภำพลกัษณ์ของบรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่ำงด ี 
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  ในอนำคตทำงบรษิทัฯ ยงัเหน็ถงึควำมส ำคญัของกำรขบัขีร่ถทุกประเภทอย่ำงปลอดภยั มแีนวคดิจะประสำนสว่นงำน
ภำครฐัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสนับสนุนจดัอบรมกำรขบัขีป่ลอดภยั มุง่เน้นลดอตัรำกำรเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน และลดกำรสญูเสยีตน้ทุน
ทำงสงัคมพรอ้มสรำ้งวนิยักำรจรำจร 

4. ท างานร่วมกบักลุ่มพนัธมิตร 

   บรษิทัฯ ด ำเนินกำรสรรหำพนัธมติรทำงธุรกจิทัง้บคุคลธรรมดำและนิตบิคุคลทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิบรกิำรขนสง่ทำงบก 
ภำยในประเทศ เพื่ออ ำนวยสนิเชือ่เชำ่ซื้อในกำรรว่มขยำยธุรกจิดำ้นกำรขนสง่ แบบกลุ่ม Fleet โดยมอีตัรำดอกเบีย้ และหลกัเกณฑ์
ทีย่ดืหยุ่นเหมำะสม เพื่อเพิม่สภำพคล่องและจ ำนวนรถรองรบักำรขยำยธุรกจิจำกเดมิ 

5. ก าหนดรายการส่งเสริมการขายท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั 

   บรษิทัฯ มกีำรส ำรวจตลำดอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯ มรีำยกำรสง่เสรมิกำรขำยทีไ่ดเ้ปรยีบกวำ่คูแ่ขง่ขนัรำย
อื่น เพื่อเป็นกำรรกัษำฐำนลูกคำ้และดงึดดูลูกคำ้รำยใหมใ่หม้ำใชบ้รกิำรกบัทำงบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะพจิำรณำถงึสภำวะแวดลอ้ม
ของตลำดกอ่นทีจ่ะก ำหนดรำยกำรสง่เสรมิกำรขำย เชน่ ถำ้มรีุน่รถใหมท่ีจ่ะออกสูต่ลำดมำทดแทนรุน่เดมิ ทำงบรษิทัฯ จะมกีำรจดั
กจิกรรมสง่เสรมิกำรขำยเพื่อเรง่ระบำยสนิคำ้ออกจำกสตอ็กทำงคูค่ำ้เพื่อไม่ใหม้สีนิคำ้คำ้งนำนกวำ่ก ำหนด 

6. เพ่ิมความหลากหลายในผลิตภณัฑเ์ช่าซ้ือทางการเงิน 

   ปัจจุบนับรษิทัฯ มผีลติภณัฑ์สญัญำเชำ่ซื้อประเภทสญัญำแบบ Hire purchase ในลกัษณะรูปแบบ ลูกคำ้ใชเ้งนิดำวน์และ
ผอ่นช ำระเป็นรำยงวด งวดละจ ำนวนเงนิทีเ่ท่ำๆกนัทุกงวด (เดอืน) จนครบก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำซื้อ โดยบรษิทัฯ จะน ำวธิกีำรผ่อน
ช ำระค่ำเชำ่ซื้อแบบ Balloon มำใชใ้นกำรใหบ้รกิำรเชำ่ซื้อรถแทก็ซีส่ำธำรณะ เพื่อเพิม่ผลติภณัฑท์ำงกำรเงนิใหห้ลำกหลำยยิง่ขึน้และ
ตอบสนองตำมควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ไดด้ยีิง่ขึน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรศกึษำอตัรำควำมเสีย่งในผลติภณัฑ์ใหมเ่พื่อก ำหนด
สดัสว่นเงนิดำวน์ อตัรำดอกเบีย้ คำ่งวดรำยเดอืน รวมถงึคำ่งวดกอ้นสดุทำ้ยเพื่อท ำใหเ้หมำะสมต่อธุรกจิ และไมใ่หก้อ่เกดิผลเสยีหำย
ต่อบรษิทัฯในอนำคต 

7. สร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูป้ระกอบการเตน็ท์รถ 

    บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรใหบ้รกิำรทีร่วดเรว็, รดักมุ และถูกตอ้งแมน่ย ำ สรำ้งควำมสะดวกให้กบัลูกคำ้ทีม่ำติดต่อผ่ำนทำง
เต็นท์รถไดต้ลอดเวลำ พรอ้มทัง้ให้ค ำปรกึษำที่ดแีละน่ำเชื่อถือแก่ลูกคำ้ โดยบรษิทัฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดคอยให้บรกิำรและ
ประสำนงำนเพื่อนัดหมำยกำรท ำสญัญำเช่ำซื้อกบัลูกค้ำทัง้ในสถำนที่ประกอบกำรเต็นท์รถหรือที่บ้ำนและที่ท ำง ำนของลูกคำ้ 
นอกจำกนี้บรษิทัฯ จะจดัโครงกำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์โดยจดักจิกรรมต่ำงๆร่วมกนักบัผูป้ระกอบกำรเตน็ท์รถเพื่อใหท้ัง้สองฝ่ำยมสี่วน
รว่มในกำรท ำงำนรว่มกนัและรกัษำผลประโยชน์ทำงธุรกจิของทัง้สองฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

8. พฒันาช่องทางออนไลน์ O2O (Online To Offline) 

    ควำมพงึพอใจและประสบกำรณ์ทีด่ขีองลูกคำ้ถอืเป็นเป้ำหมำยส ำคญัของธุรกจิ บรษิทัฯ จงึน ำเอำกลยุทธ์ต่ำง ๆ มำเพื่อ
ดงึดดูควำมสนใจของลูกคำ้ และหวัใจส ำคญัทีอ่ยู่ในทุกข ัน้ตอนของกำรขำยผลติภณัฑบ์รกิำรสนิเชือ่ ตัง้แต่เริม่ตน้ท ำควำมรูจ้กัลูกค้ำ 
เพื่อให้ลูกคำ้รบัรู้เกี่ยวกบับริษทัฯ ไปจนถึงกำรบริกำรหลงักำรขำยนัน่กค็ือ กำรติดต่อสื่อสำร ซึ่งในปัจจุบนัลูกค้ำคำดหวังกำร
ใหบ้รกิำรแบบเรยีลไทม ์ผำ่นชอ่งทำงทีห่ลำกหลำย  ดงันัน้กำรติดต่อสื่อสำรกบัลูกคำ้ทัง้ออนไลน์ และชอ่งทำงอื่นๆ หรอืทีเ่รยีกว่ำ
ออฟไลน์นัน้ จึงมคีวำมส ำคญัไม่แพ้กนั นี่จึงท ำให้เกดิกำรตลำดแบบผสมผสำนที่เรยีกว่ำ Omni Channel Marketing ที่เป็นกำร
ผสมผสำนทุกช่องทำงปัจจุบนัที่มขีองบรษิทัฯ ในกำรสื่อสำรกบัลูกคำ้ เพื่อให้เกดิกำรสรำ้งประสบกำรณ์ที่ดใีหก้บัลูกคำ้ และเขำ้ถงึ
กลุ่มเป้ำหมำยไดอ้ย่ำงมปีระสทิธิภำพมำกยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นกำรบนัทึกขอ้มลูลูกคำ้ไวท้ีร่ะบบกลำงเพื่อเพิม่โอกำสทำงกำรน ำเสนอ
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ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรอื่นต่อไป  ทัง้นี้กำรจะผนวกใหไ้ดผ้ลส ำเรจ็คงตอ้งมอีงค์ประกอบทีส่ ำคญั และใชเ้วลำตลอดจนทรพัยำกรต่ำงๆ 
แต่ทำงบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัและยึดหลกักำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยัง่ยืน  จึงมุ่งม ัน่ที่จะยกระดบับริกำรช่องทำงต่ำงๆ         
เพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมของลูกคำ้ในอนำคต 

 

 การตลาดและการแข่งขนั 

            บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกจิกำรให้สนิเชื่อและสญัญำเช่ำซื้อกบักลุ่มลูกคำ้ที่ประกอบอำชพีอิสระซึ่งมรีำยไดไ้ม่แน่นอน ท ำให้
ควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระของลูกคำ้บำงรำยที่อำจขำดควำมรูเ้กีย่วกบัวธิีกำรบรหิำรจัดกำรกบัรำยไดห้รอืขำดควำมรู้ควำม
เขำ้ใจที่ถูกต้องในกำรประกอบอำชพีผูข้บัขีร่ถแท็กซี่ เป็นเหตุท ำให้ลูกคำ้บำงรำยนัน้เกดิกำรผดินัดช ำระและกลำยเป็นหนี้เสยีจน
สง่ผลใหเ้กดิควำมสญูเสยีแกบ่รษิทัฯ ได ้

ทำงบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัเรือ่งกำรพจิำรณำคดัเลอืกลูกคำ้และมมีำตรกำรในข ัน้ตอนกำรอนุมตัสินิเชื่อเช่ำซื้อ
อย่ำงเขม้งวด โดยใชร้ะบบกำรวเิครำะห์สนิเชื่อเช่ำซื้อตำมเกณฑ์ Credit Scoring Model มำเป็นหลกัเกณฑ์ส ำคญัในกำรพิจำรณำ
อนุมตัสินิเชือ่ รวมถงึบรษิทัฯ มรีะบบกำรติดตำมดแูลกำรช ำระค่ำงวดอย่ำงรดักุม ซึง่เมือ่ลูกคำ้คำ้งช ำระค่ำงวดตัง้แต่งวดช ำระแรก 
ทำงบรษิทัฯ จะมมีำตรกำรกำรเรง่รดัเพื่อใหห้นี้คำ้งช ำระกลบัมำใหม้ำกและรวดเรว็ทีสุ่ด นอกจำกนี้บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคมุ กำร
ตรวจสอบ และกำรรำยงำนผลที่มีประสทิธิภำพ ท ำให้สำมำรถรำยงำนสถำนะลูกหนี้ไดทุ้กขณะ ซึ่งเป็นกำรป้องกนัควำมเสี่ยง
ดงักล่ำวไดใ้นระดบัหนึ่ง ประกอบกบับรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยกำรปรบัเงนิเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ในกรณีลูกคำ้ผดินัดช ำระหนี้
ภำยในระยะเวลำ 6 เดอืน นบัจำกวนัเริม่สญัญำ ซึง่เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยขำยจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำปร ับตำมนโยบำย ดงันัน้ทำงเจำ้หน้ำที่
ฝ่ำยขำยและผูเ้ชำ่ซื้อจงึมกีำรตดิต่อสือ่สำรกนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

นอกจำกนี้ ทำงบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำโครงกำรต่ำงๆ เพื่อใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจแกผู่ข้บัขีร่ถแท็กซีท่ีเ่ป็นลูกคำ้ เพื่อสง่เสรมิกำร
สรำ้งโอกำสในกำรหำรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ ท ำใหส้ำมำรถน ำรำยไดม้ำช ำระค่ำงวดไดต้รงตำมก ำหนดและสรำ้งควำมมัน่คงให้กบัอำชีพผู้
ขบัขีร่ถแทก็ซี ่ อกีทัง้มกีำรทบทวนและปรบัปรงุข ัน้ตอนกำรบรกิำรใหเ้หมำะสมเพื่อยกระดบักำรบรกิำรสนิเชื่อ พรอ้มมแีผนที่จะน ำ
เทคโนโลยีมำพฒันำให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของลูกคำ้ที่เปลี่ยนไปเพื่อเติมเต็มและตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของ
ลูกคำ้และผูม้ำใชบ้รกิำร “สนิเชือ่มติรสบิ เขำ้ถงึงำ่ย สไตล์คณุ” เพื่อรว่มสรำ้งประสบกำรณ์ทีด่ ีและเตบิโตพรอ้มกบัลูกคำ้อย่ำงยัง่ยนื 

 

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

กลุ่มลูกค้าของบริษทัฯ สามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มได้ดงัน้ี  
➢ กลุ่มลูกคำ้บคุคลผูป้ระกอบอำชพีขบัรถแทก็ซีแ่ละเป็นกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ  
➢ กลุ่มลูกคำ้บุคคลผูป้ระกอบอำชพีปล่อยรถแท็กซี่ให้เช่ำ (Fleet) : บุคคลที่เช่ำซื้อรถแท็กซี่จำกบรษิทัเพื่อน ำไป

ปล่อยใหเ้ชำ่ต่อ ซึง่บคุคลเหล่ำนี้สำมำรถเชำ่ซื้อรถจำกบรษิทัไดม้ำกกว่ำ 1 คนัขึน้ไป ทัง้นี้ กลุ่มลูกคำ้เหล่ำนี้ เป็น
ผูท้ีม่ศีกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได ้  

➢ กลุ่มลูกคำ้บุคคลหรอืนิติบุคคลผูป้ระกอบกจิกำรรถโดยสำรประจ ำทำง : ผูท้ี่เช่ำซื้อรถเพื่อไปประกอบธุรกจิรถ
โดยสำรประจ ำทำง ลูกคำ้กลุ่มนี้มกัเป็นลูกคำ้ที่มคีวำมเสีย่งต ่ำเนื่องจำกไดร้บัสมัปทำนในกำรเดนิรถในพื้นที ่ ท ำ
ใหส้ำมำรถคำดกำรณ์รำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิของลูกคำ้เพื่อประเมนิควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระ โดยกลุ่ม
ลูกคำ้เหล่ำนี้จะเป็นผูท้ีอ่ยู่ในพื้นทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงบรษิทัและสำขำ 
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➢ กลุ่มลูกค้ำบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ประกอบกิจกำรรถบรรทุก : บริษัทฯ ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็น
ผูป้ระกอบกำรขนสง่ หรอืรบัจำ้ง ซึง่จะตอ้งมคีวำมสำมำรถในกำรจะช ำระหนี้สนิทีเ่กดิขึน้ได ้

➢ กลุ่มลูกค้ำบุคคลหรือนิติบุคคลผูป้ระกอบกิจกำรต่ำง ๆ ที่มีสญัญำกำรว่ำจ้ำงหรอืกำรให้บริกำร และมีควำม
ประสงคต์อ้งกำรเงนิทุนระยะสัน้เพื่อเพิม่สภำพคล่องและใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิ  

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต  
แนวโน้มอตุสาหกรรมรถแท็กซ่ี 

ส ำหรบัแนวโน้มธุรกจิของบรษิทัที่ผำ่นมำนัน้ ธุรกจิใหส้นิเชือ่เชำ่ซื้อรถแท็กซีข่องบรษิทัโดยปกตจิะมกีำรเติบโตแปรผนัไป
ในทิศทำงเดยีวกบัทิศทำงกำรจดทะเบยีนรถแท็กซีใ่นประเทศซึ่งเป็นกำรจดทะเบยีนรถยนต์รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร (รถแทก็ซี)่ 
ทัง้นี้ ขอ้มลูจำกกรมขนสง่ พบวำ่ในอดตีทีผ่ำ่นมำตัง้แต่ปี 2558 – 2564 ประเทศไทยมอีตัรำกำรจดทะเบยีนรถยนต์รบัจำ้งบรรทุกคน
โดยสำรไมเ่กนิ 7 คน (Urban Taxi) เป็นดงันี้                                                                     
                                                     ห น่ ว ย  : คั น

 ท่ีมา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวร้สโควิด-19 มผีลกระทบเชงิลบในวงกวำ้งต่อภำพรวมเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ ตวัเลขกำรจดทะเบยีนรถปี2563 มยีอดลดลงรอ้ยละ 53.82 จำกปี 2562 และจำกตวัเลขทีจ่ดทะเบยีน ปี2564 ของรถยนต์
รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกนิ 7 คนนัน้ลดลงถึงรอ้ยละ 74.93 เมื่อเทียบกบัปี 2563 แสดงให้เห็นถึงภำวะถดถอยและไม่มกีำร
ลงทุนเพิ่มจำกกลุ่มนิติบุคคลผูป้ระกอบกำรรถแทก็ซี่ใหเ้ช่ำในระบบ เนื่องจำกผูป้ระกอบกำรขบัรถแทก็ซี่มรีำยไดล้ดลงจำกเดมิ  มี
สำเหตุผลมำกจำกมำตรกำรภำครฐัทีค่วบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ท ำให้จ ำนวนรถทีม่อียู่ในระบบเดมิไม่สำมำรถ
สรำ้งรำยไดไ้ด ้

กำรประกำศกฎกระทรวงเมื่อวนัที่26 มิถุนำยน 2564 เรื่องกำรจดทะเบียนรถยนต์รบัจ้ำงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิคส์        
พ.ศ.2564 แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์2522 (รำยละเอยีดตำมรำชกจิจำนุเบกษำฯ) ซึง่หมำยถงึน ำรถยนต์นัง่สว่นบคุคลมำเปลีย่นจด
ทะเบยีนเปลีย่นประเภทเป็นรถยนต์รบัจ้ำงผ่ำนระบบอเิล็กทรอนิกส ์ท ำใหก้ำรจะซื้อรถแทก็ซีเ่พิม่จงึชะลอตวัจำกกฎกระทรวงใหม่นี้
ดว้ย อย่ำงไรกด็ดีว้ยสถำนกำรณ์และปัจจยัทีไ่มเ่อื้อหลำยประกำรท ำให ้ปี 2564 จงึเป็นเพยีงแต่กำรแกไ้ขปัญหำและรองรบักำรเปลีย่นแปลง
จำกสถำนกำรณ์ขำ้งตน้ 

อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ มคีวำมเชื่อว่ำสถำนกำรณ์ดงักล่ำวจะกลบัเขำ้สู่ภำวะปกตใินอนำคตอนัใกลน้ี้ แต่ยงัคงตอ้งจบัตำม
มองถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงดำ้นเทคโนโลยี และพลงังำนไฟฟ้ำทดแทน ที่จะส่งผลต่อธุรกจิในอุตสำหกรรมนี้ บรษิทัฯ ยงัคงต้อง
ศกึษำผลกระทบแนวโน้มต่ำงๆ เพื่อรองรบักำรขยำยตวัและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลง และในส่วนกำรแข่งขนัที่รุนแรงมำกขึ้นจำก
ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ที่มนีวตักรรมใหม่เขำ้มำ ท ำให้ผูท้ี่อยู่ในธุรกจิต้องมกีำรปรบัตวัทัง้ทำงดำ้นนวตักรรมและรำคำ นอกจำกนี้  
อำจจะมผีลกระทบทีเ่กดิจำกกำรเขำ้มำของกำรเปิดรถไฟฟ้ำเสน้ใหม่ แต่ทัง้นี้ ธุรกจิทดแทนเหล่ำนี้อำจไม่ไดส้่งผลกระทบต่อธุรกจิ
สนิเชื่อเช่ำซื้อรถแท็กซี่มำกนัก เนื่องจำกกำรเข้ำมำของผูใ้ห้บริกำรอย่ำง Grab taxi หรอืรำยใหม่ฯลฯ นัน้จะต้องด ำเนินกำรใน
รูปแบบของรถแท็กซี่เช่นกนัซึง่ปัจจุบนัมกีฎกระทรวงใหม่ทีส่ำมำรถให้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเปลีย่นประเภทรถเป็นรถยนต์รบัจำ้ง

ปี พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564  

รถยนต์รบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร

ไมเ่กนิ 7 คน (รถแทก็ซี)่ 

9,855 8,351 8,567 14,844 7,956 3,674 921 
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ผำ่นระบบอเิล็กทรอนิกสผ์่ำนกฎใหมข่องกำรขนส่งทำงบก แต่กลบัอำจจะช่วยส่งเสรมิใหม้กีำรเชำ่ซื้อรถแท็กซีม่ำกขึ้นเนื่องจำกผูท้ี่
อยำกจะเขำ้ร่วมท ำงำนกบัทำง Grab หรอืรำยใหม ่จ ำเป็นตอ้งมรีถแท็กซี ่ซึง่สำมำรถเป็นแรงสนับสนุนใหท้ำงบรษิทัสำมำรถขยำย
สนิเชื่อเช่ำซื้อรถแท็กซี่ในรูปแบบใหมไ่ดม้ำกขึ้น และปัจจยัจำกกำรด ำเนินธุรกจิรถไฟฟ้ำที่มหีลำยเสน้ทำงหลำกสทีีไ่ม่มผีูโ้ดยสำร
ตำมเป้ำเนื่องจำกผูใ้ชไ้มไ่ดร้บัควำมสะดวกสบำยและมรีำคำแพงจงึอำจจะไม่กระทบกบัธุรกจิของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั 

แนวโน้มอตุสาหกรรมรถขนส่ง 

  ในช่วงไม่กีปี่ที่ผำ่นมำ อุตสำหกรรมอีคอมเมริ์ซเตบิโตขึน้อย่ำงมำก และปัจจุบนัเรำอำศยัอยู่ในโลกที่ผูค้นชอบซื้อสนิคำ้
ออนไลน์มำกกวำ่ในรำ้นคำ้ ควำมหลำกหลำยทีม่ใีห้บรกิำรทำงออนไลน์และแฟชัน่ที่รวดเร็วท ำให้อุตสำหกรรมนี้เฟ่ืองฟูและช่วยให้
อุตสำหกรรมนี้กลำยเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จมำกที่สุดในปัจจุบนั  สิ่งส ำคญัที่ควรทรำบคืออุตสำหกรรม            
อคีอมเมริซ์ไมส่ำมำรถท ำงำนไดห้ำกไมไ่ดร้บัควำมชว่ยเหลอืจำกอุตสำหกรรมรถบรรทุก อุตสำหกรรมนี้ข ึน้อยู่กบัคนขบัรถบรรทุกใน
กำรรบัสนิคำ้จำกที่หนึ่งไปยงัอีกที่หนึ่ง ซึ่งหมำยควำมว่ำกำรปรบัปรุงในอุตสำหกรรมอีคอมเมริ์ซจะน ำไปสู่กำรปรบัปรุงภำยใน
อุตสำหกรรมรถบรรทุก เนื่องจำกอุตสำหกรรมอคีอมเมริซ์มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตต่อไปในปี 2564 เรำจงึหวงัวำ่อุตสำหกรรมรถบรรทุก
จะเตบิโตในเชงิบวกเชน่กนั 

จำกรำยงำนสถติกิำรขนสง่ประจ ำปี 2563 โดยกองแผนงำน กลุ่มสถติกิำรขนสง่ กรมขนสง่นัน้ พบวำ่รถทีจ่ดทะเบยีนสะสม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกนัน้ ส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล จ ำนวน 810 ,544 คนั คดิเป็นรอ้ยละ 70.50 และ
รถบรรทุกไมป่ระจ ำทำง จ ำนวน 339,124 คนั และจำกรำยงำนสถติกิำรขนสง่ ซึง่ในปี 2563 พบวำ่ รถจดทะเบยีนใหมต่ำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบก จ ำนวน 24,133 คนั ส่วนใหญ่ยงัเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล จ ำนวน 812 ,444 คนั และรถบรรทุกไม่ประจ ำ
ทำง จ ำนวน 361,357 คนั 

เม่ือพิจารณาข้อมลูเปรียบเทียบจ านวนรถบรรทกุแยกตามประเภทรถ พบว่ามีข้อมลู ดงัน้ี 
 

ประเภทรถบรรทกุ 
สะสมทัว่ประเทศ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

ไมป่ระจ ำทำง 274,151 293,167 315,789 339,124 361,357 

สว่นบคุคล 781,566 796,454 806,268 810,544 812,444 

รวม 1,055,717 1,089,621 1,122,057 1,149,668 1,173,801 
 

จำกตำรำงจะเหน็ไดว้ำ่ในชว่ง 3 ปีทีผ่ำ่นมำ กำรจดทะเบยีนรถบรรทุกมอีตัรำเพิม่ขึน้ทุกปี ซึง่บรษิทัเลง็เหน็โอกำสดงักล่ำว 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเริม่ท ำกำรตลำดธุรกจิใหบ้รกิำรเชำ่ซื้อรถบรรทุก 

ธุรกจิกำรปล่อยสนิเชื่อเช่ำซื้อรถบรรทุกนัน้ นอกจำกภำวะกำรของตลำดกำรจดทะเบยีนรถบรรทุกใหม่แล้ว กย็งัมเีรื่อง
ตลำดทีม่กีำรแขง่ขนักำรปล่อยสนิเชือ่ ซึง่คลำ้ยคลงึกบัตลำดรถแทก็ซี ่กล่ำวคอื มผีูใ้หบ้รกิำรปล่อยสนิเชือ่ทัง้แบบตรวจสอบเครดติบโูรและไม่
ตรวจสอบเครดติบูโร ตวัอย่ำงของบรษิทัทีป่ล่อยสนิเชื่อทีต่รวจสอบเครดติบูโรไดแ้ก ่ธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั 
รำชธำนี ลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน)  บรษิทั ไมโครลิสซิ่ง 
จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ำกดั เป็นตน้ ส ำหรบัตวัอย่ำงผูใ้ห้บรกิำรที่ไมต่รวจสอบเครดติบูโรนัน้ ไดแ้ก ่บรษิทั 
ซติี้ ลสิซิง่ จ ำกดั บรษิทั ดเีลศิ ธุรกจิ จ ำกดั หรอืบรษิทั สบิลอ้ลสิซิง่ จ ำกดั เป็นตน้ 
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นอกจำกกำรขนส่งทำงบกดว้ยรถบรรทุกแล้ว ยงัมกีำรขนส่งทำงเลือกอื่นที่เป็นทำงเลอืกของผูใ้ชบ้รกิำรขนส่ง อนัไดแ้ก่ 
กำรขนส่งทำงรถไฟ กำรขนส่งทำงเรอื ซึ่งมกีำรใชเ้วลำในกำรขนส่งยำวนำนกว่ำทำงรถบรรทุก แต่อำจมคี่ำใชจ้่ำยทีถู่กกว่ำ  อนึ่ง 
ประเทศไทยก ำลงัขยำยกำรกอ่สรำ้งทำงรถไฟใหเ้ป็นระบบรำงคู ่ซึง่จะชว่ยท ำใหก้ำรขนสง่สนิคำ้ทำงรถไฟไดร้บัควำมสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น อนัอำจท ำใหก้ำรขนสง่ทำงรถบรรทุกไดร้บัควำมนิยมลดลง อย่ำงไรกต็ำม ทัง้กำรขนสง่ทำงเรอื และทำงรถไฟมขีอ้จ ำกดัไม่
สำมำรถเขำ้ถึงไดทุ้กที่ ท ำให้ควำมจ ำเป็นในกำรใชร้ถบรรทุกในกำรกระจำยสนิคำ้ไปยงัถงึจุดหมำยปลำยทำงยงัคงมคีวำมจ ำเป็น 
นอกจำกนัน้ กำรขยำยของเสน้ทำงรถไฟทีม่ำกขึน้อำจท ำใหม้กีำรกระจำยตวัของระบบ logistic มำกขึน้ ซึง่อำจเป็น synergy ใหก้ำร
ขนสง่ดว้ยรถบรรทุกมคีวำมตอ้งกำรมำกขึน้ตำมกำรขยำยตวัของเศรษฐกจิกเ็ป็นได ้

 

แนวโน้มอตุสาหกรรมรถประจ าทาง  

ในปัจจุบนัรถโดยสำรประจ ำทำงยงัมลีูกคำ้นิยมใชบ้รกิำรเนื่องดว้ยสภำพเศรษฐกจิที่อำจจะฝืดเคอืงขึ้นในบำงครัง้ รวมถึง
กำรคมนำคมจำกจุดหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึ่งยงัไมไ่ดม้รีถโดยสำรประจ ำทำงทีไ่ดร้บักำรสนับสนุนจำกรฐับำล ตวัอย่ำงเชน่ กำรเดนิทำง
ในจงัหวดัสมุทรปรำกำรยงัคงมคีวำมไม่สะดวกอยู่บำ้งเนื่องจำกไม่ไดม้กีำรบรกิำรของรถโดยสำรสำธำรณะประจ ำทำงอย่ำงทัว่ถงึ 
ดงันัน้กำรมบีรกิำรรถโดยสำรประจ ำทำงสำมำรถตอบโจทย์แกผู่ใ้ชง้ำนจรงิในบำงพื้นทีท่ี่กำรคมนำคมยงัไมส่ะดวก เพรำะเหตุนี้ธุรกจิ
รถโดยสำรประจ ำทำงจึงเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกให้แก่ผูใ้ช้บริกำรที่ไม่ไดม้ีรถยนต์ส่วนบุคคลได ้  อีกปัจจยัหนึ่งกำรบริกำรของรถ
โดยสำรประจ ำทำงคอืกำรทีก่ ำหนดเสน้ทำงทีช่ดัเจนและแน่นอนท ำใหผู้ใ้ชบ้รกิำรสำมำรถค ำนวณระยะเวลำในทำงเดนิทำงไดส้ะดวก
มำกขึ้น สุดท้ำยนี้เมื่อบริษทัฯด ำเนินธุรกจิกำรปล่อยสนิเชื่อเช่ำซื้อแก่รถโดยสำรประจ ำทำงให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อรถแบบไม่
ตรวจสอบเครดติบูโรเองกม็กีำรแขง่ขนัที่สูงขึน้เช่นกนั เนื่องจำกมผีลตอบแทนจำกอตัรำดอกเบี้ยทีด่กีว่ำกำรใหบ้รกิำรสนิเชื่ อแบบ
ตรวจสอบเครดติบูโรซึง่เป็นกำรจ ำกดัจ ำนวนลูกคำ้ทีม่กัจะเป็นคนกลุ่มทีม่ฐีำนะไมพ่อเพยีงในกำรผำ่นเกณฑก์ำรพจิำรณำของกำร
ตรวจสอบ Credit Bureau จะสำมำรถท ำกำรเช่ำซื้อรถแท็กซีเ่ป็นของตนเองได ้ท ำใหม้ผีูแ้ขง่ขนัทีม่เีงนิทุนสงูเขำ้มำแขง่ขนัในตลำด 
เชน่ กลุ่มดลีเลอรร์ถยนต์ที่เขำ้มำท ำธุรกจิกำรปล่อยสนิเชือ่เช่ำซื้อแบบไมต่รวจสอบเครดติบูโร เชน่ บรษิทั เค เอส เจ ลสีซิง่ จ ำกดั  
ซึ่งเป็นบรษิทัในเครอื เค มอเตอร์ นอกจำกนี้ ยงัมกีลุ่มปล่อยสนิเชื่อขนำดใหญ่ เช่น บรษิทั ไทยเอซลสิซิ่ง จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัใน
เครอืไทยเอซ เป็นตน้ นอกจำกรำยใหญ่แลว้ ยงัมผีูแ้ขง่ขนัทีม่ขีนำดเดยีวกบับรษิทัท ำกำรปล่อยสนิเชื่อ เชน่บรษิทั มนีำลสีซิง่ จ ำกดั 
เป็นต้น จำกตวัอย่ำงผูท้ี่เขำ้มำท ำธุรกจิดงักล่ำวนัน้ เป็นผลท ำให้ผูบ้รโิภคมทีำงเลือกในกำรเช่ำซื้อรถแทก็ซี่ไดเ้พิ่มมำกขึ้น ท ำให้
ตลำดกำรให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อรถแบบไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรมีกำรออกโปรโมชัน่และแคมเปญอยู่ตลอดเวลำเพื่อร ักษำ
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและเป็นทีจ่ดจ ำของผูใ้ชร้ถแทก็ซี่ 

ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดม้กีำรท ำกำรส ำรวจตลำดอยู่เป็นประจ ำเพื่อที่จะไดท้รำบควำมเคลื่อนไหวของตลำดอยู่ตลอดเวลำ โดยมี
กำรจดัท ำรำยงำนสภำวะตลำดเป็นรำยเดอืน วเิครำะห์จุดแขง็จุดอ่อนของคู่แข่งและศกึษำพฤติกรรมของผูบ้รโิภครวมถึงสภำวะ
เศรษฐกจิ เพื่อรกัษำขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษิทัใหค้งอยู่ได ้

ธุรกจิกำรปล่อยสนิเชื่อเช่ำซื้อรถโดยสำรประจ ำทำงที่มอียู่ในกำรด ำเนินกำรของบรษิทัฯนัน้ ส่วนใหญ่ทำงบรษิทัฯมกัจะ
เลอืกปล่อยสญัญำเช่ำซื้อในพื้นทีจ่งัหวดัสมุทรปรำกำรและพื้นที่ใกลเ้คยีงเป็นหลกัซึง่ในปัจจุบนัยงัไมม่กีำรอนุมตัสิมัปทำนเสน้ทำง
ใหม่ๆเพิ่มเติม ดงันัน้ จึงยงัไม่ปรำกฏคู่แข่งที่มขีนำดใกล้เคยีงบรษิัทที่ด ำเนินรูปแบบธุรกจิในแบบเดยีวกนัโดยที่ไม่ตรวจสอบ
เครดติบโูรของลูกคำ้ สว่นบรษิทัขนำดใหญ่ทีท่ ำกำรใหส้นิเชือ่แก่รถประจ ำทำงนัน้มหีลำยกลุ่ม เชน่ บรษิทั กรงุไทย ออโตล้สี จ ำกดั 
บรษิทั เอเซียเสรมิกจิลีสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) ที่ท ำธุรกจิกำรปล่อยสนิเชื่อเอง หรอืแมแ้ต่บรษิทัในเครอืผลิตรถยนต์อย่ำงบรษิทัโต
โยตำ้ ลสีซิง่ จ ำกดั บรษิทัในเครอืดลีเลอรร์ถยนต์อย่ำงบรษิทั เคเอสเจ ลสีซิง่ จ ำกดั กย็งัมกีำรท ำธุรกจิกำรปล่อยสนิเชือ่เชน่เดยีวกนั 
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การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ  
การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

จำกกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรเพื่อจดัท ำสนิเชือ่เช่ำซื้อแทก็ซี ่รถบรรทุก รถรบัจำ้งสำธำรณะ 
รถโดยสำรสำธำรณะ ทัง้ป้ำยแดงและมอืสอง และกำรจดัหำแหล่งเงนิในกำรจดัสนิเชือ่ ซึง่มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

• การจดัหารถยนต์ ในกำรจดัหำรถยนต์เพื่อใหบ้รกิำรเช่ำซื้อรถยนต์ของบรษิทัฯ นัน้ ให้ควำมส ำคญัแบรนดท์ีม่ ี

คุณภำพและรบัไดร้บัควำมนิยมในตลำด บรษิทัจะไม่จ ำกดักำรจดัหำอยู่ที่ผูข้ำยเต็นท์รถหรอืผูใ้หบ้รกิำรรำยใด
รำยหนึ่งเพื่อให้บรษิทัมชี่องทำงเลือกให้บริกำรเช่ำซื้อที่หลำกหลำย รวมถึงเป็นกำรลดควำมเสีย่งและลดกำร
พึ่งพิงผูข้ำยหรอืผูใ้หบ้รกิำรรำยใดรำยหนึ่งเพยีงรำยเดยีว อีกทัง้ยงัเป็นกำรขยำยพื้นที่ใหบ้รกิำรเพื่อรองรบักำร
เตบิโตผลติภณัฑแ์ละบรกิำรสนิเชือ่ของบรษิทั คอื 

• รถป้ายแดง ,รถมือสอง มุ่งเน้นให้บรกิำรเช่ำซื้อผ่ำนทำงดลีเลอร์ , ตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต์, เต็นท์รถ  ที่มี

คุณภำพและมบีรกิำรหลงักำรขำยที่ด ี  โดยปัจจุบนั ให้ควำมส ำคญั กบัแบรนด์ โตโยต้ำ , อีซูซุ และรถที่ไดร้บั
ควำมนิยมแบรนดอ์ื่นๆ ในตลำดเนื่องจำกรถทีไ่ดร้บัควำมนิยมในตลำด จะมศีนูย์บรกิำร และมชีำ่งผูช้ ำนำญกำร
ในกำรให้บริกำรซ่อมรถ อยู่กว้ำงขวำงทัว่ไปเป็นจ ำนวนมำกและอะไหล่สำมำรถหำง่ำย มีให้เลือกใช้ได้
หลำกหลำยคุณภำพตำมรำคำ เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำที่ใช้บรกิำรเช่ำซื้อผ่ำนทำงบรษิทั และไม่
กระทบกบักำรสง่คนืช ำระคำ่งวดเชำ่ซื้อใหบ้รษิทัในอนำคต 

ช่องทางการให้บริการสินเช่ือ 

• ผำ่นทำงตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต์ TOYOTA ISUZU HINO ฯลฯ 

• ผำ่นทำงเตน็ท์รถมอืสอง ทีม่ชี ือ่เสยีง ประสบกำรณ์ควำมช ำนำญและเน้นจ ำหน่ำยรถคณุภำพดี 

• ผำ่นชอ่งทำงส ำนักงำนของบรษิทั สือ่ออนไลน์ พฒันำชอ่งทำงกำรตดิต่อเพื่อรองรบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทีเ่น้นควำม
สะดวก รวดเรว็ เขำ้ถงึบรกิำรต่ำงๆของบรษิทังำ่ยขึน้ 

 

การได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สมัปทาน หรือ การส่งเสริมการลงทุน 

ลกัษณะสิทธิประโยชน์ 
 บรษิทัฯ มกีำรด ำเนินธุรกจิในส่วนของกำรจดัสนิเชื่อไฟแนนซ์ให้กบักลุ่มรถแท็กซี่ และรถยนต์สำธำรณะประเภทอื่นๆ 
รวมถงึไดม้กีำรขยำยธุรกจิเพิม่เตมิอกีจ ำนวน 3 บรษิทัเพื่อเป็นกำรรองรบักำรท ำธุรกรรมประเภทต่ำงๆ ทีห่ลำกหลำยออกไป บรษิทั
แรกเปิดด ำเนินกำรภำยใตช้ือ่ บรษิทั มติรสบิ เสกเงนิ จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นสนิเชือ่จ ำน ำทะเบยีนรถทุกชนิด โดยไดร้บัใบอนุญำตจำก
กระทรวงกำรคลงัเมือ่วนัที ่ 24 ตุลำคม 2562 ปัจจุบนัมจี ำนวนสำขำทัง้หมด 15 สำขำ บรษิทัทีส่อง เปิดด ำเนินกำรภำยใตช้ือ่ บรษิทั 
มติรสบิ พิโก จ ำกดั ให้บรกิำรดำ้นสนิเชื่อรำยย่อยระดบัจงัหวดัปัจจุบนัม ี1 สำขำ  โดยไดร้บัใบอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงัเมือ่
วนัที่ 25 มนีำคม 2563 บรษิทัที่สำมเปิดด ำเนินกำรภำยใต้ชื่อ บรษิทั เบสท์ คำร์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั ให้บรกิำรดำ้นจ ำหน่ำย และ       
ซ่อมบ ำรงุรถยนต์ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที ่7 ตุลำคม 2563 
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 ทรพัย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 สินทรพัยถ์าวรหลกั 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 สนิทรพัย์หลกัที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ
ทรพัย์สนิรอกำรขำย และสว่นปรบัปรงุอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ มมีลูคำ่สทุธติำมบญัชรีวมหลงัหกัคำ่เสือ่มสะสมและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ
ตำมทีแ่สดงในงบกำรเงนิรวมเท่ำกบั 1,264 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ แสดงตำมมูลค่ำตำมสญัญำเช่ำซื้อหกัดอกเบี้ยจำกสญัญำเช่ำซื้อรอตดับญัชี (ก่อนหกัค่ำเผื่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้) แยกตำมประเภทลูกหนี้และอำยุหนี้ทีถ่งึก ำหนดช ำระ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 
ดงันี้ 

 
ช่ือบริษทั 

 
วนัท่ีจดัตัง้ 

 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 
เลขท่ีหนังสือ 
อนุญาต 

 
เครื่องหมายการค้า 

บริษทั มิตรสิบ เสกเงิน จ ากดั 24 ตุลำคม 2562 สนิเชื่อส่วนบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบั
(จ ำน ำทะเบยีนรถ) 

เลขที่ 34/2562 

 
บริษทั มิตรสิบ พิโก จ ากดั 25 มนีำคม 2563 ประกอบธุ รกิจสินเชื่ อรำยย่อย

ระดบัจงัหวดัภำยใตก้ำรก ำกบั 
เลขที่ 54/2563  

บริษทั เบสท ์คาร ์เซน็เตอร ์จ ากดั 7 ตุลำคม 2563 จ ำหน่ำยและซ่อมบ ำรุงรถยนต ์ 0115563021679 
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นโยบายการรบัรู้รายได้ 

 บรษิทัรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซื้อตำมเกณฑค์งคำ้งตำมวธิอีตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ (Effective interest 
method) ตลอดระยะเวลำของสญัญำ 

นโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 เป็นตน้มำ บรษิทัไดม้กีำรจดัชัน้ลูกหนี้ตำมมำตรฐำนกำรจดัชัน้และกำรตัง้ส ำรองตำมเกณฑ์
ใหมซ่ึง่เป็นไปตำมหลกักำรของ TFRS9 โดยลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อของบรษิทัจะไดร้บักำรจดัประเภทเป็น 3 ชัน้ ซึง่พจิำรณำจำก
กำรเปลีย่นแปลงของควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ ดงันี้ 

- ชัน้ท่ี 1 สถำนะปกต ิ(Performing) ลูกหนี้ทีม่ยีอดหนี้ค่ำงวดคงคำ้งไมเ่กนิ 30 วนั ซึง่ควำมเสีย่งดำ้นเครดติไมไ่ด้มีกำร

เพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญันบัตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก บรษิทัจะวดัมลูคำ่ของคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำด
ว่ำจะเกดิขึ้นเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นภำยใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำ ส ำหรบัลูกหนี้ที่มรีะยะเวลำ
คงเหลอืน้อยกวำ่ 12 เดอืน บรษิทัจะใชค้วำมน่ำจะเป็นของกำรปฏบิตัผิดิสญัญำทีส่อดคลอ้งกบัระยะเวลำคงเหลอื 

- ชัน้ท่ี 2 สถำนะกล่ำวถงึเป็นพเิศษ (Under-performing) ลูกหนี้ทีม่ยีอดหนี้คำ้งช ำระคำ่งวดเกนิ 30 วนัแต่ไมเ่กนิ 90 วนั 

นับจำกวนัรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก ประมำณกำรของผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเป็นผลมำจำกควำม
เป็นไปไดข้องทุกเหตุกำรณ์จำกกำรผดินัดช ำระหนี้ตลอดอำยุสญัญำ บรษิทัจะรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้ดว้ยจ ำนวนเงนิทีเ่ท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุทีค่ำดไวข้องสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ   

- ชัน้ท่ี 3 สถำนะต ่ำกวำ่มำตรฐำน (Non-performing) ลูกหนี้ทีม่ยีอดหนี้คำ้งช ำระค่ำงวดเกนิกวำ่ 90 วนัขึน้ไป ซึง่มคีวำม

เป็นไปไดว้ำ่ลูกหนี้จะไมส่ำมำรถช ำระคนืได้ 
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      ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำตำมหลักกำรของ TFRS9 บรษิทัจะตัง้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะ
เกดิขึ้นในอนำคต (Expected Credit Loss หรอื "ECL") ซึ่งค ำนวณโดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลสถำนกำรณ์ในอดตีเป็นพื้นฐำน (Base 
Case) ซึง่บรษิทัมกีำรพจิำรณำใชผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นส่วนเพิม่จำกกำรบรหิำรจดักำร (Management Overlay) 
และท ำกำรประเมนิทัง้สถำนกำรณ์ปัจจุบนั และกำรพยำกรณ์สภำวะเศรษฐกจิในอนำคต โดยพิจำรณำควำมน่ำจะเป็นแบบถ่วง
น ้ำหนักในแต่ละสถำนกำรณ์ ทัง้สถำนกำรณ์พื้นฐำน (Base scenario) สถำนกำรณ์ขำขึ้น (Best scenario) และสถำนกำรณ์ขำลง 
(Worst scenario) โดยกำรถ่วงน ้ำหนกัอตัรำรอ้ยละทีเ่หมำะสม   

นโยบายการตดัหน้ีสูญ  

 บรษิทัก ำหนดแนวทำงกำรพจิำรณำตดัหนี้สญูโดยใหป้ฏบิตัติำมกฎกระทรวง ฉบบัที ่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตำมควำมใน
ประมวลรษัฎำกรว่ำดว้ยกำรจ ำหน่ำยหนี้สญูจำกบญัชลีูกหนี้ ดงันี้ 

1. มลูหนี้ไมเ่กนิ 100,000 บำท ทำงบรษิทัไดด้ ำเนินกำรตดิตำมทวงถำมตำมสมควรแก่กรณีอย่ำงชดัเจนแลว้แต่ไมไ่ดร้บั
ช ำระหนี้หำกฟ้องรอ้งจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยไมคุ่ม้กบัหนี้ทีจ่ะไดร้บั บรษิทัจะสง่เรือ่งใหป้ระธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรอนุมตัิ
ลูกหนี้รำยนัน้ใหเ้ป็นหนี้สญู 

2. มลูหนี้ไมเ่กนิ 500,000 บำท จะสำมำรถตดัเป็นหนี้สญูไดก้ต็่อเมื่อบรษิทั ไดด้ ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  

 2.1 ตดิตำมทวงถำมตำมสมควรแก่กรณีอย่ำงชดัเจนแลว้แต่ไมไ่ดร้บัช ำระหนี้ 

 2.2 และด ำเนินกำรฟ้องลูกหนี้ในคดแีพ่งและศำลไดม้คี ำส ัง่รบัค ำฟ้องนัน้แลว้ 

 2.3 หรอืด ำเนินกำรฟ้องลูกหนี้ในคดลีม้ละลำยหรอืยื่นค ำขอรบัช ำระหนี้ในกรณีทีเ่จำ้หนี้รำยอื่นฟ้องลม้ละลำย 

           เมือ่ไดด้ ำเนินกำรตดิตำมหนี้อย่ำงชดัแจง้ตำมขัน้ตอนดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้บรษิทัจะสง่เรือ่งใหค้ณะกรรมกำร
 บรหิำรอนุมตัลิูกหนี้รำยนัน้เป็นหนี้สญูไดห้ลงัจำกศำลมคี ำส ัง่รบัค ำฟ้องนัน้แลว้ 

3. มลูหนี้มำกกวำ่ 500,000 บำท จะสำมำรถตดัเป็นหนี้สญูไดก้ต็่อเมือ่บรษิทั ไดด้ ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

  3.1 ตดิตำมทวงถำมตำมสมควรแก่กรณีอย่ำงชดัเจนแลว้แต่ไมไ่ดร้บัช ำระหนี้ 

  3.2 และด ำเนินกำรฟ้องลูกหนี้ในคดแีพ่งและศำลไดม้คี ำส ัง่รบัค ำฟ้องนัน้แลว้ 

  3.3 หรอืด ำเนินกำรฟ้องลูกหนี้ในคดลีม้ละลำยหรอืยื่นค ำขอรบัช ำระหนี้ในกรณีทีเ่จำ้หนี้รำยอื่นฟ้องลม้ละลำย 

  3.4 ไดร้บัค ำพพิำกษำ 

 เมือ่ไดด้ ำเนินกำรตดิตำมหนี้อย่ำงชดัแจง้ตำมขัน้ตอนดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ บรษิทัฯ จะสง่เรือ่งใหค้ณะกรรมกำรอนุมตัลิูกหนี้
รำยนัน้เป็นหนี้สญูไดห้ลงัจำกไดร้บัค ำพพิำกษำจำกศำล 
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สินค้าคงเหลือ 

 สนิคำ้คงเหลอืแสดงตำมรำคำทุนหกัคำ่เผือ่มลูค่ำสนิคำ้ลดลง โดยสนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562, 2563 และ 2564 
สำมำรถจ ำแนกตำมประเภทไดด้งันี้ 

 
 

บรษิทัฯ มกีำรจดักำรบรหิำรสนิคำ้คงเหลอื ซึง่รำยละเอยีดสำมำรถแสดงดว้ยขอ้มลูกำรวเิครำะห์อำยุสนิคำ้คงเหลอืไดด้งันี้ 

 
 

ทรพัยสิ์นรอการขาย 

 ทรพัย์สนิรอกำรขำยประกอบดว้ย รถยนต์มอืสองตำมสภำพ ซึง่แสดงตำมรำคำทุนหรอืมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกวำ่ ซึง่ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ ำหน่ำยทรพัย์สนิรอกำรขำยจะรบัรูเ้ป็นรำยไดห้รอืคำ่ใชจ้่ำยในก ำไร(ขำดทุน)เมือ่มกีำร
จ ำหน่ำย และขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไร(ขำดทุน) โดยทรพัย์สนิรอกำรขำย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มี
จ ำนวนรวม 17.55 ลำ้นบำท 

ข้อมลูเก่ียวกบัรถยึดของบริษทั 

 บรษิทัฯ มกีำรยึดรถในแต่ละปีเทยีบกบัจ ำนวนสญัญำของลูกหนี้ทัง้หมดตำมทีแ่สดงไวใ้นตำรำงขำ้งล่ำงนี้ 
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การรบัรู้ผลขาดทนุจากการยึดรถ 

 สบืเนื่องจำกเมื่อบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรยดึรถมำแลว้ บรษิทัฯ จะตรวจสอบมลูคำ่ของรถทีย่ดึมำไดโ้ดยเทยีบกบัรำคำกลำงของ
บรษิทัฯ ทีไ่ดม้กีำรค ำนวณมำจำกอดตีและมกีำรพจิำรณำใหมทุ่ก ๆ 6 เดอืน หำกมลูค่ำรถทีย่ดึมำไดน้ัน้ต ่ำกวำ่มลูยอดหนี้คงเหลอื
หกัดว้ยดอกผลเชำ่ซื้อทีย่งัไมเ่ป็นรำยไดแ้ละหกัภำษขีำยรอตดัจ่ำยแลว้ สว่นต่ำงทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นกำรขำดทุนจำกกำรยดึรถ และ
บรษิทัฯ จะน ำมลูคำ่ทีไ่ดม้ำจำกรำคำกลำงเป็นมลูคำ่ตน้ทุนรถทีย่ดึมำได ้แต่ในกรณีทีร่ำคำกลำงมมีลูคำ่สงูกว่ำมลูยอดหนี้หลงัหกั
แลว้กจ็ะถอืวำ่ไมเ่กดิผลขำดทุนแต่อย่ำงใด และไมม่กีำรปรบัปรงุมลูคำ่ตน้ทุนรถทีย่ดึมำได้ 

ส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์ 

 มลูคำ่ทำงบญัชขีองทรพัย์สนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนประเภทสว่นปรบัปรงุอำคำรเชำ่และอุปกรณ์ของกลุ่มบรษิทั                  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 แสดงไวใ้นตำรำง ดงันี้ 
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนของกลุ่มบรษิทั มมีลูคำ่ตำมบญัชสีทุธริวมเท่ำกบั 1.72 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอียด
ดงันี้ 

 
 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 สินทรพัย์สิทธิกำรใช้ของกลุ่มบริษัท มีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิรวมเท่ำกบั 13.03  ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

 

 

 

 
 

  จำกนโยบำยกำรบญัชสีญัญำเช่ำ TFRS16 ที่ถือปฏบิตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ก ำหนดให้กลุ่มบรษิทัรบัรูส้นิทรพัย์
สทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีล ยกเวน้สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัย์มมีลูค่ำต ่ำหรอืสญัญำเช่ำระยะสัน้จะ
รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยโดยวธิีเสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ สนิทรพัย์สทิธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนุทธจิำกค่ำเสื่อมรำคำสะสม
และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสม 

นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อยและการร่วมค้า   

  บริษัทฯ มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ  และเพื่อประกอบธุรกิจอื่นที่
เกีย่วเนื่องหรอืเป็นประโยชน์กบัธุรกจิของบรษิทัฯ โดยมกีำรแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้รหิำรทีม่ปีระวบกำรณ์เหมำะสมกบับรษิทัย่อย
และกำรร่วมค้ำแต่ละแห่งเพื่อท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของบริษัทในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและร ักษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มลูคำ่รวม 67.50 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.29 ของ
สนิทรพัย์รวมตำมงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิัท และเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ มูลค่ำรวม 7.71 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.53 
ของสนิทรพัย์รวมตำมงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ 
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รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 ในรอบปีบญัช ี 2564 บรษิทัฯ มกีำรปรบัโครงสรำ้งกำรด ำเนินธุรกจิ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไดม้กีำรจ ำหน่ำยทรพัย์สนิบำงสว่น
ใหก้บับรษิทัย่อย ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมกีำรประเมนิรำคำทรพัย์สนิซึง่มรีำยละเอยีดเกีย่วกบัรำยกำรประเมนิรำคำทรพัย์สนิดงันี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บรษิทัฯ ไดม้กีำรวำ่จ้ำงบรษิทั สยำมแอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ใหท้ ำกำรประเมนิมลูคำ่ทรพัย์สนิ เพื่อทรำบมูลค่ำ
ทรพัย์สนิโดยรำยงำนกำรประเมนิมูลค่ำทรพัย์สนิ ลงวนัที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 ประเมนิโดยนำยอติพล    สถำนุพงษ์ เป็นผู้
ประเมนิ 
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โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

ทัง้น้ี ภาพรวมของของบริษทัฯอและบริษทัย่อยอมีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ ดงัน้ี 

บริษทั มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากดั(มหาชน)   

 ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรสนิเชือ่เช่ำซื้อ (Hire  Purchase) โดยธุรกจิสนิเชือ่เชำ่ซื้อไมไ่ดอ้ยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของธนำคำร
แห่งประเทศไทยเชน่เดยีวกบัธนำคำรและบรษิทัเงนิทุนธุรกจิสนิเชือ่เชำ่ซื้อ จดัเป็นบรกิำรทำงกำรเงนิอกีรูปแบบหนึ่งของกำรให้
สนิเชือ่ทีไ่ดร้บัควำมนิยมในปัจจุบนั เนื่องจำกผูม้รีำยไดน้้อยทีไ่ม่สำมำรถซื้อสนิคำ้ทีม่รีำคำสงูดว้ยวธิกีำรซื้อแบบธรรมดำ ท ำใหม้ีกำร
หนัมำท ำสญัญำเช่ำซื้อ โดยผูเ้ช่ำซื้อสำมำรถผอ่นช ำระรำคำไดใ้นระยะเวลำนำน โดยกรรมสทิธิข์องทรพัย์สนิทีเ่ชำ่ซื้อยงัคงเป็นของ
ผูใ้หเ้ชำ่ซื้อ และเมือ่ผูเ้ชำ่ซื้อผอ่นช ำระจนครบก ำหนดตำมสญัญำเชำ่ซื้อจะไดก้รรมสทิธิใ์นทรพัย์สนินัน้ไป ทัง้นี้ บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่เช่ำซื้อประกอบดว้ย 3 ฝ่ำย คอื ผูเ้ชำ่ซื้อ ผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้ และผูใ้หบ้รกิำรสนิเชือ่เช่ำซื้อ โดยในกำรใหบ้รกิำร
ลกัษณะนี้ บรษิทัจะท ำหน้ำทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิำรสนิเชือ่เช่ำซื้อ  

กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่เช่ำซื้อจะเริม่จำกกำรทีผู่เ้ช่ำซื้อแสดงควำมจ ำนงในกำรใชบ้รกิำรสนิเชือ่เช่ำซื้อรถแทก็ซีต่่อผูใ้หบ้รกิำร
สนิเชือ่เชำ่ซื้อ หลงัจำกนัน้ผูใ้หบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อจะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้ชำ่ซื้อเพื่อประกอบกำรพจิำรณำอนุมตัิ
สนิเชือ่เชำ่ซื้อ ในกรณีทีผู่เ้ชำ่ซื้อไดร้บักำรอนุมตัสินิเชือ่เช่ำซื้อ ผูเ้ชำ่ซื้อจะท ำสญัญำเช่ำซื้อกบัผูใ้หบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อโดยในสญัญำ
เชำ่ซื้อจะก ำหนดจ ำนวนเงนิดำวน์และคำ่งวดรวมถงึก ำหนดวธิีกำรผอ่นช ำระตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ  
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ทัง้นี้ภำยหลงัจำกท ำสญัญำเชำ่ซื้อเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ผูใ้หบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อจะด ำเนินกำรช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ใหแ้กผู่จ้ดั
จ ำหน่ำย เพื่อใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยโอนสทิธคิรอบครองในสนิคำ้ใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อ โดยผูเ้ชำ่ซื้อจะสำมำรถใชป้ระโยชน์จำก
สนิคำ้นัน้ไดต้ลอดระยะเวลำของสญัญำเช่ำซื้อ ทัง้นี้ผูเ้ชำ่ซื้อเป็นผูร้บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยดำ้นภำษปีระจ ำปี คำ่ประกนัภยั ตลอดจน
คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆทีเ่กดิขึน้เพิม่เตมิ โดยกรรมสทิธิข์องรถแทก็ซีน่ัน้จะถูกโอนเป็นของผูเ้ชำ่ซื้อกต็่อเมือ่ผูเ้ช่ำซื้อไดช้ ำระเงนิค่ำงวดใหแ้ก่ผู้
ใหบ้รกิำรสนิเชือ่เช่ำซื้อครบถ้วนตำมสญัญำ 

กำรด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อในปัจจุบนัของบรษิทั สำมำรถแบง่ลกัษณะตำมประเภททรพัย์สนิทีใ่หเ้ชำ่ซื้อไดด้งันี้  

1. กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อรถแทก็ซี่มเิตอรป้์ำยแดง 

2. กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อรถแทก็ซี่มเิตอรม์อืสอง 

3. กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่เพิม่เตมิกบัลูกคำ้บรษิทั 

4. กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่กบัรถแทก็ซี่มอืสองของลูกคำ้ทีไ่ม่ใชลู่กคำ้เดมิของบรษิทั 

5. กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อรถบรรทุกมอืสอง,รถขนสง่สำธำรณะมอืสองอื่นๆทุกประเภท 

6. กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่รไีฟแนนซ์รถบรรทุกสอง 
 

กลุ่มบริษทัย่อย 

1. บริษทัมิตรสิบ เสกเงิน จ ากดั   

      กำรใหบ้รกิำรธุรกจิสนิเชือ่สว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบัของธนำคำรแห่งประเทศไทยแกลู่กคำ้รำยย่อยเป็นหลกั ซึง่
 ยำนพำหนะทีส่ำมำรถน ำมำใชเ้ป็นหลกัประกนันัน้ ประกอบดว้ยรถยนต์ รถจกัยำนยนต์ รถกระบะ ทีจ่ดทะเบยีนถูกตอ้ง
 กบักรมขนสง่ทำงบก รว่มทัง้ใหบ้รกิำรสนิเชือ่ทีใ่ชท้ีด่นิเป็นหลกัประกนั 

2. บริษทัมิตรสิบ พิโก จ ากดั 

     กำรให้ประกอบธุรกจิสนิเชื่อรำยย่อยระดบัจงัหวดัภำยใต้กำรก ำกบักระทรวงกำรคลงัเปิดให้บรกิำรวนัที่ 15 มกรำคม 
2564 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิสนิเชือ่รำยย่อยระดบัจงัหวดัภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของส ำนกังำนเศรษกจิกำรคลงั (สศค.) เป็นธุรกจิ
ใหบ้รกิำรดำ้นสนิเชือ่พิโกไฟแนนซ์  มทีัง้แบบมหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั เชน่ เล่มทะเบยีน โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ หรอืสนิเชือ่แบบไม่
มหีลกัทรพัย์  โดยกำรคดิค ำนวณอตัรำดอกเบีย้  คำ่เบีย้ปรบั   คำ่ธรรมเนียม จะเป็นไปตำมประกำศเงือ่นไข และหลกัเกณฑข์อง
ส ำนกังำนเศรษกจิกำรคลงั (สศค.)     

  บรษิทัฯ เริม่กำรเปิดให้บรกิำรสนิเชื่อรำยย่อยระดบัจงัหวดั (พิโกไฟแนนนซ์ ) ในวนัที่ 15 มกรำคม 2564  โดยเปิด
ใหบ้รกิำรทีส่ ำนกังำนใหญ่ เลขที ่895-6 หมู ่3 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมทุรปรำกำร   

 วตัถุประสงค ์เพื่อตอ้งกำรเพิ่มช่องทำงกำรเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุนในระบบ ใหแ้กป่ระชำชนรำยย่อย เพื่อป้องกนัและแกไ้ขหนี้นอก
ระบบใหแ้กป่ระชำชน น ำไปใชจ้่ำยภำระหนี้ในครวัเรอืน โดยกำรเรยีกเกบ็อตัรำดอกเบีย้ รอ้ยละไมเ่กนิ 36 ต่อปี หรอืรอ้ยละ 28 
ต่อปี  คดิควณดอกเบีย้ แบบลดตน้ลดดอก (Effective Rate)   ปิดบญัช ีลดดอกเบีย้ 100%    ทัง้นี้ยงัชว่ยใหผู้ม้รีำยไดน้้อยเขำ้ถงึ
แหล่งเงนิทุนไดง้ำ่ย โปรง่ใสและเป็นธรรม และท ำใหป้ระชำชนในพื้นทีม่คีณุภำพชวีติทีด่ขี ึน้  

  ประเภทธรุกิจสินเช่ือ  บรษิทั ฯ  เปิดใหบ้รกิำรสนิเชือ่กบับุคคลธรรมดำ ทีพ่กัอำศยั มทีะเบยีนบำ้น หรอืท ำงำนในพื้นที่

 จงัหวดัสมทุรปรำกำร มรีำยไดป้ระจ ำ มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ โดยบรษิทั ฯ แบง่ประเภทสนิเชือ่ ดงันี้ 
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1. สนิเชือ่พโิกไฟแนนซ์ วงเงนิสงูสดุ ไมเ่กนิ 50,000 บำท    อตัรำดอกเบี้ย ไมเ่กนิรอ้ยละ 36 ต่อปี 
2. สนิเชือ่พโิกพลสั วงเงนิสดูสดุ ไมเ่กนิ 100,000 บำท        อตัรำดอกเบีย้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 28 ต่อปี 

 

3. บริษทั เบสท์คาร ์เซน็เตอร ์จ ากดั 

 บรษิทั เบสท์คำร ์เซน็เตอร ์จ ำกดั จดัตัง้และจดทะเบยีนวนัที ่7 ตุลำคม 2563 โดยมทีุนจดทะเบยีนบรษิทั จ ำนวน  
 30‚000‚000 บำท ภำยใตบ้รษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ และมกีำรเริม่ด ำเนินงำนจรงิในชว่งเดอืนกมุภำพนัธ์ 2564 เป็น ตน้มำ 
 วตัถุประสงคห์ลกัของทำง บรษิทั เบสท์คำร ์คอืกำรเป็นศนูย์รวมจ ำหน่ำยและซ่อมครบวงคจ์รในทีเ่ดีย่ว และมี สนิคำ้
 หลกัเป็นรถแทก็ซีเ่ขยีว เหลอืง โดยทำงบรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจในกำรใหบ้รกิำรเป็นเลศิ ในรำคำและสนิคำ้ทีเ่ป็นธรรม 
 เปรยีบเสมอืนกำรเป็น Best Friend กบั Best Car 

  โดยในปี 2564 ทำงบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรแยกตวักบัทำง บรษิทั มติรสบิฯ อย่ำงสมบูรณ์ ไม่ว่ำจะเป็น ส ำนักงำน 
 บคุลำกร ฯลฯ เพื่อควำมชดัเจนรวดเรว็ในกำรท ำงำนและกำรขยำยธุรกจิ รวมถงึลดกำรพึง่พำในกำรจดัหำรถเพื่อขำย 
 จดัไฟแนนซ์รถ ฯลฯ โดยบรษิทัฯ ไดม้กีำรจดัตัง้ส ำนักงำนใหมท่ี ่ 434/1 หมู ่5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมอืง จ.
 สมทุรปรำกำร 

กลุ่มบริษทัร่วมค้า 

 1. บริษทั แอพแท็กซ่ี จ ากดั  

    บรษิทั แอพแทก็ซี ่จ ำกดั (บรษิทั) จดทะเบยีนเป็นนิตบิคุคลประเภทบรษิทัจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ทะเบยีนนิติบุคคลเลขที่ 0105560023760 เมื่อวนัที่ 10 กุมภำพนัธ์ 2560 ส ำนักงำนตัง้อยู่เลขที่ 434/1 หมู่ที่ 5 ถนนศรนีครนิทร์ 
ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร โดยบรษิทัด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรเรยีกรถแทก็ซี่รบัจ้ำงสำธำรณะ
ดว้ยแอพพลเิคชัน่ผำ่นระบบอนิเตอรเ์น็ต ซึง่รว่มทุนระหวำ่งบรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน), บรษิทั ม ีแคปปิตอล จ ำกดั, และ
บรษิทั มำยำ วซิำรด์ จ ำกดั โดยมวีตัถุประสงค์ ดงันี้  

(1) พฒันำแอพพลเิคชัน่ส ำหรบัเรยีกรถแทก็ซี ่เพื่อใชง้ำนส ำหรบัผูโ้ดยสำรในกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล 
(2) กำรใหบ้รกิำรติดตัง้ และจ ำหน่ำยสือ่โฆษณำภำยในและภำยนอกรถแท็กซี่ทัง้รปูแบบ Online และ Offline Out 

of Home  Advertisement 

เนื่องดว้ยในปี 2564 อุตสำหกรรมรถแทก็ซีโ่ดยรวมไดป้ระสบปัญหำจำกกำรแพ่รระบำดของเชือ้ COVID-19 และกำรล็
อกดำวน์ท ำใหม้กีำรใชบ้รกิำรรถแท็กซีน่้อยลง รวมไปถงึกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยดำ้นอุปกรณ์ GPS แทก็ซีโ่อเคของกรมขนส่งทำง
บก ซึง่สง่ผลใหบ้รษิทัชะลอกำรพฒันำกำรเชือ่มแอพพลเิคชัน่เขำ้กบัอุปกรณ์ฮำรด์แวรข์องระบบ GPS แทก็ซีโ่อเคโดยตรง และดว้ย
สถำนกำรณ์กำรแขง่ขนัทีสู่งในตลำดผูใ้ห้บรกิำรแอพพลเิคชัน่เรยีกรถแทก็ซี ่ทำงบรษิทัฯจงึตดัสนิใจทีร่ะงบักำรใหบ้รกิำรและพัฒนำ
ระบบแอพพลเิคชัน่เป็นกำรชัว่ครำว ทัง้นี้บรษิทัฯยงัคงมเีป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินธุรกจิในส่วนของกำรติดตัง้ และจ ำหน่ำยสือ่
โฆษณำผ่ำนรถแท็กซี่ โดยไดม้กีำรศกึษำและพฒันำระบบทัง้ทำงด้ำน software และ hardware กบัหลำกหลำยบรษิทัทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ รวมไปถงึกำรหำพนัธมติรทำงธุรกจิสือ่โฆษณำเชน่เอเจนซีเ่ป็นตน้   
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ผู้ถือหุ้น 

  (1) รายช่ือผูถ้ือหุ้นใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 375,187,314.50 บำท โดยเป็นหุน้สำมญัทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้                           
จ ำนวน  375,187,178.50  บำท แบง่เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 750,374,357 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท หุน้ทีช่ ำระแลว้ของ
บรษิทัฯ ทัง้หมดไดเ้ขำ้จดทะเบยีนในตลำด หลกัทรพัย์ เอม็เอไอ 

การออกหลกัทรพัย์อ่ืน 

 - ไมม่ ี  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลไม่ต ่ำกว่ำอตัรำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ภำยหลงัจำก
หกัภำษแีละเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำยและเงนิส ำรองอื่น (ถำ้ม)ี อย่ำงไรกต็ำม กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้
โดยจะขึ้นอยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนิน งำน แผนกำร
ลงทุน และกำรขยำยธุรกจิในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนและกำรบรหิำรงำน

 

ล าดบั 

 

รายช่ือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

 

จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 นำยด ำรง      ยงคส์งวนชยั 48,214,285 6.75 

2 นำยนิตพิทัญ์  ยงคส์งวนชยั 30,286,071 4.24 

3 นำยนิพนธ์     ยงคส์งวนชยั 27,595,842 3.86 

4 น.ส.ศริเิพญ็    ยงคส์งวนชยั 26,488,942 3.71 

5 นำยชรนิทร ์    ยงคส์งวนชยั 24,107,142 3.37 

6 นำยนิรนัดร ์    ยงคส์งวนชยั 24,107,142 3.37 

7 น.ส.ศริพิร       ยงคส์งวนชยั 24,107,142 3.37 

8 นำยนิทศัน์      ยงคส์งวนชยั 24,107,142 3.37 

9 นำงน ้ำผึง้       พสิษิฐ์กลุ 23,410,713 3.28 

10 น.ส.ชญัญำ     เชำวนทรงธรรม 21,504,100 3.01 
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ของบรษิทั โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ว่ำบรษิทัจะต้องมเีงนิสดเพียงพอส ำหรบักำรด ำเนินธุรกจิ และกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้อง
กอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร  

กำรจ่ำยเงนิปันผลจะเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 45 ซึ่งห้ำมมใิห้จ่ำยเงนิปันผลจำกเงนิ ประเภทอื่นนอกจำกเงนิ
ก ำไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขำดทุนสะสมอยู่หำ้มมใิหจ้่ำยเงนิปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บรุมิสทิธทิีข่อ้บงัคบัระบไุวเ้ป็นกำรอื่น 
เงนิปันผลใหจ้่ำยตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำๆ กนั โดยกำรจ่ำยเงนิปันผลต้องไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ คณะกรรมกำรบริษทั
อำจจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้ครำว เมือ่เหน็วำ่บรษิทัมผีลก ำไรพอสมควรทีจ่ะท ำเชน่นัน้ และรำยงำนให้ที่
ประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป โดยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้ระท ำภำยใน 1 เดอืน นับจำกวนัที่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้
หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัลงมตแิล้วแต่กรณี ทัง้นี้ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุ้นและใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้
ในหนงัสอืพมิพ์ดว้ย 

ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลงั จากผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  
อตัราการจ่ายเงินปันผล* (บาท) 2564 2563 2562 

อตัราก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ ต่อหุ้น 0.032 0.052 0.114 

อตัราการจ่ายเงินปันผล ต่อหุ้น 0.01500 0.07116 0.03968 

ก าไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ  

(พนับาท) 

23,960 38,769 67,960 

เงินปันผลจ่าย (พนับาท) 11,256 50,854 26,469 

อตัราการจ่ายเงินปันผล ต่อก าไรสุทธิ 47% 131% 39% 

หมายเหต ุ    1. อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลค ำนวณจำกผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร 

 2.  คณะกรรมกำรบรษิทัฯมคีวำมเหน็ว่ำ กำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำสงู เนื่องจำกบรษิทัฯตอ้งกำรตอบแทนผูถ้อืหุน้ซึง่  
     ยงัใหก้ำรสนบัสนุนบรษิทัฯ ดว้ยดมีำตลอดในขณะทีบ่รษิทัฯ  
 3.  กำรจ่ำยเงนิปันผลในปี  2564  ยงัมคีวำมไมแ่น่นอน เนื่องจำกจะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกกำรประชมุผูถ้อืหุน้ คร ัง้ 
     ที ่ 1/2565  กอ่น 
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การบริหารความเส่ียง 

 

 
นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง  

 บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ควำมส ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร ซึง่จะชว่ยใหบ้รษิทัสำมำรถด ำเนินธุรกจิใหบ้รรลุตำมกล
ยุทธ์ วตัถุประสงค ์หรอืเป้ำหมำย และมกีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี ตลอดถงึกำรเจรญิเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนืเพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรบรหิำรธุรกจิ และมกีำรผสำนเชื่อมโยงระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งกบักระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยก ำหนดให้
ผูร้บัผดิชอบบรหิำรควำมเสีย่ง รำยงำนตรงกบัส ำนักงำนประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรทีร่บัผดิชอบงำนวำงกลยุทธ์องค์กรและแผนงำน
ธุรกจิ ท ำหน้ำทีป่ระสำนงำน ตดิตำมควำมคบืหน้ำของแผนปฏบิตัิกำรในกำรควบคุมควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหม้ ัน่ใจไดว้่ำกำร
บรหิำรควำมเสีย่งสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยเชงิกลยุทธ์ตำมทีก่ ำหนดไว ้

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

 พนกังำนทุกท่ำนในบรษิทัฯ มหีน้ำทีว่เิครำะห์กจิกรรมทีต่นเองปฏบิตั ิ และวเิครำะห์ควำมเสีย่งที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ จำกกำร
ท ำกจิกรรม นัน้ๆ พรอ้มระบคุวำมเสีย่ง และหำแนวทำงแกไ้ขป้องกนัควำมเสีย่งทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ แต่หำกควำมเสีย่งทีไ่ดต้อ้งอำศยั
ควำมร่วมมอืจำกพนักงำนท่ำนอื่น ผูบ้รหิำรระดบัสูง หรอืเปลี่ยนแปลงนโยบำยจะระบุประเดน็ ควำมเสีย่งที่คำดว่ำจะเกดิเหล่ำนัน้ 
พรอ้มแนวทำงทีค่ดิวำ่จะสำมำรถลดควำมเสีย่งได ้หรอืเป็นควำมเสีย่งทีไ่มม่แีนวทำงป้องกนักต็อ้งระบผุลกระทบ ควำมรำ้ยแรง และ
ควำมถีใ่นกำรเกดิควำมเสีย่งนัน้ๆ เพื่อน ำควำมเสีย่งมำชว่ยกนัวเิครำะห์และหำทำงแกไ้ขในทมีงำนบรหิำรควำมเสีย่ง ทมีงำนบรหิำร
ควำมเสีย่ง มหีน้ำทีร่วบรวมควำมเสีย่งต่ำงๆที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ในบรษิทัฯ พรอ้มวเิครำะห์ผลกระทบควำมถีท่ี่คำดว่ำจะเกดิและแนว
ทำงแก้ไขและป้องกนัควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ โดยจัดให้มีกำรประชุมทุก 1 เดือน เพื่อนeเสนอรำยงำนให้กรรมกำรผูจ้ ัดกำร หรือ 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง พิจำรณำปรบัปรุงแกไ้ข คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มหีน้ำที่พิจำรณำสอบทำน ให้ควำม
เห็นชอบควำมเสีย่งที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) ให้ค ำปรกึษำคณะท ำงำนที่เกีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง พิจำรณำแต่งตัง้
คณะท ำงำนหรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง รำยงำนต่อ คณะกรรมกำรบรษิทัฯเกีย่วกบัควำมเสีย่งและกำรจดักำร
ควำมเสีย่งทีส่ ำคญั และน ำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหก้บัคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ  

ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 

 2.2.1)  ความเส่ียงจากการแข่งขนัในอตุสาหกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือรถแทก็ซ่ี  

 ปัจจุบนัมผีูป้ระกอบธุรกจิใหส้นิเชือ่เช่ำซื้อรถแทก็ซีเ่ขำ้มำจ ำนวนหลำยรำยและมกีำรแขง่ขนัทีส่งู โดยแบง่เป็นทัง้กำรให้
สนิเชือ่แบบตรวจสอบเครดติบโูร ซึง่มกัจะเป็นกำรใหส้นิเชือ่ใหแ้กลู่กคำ้ทีม่ฐีำนเครดติดโีดยบรษิทัที่ปล่อยมกัจะเป็นบรษิทัทีม่เีงนิทุน
ขนำดใหญ่ซึง่ลูกคำ้จะไดอ้ตัรำดอกเบีย้ทีต่ ่ำกว่ำ ในสว่นกำรใหส้นิเชือ่แบบไมต่รวจสอบเครดติบโูรซึง่ทำงบรษิทัด ำเนินกจิกำรอยู่นัน้ 
กม็บีรษิทัคูแ่ขง่ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรเชำ่ซื้อแทก็ซีโ่ดยไมพ่จิำรณำเครดติบโูรอกีหลำยรำย เชน่ บรษิทั มนีำลสิซิง่ จ ำกดั บรษิทั ไทยเอซ
ลสิซิง่ จ ำกดั และอื่นๆ เป็นตน้ นอกจำกนี้ ผูข้ำยรถแทก็ซีบ่ำงรำยไดข้ยำยธุรกจิมำท ำกำรใหส้นิเชือ่รถแทก็ซีเ่อง เชน่ ตวัแทน
จ ำหน่ำยต่ำงๆทีข่ำยรถโตโยตำ้ รุน่ Altis ซึง่เป็นรุน่ทีไ่ดร้บัควำมนิยมในกำรน ำมำท ำเป็นรถแทก็ซีท่ีร่ว่มมอืกบัโตโยตำ้ ประเทศไทย 
สภำวะอุตสำหกรรมทีม่ผีูเ้ขำ้มำท ำกำรชงิสว่นแบง่ในตลำดรถแทก็ซีห่ลำยรำยเชน่นี้เป็นเหตุท ำให้บรษิทัต่ำงๆมกีำรแขง่ขนัทัง้ดำ้น
รำคำ คณุภำพ และกำรบรกิำร  
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถึงกำรแข่งขนัที่สูงในอุตสำหกรรมสนิเชื่อเช่ำซื้อรถแทก็ซี่ที่ผำ่นมำและจำกสถำนกำรณ์ Covid - 19 ซึ่ง
เป็นวกิฤตกำรณ์ ท ำให้เกดิกำรชะลอตวัและมีกำรเฝ้ำรอสถำนกำรณ์ เมื่อพิจำรณำจำกกำรจดทะเบยีนรถยนต์รบัจ้ำงบรรทุกคน
โดยสำรไมเ่กนิ 7 คน รย.6 ในปี 2563, 2564 ลดลงอย่ำงมำกเมือ่เทยีบกบัปี 2562 ทีจ่ดทะเบยีนใหม ่7,956 คนั 

บรษิทัฯ จงึมกีำรปรบัหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำสนิเชื่อเช่ำซื้อรถแท็กซี่ใหม ่ ใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น 
ประกอบกำรกบักำรชะลอตวัในกำรออกรถใหมท่ัง้ในส่วนของบุคคลและนิตบิุคคล ท ำใหบ้รษิทัฯ บรกิำรจดัสนิเชือ่เชำ่ซื้อรถแท็กซี่มือ
สองให้กบัผูป้ระกอบกำรบุคคลเป็นหลกั และติดตำมสถำนกำรณ์ของสนิเชื่อกลุ่มนี้อย่ำงใกลช้ดิ อีกทัง้ยงัมกีำรปรบัหลกัเกณฑ์กำร
ติดตำมกำรรบัช ำระหนี้ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ พรอ้มออกท ำกำรส ำรวจตลำดอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อพฒันำกำรให้บรกิำรของ
บรษิทัอย่ำงต่อเนื่อง  

2.2.2)  ความเส่ียงด้านคณุภาพของลูกหน้ีและการไม่ตรวจสอบเครดิตบโูร  

 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกจิกำรใหส้นิเชือ่และสญัญำเช่ำซื้อกบักลุ่มลูกคำ้ที่ประกอบอำชพีอสิระซึง่มรีำยไดไ้มแ่น่นอน ท ำให้
ควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระของลูกคำ้บำงรำยที่อำจขำดควำมรูเ้กีย่วกบัวธิีกำรบรหิำรจัดกำรกบัรำยไดห้รอืขำดควำมรู้ควำม
เขำ้ใจที่ถูกต้องในกำรประกอบอำชพีผูข้บัขีร่ถแท็กซี่ เป็นเหตุท ำให้ลูกคำ้บำงรำยนัน้เกดิกำรผดินัดช ำระและกลำยเป็นหนี้เสยีจน
สง่ผลใหเ้กดิควำมสญูเสยีแกบ่รษิทัได ้

ทำงบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัเรือ่งกำรพจิำรณำคดัเลอืกลูกคำ้และมมีำตรกำรในข ัน้ตอนกำรอนุมตัสินิเชื่อเช่ำซื้อ
อย่ำงเขม้งวด โดยใชร้ะบบกำรวเิครำะห์สนิเชื่อเช่ำซื้อตำมเกณฑ์ Credit Scoring Model มำเป็นหลกัเกณฑ์ส ำคญัในกำรพิจำรณำ
อนุมตัสินิเชือ่ รวมถงึบรษิทัฯ มรีะบบกำรติดตำมดแูลกำรช ำระค่ำงวดอย่ำงรดักุม ซึง่เมือ่ลูกคำ้คำ้งช ำระค่ำงวดตัง้แต่งวดช ำระแรก 
ทำงบรษิทัฯ จะมมีำตรกำรกำรเรง่รดัเพื่อใหห้นี้คำ้งช ำระกลบัมำใหม้ำกและรวดเรว็ทีสุ่ด นอกจำกนี้บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคมุ กำร
ตรวจสอบ และกำรรำยงำนผลที่มีประสทิธิภำพ ท ำให้สำมำรถรำยงำนสถำนะลูกหนี้ไดทุ้กขณะ ซึ่งเป็นกำรป้องกนัควำมเสี่ยง
ดงักล่ำวไดใ้นระดบัหนึ่ง ประกอบกบั บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยกำรปรบัเงนิเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย ในกรณีลูกคำ้ผดินัดช ำระหนี้
ภำยในระยะเวลำ 6 เดอืน นบัจำกวนัเริม่สญัญำ ซึง่เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยขำยจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำปรบัตำมนโยบำย ดงันัน้ทำงเจำ้หน้ำที่
ฝ่ำยขำยและผูเ้ชำ่ซื้อจงึมกีำรตดิต่อสือ่สำรกนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

นอกจำกนี้ ทำงบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำโครงกำรต่ำงๆเพื่อใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจแก่ผูข้บัขีร่ถแทก็ซีท่ี่เป็นลูกคำ้ เพื่อส่งเสรมิกำร
สรำ้งโอกำสในกำรหำรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ ท ำใหส้ำมำรถน ำรำยไดม้ำช ำระค่ำงวดไดต้รงตำมก ำหนดและสรำ้งควำมมัน่คงให้กบัอำชีพผู้
ขบัขีร่ถแทก็ซี ่

อีกปัจจยัหนึ่งที่อำจมผีลกระทบเพรำะว่ำทำงจำกกำรที่ทำงบริษทัฯ ไม่มกีำรตรวจเช็คเครดติบูโรเหมอืนบำงบริษัทที่
ด ำเนินกำรอยู่ในทอ้งตลำดซึง่สำมำรถท ำใหเ้กดิช่องโหวเ่กีย่วกบัคุณภำพของลูกหนี้ได ้กล่ำวคอื หำกไมเ่ชค็เครดติบูโรอำจจะท ำให้
ลูกคำ้ส่วนใหญ่ที่เขำ้มำขอสนิเชื่อมเีกณฑ์ที่จะผดิช ำระสูงกว่ำลูกคำ้ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบเครดติบูโร แต่จำกกำรที่กลุ่มลูกค้ำของ
บรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นผูข้บัขีร่ถแท็กซี ่ซึง่จ ำนวนเงนิทีน่ ำมำวำงดำวน์เพื่อใชบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อนัน้มมีลูค่ำที่สงูและมคีวำมส ำคัญ
ต่อกำรด ำรงชพีของผูข้บัขีแ่ทก็ซี่ ดงันัน้แต่ละบุคคลจะพยำยำมช ำระค่ำงวดทีค่รบก ำหนด เพื่อรกัษำรถแท็กซีซ่ึ่งเป็นทรพัย์สนิของ
แต่ละบุคคลนัน้ และในดำ้นบรษิทั กำรที่บรษิทัฯ ไม่มกีำรตรวจเชค็เครดติบูโร ท ำให้บรษิทัสำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยที่สูงกวำ่
บรษิทัที่มกีำรให้สนิเชื่อแบบตรวจสอบเครดติบูโร ซึ่งส่วนต่ำงดงักล่ำว จะครอบคลุมมูลค่ำควำมเสยีหำยไดเ้กดิจำกกำรที่ลูกคำ้ไม่
สำมำรถผอ่นช ำระควำมเสีย่งจำกกำรไมส่ำมำรถติดตำมยดึหลกัประกนัได ้
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เนื่องจำกสนิทรพัย์ทีบ่รษิทัฯ ใหส้นิเชือ่เชำ่ซื้อนัน้เป็นสนิทรพัย์ทีส่ำมำรถเคลื่อนย้ำยไดอ้ย่ำงสะดวกและตวัผูท้ ำกำรเช่ำซื้อ
เองกม็กัจะมโีอกำสทีส่ำมำรถย้ำยที่อยู่ไดง้่ำย เป็นเหตุใหก้ำรประกอบธุรกจินี้มคีวำมเสีย่งที่อำจจะท ำให้บรษิทัฯ ไมส่ำมำรถติดตำม
ยดึรถแทก็ซีค่นืได ้ซึง่จะกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดม้กีำรตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรติดตำมทรพัย์สนิของบริษทัฯ บรษิทัฯ จึงไดม้กีำรติดตัง้
เครือ่ง GPS ลงในรถแทก็ซีท่ีท่ ำกำรให้สนิเชือ่เช่ำซื้อทุกคนัทีท่ ำสญัญำกบัทำงบรษิทัฯ  ซึง่ท ำใหบ้รษิทัสำมำรถท ำกำรติดตำมรถได้
ตลอดเวลำหำกเกดิเหตุกำรณ์ผดินดัช ำระอนัไปสูก่ำรตดิตำมยดึรถเกดิขึน้ 

2.2.3)  ความเส่ียงจากการขายทรพัยสิ์นท่ียึดมาได้ 

     บรษิทัฯ มนีโยบำยที่จะบอกเลิกสญัญำและยึดรถกลบัมำเมื่อลูกคำ้ผดินัดสญัญำอนัเนื่องจำกไม่น ำส่งค่ำงวดหรอืค้ำงคำ่
งวดสะสมตัง้แต่ 3 งวดติดต่อกนัขึ้นไปโดยในส่วนรถแท็กซี่ที่บรษิทัฯ ยึดคนืมำจะถูกน ำซ่อมและน ำไปขำยต่อในลกัษณะมือสอง 
รำคำทีข่ำยไดจ้ะขึน้อยู่กบัสภำพของรถแท็กซีท่ี่ถูกยึดคนืมำ ดงันัน้ จงึเกดิควำมเสีย่งที่บรษิทัจะเกดิผลขำดทุนทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์
กำรยึดรถแท็กซีป้่ำยแดง/มอืสองทีลู่กคำ้ผอ่นช ำระไดไ้ม่กีง่วดแลว้ถูกยดึหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ตกลงของบรษิทัฯ เนื่องจำก
ยอดหนี้คงเหลอืยงัคำ้งอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึง่ถงึแมว้ำ่รถที่ยึดมำไดน้ัน้จะอยู่ในสภำพดกีต็ำม แต่รำคำทีข่ำยไดก้จ็ะลดลงเมื่อเทียบ
รำคำกบัรถใหมป้่ำยแดงหรอืรถมอืสองทีซ่ื้อไปตอนแรก 

อย่ำงไรกต็ำมควำมเสีย่งจำกกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรขำยรถแทก็ซี่ทีย่ึดคนืมำของรถมอืสองนัน้ บรษิทัฯ มแีนวทำงกำร
ปรบัปรงุแกไ้ขมลูค่ำของกำรวำงเงนิดำวน์เพื่อทีจ่ะเสรมิควำมแขง็แกร่งของนโยบำยใหเ้หมำะสมแกลู่กคำ้ในระดบัต่ำงๆเพื่อป้องกนั
ควำมเสีย่งในกำรสูญเสยีมูลค่ำทรพัย์สนิอนัมสีำเหตุมำจำกกำรที่อตัรำลดลงของรำคำรถยนต์ตำมอำยุกำรใชง้ำน โดยเฉพำะเมื่อ
รถยนต์ป้ำยแดงทีม่กีำรขำยออกไปแลว้จะมรีำคำตลำดทีล่ดลงทนัท ีซึง่ทำงบรษิทัฯ ไดม้นีโยบำยในกำรพจิำรณำเรือ่งกำรใหว้ำงเงิน
ดำวน์รถเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งกำรลดลงของมูลค่ำรถอย่ำงชดัเจน ซึ่งท ำให้ฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ไม่ถูกกระทบหำกเกิด
เหตุกำรณ์ยดึรถเกดิขึน้  

2.2.4)  ความเส่ียงกรณีท่ีลูกค้าผอ่นช าระครบแต่ยงัไม่โอนกรรมสิทธ์ิ (รถสีเหลือง) 

 จำกขอ้มลูรถนิตบิุคคล (รถสเีหลอืง) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มสีญัญำทีลู่กคำ้ผ่อนช ำระครบเรยีบรอ้ยแต่ยงั
ไม่โอนกรรมสทิธิแ์ละยงัไม่ไดท้ ำสญัญำเขำ้ร่วมกบับรษิทัฯ จ ำนวน 9 สญัญำและจ ำนวน 3 สญัญำตำมล ำดบั ดงันัน้หำกรถแท็กซี่
ดงักล่ำวนี้เกิดประสบอุบตัิเหตุหรอืน ำไปก่อเหตุรำ้ยแรง ทำงบรษิทัฯ อำจจะต้องรบัควำมเสีย่งของกำรสูญเสยีหรืออำจจะต้อง
รบัผดิชอบต่อควำมคำ่เสยีหำยทีเ่กดิขึน้  

 อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเกีย่วกบัรถนิติบุคคลเพิ่มเตมิ เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งที่อำจจะเกดิกบับรษิทัฯ 
โดยก ำหนดใหลู้กคำ้ทีม่คีวำมประสงคจ์ะใชส้นิเชือ่รถนิตบิุคคล จะตอ้งท ำสญัญำเขำ้รว่มใชช้ือ่บรษิทัฯ ทนัททีีม่กีำรออกรถจำกบรษิทั
ฯ  ส ำหรบัลูกคำ้ทีเ่ป็นแทก็ซีน่ิตบิุคคลทีย่งัไม่ครบก ำหนดอำยุสญัญำ บรษิทัฯ ไดป้ระสำนงำนกบัลูกคำ้ใหเ้ขำ้ท ำสญัญำเขำ้รว่มใชช้ื่อ
บรษิทัฯ ดว้ย นอกจำกนี้ ทำงบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดวธิีด ำเนินกำรส ำหรบักรณีลูกค้ำที่ผ่อนช ำระครบแต่ยงัไม่โอนกรรมสทิธิไ์ว ้ โดย
ก ำหนดใหเ้จำ้หน้ำทีฝ่่ำยทะเบยีนติดต่อลูกคำ้ทุกชอ่งทำง ทัง้ทำงโทรศพัท์ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน หำกไมส่ำมำรถติดต่อลูกคำ้ได ้
ทำงผูบ้รหิำรไดก้ ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบยีนตดิต่อกบัเจำ้หน้ำที่กรมขนส่ง เพื่อด ำเนินกำรขอระงบักำรใชป้้ำยทะเบยีนแทก็ซี่
ดงักล่ำว ซึง่จะเป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีจ่ะกระทบกบับรษิทัฯ ได ้เนื่องจำกเมือ่แจง้ระงบักำรใชป้้ำยทะเบยีนแล้ว หำกมบีคุคลใด
น ำรถแทก็ซีท่ีใ่ชป้้ำยทะเบยีนดงักล่ำวไปใช ้บคุคลนัน้ๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบผลของกำรใชร้ถนัน้ๆ ทุกกรณี  

2.2.5)  ความเส่ียงจากการทจุริตของพนักงานในการให้สินเช่ือ 
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 สบืเนื่องจำกบรษิทัฯ มกีระบวนกำรภำยในส ำหรบักำรตรวจสอบบุคคลเพื่อให้คะแนนประกอบกำรพิจำรณำในกำรให้
สนิเชือ่ ซึง่ถำ้หำกผูม้ำขอสนิเชือ่เป็นผูท้ีรู่จ้กักบัพนกังำนบรษิทัแลว้ อำจเกดิเหตุกำรณ์ทีพ่นกังำนผูน้ัน้ท ำกำรประเมนิอนัเป็นเทจ็ ท ำ
ให้ผูข้อสนิเชื่อไดค้ะแนนตำม Credit Scoring Model สูงกว่ำควำมเป็นจรงิ ซึ่งจะเป็นผลท ำให้กำรให้สนิเชื่ออำจมคีวำมผดิพลำด
น ำไปสู่กำรเสยีโอกำสในกำรแสวงหำรำยไดข้องบรษิทัอนัเนื่องจำกกำรคดิค่ำดอกเบี้ยที่ต ่ำเกนิไป หรอือำจเกดิควำมผดิพลำดซึ่ง
น ำไปสู่กำรสูญเสยีสนิทรพัย์ถ้ำผูข้อสนิเชื่อมลีกัษณะไมผ่่ำนตำมเกณฑ์ที่ประเมนิและไม่สำมำรถท ำกำรผอ่นช ำระเงนิค่ำงวดตำมที่
ตกลงเอำไวไ้ด ้

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวโดยกำรก ำหนดใหพ้นักงำนทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบัผูข้อสินเชื่อ
ไมม่สีทิธใินกำรรว่มกำรพจิำรณำกำรให้สนิเชือ่ อนัจะท ำใหก้ำรพจิำรณำกำรให้สนิเชือ่เป็นอิสระปรำศจำกเหตุกำรณ์อนัซึง่จะน ำไปสู่
กำรท ำทุจรติได ้นอกจำกนี้ บรษิทัยงัมกีำรท ำระบบ Credit Scoring Model ทีพ่จิำรณำจำกสองฝ่ำยทีเ่ป็นอิสระจำกกนั คอื ฝ่ำยขำย
และกำรตลำด และฝ่ำยปฏบิตักิำร ซึง่คณะกรรมกำรสนิเชื่อสำมำรถพจิำรณำกำรอนุมตัิสนิเชือ่ไดจ้ำกขอ้มลูทัง้สองฝ่ำย ซึง่ถำ้หำกมี
ควำมไมส่อดคลอ้งเกดิขึน้ จะมกีำรเรยีกประชมุเพื่อพจิำรณำหำสำเหตุในกำรอนุมตัสินิเชือ่เป็นรำยๆไป 

2.2.6)  ความเส่ียงการทจุริตในการท าธรุกรรมทางการเงิน 

 สบืเนื่องจำกบรษิทัฯ ท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิเป็นจ ำนวนมำก มกีระแสเงนิสดไหลเวยีนตลอดเวลำท ำใหอ้ำจเกดิช่องทำง
ในกำรที่พนักงำนอำจยักยอกเงนิออกจำกระบบหรือท ำกำรทุจรติในรูปแบบอื่นใดก็เป็นได ้ บรษิทัฯ ไดม้รีะบบกำรตรวจสอบที่
เขม้งวดและรดักุมเพื่อป้องกนัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวแล้ว แต่อย่ำงไรกต็ำม หำกเกดิกำรทุจริตจะท ำให้เกิดควำมสูญเสยีแก่ผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำงหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

 บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึเหตุกำรณ์ที่อำจน ำไปสู่ควำมสญูเสยีของผูถ้อืหุ้นเป็นอย่ำงด ีจงึไดม้กีำรวำงระบบควบคุมภำยใน
อย่ำงเขม้งวด โดยกำรวำงนโยบำยระบบตรวจสอบและสอบทำนกำรท ำงำนระหว่ำงฝ่ำยกำรเงนิและฝ่ำยบญัชซีึง่ตอ้งมกีำรอนุมตัิ
ตำมล ำดบัข ัน้ตอนตำมคูม่อืกำรปฏบิตังิำน ท ำใหก้ำรท ำงำนของทัง้สองฝ่ำยมกีำรตรวจสอบและสอบทำนกนัเสมอ และสำมำรถตรวจ
พบควำมผดิปกติทีเ่กดิขึน้ทัง้ทีต่ ัง้ใจกด็ ี ไมต่ัง้ใจกด็ ีทีอ่ำจน ำไปสูค่วำมสญูเสยีในทรพัย์สนิของบรษิทัฯได ้นอกจำกนี้ บรษิทัฯ เองก็
ไดม้กีำรใชน้วตักรรมต่ำงๆเพื่อท ำใหธุ้รกรรมทำงกำรเงนิมคีวำมโปรง่ใสและรวดเรว็สะดวกต่อลูกคำ้ เชน่ กำรออกบตัรตดัคำ่งวดเช่ำ
ซื้อกบัธนำคำรพำณิชย์ เพื่อใหลู้กคำ้สำมำรถน ำเงนิช ำระค่ำงวดฝำกโดยตรงกบัธนำคำร ซึง่ลดข ัน้ตอนทีบ่รษิทัจะตอ้งจดัเกบ็เงนิและ
น ำสง่ธนำคำรซึง่อำจเป็นควำมเสีย่งได ้ เป็นตน้ 

2.2.7)  ความเส่ียงจากการเข้ามาควบคมุและก ากบัดแูลของภาครฐั 

 ปัจจุบนัธุรกจิสนิเชือ่เชำ่ซื้อไม่อยู่ภำยใต้กฎหมำยเฉพำะและไมม่ขีอ้จ ำกดัจำกหน่วยงำนใดของภำครฐั หรอื ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย เวน้แต่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค (“สคบ.”) ซึง่เขำ้มำก ำกบัดแูลสญัญำเชำ่ซื้อเพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรม
ต่อผูบ้รโิภค และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง คอื กฎหมำยแพ่งพำณิชย์ และกฎหมำยคุม้ครองผูบ้รโิภค เรือ่งประกำศใหธุ้รกจิเชำ่ซื้อรถยนต์
และรถจกัรยำนยนต์เป็นธุรกจิที่ควบคุมสญัญำ ซึ่งบรษิทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัและท ำตำมกฎหมำยดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดัโดยใช้
สญัญำเชำ่ซื้อตำมแบบมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด อย่ำงไรกต็ำม หำกในอนำคตภำครฐัพจิำรณำเขำ้มำก ำกบัดแูลผูป้ระกอบธุรกจิ
สนิเชือ่เชำ่ซื้อ เพื่อควบคมุใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั อำจจะสง่ผลกระทบในทำงลบต่อทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในธุรกจิดงักล่ำว  

 อนึ่ง บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำกำรเขำ้มำก ำกบัดูแลภำครฐัในอนำคตจะไม่สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำงมี
นยัส ำคญั ในทำงกลบักนั หำกในอนำคตภำครฐัเขำ้มำควบคมุกจิกำรประเภทเช่ำซื้อมำกขึน้ บรษิทัฯ คำดวำ่กำรควบคมุดงักล่ำวจะ
เป็นกำรกดดนัต่อผูป้ระกอบกำรทีย่งัไม่มรีะบบกำรท ำงำนทีเ่ป็นมำตรฐำน และเป็นกำรสรำ้งก ำแพงป้องกนัมใิห้มผีูป้ระกอบกำรรำย
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ใหมเ่ขำ้มำในธุรกจิประเภทนี้ไดง้่ำยเหมอืนเชน่ในอดตี ทัง้นี้ ขอ้มลู ณ ปัจจุบนัยงัไมม่กีำรบง่ชีว้่ำบรษิทัฯ จะตอ้งท ำกำรขึน้ทะเบยีน
กบั “สคบ.” จึงยงัไม่มคีวำมเสีย่งจำกกำรเขำ้มำควบคุมของภำครฐั และบรษิทัฯ ไดเ้ป็นสมำชกิของสมำคมธุรกจิเช่ำซื้อไทยซึ่งมี
สมำชกิเป็นผูป้ระกอบธุรกจิเช่ำซื้อช ัน้น ำของประเทศ อำทิเช่น บรษิทัลิสซิ่งของธนำคำรพำณิชย์ช ัน้น ำต่ำงๆ บรษิทัลิสซิ่งของผู้
จ ำหน่ำยรถต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งท ำให้บรษิทัฯ รบัทรำบข่ำวครำวและกฎเกณฑ์ที่อำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำอนัท ำให้บรษิทัฯ 
สำมำรถเตรยีมแผนกำรทีจ่ะรบัมอืต่อกำรเปลีย่นแปลงไวล้่วงหน้ำได ้

 นอกจำกนี้ จำกแนวทำงกำรก ำกบัดูแลธุรกจิสนิเชื่อที่มทีะเบยีนรถเป็นประกนัของธนำคำรแห่งประเทศไทย เมื่อ เดอืน
กนัยำยน 2561 นัน้ บรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัผลกระทบจำกแนวทำงก ำกบัดงักล่ำว และบรษิทัไมไ่ดด้ ำเนินธุรกจิจ ำน ำเล่มทะเบยีน เนื่องจำก
บรษิทัฯ ที่จะเขำ้ขำ่ยตำมแนวทำงกำรก ำกบันี้ ต้องเป็นบรษิทัที่ประกอบธุรกจิสนิเชื่อจ ำน ำเล่มทะเบยีนโดยใชเ้ล่มทะเบยีนรถยนต์ 
รถจกัรยำนยนต์ รถเพื่อกำรเกษตร รถบรรทุก หรอืรถประเภทอื่นๆ มำเป็นหลกัประกนั โดยจะมกีำรท ำสญัญำโอนรถล่วงหน้ำ
ระหว่ำงผูข้อสนิเชื่อและผูใ้ห้สนิเชื่อ โดยที่ตวัรถยงัคงอยู่ที่ผูข้อสนิเชื่อ และเมื่อผูข้อสนิเชื่อช ำระเงนิต้นพรอ้มดอกเบี้ยครบ ผูใ้ห้
สนิเชือ่จะคนืเล่มทะเบยีนรถดงักล่ำวแกผู่ข้อสนิเชือ่และยกเลกิสญัญำโอนลอย  

 ในชว่งทีผ่ำ่นมำ ทำงภำครฐัไดก้ ำหนดใหต้อ้งเปิดเผยอตัรำดอกเบีย้คดิลด (Effective Rate) ในสญัญำของลูกคำ้ให้ทรำบ
นัน้ ทำงบริษัทฯ ได้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยดงักล่ำวอยู่แล้ว และบริษัทฯ ได้มีกำรเปิดเผยอัตรำดอกเบี้ยและรำยละเอียดที่
เกีย่วขอ้งในสญัญำอย่ำงครบถว้นแลว้ 

 ส ำหรบัแนวทำงกำรแกไ้ขของบรษิทัฯ หำกรฐับำลมกีำรออกกฎหมำยใหม่มำบงัคบัใช ้ โดยทำงบรษิทัฯ มแีผนกำรรบัมอื
กบักฎหมำยทีอ่อกใหมจ่ำกทำงภำครฐัดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทัฯ จะท ำกำรศกึษำในเชงิลกึกบักฎหมำยทีค่ำดวำ่จะมผีลบงัคบัใชห้รอืกฎหมำยทีค่ำดว่ำจะมผีลกระทบกบับรษิทั
หำกวำ่มกีำรประกำศใช ้

2. บรษิทัฯ จะประเมนิเพื่อหำผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัทำงบรษิทัฯ ไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

      บรษิทัฯ จะหำแนวทำงแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบของกฎหมำยทีจ่ะสง่ผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  โดยอำจจะมี
กำรปรบัปรุงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดใหม่หรือเพิ่มช่องทำงให้บริกำรในรูปแบบอื่นเพื่อให้ผลประกอบกำรและกำรด ำเนินงำนของ      
บรษิทัฯ ไมห่ยุดชะงกั 

2.2.8)  ความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนของภาครฐัช่วง โควิด-19 

  สบืเนื่องจำกเมื่อปี 2562  ประเทศไทยประสบปัญหำเชื้อไวรสัโควดิ-19 แพร่ระบำดเป็นวงกวำ้งทัว่ทัง้ประเทศ ท ำให้
ระบบเศรษฐกจิของประเทศหยุดชะงกัอนัเนื่องมำจำกนโยบำยของทำงภำครฐัที่ออกมำตรกำร Lock down กำรขอควำมร่วมมือ        
Work from home เพื่อยบัยัง้กำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท ำใหก้ลุ่มรถสำธำรณะรบัจ้ำงไดร้บัผลกระทบโดยตรงเนื่องจำก
ไม่มผีูค้นออกมำท ำงำนหรอืเดนิทำงสญัจรท ำใหร้ำยไดใ้นกำรหำเลี้ยงชพีลดน้อยถอยลงรวมถึงกำรช ำระค่ำงวดทีต่้องช ำระในทุกๆ
เดอืน เมือ่ทำงภำครฐัรบัทรำบขำ่วสำรจำกกำรประทว้งจำกคนกลุ่มนี้เพื่อขอควำมชว่ยเหลอืในดำ้นกำรสง่ช ำระคำ่งวดไมไ่หวรถก ำลงั
จะถูกยึด ภำครฐัรวมถึงธนำคำรแห่งประเทศไทยจึงไดอ้อกมำตรกำรใหก้ำรช่วยเหลอื กบักลุ่มลูกคำ้ที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงเชน่ 
กำรพกัช ำระหนี้ กำรพกัช ำระเงนิต้น กำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ และกำรชว่ยเหลือรูปแบบอื่นๆและกำรรอ้งขอให้บรษิทัไฟแนนซ์ต่ำงๆ
ใหค้วำมรว่มมอืตำมมำตรกำรทีอ่อกมำ ตำมสถำนกำรณ์ของกำรแพร่ระบำดในแต่ละช่วง รวมถงึกำรรวมตวักนัของกลุ่มรถแท็กซี่ที่
เพื่อกดดนัให้ผูป้ระกอบกำรช่วยเหลือนอกเหนือจำกที่ภำครฐัก ำหนด ทำงบรษิทัฯ เองกไ็ม่ไดน้ิ่งนอนใจ ไดม้กีำรออกมำตรกำรให้
กำรช่วยเหลือที่มำกกว่ำเกณฑ์ของภำครฐัที่ออกมำเพรำะทำงบรษิทัมองว่ำกลุ่มรถรบัจำ้งสำธำรณะคอืหวัใจของบรษิทัซึ่งเป็นฐำน
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ลูกคำ้กลุ่มใหญ่ เพื่อใหลู้กคำ้ไดป้ระคองสถำนกำรณ์ผำ่นชว่งไวรสัโควดิ – 19 ระบำดไปใหไ้ด ้รวมถงึกำรชะลอในเรือ่งของกำรยึดรถ 
กำรฟ้องบงัคบัหนี้ต่ำงๆ  ทัง้นี้ในกำรให้กำรช่วยเหลือกบักลุ่มลูกคำ้ทีไ่ดร้บัผลกระทบ ทำงบรษิทัในฐำนะผูป้ระกอบกำรเองกไ็ดร้บั
ผลกระทบโดยตรงเช่นกนั จำกเหตุกำรณ์ในครัง้นี้ เนื่องจำกกำรช ำระค่ำงวดที่น้อยลงตำมล ำดบัอนัเนื่องมำจำกมำตรกำรให้ก ำร
ช่วยเหลือเรื่องกำรพกัช ำระหนี้ กำรพกัช ำระเงนิต้น หรอืกำรช่วยเหลืออื่นๆ แต่ทำงบรษิทัเองยงัต้องแบกรบัภำระค่ำใชจ้่ำยจำก
เงนิเดอืนพนักงำนค่ำใชจ้่ำยอื่นๆอีกมำกมำย เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งเรื่องกำรรบัช ำระค่ำงวดหำกมีกำรใช้นโยบำยพกัช ำระหนี้
ทัง้หมด ทำงบรษิทัฯ จงึไดม้มีำตรกำรณ์ให้กำรช่วยเหลอืเพิม่เตมิทีแ่ตกต่ำงกนัตำมก ำลงัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกค้ำใน
แต่ละรำยตัง้แต่น้อยไมจนถึงมำก เช่นกำรพกัช ำระหนี้ส ำหรบักลุ่มที่ไดร้บัเชื้อโดยตรงรวมถึงกลุ่มเสีย่ง กำรช ำระค่ำงวดขัน้ต ่ำที่ 
4,000 บำท 6,000 บำท กำรช ำระคนืที ่  20 % 50 %  กำรปรบัปรุงโครงสรำ้งหนี้ รวมถงึกำรจ่ำยดมีเีงนิคนื ส ำหรบักลุ่มลูกค้ำที่ยงั
สำมำรถท ำตำมเงือ่นไขไดผ้ลกระทบทีต่ำมมำจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19ที ่หลกีเลีย่งไมไ่ดค้อื  

1. กำรปิดกจิกำรของอู่รถเชำ่จ ำนวนมำกทีไ่มส่ำมำรถแบกรบัภำระไหว  
2. กำรคนืรถทีม่มีำกกว่ำชว่งสถำนกำรณ์ปกติ 
3. กลุ่มลูกคำ้หนัไปประกอบอำชพีอื่นแทนกำรขบัแทก็ซี ่ 
4. รำคำรถมอืสองในทอ้งตลำดต ่ำกว่ำปกตเินื่องจำกมรีถเป็นจ ำนวนมำกจำกรถยดึ/รถคนื  
5. เจำ้ของกจิกำรขำดสภำพคล่องเนื่องจำกกำรรบัช ำระหนี้ลดลง  

2.3 ความเส่ียงด้านการเงิน บริษทัและบริษทัย่อย 

 2.3.1 ความเส่ียงจากการจดัหาแหล่งเงินทนุ 
 เนื่องจำกกำรท ำธุรกจิกำรใหส้นิเชือ่เช่ำซื้อของบรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งนิทุนเป็นจ ำนวนมำก แหล่งเงนิทุนทีส่ ำคญั

แหล่งหนึ่งของบรษิทัฯ คอื กำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิ ซึง่กำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อน ำมำด ำเนินธุรกจินัน้จ ำเป็นต้อง
มหีลกัทรพัย์ในกำรค ้ำประกนั ซึง่บรษิทัฯ จงึไดม้กีำรน ำสญัญำเช่ำซื้อบำงส่วนของบรษิทัฯ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้ืมจำกสถำบนั
กำรเงนิดงักล่ำว จึงท ำให้บรษิทัฯ มคีวำมเชื่อมัน่ว่ำ บรษิทัฯ ยงัคงมคีวำมสำมำรถในกำรจดัหำแหล่งเงนิทุนเพื่อน ำมำใชใ้นกำร
ด ำเนินธุรกิจให้สนิเชื่อเช่ำซื้อได้อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ บริษัทฯ ยังคงหำแหล่งเงนิทุนที่มีควำม
เหมำะสม ทีจ่ะท ำใหเ้กดิตน้ทุนกำรจดัหำเงนิทุนของบรษิทัฯ ต ่ำทีส่ดุ เพื่อลดภำระในกำรจ่ำยช ำระตน้ทุนเงนิทุน 

 2.3.2  ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึน้ของอตัราดอกเบีย้ 

  ต้นทุนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรกูย้ืมเงนิจำกสถำบนักำรเงนิ จำกบุคคลหรอืกจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั 
และจำกบคุคลอื่น ดงันัน้ หำกอตัรำดอกเบี้ยปรบัตวัเพิม่ขึน้ บรษิทัฯ จะมภีำระตน้ทุนทำงกำรเงนิที่เพิ่มขึ้น ซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อ
ผลกำรด ำเนินกำรของบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ตระหนกัถงึผลกระทบจำกควำมเสีย่งดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ ในกำรก ำหนด
อตัรำดอกเบี้ยในสญัญำเช่ำซื้อ บรษิทัฯ ต้องพิจำรณำจำกต้นทุนในกำรจดัหำรถทัง้หมดซึ่งรวมถงึต้นทุนทำงกำรเงนิก่อน เพื่อลด
ควำมเสีย่งดงักล่ำว อกีทัง้บรษิทัฯ พยำยำมทีจ่ะหำแหล่งเงนิทุนทีม่อีตัรำดอกเบีย้ต ่ำ เพื่อลดตน้ทุนเงนิทุนของบรษิทัฯ อยู่เสมอดว้ย
กำรเปรยีบเทียบอตัรำดอกเบี้ยเงนิกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงนิหลำยแห่ง นอกจำกนี้ กำรจดัหำเงนิทุนเพิ่มเติมจำกส่วนของทุนของ
บรษิทัฯ ดว้ยกำรเสนอขำยหุน้ใหแ้กป่ระชำชนมสีว่นชว่ยลดภำระหนี้และควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ลงได ้ ดงันัน้
บรษิทัฯ จงึมคีวำมเชือ่ม ัน่วำ่ ควำมเสีย่งดงักล่ำวจะไมส่ง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั 

 2.3.3 ความเส่ียงจากการใช้เงินกู้ระยะสัน้เพ่ือมาท าธรุกิจในระยะยาว  

   บรษิทัฯ มกีำรกูย้มืเงนิจำกตัว๋สญัญำใชเ้งนิ (P/N) ระยะสัน้ จ ำนวน 261 ลำ้นบำท จำกสถำบนักำรเงนิ ซึง่เงนิกูย้มืระยะสัน้
ดงักล่ำวกูย้มืมำใชเ้พื่อเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนภำยในกจิกำร ทัง้นี้ในสว่นของเงนิทุนทีน่ ำมำใชใ้นกำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่เช่ำซื้อ บรษิทัฯ 
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ไดจ้ดัหำเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและบคุคลอื่น โดยมกีำรน ำสญัญำเช่ำซื้อทีเ่กดิขึน้บำงส่วนไปใชใ้นกำรค ้ำประกนัวงเงนิ
กูร้ะยะยำว ซึง่ระยะเวลำกำรช ำระเงนิกูร้ะยะยำวนัน้ จะสอดคลอ้งกบัอำยุของสญัญำเช่ำซื้อ จงึไมเ่กดิควำมเสีย่งในควำมไมส่อดคล้อง
ระหวำ่งแหล่งทีใ่ชใ้นกำรจดัหำแหล่งเงนิทุนกบัแหล่งทีใ่ชไ้ปของเงนิทุนแต่อย่ำงใด 

2.4 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

 ความเส่ียงจากการมีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มครอบครวัยงค์สงวนชยั  ถอืหุน้รวมกนัในบรษิทัฯ เป็นจ ำนวนรอ้ยละ 42.24 ของทุนจด
ทะเบยีนทีอ่อกและรบัช ำระแลว้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯไดม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่เป็นกรรมกำรอสิระจ ำนวน  4 ท่ำน 
จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 9 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำทีป่กป้องสว่นไดเ้สยีของผูถ้อืหุน้รำยย่อย ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้วำ่
กำรบรหิำรงำนภำยในบรษิทัฯจะเป็นไปอย่ำงโปรง่ใส 

การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน 

เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ำกดั(มหำชน) และบรษิทัย่อยพฒันำและเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัฯ จงึ
มุง่ม ัน่ด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมขอบเขตกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืดว้ยกำรสรำ้งคุณค่ำใหย้ัง่ยนืทัง้ระยะยำวสัน้และระยะยำว มกีำรยดึมัน่
ในกำรบรหิำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภบิำลโดยค ำนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภำคสว่น อกีทัง้ยงัสนบัสนุนใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีมสี่วนร่วมใน
กำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มหรอื CSR ตำมหลกัสำกล  โดยมหีลกักำรคอื 

1. ไมท่ ำกำรพจิำรณำนโยบำยทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิผลประโยชน์อย่ำงยัง่ยืนแกบ่รษิทัฯ 
2. ไมท่ ำกำรพจิำรณำนโยบำยทีเ่ป็นกำรเพิม่ผลประโยชน์ระยะสัน้แลกกบัผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในระยะยำว 
3. พจิำรณำเรือ่งกฎหมำยและระเบยีบขอ้ปฏบิตัทิีอ่ำจมผีลต่อกำรด ำเนินงำนธุรกจิของบรษิทัในอนำคตและมกีำรวำง

แผนกำรใหบ้รษิทัไดป้ฏบิตัติำมขอ้ระเบยีบนัน้ๆ 
4. ก ำกบัดแูลกจิกำรใหม้คีวำมพรอ้ม ควำมช ำนำญ ในกจิกำรของบรษิทัฯ และมพีฒันำกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหบ้รษิทัฯ มี

กำรพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของกจิกำร 
5. ก ำหนดรปูแบบกำรด ำเนินกจิกำรทีเ่ป็นผลดตี่อทุกฝ่ำยเพื่อสรำ้งคณุค่ำใหแ้กก่จิกำรและพฒันำสงัคมทีบ่รษิทัฯ ประกอบธุรกจิ

ดว้ย 
6. จดัใหม้กีำรทบทวนและพฒันำกำรใชท้รพัยำกรใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล เพื่อควำมยัง่ยนืในกำร

ด ำเนินงำนทัง้ต่อบรษิทัฯ และสงัคม โดยทรพัยำกรในทีน่ี้ครอบคลุมถงึ แต่ไมจ่ ำกดั ทรพัยำกร 6 หมวด ไดแ้ก ่ 
      กำรเงนิ กำรผลติ ภมูปัิญญำ บุคลำกร สงัคมและควำมสมัพนัธ์ และธรรมชำติ 

  คณะกรรมกำรบรษิทัจะตดิตำมกำรท ำงำนของบรษิทัฯ ใหด้ ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื ไมเ่หน็แกผ่ลก ำไรระยะสัน้ทีอ่ำจท ำให้
ธุรกจิของบรษิทัฯ เสยีหำยดว้ยวธิีกำรต่ำงๆ เช่น กำรใชค้วำมระมดัระวงัในกำรพิจำรณำอนุมตัิกำรลงทุน กำรกูย้ืม กำรลงทุนใน
ธุรกจิต่ำงๆ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะท ำกำรซกัถำมรำยละเอยีดต่ำงๆในกำรพจิำรณำอนุมตัริำยกำรต่ำงๆ เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่กำรท ำ
ธุรกรรมต่ำงๆนัน้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในระยะยำว      

นอกจำกนี้ ดว้ยสภำวะธุรกจิในปัจจุบนัที่มกีำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ กำรเขำ้มำของปัจจยัแวดล้อมต่ำงๆที่อำจมี
ผลกระทบต่อบรษิทัฯมำกขึน้ ท ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งมกีำรประชมุเพื่อหำรอืรว่มกบัผูบ้รหิำรอยู่ตลอดเวลำ เพื่อเตรยีมพรอ้ม
ที่จะรบัมอืกบัควำมเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่ำงทนัเวลำและเหมำะสม ทัง้นี้ บรษิทัฯ สำมำรถเป็นผูน้ ำดำ้นกำรเปลี่ยนแปลงหำกมคีวำม
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พรอ้มและควำมเหมำะสมทีจ่ะสำมำรถท ำไดเ้พื่อประโยชน์แก่บรษิทั ลูกคำ้ คูค่ำ้ และสงัคม  โดยบรษิทัฯ จะสง่เสรมิกำรใชน้วตักรรม
และเทคโนโลยีใหม่มำใชใ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยยงัคงอยู่บน
พื้นฐำนของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัไดส้ง่เสรมิใหม้กีำรสือ่สำร และเสรมิสรำ้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ สะทอ้น
อยู่ในกำรตดัสนิใจและกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในทุกระดบั จนกลำยเป็นวฒันธรรมในองค์กร และพิจำรณำควำมเหมำะในกำร
เปิดเผยขอ้มลูกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัช ัน่ กำรปฏบิตัติ่อพนักงำนและผูม้ ีส่วน
ไดเ้สยี ซึง่รวมถงึกำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรม และกำรเคำรพสทิธมินุษยชน รวมทัง้ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

       ความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ย่อมเกีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีหลำยกลุ่ม ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ ลูกคำ้ คูค่ำ้ คูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ เจำ้หนี้ 
พนกังำนไปจนถงึชมุชนสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่แต่ละกลุ่มย่อมมคีวำมตอ้งกำรทีแ่ตกต่ำงกนั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำย
ควำมรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของแต่ละกลุ่มดงันี้ 

1. การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น 
   นโยบาย :  สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิ ัน้พื้นฐำนของตน และมุง่ม ัน่ในกำรสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูถ้อืหุ้นโดย

 ค ำนึงถึงกำรเจรญิเติบโตอย่ำงยัง่ยืน สรำ้งมูลค่ำเพิ่มและให้ผลตอบแทนทีเ่หมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ด ำเนิน
 ธุรกจิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
  

 แนวปฏิบติัท่ีดี 
1) ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคนจะตอ้งปฏบิตัหิน้ำที่ดว้ยควำมซื่อสตัย์สจุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เอำใจใส ่และมี

วสิยัทศัน์กวำ้งไกล ไมห่ำผลประโยชน์ใหต้นเองและพวกพอ้ง จำกขอ้มลูขององคก์รซึง่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อ      
      สำธำรณะและไมเ่ปิดเผยขอ้มลูควำมลบัขององคก์รต่อบคุคลภำยนอก รวมทัง้ไมด่ ำเนินกำรใดๆ อนัเป็น   
                ลกัษณะทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน 

2) ไม่หำประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูเ้กีย่วขอ้งโดยใชข้อ้มลูภำยในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ และไม่เปิดเผย
ขอ้มลูควำมลบัทำงธุรกจิอนัจะน ำมำซึง่ผลเสยีของกลุ่มบรษิทั ต่อบคุคลภำยนอก 

3) เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้หนึ่งคนหรอืหลำยคนซึง่ถอืหุน้ตำมเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนดสำมำรถเสนอเรือ่งบรรจุเป็น
ระเบียบวำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ำเหมำะสม เพื่อเข้ำรบักำรพิจำรณำคัดเลือกเป็น  
กรรมกำรของบรษิทั ไดล้่วงหน้ำกอ่นกำรประชมุผูถ้ือหุน้ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน
จะพจิำรณำกลัน่กรองควำมเหมำะสม และน ำเสนอขอควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป 

4) ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกำร เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ มสีถำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนที่ด ีและมกีำร
น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบรษิทัฯ ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงนิ กำรบญัชแีละรำยงำนอื่นๆ 
โดยสม ่ำเสมอและครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ โดยผำ่นชอ่งทำงต่ำงๆ เชน่ กำรแจง้ขอ้มลูผำ่นทำงเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัฯ กำรประกำศทำงหนงัสอืพมิพ์ หรอืกำรสง่จดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

5) รำยงำนให้ผูถ้ือหุ้นทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนำคตของบรษิทั ฯ ทัง้ในดำ้นบวกและด้ำนลบ      
ซึง่ตัง้อยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุมผีลอย่ำงเพยีงพอ 



               ส่วนท่ี 1  
  การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน  

 

    47 | รายงานประจ าปี 2564 (56 -1 One Report) 
   

6) ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทัฯ ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ
หรอืด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 

7) บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

2. การปฏิบติัต่อบคุลากรในองคก์ร 
    นโยบาย : ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนจะต้องปฏบิตัติ่อกนัอย่ำงยุติธรรม บรหิำรงำนโดยควำมไมล่ ำเอยีง สนับสนุน

 ใน กำรสรำ้งศกัยภำพในควำมกำ้วหน้ำและเพิม่ประสทิธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรในองค์กรรวมทัง้
 สง่เสรมิใหทุ้กคนมคีวำมเขำ้ใจในเรือ่งจรรยำบรรณทีพ่นักงำนต้องพงึปฏบิตั ิ จดัสวสัดกิำรให้พนักงำนอย่ำง
 เหมำะสมและปฏบิตัิต่อพนักงำนใต้บงัคบับญัชำและพนักงำนในระดบัเดยีวกนัด้วยควำมสุจรติใจ รบัฟัง
 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอย่ำงมเีหตุผล 

     แนวปฏิบติัท่ีดี 
1) ปฏบิตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้งกบัพนักงำนและหลกักำรเกีย่วสทิธิมนุษยชนขัน้พื้นฐำนตำม

เกณฑ์สำกล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะ ชำติตระกูล 
สถำนศกึษำ หรอืสถำนะอื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรปฏบิตัิงำนรวมทัง้ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็น
ปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย์ 

2) ผูบ้งัคบับญัชำทุกคนมหีน้ำที่ในกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลภำยในหน่วยงำนของตน ตำมระบบและแนว
ทำงกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของบรษิทั และบรหิำรงำนโดยหลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่ง
อำจมผีลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำทีก่ำรงำนของพนกังำน 

3) บรหิำรจดักำรทรพัยำกรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ / เป้ำหมำยธุรกจิ และจดัวำงระบบและ
กระบวนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลให้เทียบเคยีงได้กบัธุรกจิชัน้น ำ โดยมคีวำมชดัเจน โปร่งใส ยุติธรรม 
เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัทัง้กลุ่มบรษิทั 

4) กำรพฒันำทรพัยำกรบคุคลเป็นเรือ่งขององคก์ร ผูบ้งัคบับญัชำ และพนกังำนทุกคนดงันี้ 
• ผู้บงัคบับญัชำมีหน้ำที่วำงแผน ติดตำม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลับและสนับสนุนกำรพัฒนำ

พนกังำนอย่ำงเสมอภำค 
• พนกังำนมโีอกำสเท่ำเทยีมกนัในกำรพฒันำทกัษะและควำมสำมำรถของตนเอง 
• บรษิทัฯ จะคดัสรรและสรำ้งคนด ีคนเกง่ ทีม่พีฤตกิรรมในกำรท ำงำนอย่ำงมอือำชพี และพฒันำควำมรู้

ควำมสำมำรถใหม้ปีระสทิธภิำพในหน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบอย่ำงต่อเนื่อง 
5) ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแกพ่นกังำน โดยควำมกำ้วหน้ำในอำชพี ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่ำง ๆ ขึน้อยู่

กบัคุณภำพ ผลส ำเรจ็ของงำนทศันคต ิและศกัยภำพของพนกังำน 
6) กำรแต่งตัง้และโยกยำ้ย รวมถึงกำรให้รำงวลัและกำรลงโทษพนกังำนกระท ำดว้ยควำมเสมอภำค สุจรติใจ 

และตัง้อยู่บนพื้นฐำนของควำมรูค้วำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม รวมทัง้กำรกระท ำหรอืกำรปฎิบตัขิอง
พนกังำนนัน้ๆ 

7) สนับสนุนกำรจัดตัง้ชมรมของพนักงำนภำยในของบรษิัท โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์   
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในกำรกลุ่มพนักงำน ตลอดจนกำรจดักจิกรรมเชื่อมควำมสมัพันธ์กบัองค์กรและ
ชมุชนภำยนอก 

8) ส่งเสรมิให้พนักงำนมคีุณภำพชวีติในกำรท ำงำน มคีวำมปลอดภยั และอำชวีอนำมยัที่ด ีตลอดจนจดักำร
ดแูลสถำนทีท่ ำงำนใหป้ลอดจำกกำรใชส้ำรเสพตดิและกำรดืม่แอลกอฮอล์ 
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9) รบัฟังควำมคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทยีมและเสมอภำค โดยมชี่องทำงให้
พนักงำนสำมำรถแจ้งเรื่องส่อไปในทำงผดิขอ้บงัคบักำรท ำงำน ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด ค ำส ัง่ ประกำศ หรอื
กฎหมำยได ้

10) จดัให้พนักงำนทุกคนรบัทรำบนโยบำยและสวสัดิกำรที่พนักงำนพึงได้รบัโดยมีคู่มอืพนักง ำนซึ่งก ำหนด
ระเบยีบขอ้บงัคบักำรท ำงำน คูม่อืประกนัสขุภำพแบบกลุ่ม กำรประกนัชวีติแบบกลุ่ม กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เป็นต้น
  

3. การปฏิบติัต่อลูกค้า 
 นโยบาย : ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตัิต่อลูกคำ้ตำมขอ้ปฏบิตัิจรยิธรรมธุรกจิที่บรษิัทฯ ก ำหนดไว้อย่ำง

  เคร่งครดั มุ่งม ัน่สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจให้กบัลูกค้ำ ที่จะได้รบัผลิตภณัฑ์และบริกำรที่ดมีี
  คณุภำพ และยกระดบัมำตรฐำนใหส้งูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้รกัษำสมัพนัธภำพทีด่แีละยัง่ยนื 

  แนวปฏิบติัท่ีดี 
1) มุง่ม ัน่พฒันำคณุภำพของสนิคำ้และบรกิำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง  
2) เปิดเผยข่ำวสำรข้อมูลเกีย่วกบัสนิค้ำและบริกำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องทนัต่อเหตุกำรณ์ และไม่บดิเบือน

ขอ้เทจ็จรงิ 
3) ใหก้ำรรบัประกนัสนิคำ้และบรกิำรภำยใตเ้งือ่นไขเวลำทีเ่หมำะสม มรีะบบกำรรบัขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสนิคำ้

และบรกิำร และด ำเนินกำรอย่ำงดทีีส่ดุเพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บักำรตอบสนองอย่ำงรวดเรว็ 
4) รกัษำควำมลบัของลูกคำ้อย่ำงจรงิจงัและสม ่ำเสมอ รวมถงึไมน่ ำขอ้มลูของลูกคำ้มำใชเ้พื่อประโยชน์ของ 

ตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
5) ปฎบิตัติำมเงือ่นไขต่ำง ๆ ทีม่ตี่อลูกคำ้อย่ำงเครง่ครดั หำกไม่สำมำรถปฎบิตัไิดต้อ้งรบีแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบ

ล่วงหน้ำเพื่อรว่มกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 
 

 4. การปฏิบติัต่อคู่ค้า 
 นโยบาย : ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคนจะตอ้งปฏบิตัิต่อคู่คำ้อย่ำงเป็นธรรม ไม่เรยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่

  ชอบธรรมจำกคูค่ำ้ และหำกปฏบิตัติำมเงือ่นไขขอ้ใดไมไ่ด ้ ใหร้บีแจง้คูค่ำ้ใหท้รำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกนัหำแนว
  ทำงแกไ้ข 

แนวปฏิบติัท่ีดี 
1) ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติในกำรคำ้กบัคูค่ำ้ 
2) ปฎบิตัติำมเงือ่นไขต่ำงๆ ทีม่ตี่อคูค่ำ้อย่ำงเครง่ครดั 
3) รกัษำควำมลบัของคู่คำ้อย่ำงจรงิจงัและสม ่ำเสมอ รวมถึงไม่น ำขอ้มูลของคู่คำ้มำใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง 
4) กรณีไมส่ำมำรถปฎิบตัติำมเงือ่นไขได ้จะตอ้งรบีแจง้ใหคู้ค่ำ้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ข

ปัญหำโดยใชห้ลกัของควำมสมเหตุสมผล 
 

 5. การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 
นโยบาย : ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนจะตอ้งปฏบิตัิต่อคู่แขง่ทำงกำรคำ้ ภำยใต้กรอบกติกำของกำรแขง่ขนัที่ด ีและไม่

    แสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ขนัทำงกำรคำ้ดว้ยวธิทีีไ่มส่จุรติ 
แนวปฏิบติัท่ีดี 

1) ประพฤตปิฎบิตัภิำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม 
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2) ไมแ่สวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยวธิกีำรทีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หมำะสม 
3) ไมท่ ำลำยชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำ โจมตคีูแ่ขง่โดยปรำศจำกขอ้มลูควำมเป็นจรงิ 
4) ไมก่ระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำของผูอ้ื่นหรอืคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ 

6.  การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 
    นโยบาย : ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติ่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ ภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขนัที่ด ีและ

        ไมแ่สวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ขนัทำงกำรคำ้ดว้ยวธิทีีไ่มส่จุรติ 
    แนวปฏิบติัท่ีดี 

1) รกัษำและปฎบิตัติำมเงือ่นไขทีม่ตี่อเจำ้หนี้โดยเครง่ครดั ทัง้ในแงก่ำรช ำระคนื กำรดแูลหลกัทรพัย์ค ้ำประกนั  
     และเงือ่นไขอื่นๆ 

2) รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินแก่เจ้ำหนี้ตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำเงินกู้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

3) รำยงำนเจำ้หนี้ล่วงหน้ำหำกไมส่ำมำรถปฎิบตัติำมขอ้มลูผูกผนัในสญัญำ และรว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 
ดงักล่ำวเพื่อไมใ่หเ้กดิกำรผดินดัช ำระหนี้ 
 

 7. การปฏิบติัต่อภาครฐั 
   นโยบาย : ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนให้ควำมส ำคญักบัภำครฐัซึ่งถือเป็นหนึ่งในผูม้สี่วนไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทัจงึได้

     ก ำหนดแนวทำงในกำรปฎบิตัติ่อภำครฐัในประเทศต่ำงๆ ที่เขำ้ไปลงทุนเพื่อหลกีเลีย่งกำรด ำเนินกำรทีอ่ำจ
     สง่ผลต่อกำรกระท ำทีไ่มเ่หมำะสม 

   แนวปฏิบติัท่ีดี 
1) ด ำเนินกำรอย่ำงถูกตอ้งตรงไปตรงมำ เมือ่มกีำรตดิต่อท ำธุรกรรมกบัเจำ้หน้ำทีห่รอืหน่วยงำนของรฐั 
2) หลีกเลี่ยงกำรท ำธุรกรรมกบัเจ้ำหน้ำที่ของรฐั หรอืสมำชกิครอบครวัของเจ้ำหน้ำที่ของรฐัในขณะที่เจ้ำหน้ำที่ 

ดงักล่ำวมอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจเกีย่วกบัสญัญำทีท่ ำกบัรฐั 
 8. การปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

   นโยบาย : ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนตอ้งปฏบิตัหิรอืควบคมุให้มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบที่เกีย่วข้อง 
                  และรบัผดิชอบต่อสงัคม  คุณภำพชวีติ และกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิส่งเสรมิกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมี
        ประสิทธิภำพ แบ่งปันผลก ำไรส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนและสร้ำงสรรค์ชุมชนและสงัคม รวมถึงให้ควำม
        ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอำสำท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม  ทัง้ นี้บริษัทได้  
          ก ำหนดขอ้พงึปฏบิตัสิ ำหรบัผูบ้รหิำรและพนกังำนเพื่อถอืปฏบิตัดิงันี้ 

แนวปฏิบติัท่ีดี 
1) ปลูกฝังจติส ำนึกในเรือ่งควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ในหมูพ่นักงำนทุกระดบัอย่ำงต่อเนื่อง

และจรงิจงั 
2) ใหก้ำรสนบัสนุนกจิกรรมสำธำรณประโยชน์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กจิกรรมของท้องถิน่ โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสม

และประโยชน์ทีส่งัคมและชมุชนพงึจะไดร้บัอย่ำงยัง่ยนื 
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การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธรุกิจ 

ห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 
      บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักระบวนกำรจดักำรห่วงโซ่ธุรกจิในทุกข ัน้ตอน เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกผู่ม้สีว่นไดส้่วน

เสยีมำตลอดและตระหนักดวี่ำเป็นส่วนหนึ่งทีท่ ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยืน โดยเริม่จำกกำรจดัหำแหล่งเงนิทุนจำก
สถำบนักำรเงนิและนกัลงทุน กำรคดัเลือกคู่คำ้ที่มมีำตรฐำน ร่วมถึงกำรให้บรกิำรสนิเชื่อแก่ลูกคำ้ทีส่ะดวกรวดเรว็ บรษิทัฯ จะเกบ็
ขอ้มูลและเอกสำรประกอบกำรขอสนิเชื่อเพื่อท ำกำรวเิครำะห์และอนุมตัสินิเชื่อให้แก่ลูกคำ้ พรอ้มทัง้พจิำรณำควำมเสีย่งใหส้นิเชือ่
อย่ำงระมดัระวงั รวมถึงกำรติดตำมดูแลอย่ำงใกล้ชิดในกำรให้ค ำแนะน ำและให้ข้อมูลวนัก่อนครบก ำหนดช ำระค่ำงวด บรษิทัฯ 
จะแจ ้ง เต ือนกำรช ำระค่ำงวดล่วงหน้ำไปยังลูกค ้ำ เพื่อค ้ำลูกค ้ำรบัทรำบและด ำเนินกำรติดต่อช ำระค่ำงวด เพื่อส ิทธิ
ประโยชน์ของลูกค้ำเป็นหลัก     
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่า 
ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวงั 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

1. ผูถ้อืหุน้ • กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
• เงนิปันผลทีด่แีละสรำ้งผลตอบแทน 
   ทีคุ่ม้ค่ำ 
• ด ำเนนิธุรกจิอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส 
• สรำ้งกำรเตบิโตของธุรกจิเพือ่เพิม่มลูค่ำ
ต่อองคก์ร  

• ก ำกบัดแูลกจิกำรอย่ำงโปร่งใส เป็น  
     ธรรม ตรวจสอบได ้ 
• จ่ำยเงนิปันผลอย่ำงเหมำะสม 
• เปิดเผยขอ้มลูอย่ำงโปร่งใส  
• จดัท ำแผนกลยุทธท์ำงธุรกจิ 

• กำรจดักจิกรรมพบปะหำรอืร่วมกนั  
   ระหว่ำงกำรประชุมต่ำงๆ เช่น    
   ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 
   ,Opportunity Day 

2. ลกูคำ้  • ปฏบิตัติ่อลกูคำ้อย่ำงเท่ำเทยีม และ  
   เป็นธรรม 

• ไดร้บัค ำแนะน ำ รวมถงึกำรเขำ้ 

  บรกิำรทีเ่หมำะสม 

• เกบ็รกัษำควำมลบัของขอ้มลูลกูคำ้ 

• กำรพฒันำเพือ่ปรบัปรุงผลติภณัฑ ์
   ใหม้คีุณภำพและควำมหลำกหลำย   
   มำกยิง่ข ึน้ 
• กำรบรกิำรหลงักำรขำยทีด่ ี
• มจีรรยำบรรณในกำรรกัษำขอ้มลู   
    ลกูคำ้ 

• ท ำแบบสอบถำมเพือ่  
   ประเมนิควำมพงึพอใจ 

3. พนัธมติรและคู่คำ้ • ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงและเงือ่นไขกำร  
   จ่ำยเงนิ 
• อย่ำงเป็นธรรม 
• ไดร้บัขอ้มลูทีถ่กูตอ้งรวดเรว็ 

• มนีโยบำยสญัญำและขอ้ก ำหนดที ่ 
   ชดัเจน และโปร่งใส  
• มนีโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ  
  คอรร์ปัชัน่ 

• ท ำแบบสอบถำมเพือ่ ประเมนิควำม 
   พงึพอใจและวเิครำะหเ์พือ่ปรบัปรุง   
• กำรประชุมร่วมกนัและแลกเปลีย่น 
   ควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ  

4. พนกังำน • สวสัดกิำรและค่ำตอบแทน 
• กำรจดัอบรมควำมรูใ้นดำ้นควำม  
  ปลอดภยัใหแ้ก่พนกังำน 
• กำรจดักำรเรยีนรูแ้ละพฒันำบุคลำกร 
• ควำมมัน่คงและควำมก้ำวหน้ำในอำชพี 

• ปฏบิตัติำมนโยบำยสทิธฯิ และ 
   นโยบำย กำรจำ้งงำนอย่ำงเคร่งครดั 
•  จดัหำสวสัดกิำรใหก้บัพนกังำนท ี  
    เหมำะสม  
•  น ำเสนอหลกัสตูรกำรอบรมพฒันำ  
    ควำมรู ้ใหเ้หมำะสมกบัหน้ำทีแ่ละ  
    ต ำแหน่ง 

• กำรท ำกจิกรรมร่วมกบั 
   ผูบ้รหิำร 
• กำรประชุมระหว่ำงผูบ้รหิำรและ
พนกังำน 

5. ชุมชนและสงัคม • ช่วยสนบัสนุนกจิกรรมต่ำงๆใน 
   ชุมชน  
•  ไมส่รำ้งผลกระทบทำงลบแก่ชุมชนและ 
   สิง่แวดลอ้ม   
• ปฏบิตัติำมหลกัสทิธมินุษยชนและ 
ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั 

• สนบัสนุนกจิกรรมต่ำงๆ  

•  ปฏบิตัติำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อ    

   สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

•  ก ำกบัดแูลกจิกำรอย่ำงโปร่งใสเป็น   

   ธรรมตรวจสอบได ้ 

•  มนีโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติ คอรร์ปัชนั 

   

• กำรเปิดเผยขอ้มลูดำ้น 
   สิง่แวดลอ้ม 
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การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อม 

การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ใสใ่จในควำมปลอดภยั และสขุอนำมยัของบคุลำกรของบรษิทัฯ และชมุชนโดยรอบบรษิทัฯ มุง่สง่เสรมิและปลูกฝัง
จติส ำนึกทำงดำ้นคณุภำพควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นวถิีด ำเนินชวีติประจ ำวนัของบุคลำกรของบรษิทัฯ เพื่อ
ประโยชน์ของทุกคน รวมทัง้ชุมชนและสงัคม โดยรวมบรษิทัฯ สนับสนุนให้มกีำรใชท้รพัยำกรอย่ำงเหมำะสม และลดกำรใชอ้ย่ำง
สิน้เปลอืง 

แนวปฏิบติัท่ีดี 

1. บรษิทัฯ สง่เสรมิใหค้วำมปลอดภยัเป็นเรือ่งส ำคญัโดยจดัท ำขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนทำงดำ้นคุณภำพควำมปลอดภยั
อำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม ที่มมีำตรกำรไม่น้อยกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนดตำมมำตรฐำนสำกล บุคลำกรของบรษิทัฯ 
ต้องศกึษำ และปฏบิตัิตำมกฎหมำยนโยบำยขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนทำงดำ้นคุณภำพควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยั
และสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเครง่ครดั 

2. บริษัทฯ จะด ำเนินกำรทุกวิถีทำงเพื่อควบคุมและป้องกนัควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำงๆอันเนื่องมำจำกอุบตัิเหตุ
อคัคภียักำรบำดเจ็บหรอืเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำนทรพัย์สนิสญูหำยหรอืเสยีหำยกำรละเมดิระบบรกัษำควำมปลอดภยั
กำรปฏบิตัิงำนไมถู่กวธิแีละควำมผดิพลำดต่ำงๆทีเ่กดิขึ้นตลอดจนรกัษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ปลอดภยัต่อ
บุคลำกรของบรษิทัฯ และมกีำรซกัซ้อมแผนกำรรกัษำควำมปลอดภยัเป็นประจ ำ ทัง้นี้ถือเป็นหน้ำที่รบัผดิชอบของ
ผูบ้รหิำรและพนกังำนในกำรรำยงำนอุบตัเิหตุอุบตักิำรณ์โดยปฏบิตัติำมขัน้ตอนทีก่ ำหนดไว ้

3. บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประชำสมัพนัธ์และสือ่ควำมเพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและเผยแพรข่อ้มลูให้กบับุคลำกรของ
บรษิทัฯ พนกังำนของผูร้บัจ้ำงตลอดจนผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีที่เกีย่วขอ้ง เพื่อใหท้รำบและเขำ้ใจในนโยบำยกฎระเบยีบ
ขัน้ตอนวธิปีฏบิตัแิละขอ้ควรระวงัต่ำงๆ ทำงดำ้นคณุภำพควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้มตลอดจนน ำไป
ยดึถอืปฏบิตัไิดอ้ย่ำงถูกตอ้ง โดยไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรำยต่อสขุภำพทรพัย์สนิและสิง่แวดลอ้ม 

4. บรษิทัฯ มุง่ม ัน่มสีว่นรว่มในกำรรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรือ่งคณุภำพควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้มอย่ำง
จรงิจงัและต่อเนื่องกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำติใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยตระหนกัถงึควำมส ำคญัของสิง่แวดล้อมและ
ควำมปลอดภยัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีที่เกีย่วขอ้งตลอดจนส่งเสรมิกจิกรรมทำงสังคมในกำรรกัษำสิง่แวดล้อมและ
พฒันำคณุภำพชวีติของคนในชมุชนตำมหลกักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 

5. บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถึงกำรลดกำรใชก้ระดำษ ดว้ยกำรมโีครงกำรบรกิำรลูกคำ้ผ่ำนช่องทำงอิเล็คทรอนิคส์ เพิ่มขึ้น
จำกเดมิจะตอ้งมกีำรจดัสง่เอกสำรแจง้ขอ้มลูขำ่วสำร หรอืเอกสำรส ำคญัในกำรติดต่อท ำธุรกรรมกบัทำงบรษิทัฯ หรอื
กำรแจ้งกิจกรรมกำรตลำด กิจกรรมสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้ำผ่ำนทำงช่องทำงไปรษณีย์ เช่น กำรจัดส่ง
ใบเสรจ็รบัเงนิ กำรจดัส่งเอกสำรใบแจ้งเตอืนช ำระค่ำงวด หรอืสทิธิประโยชน์ดำ้นกจิกรรมทำงกำรตลำดในรูปแบบ
คปูองอเิลค็ทรอนิคส ์ผำ่นทำง LINE OA ของทำงบรษิทัฯ เพื่อเป็นกำรจดัสง่เอกสำร มกีำรแจง้ขอ้มลูขำ่วสำร และกำร
แจง้เตอืนกำรท ำธุรกรรมของบรษิทัฯ ใหลู้กคำ้ทรำบแทน เพื่อลดกำรใชก้ระดำษในกำรจดัสง่ใหลู้กคำ้  และลดกำรเดนิ
ทำงเขำ้มำทีบ่รษิทัฯในชว่งสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควดิ – 19  
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ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
(1.1) การก าจดัของเสีย  

 บรษิทัฯ ไดร้ณรงคใ์นกำรจดักำรของเสยี ดว้ยกำรค ำนึงวำ่ของเสยีนัน้ตอ้งเกดิขึน้น้อยทีส่ดุ หรอืเมือ่มขีองเสยีเกดิขึน้จะตอ้ง
มกีระบวนกำรจดักำรอย่ำงไรใหเ้กดิประโยชน์กบับรษิทัฯ  

   - ของเสยีทีเ่กดิจำกส ำนกังำน ไดแ้ก ่กระดำษ ลูกแม๊กซ์ทีใ่ชแ้ลว้ ลวดเสยีบกระดำษ 

   - ของเสยีทีเ่กดิจำกโรงอำหำร กำรรบัประทำนกระป๋องน ้ำอดัลม ขวดน ้ำ ถุงพลำสตกิ 

 วธิีกำรจดักำรกบัของเสยีที่เกิดขึ้น บรษิทัฯมนีโยบำยกำรใช้กระดำษให้ครบ 2 หน้ำ พรอ้มทัง้รณรงค์กำรลดใช้ปริมำณ
กระดำษ เพื่อใชป้ระโยชน์ในดำ้นต่ำง  ๆ โดยมโีครงกำร 3R คอื Recycle น ำกลบัมำใชใ้หม ่ Reuse ใชแ้ลว้ใชซ้ ้ำ Reduce ลด กำรใช ้ 

(1.2) การอนุรกัษ์ทรพัยากร  

 นอกจำกบรษิทัฯจะมกีำรปลูกฝังใหพ้นกังำนมกีำรใชท้รพัยำกรธรรมชำต ิวสัดุหรอือุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงมปีระสทิธิภำพและ
ประสทิธิผลดว้ยควำมมุ่งม ัน่ที่บรษิทัฯ ต้องกำรจะลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจำกกำรผลิตและกำรใชพ้ลงังำนภำยในองค์กรแลว้ 
บรษิทัฯยงัม ีโครงกำรสง่เสรมิกำรอนุรกัษ์พลงังำน ดงันี้ 

1.1  แผนงานลดการใช้ไฟฟ้า  

        บรษัิทไดม้ีนโยบายใหจ้ดัตั้ง โครงการประหยัดพลงังาน พรอ้มทัง้ไดจ้ดัตั้งคณะท างานดา้นประหยัดพลงังาน เพื่อ

ด าเนินงานดา้นโครงการประหยดัพลงังานใหบ้รรลตุามเป้าหมาย ซึ่งปัจจบุนัไดก้  าหนดมาตรการ ภายในองคก์รร่วมมือกนัเพื่อลดการ

ใชไ้ฟฟ้า  และอยู่ในขัน้ตอนการวางแผนงานเพื่อใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างแทจ้รงิ 

1.2  แผนการลดการใช้น ้า 

     บริษัทฯ มีมาตรการประหยัดน า้ เพื่อรณรงค ์ปลกูฝ่ังค่านิยม สรา้งความตระหนัก และความร่วมมือจากหน่วยงานและ

พนกังานใน องคก์รใหม้ีสว่นรว่มและด าเนินการตามมาตรการการประหยดัน า้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง ช่วยลดค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการใชน้  ้า

อย่างรูค้ณุค่าและมีประสทิธิภาพ โดยที่ผ่านมาบรษัิทฯยงัไม่มีการจดัท  าโครงการ ประหยดัน า้และจดัตัง้คณะท างานที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการอย่างชัดเจน โดยมุ่งเนน้ใหพ้นกังานช่วยกนัสอดสอ่งดแูล และมีสว่น รว่มในการปฏิบัติตาม

มาตรการรว่มกนั โดยมีมาตรการ ดงันี ้ 

- มกีำรตรวจเชค็กำรร ัว่ไหลของระบบน ้ำ เพื่อตรวจสอบหำจุดร ัว่ไหล และด ำเนินกำรจดัซ่อมใหแ้ลว้เสรจ็
โดยเรว็และใหม้กีำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ในกำรใชน้ ้ำ เชน่ ชกัโครก ก๊อกน ้ำ โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภำพสมบรูณ์ 
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นโยบายและแนวทางปฏิบติัด้านสงัคม  
          บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัิดำ้นสงัคม  โดยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏบิตัตินต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ดว้ยควำม
โปร่งใส เป็นธรรม และกำรก ำกบักจิกำรที่ด ีกำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏบิตัิดำ้นแรงงำน และกำรปฏบิตัิต่อลูกคำ้ตำมขอ้ปฏบิตัิ
จรยิธรรมธุรกจิที่บรษิทัฯ ก ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครดั มุ่งม ัน่สรำ้งควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ที่จ ะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละ
บรกิำรทีด่มีคีณุภำพ และยกระดบัมำตรฐำนใหส้งูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้รกัษำสมัพนัธภำพทีด่แีละยัง่ยนื 
ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 

ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ ลูกค้ำของบริษัทฯ ได้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโควิด - 19 บริษัทฯ จึงมี
นโยบำย และมำตรกำรต่ำงๆออกมำเพื่อช่วยเหลอืลูกคำ้ใหส้ำมำรถกำ้วผำ่นช่วงยำกล ำบำกไปได ้โครงกำรรบัช ำระหนี้ต่ำงๆ ของ
บรษิทัฯ ไดร้กัำรออกแบบปรบัปรงุมำเพื่อควำมเหมำะสมกบัลูกคำ้แต่ละกลุ่มและแต่ละรำยเพื่อบรรเทำผลกระทบทีไ่ดร้บัจำกรำยได้
ที่ลดลง ในส่วนของภำคสงัคมทำงบรษิทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมต่ำงๆหลำยโครงกำร มุ่งหวงัเพื่อสรำ้งก ำลงัใจให้ผูม้สี่วนไดเ้สยีในสงัคม 
ร่วมแรงร่วมใจกนัฝ่ำวิกฤตนี้ผ่ำนกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ (CSR-In Process) รวมถึงกิจกรรมควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมที่ไม่
เกีย่วขอ้งกกัระบวนกำรด ำเนินธุรกจิ (CSR-After Process) จ ำนวนทัง้สิน้ 6 โครงกำร ไดแ้ก ่ 

 

1. โครงการมิตรสิบร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด 19 (พ่นน ้ายาฆ่าเชื้อห้องโดยสารรถ Taxi) 
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2.  โครงการมิตรสิบร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด 19 (แจกประกนัภยัโควิด19 จ านวน 200 สิทธ์ิ) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. โครงการรถมิตรสิบรถปันสุข 
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4.  โครงการมิตรสิบเติมสุข (แจกคปูองเติมน ้ามนั 150 บาท) 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั กำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควดิ 19 ในประเทศไทยนัน้ยงัคงวกิฤต ิสง่ผลใหย้งัไมส่ำมำรถ
เปิดประเทศ เพื่อรบันกัท่องเทีย่วได ้รวมถงึมกีำรลอ็คดำวน์ ปิดสถำนศกึษำ ห้ำงสรรพสนิคำ้ ผบับำร์ และสถำนทีอ่ื่นๆ ประชำชนส่วน
ใหญ่ไมค่อ่ยออกจำกบำ้น ไม่กลำ้ใชบ้รกิำรรถสำธำรณะ จงึท ำใหลู้กคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรรถแทก็ซี่มจี ำนวนลดน้อยลงมำก สง่ผลให้ผูข้บัรถ
แทก็ซีม่รีำยไดล้ดลงไมเ่พยีงพอต่อกำรด ำรงชพี บรษิทัฯ จงึเลง็เหน็วำ่กำรชว่ยลดค่ำใชจ้่ำยเพื่อใหลู้กคำ้แทก็ซี่มติรสบิ และรถแทก็ซี่
ทัว่ไป มรีำยไดห้ลงัหกัคำ่ใชจ้่ำยเหลอืเพิม่ขึน้ จงึคดิโครงกำร มติรสบิ เตมิสขุ  ( แจกคปูองเตมิน ้ำมนั 150 บำท)  ใหก้บัลูกคำ้รถแท็กซี่
มติรสบิ และรถแทก็ซีท่ ัว่ไป เพื่อชว่ยเหลอืลูกคำ้รถแทก็ซีม่ติรสบิ และรถแทก็ซีท่ ัว่ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. โครงการปลอดเชื้อ ปลอดภยั ด้วยความห่วงใยจากมิตรสิบ 

 จำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด 19 ในประเทศไทยนัน้ยงัคงวิกฤติ และต้องเฝ้ำระวงัอย่ำง
ใกล้ชดิ มผีูต้ิดเชื้อเพิ่มขึ้นรำยวนัเป็นจ ำนวนมำก ทำงภำครฐัและหน่วยงำนต่ำงๆ จึงมเีป้ำหมำยหลกัคอื ต้องกำรให้ประชำชำชน
ไดร้บักำรตรวจหำเชื้อทัว่ถึง อย่ำงรวดเรว็เพื่อเป็นกำรช่วยแกปั้ญหำกำรแพร่ระบำดของไวรสั โควดิ 19 ให้เรว็ที่สุด แต่เนื่องจำก
ขณะนี้หลำยโรงพยำบำลมผีูม้ำใชบ้รกิำรเพื่อตรวจหำเชือ้โควดิ 19 เป็นจ ำนวนมำก ท ำใหเ้กดิควำมแออดั ควิยำว ใชเ้วลำในกำรรอ
เขำ้รบักำรตรวจเป็นเวลำนำน หรอื ในบำงสถำนที่ ที่รบัตรวจมเีสยีค่ำใชจ้่ำยในกำรตรวจ บรษิทัฯ จึงจดัท ำโครงกำรปลอดเชื้อ 
ปลอดภยั ดว้ยควำมห่วงใยจำกมติรสบิ เพื่อช่วยให้ประชำชำนไดร้บักำรตรวจหำเชือ้ทัว่ถึงและรวดเรว็ เป็นกำรช่วยแกปั้ญหำกำร
แพร่ระบำดของไวรสัโควดิ 19 และช่วยลดค่ำใชจ้่ำย โดยบรษิทัฯ ไดส้นับสนุนชุดตรวจและทีมแพทย์ผูเ้ชีย่วชำญจำกโรงพยำบำล   
ซเีมด ลฟีวิง่แคร ์และ Hospital B-your home ทีร่กัษำส ำหรบัผูป่้วยทีต่ดิโควดิใหก้บัลูกคำ้มติรสบิและประชำชนทัว่ไป 

โครงกำรต่ำงๆ ทีบ่รษิทัฯ จดัท ำขึน้ในชว่งกำรแพรร่ะบำดโรคโควดิ 19 ตำมทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้นัน้ เป็นเพยีงจุดเริม่ตน้ของ
กำรจดัสรรแบ่งปัน สรำ้งก ำลงัใจและตระหนักถงึควำมส ำคญัสิง่ต่ำงๆรอบตวั เพื่อสรำ้งกำรเรยีนรู ้กำรเสยีสละเพื่อกำรพฒันำองค์
รวมของสงัคมในทุกๆมติ ิใหส้มบรูณ์และยัง่ยนื 

 

 
 



               ส่วนท่ี 1  
  การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน  

 

    57 | รายงานประจ าปี 2564 (56 -1 One Report) 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  โครงการมิตรสิบแบ่งปัน คร ัง้ท่ี2 (โครงการช่วยเหลือนักรบเสื้อขาว) 

  เนื่องจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนั พื้นที่จงัหวดัสมุทรปรำกำรเป็นพื้นที่สแีดงเขม้ รวมถึงสถำนกำรณ์กำรเพิ่มของจ ำนวน
ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรสัพุ่งสงูขึน้ ทำงบรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึปัญหำจำกสถำนกำรณ์ และควำมเดอืดรอ้นของกลุ่มประชำชนและบคุคำกร
ทำงกำรแพทย์ทีจ่ ำเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหำจำกกำรใชช้วีติประจ ำวนัท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั บรษิทัฯ จงึได้
จดัท ำโครงกำรมติรสบิแบ่งปัน คร ัง้ที่2 โดยกำรจดัหำและรวบรวมเครื่องมอืทำงกำรแพทย์และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงำน
สำธำรณะสขุ ทีอ่ยู่ในเขตจงัหวดัสมทุรปรำกำร เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกป่ระชำชนในพื้นที ่
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การก ากบัดแูลกิจการ 
บรษิทัฯตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรปฏบิตัติำมหลกัธรรมำภบิำลในกำรด ำเนินธุรกจิ ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัจงึได้

ก ำหนดนโยบำยปฏบิตัติำมหลกักำรและขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดสี ำหรบักรรมกำรบรษิทั ทีส่อดคลอ้งกบัขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี ำหรบักรรมกำร
บรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดน้ ำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ี (Good Corporate Governance) มำใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำนโยบำยที่
ครอบคลุมถงึสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี โครงสรำ้ง บทบำทหน้ำที ่ ควำมรบัผดิชอบและ ควำมเป็น
อสิระของคณะกรรมกำร กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส ในกำรควบคมุและบรหิำรควำมเสีย่ง ตลอดจนจรยิธรรมทำงธุรกจิ  

คณะกรรมกำรบรษิทัจะติดตำมกำรท ำงำนของบรษิทัใหด้ ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยืน ไม่เห็นแก่ผลก ำไรระยะสัน้ทีอ่ำจท ำให้
ธุรกจิของบรษิทัเสยีหำยดว้ยวธิีกำรต่ำงๆ เชน่ กำรใชค้วำมระมดัระวงัในกำรพจิำรณำอนุมตัิกำรลงทุน กำรกูย้มื กำรลงทุนในธุรกจิ
ต่ำงๆ โดยคณะกรรมกำรบรษิัทจะท ำกำรซักถำมรำยละเอียดต่ำงๆในกำรพิจำรณำอนุมตัิรำยกำรต่ำงๆเพื่อให้ม ัน่ใจว่ำกำรท ำ
ธุรกรรมต่ำงๆนัน้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัในระยะยำว เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพและโปร่งใสตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ีซึง่มเีนื้อหำทีส่ ำคญัแบง่ไดเ้ป็น 5 หมวด ดงันี้  

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้  
2. กำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั  
3. บทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส  
5. ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
 

1. สิทธิของผูถ้ือหุ้น บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยจะไมก่ระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิหรอื

ลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขำ่วสำรขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม รวมทัง้จะสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ได้
ใชส้ทิธขิองตน ทัง้นี้ บรษิทัฯจะด ำเนินกำรในเรือ่งต่ำง  ๆทีเ่ป็นกำรสง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้                  

2. การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บริษัทฯจะปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม โดยไม่

ค ำนึงถงึ เพศ อำยุ เชือ้ชำต ิสญัชำต ิศำสนำ ควำมเชือ่ ฐำนะ ทำงสงัคม หรอืกำรทุพพลภำพ ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิำร ผู้
ถือหุ้นที่ไม่เป็นผูบ้รหิำร ผูถ้ือหุ้นต่ำงชำติและผูถ้ือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอระเบยีบ
วำระกำรประชมุในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ประจ ำปี รวมทัง้เสนอชือ่ผูม้คีณุสมบตัเิหมำะสมเขำ้เป็นกรรมกำร โดยมขี ัน้ตอนและ
วธิปีฏบิตัทิีโ่ปรง่ใส  

3. บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นนอกจำกผูถ้ือหุน้ จงึไดก้ ำหนดแนวทำง

ปฏบิตัิ ในนโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีและจรรยำบรรณและขอ้พงึปฏบิตัิส ำหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มโดยระบุไวใ้น
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ  

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ในกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญั บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูตำมหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงำน

ก ำกับดูแลก ำหนด นอกจำกนี้ย ังเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญของบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ ข่ำวสำร
ประชำสมัพนัธ์ ข่ำวตลำดหลกัทรพัย์ รำยงำนประจ ำปี ตลอดจนนโยบำยต่ำงๆ ที่บรษิทัฯประกำศใช ้โดยมกีำรปรบัปรุง
ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ และบคุคลทัว่ไป ไดร้บัทรำบขอ้มลูข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทยีม ทัว่ถงึ และ
ทนัต่อเหตุกำรณ์  
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5. ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชดุย่อยที่คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้ขึน้ มบีทบำทส ำคญั ใน
กำรก ำหนดวิส ัยทัศน์ และกลยุทธ์  ขององค์กร เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ  และงบประมำณของบริษัทฯ           
คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีก่ ำกบัดแูลใหฝ่้ำยจดักำรบรหิำรงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว ้และมบีทบำทส ำคญัใน
กำรก ำหนดและจดัท ำนโยบำยต่ำงๆ เพื่อเป็นกรอบกำรปฏบิตังิำนให้กบัพนักงำนและคณะท ำงำนไดด้ ำเนินตำม โดยทีผ่ำ่น
มำ บรษิทัฯ จดัท ำนโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี จรรยำบรรณและขอ้พึงปฏบิตัิ กฎบตัรของคณะกรรมกำรบริษทั และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ตลอดจนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รปัช ัน่ และนโยบำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร มกีำรติดตำมกำรปฏบิตัิตำมนโยบำย ดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ และจดัให้มกีำรทบทวนนโยบำย
เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  
นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยจดัใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชดุย่อย ไดแ้ก ่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรบริหำร มกีำรประเมนิผลกำร 
ปฏบิตังิำนตนเองอย่ำงน้อย ปีละ 1 ครัง้ เพื่อชว่ยใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้กีำรพจิำรณำทบทวนผลงำน ประเดน็ และอุปสรรคที่
เกดิขึน้ในระหว่ำงปีทีผ่ำ่นมำ และพจิำรณำเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยตำมหลกั
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 

เลขำนุกำรบรษิทัฯจะน ำสง่แบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทั ใหก้รรมกำรทุกท่ำนประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนประจ ำปีทัง้แบบคณะและรำยบุคคล ซึง่ภำยหลงัทีค่ณะกรรมกำรแต่ละท่ำนประเมนิเสรจ็เรยีบรอ้ย จะน ำแบบประเมนิส่ง
มำยงัเลขำนุกำรบรษิทัฯ เพื่อรวบรวมผลคะแนนกำรประเมนิของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำนและสรุปผลวเิครำะห์กำรประเมินกำร
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในรอบปีและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ล่ำวขำ้งตน้  

 

ความคืบหน้าเก่ียวกบัการกก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
บรษิทัฯ มกีำรปรบัปรุงและเพิ่มเติมนโยบำย เพื่อให้กำรรำยงำนขอ้มูลกำรก ำกบัดูแลกจิกำรบริษทัจดทะเบยีนไทย มี

ควำมครบถว้น เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ซึง่ในปี 2564 ท ำใหผ้ลกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีนไทย บรษิทัฯไดร้บั
คะแนนเฉลีย่โดยรวมรอ้ยละ 83 จดัอยู่ในระดบั “ดมีำก” หรอื 4 ตรำสญัลกัษณ์ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยทีจ่ะพฒันำกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ใีนหมวดควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อใหม้คีะแนนโดยรวมในปีต่อไปเพิม่ขึน้ 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 
การวิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
ภาพรวมผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินท่ีผา่นมา และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญั 

 บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิขำยรถแทก็ซี ่และใหบ้รกิำรสนิเชือ่เชำ่ซื้อรถแทก็ซีม่เิตอร ์ และรถขนสง่สำธำรณะประเภทอื่น เชน่ รถ
สองแถวประจ ำทำง และรถบรรทุก ตลอดจนใหบ้รกิำรสนิเชือ่สว่นบคุคลแบบมหีลกัประกนั และแบบไมม่หีลกัประกนั (พโิกไฟแนนซ์) 
ภำยใตช้ือ่ “กลุ่มบริษทั มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)”  

 จำกลกัษณะกำรประกอบธุรกจิที่บรษิทัฯ เน้นกำรให้บรกิำรสนิเชื่อเช่ำซื้อรถแท็กซี่มเิตอร์ ในกรณีที่เป็นรถใหม่ป้ำยแดง 
บรษิทัจะมกีำรสัง่ซื้อรถยนต์จำกดลีเลอร์โดยตรงในรุ่นที่นิยมกนั เช่น รถยนต์โตโยต้ำ อลัติส เป็นต้น รถใหม่ป้ำยแดงดงักล่ำวที่
บรษิทัฯ ไดร้บัมำจะเป็นรถยนต์สพีื้นปกต ิดงันัน้บรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งท ำสใีหมเ่พื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เชน่ หำก
ตอ้งกำรเป็นรถแทก็ซีส่่วนบคุคล บรษิทัฯ ตอ้งสัง่พ่นสใีหม ่เป็นสเีขยีว-เหลอืง และหำกเป็นรถแทก็ซีน่ิติบุคคล บรษิทัฯ ตอ้งสัง่พ่นสี
ใหมเ่ป็นสเีหลอืง เป็นตน้ และบรษิทัฯ ตอ้งด ำเนินกำรตดิตัง้ระบบแก๊สในรถแทก็ซี ่ รวมถงึกำรตดิตัง้โป๊ะไฟบนหลงัคำรถยนต์ มเิตอร์ 
ป้ำยไฟวำ่ง และระบบGPS ดว้ย ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็กอ่นทีบ่รษิทัฯ จะสง่มอบรถแทก็ซีม่เิตอรใ์หก้บัลูกคำ้ 

 นอกจำกนี้  บริษัทฯ ยังมีบริกำรให้สินเชื่อในลักษณะอื่นเพิ่มเติมกบัลูกค้ำที่สนใจ  เช่น บริกำรรบัซื้อสิทธิเรียกร้อง 

(factoring) รวมถึงกำรให้บรกิำรสนิเชือ่กรมธรรม์ประกนัภยั และกำรให้บริกำรดำ้นอื่น เช่น กำรให้บรกิำรต่อ พ.ร.บ. ทะเบยีนรถ
และตรวจสภำพรถ เป็นตน้ 

 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ19 (COVID-19) ส่งผลให้ลูกหนี้ของบรษิทัฯ ประสบปัญหำในกำรจ่ำยช ำระ
เงนิคนืแก่บรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2563 จนถึงปี 2564 เพื่อบรรเทำภำระในกำรจ่ำยช ำระเงนิคนืของลูกหนี้  บรษิทัฯ จึงมี
มำตรกำรในกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบตัง้แต่เดอืนมกรำคม ถงึ ธนัวำคม 2564 ดงันี้ 

- ใหส้ทิธผิอ่นผนักำรช ำระคำ่งวดในอตัรำรอ้ยละ 50 ของคำ่งวดปัจจุบนั 

- ใหส้ทิธชิ ำระคำ่งวดบำงสว่น โดยตอ้งช ำระคำ่งวดไมต่ ่ำกวำ่งวดละ 6,000 บำท  
- ปรบัโครงสรำ้งหนี้ใหลู้กหนี้ทีแ่จง้ควำมประสงคแ์ละเขำ้เงือ่นไขตำมทีบ่รษิทัก ำหนด 

- ใหส้ทิธพิกัช ำระคำ่งวด 2 งวด ส ำหรบัลูกหนี้ทีเ่ป็นผูป่้วย COVID-19 หรอื เป็นกลุ่มเสีย่งสงูทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งกกัตวั  
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การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

กลุ่ มบ ริ ษั ท  ขอเรี ยน ชี้ แจงผลการด า เ นิ นงานส าหร ับปี  ส้ิ นสุ ดวัน ท่ี  3 1  ธันวาคม  2564  โดยสรุ ปดั ง น้ี
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ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนเงนิ 12.90 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2563  

 เป็นจ ำนวนเงนิ 15.17 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 54.04  เนื่องจำก 

รายได้ ส ำหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนเงนิ 555.71 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 

 64.92 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 13.23 เป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยรถ และรำยไดจ้ำกกกำร 
 ปล่อยสนิเชือ่ของบรษิทัย่อย 

ค่าใช้จ่าย ส ำหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนเงนิ 495.78 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 เป็นจ ำนวนเงนิ 

  96.84  ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 24.27  เนื่องจำก   
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มจี ำนวนเงนิ 120.29 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวนเงนิ 12.61 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 

11.71 เนื่องจำกมกีำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรยึดรถแท็กซีแ่ละรถสำธำรณะอื่น ซึง่เป็นผลกระทบจำก COVID-19 
ทีท่ ำใหลู้กหนี้ขำดควำมเชือ่ม ัน่ในประกอบธุรกจิต่อ  

• ต้นทนุทางการเงิน มจี ำนวนเงนิ 29.65 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวนเงนิ 1.60 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 5.71 
เนื่องจำกบรษิทัย่อยกูย้มืเงนิเพื่อน ำมำปล่อยสนิเชือ่  

• ผลขาดทนุจากการด้อยค่าด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น มจี ำนวนเงนิ 7.68 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน
เงนิ 10.04 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 425.74 เนื่องจำกในปี 2564 บรษิทัปรบัปรงุแบบจ ำลองที่ใชค้ ำนวณอัตรำ
คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึ้นใหม้คีวำมเหมำะสมมำกขึน้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เปลี่ยนแปลงจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 

สินทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนเงนิ 1,573.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวนเงนิ 97.14 ลำ้นบำท คดิ
เป็นรอ้ยละ 6.58 เป็นผลมำจำกเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้จำกกำรกูย้มืเงนิเพื่อน ำมำ ปล่อยสนิเชื่อของ
กลุ่มบรษิทั เป็นจ ำนวนเงนิ 45 ลำ้นบำท และจำกกำรเพิม่ขึน้ของลูกหนี้จำกกำรใหส้นิเชือ่เป็นจ ำนวนเงนิ 105 ลำ้นบำท 

หน้ีสินรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนเงนิ 845.08 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวนเงนิ 117.23 ลำ้นบำท คดิเป็น
 รอ้ยละ 16.11 เนื่องจำกในปี 2564 มกีำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิเพิ่มขึน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 107 ลำ้นบำท เพื่อรองรบั
 กำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่ของกลุ่มบรษิทั 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนเงนิ 728.48 ลำ้นบำท ลดลงเป็นจ ำนวนเงนิ 20.09 ลำ้นบำท คดิ

 เป็นรอ้ยละ 2.68 เนื่องจำกมกีำรจ่ำยเงนิปันผลผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวนเงนิ 50.85  ลำ้นบำท 
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ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
      ข้อมลูทัว่ไป  
นายทะเบียนหลกัทรพัย์  
 ช่ือบริษทั   บรษิทั ศนูย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 สถานท่ีตัง้ เลขที ่93 อำคำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ 0 2009 9000 โทรสำร 0 2009 9991 
 

ผูต้รวจสอบบญัชี  

 ช่ือบริษทั บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั 
 ช่ือผูส้อบ 1.นำงสำวพรรณทพิย์  กลุสนัตธิ ำรง   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่4208  หรอื 

2.นำงสำวอรพนิ         สนิทวรกลุ     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่9441   หรอื 
3.นำงสำวอรวรรณ      โชตวิริยิะกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่10566 หรอื 
4.นำงสำวฐติมิำ          พงษ์ชยัยงค ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่10728 

 ท่ีตัง้  50 ถ. สำทรใต ้แขวง ยำนนำวำ เขต สำทร กรงุเทพมหำนคร 10120 
 เวบ็ไซต์ https://home.kpmg/th/en/home.html 
   
   
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่  
 ช่ือบริษทั บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขทะเบียนบริษทั 0107560000168 
 ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 895-6 หมู ่5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมทุรปรำกำร 10270 
 โทรศพัท์ 02-743-8787 
 โทรสาร 02-743-8783 
 เวบ็ไซต์ www.mitsibleasing.com 
 ทนุจดทะเบียนบริษทั ณ  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
375,187,314.50 บำท 

 ทนุช าระแล้ว ณ  
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

375,187,178.50 บำท 
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ข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ 
 

ข้อมลูของนิติบคุคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
1.  ช่ือบริษทั  บรษิทั มติรสบิ เสกเงนิ จ ำกดั 

 สถานท่ีตัง้ ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่895-6 หมูท่ี ่5 ถนนศรนีครนิทร ์ต ำบลส ำโรงเหนือ 
อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 

 ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิสนิเชือ่สว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบัธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 ทนุจดทะเบียนบริษทั ณ 31 ธ.ค.64 50,000,000 บำท 
 ทนุช าระแล้ว ณ 31 ธ.ค. 64 50,000,000 บำท 
 สดัส่วนการถือหุ้น 99.9% 
   

2.  ช่ือบริษทั  บรษิทั มติรสบิ พโิก จ ำกดั 
 สถานท่ีตัง้ ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่895-6 หมูท่ี ่5 ถนนศรนีครนิทร ์ต ำบลส ำโรงเหนือ 

อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 
 ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิสนิเชือ่รำยย่อยระดบัจงัหวดัภำยใตก้ำรก ำกกัระทรวงกำรคลงั 
 ทนุจดทะเบียนบริษทั 10,000,000 บำท 
 ทนุช าระแล้ว  10,000,000 บำท 
 สดัส่วนการถือหุ้น 99.9% 
   

3.  ช่ือบริษทั  บรษิทั เบสท์คำร ์เซน็เตอร ์จ ำกดั  
 สถานท่ีตัง้ 434/1 หมู ่5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมทุรำปรำกำร  
 ประเภทธรุกิจ ผลติจ ำหน่ำยและบรกิำรซ่อมบ ำรงุ  
 ทนุจดทะเบียนบริษทั 30,000,0000 บำท 
 ทนุช าระแล้ว  7,500,000 บำท 
 สดัส่วนการถือหุ้น 99.9% 
   

4.  ช่ือบริษทั  บรษิทั แอพแทก็ซี ่จ ำกดั 
 สถานท่ีตัง้ 434/1 หมู ่5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมทุรำปรำกำร 
 ประเภทธรุกิจ ใหบ้รกิำรเรยีกรถแทก็ซีร่บัจำ้งสำธำรณะดว้ยแอพพลเิคชัน่ผ่ำน 

ระบบอนิเตอรเ์น็ต 
 ทนุจดทะเบียนบริษทั 16,900,000 บำท  
 ทนุช าระแล้ว  16,900,000 บำท 
 สดัส่วนการถือหุ้น 45.64% 
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ข้อมลูอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนัยส าคญั 

- 

 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยใดๆ ทีอ่ำจมี
ผลกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ทีม่จี ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และไมม่คีดทีี่
สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั  

 
ตลาดรองกรณีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศอื่น 

- 

 

สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจ า  

- 
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ข้อมูลส าคญัอ่ืน 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

สินทรพัย ์                                                    ล้านบาท 

สนิทรพัยร์วม 1,338.68 1,476.42 1,573.56 

ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซือ้ 1,178.08 1,222.77 1,200.57 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้สนิเชือ่อื่น 33.51 71.33 200.24 

หน้ีสินและส่วนของบุคคล                                  ล้านบาท 

หนี้สนิรวม 609.20 727.85 845.08 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 729.48 748.57 728.48 

ผลการด าเนินงาน                                            ล้านบาท 

รำยไดร้วม 469.49 490.79 555.71 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 259.29 270.19 342.67 

รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำซือ้ 186.63 183.05 159.99 

รำยไดด้อกเบี้ยจำกกำรรบัซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 1.06 0.94 1.41 

ค่ำใชจ่้ำยรวม 359.00 398.95 495.79 

ตน้ทุนขำย 249.65 258.64 331.06 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 25.63 32.63 44.44 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 83.72 107.68 120.29 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี 65.99 25.79 12.95 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวม 66.79 28.07 12.90 

 

อตัรำส่วนดอกเบี้ยรบั                                                            (%) 18.03% 17.51% 17.57% 

อตัรำส่วนดอกเบี้ยจ่ำย                                                           (%) 4.13% 4.42% 4.04% 

ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบี้ย                                                           (%) 13.90% 13.09% 13.53% 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ                                                                   (%) 14.05% 5.25% 2.33% 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้                                                       (%) 9.05% 3.44% 1.78% 

ก ำไรสุทธติ่อหุน้                                                           (บำท/หุน้) 0.111 0.034 0.017 

มลูค่ำทำงบญัชตี่อหุน้                                                     (บำท/หุน้) 1.094 1.048 0.971 

อตัรำเงนิปันผลต่อหุน้                                                    (บำท/หุน้) 0.104 0.040 0.015 

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล                                                          (%) 40.11% 197.22% 86.90% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์                                               (%) 4.93% 1.75% 0.82% 

อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์                                                  (เท่ำ) 0.35 0.33 0.35 
 

2562 2564 2563 
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อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้                                             (เท่ำ) 0.84 0.97 1.16 
อตัรำส่วนเงนิใหกู้ต้่อเงนิกู ้                                                        (เท่ำ) 2.11 1.89 1.76 
อตัรำส่วนเงนิใหส้นิเชือ่ดอ้ยคุณภำพต่อสนิเชือ่รวม                             (%) 2.74% 2.75% 3.06% 
อตัรำส่วนค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิข ึน้ต่อเงนิใหส้นิเชือ่ดอ้ย
คุณภำพ                                                                                (%) 

84.00% 93.22% 95.22% 

 

 

2562 2564 2563 



             
                 

 
  

 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ส่วนท่ี 2  
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นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการบรหิารงานตามหลกัธรรมมาภบิาล  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบาย
ปฏบิตัิตามหลกัการและขอ้พึงปฏบิตัิที่ดสี าหรบักรรมการบรษิทัฯ ซึ่งไดส้อดคล้องกบัขอ้พึ่งปฏิบตัิที่ดสี าหรบักรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
นอกจากนี้บรษิทัฯไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่(ีGood Corporate Governance) มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันโยบายทีค่ล
อบคลุมถึง สทิธิที่เท่าเทยีมกนัของผูถ้ือหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยี โครงสรา้ง บทบาทหน้าที่ ความรบัผดิชอบและความเป็นอสิระของ
คณะกรรมการ  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส ในการควบคุมและการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนจรยิธรรมทางธุรกจิ เพื่อให้
การบรหิารงานและการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและสรา้งการโดยทางธุรกจิทีด่อีย่างยัง่ยนื  โดยมเีนื้อหา
ส าคญัแบง่ไดเ้ป็น 5 หมวด ดงันี้ 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
2. การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
3. บาทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  

 

1. สิทธิของผูถ้ือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีก่ าหนดวตัถุประสงค ์ เป้าหมายหลกัของกจิการ วสิยัทศัน์ พนัธกจินโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนการ ด าเนินธุรกจิ โครงสรา้งการบรหิารจดัการ อ านาจอนุมตั ิและงบประมาณของบรษิทั รวมทัง้พจิารณาอนุมตันิโยบายและทิศ
ทางการด าเนินงาน ที่ฝ่ายบริหารเสนอ รวมทัง้ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการบรษิทัต้องปฏบิตัิหน้าที่ ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั  (Duty of Care) ความซื่อสตัย์สุจรติ (Duty of Loyalty) 
และหลีกเลี่ยงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ตลอดจนปฏบิตัิตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถ้อื
หุน้ (Duty of Obedience) และเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและโปรง่ใส (Duty of Disclosure) โดยมรีายละเอียด
อ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสรมิและอ านวยความ
สะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

1) สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผูบ้รหิาร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ที่ปรึกษา
กฎหมายทีเ่ป็นอสิระ และผูส้อบบญัช ีเขา้รว่มประชมุอย่างพรอ้มเพรยีงกนั  

2) จดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มรายละเอยีด ระเบยีบวาระการประชุมประกอบดว้ย วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลความเห็น
ของ คณะกรรมการ และหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการเขา้ร่วมประชมุ ให้แก่ผูถ้ือหุน้ล่วงหน้ารวมทัง้น าเสนอขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมดบนเวบ็ไซต์ของ บรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้น มเีวลา
ศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนไดร้บัขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบรษิทัฯ และไม่มกีารเพิ่มระเบยีบ
วาระในการประชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดสามารถเสนอเรื่องบรรจุเป็น
ระเบยีบวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของ
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บรษิทัฯ ไดล้่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพจิารณากลัน่กรอง
ความเหมาะสม และน าเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั ต่อไป 

4) ก ากบัดแูลการด าเนินการ เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัฯ มฐีานะการเงนิและผลการด าเนินงานทีด่ ีและมกีารน าเสนอรายงาน
สถานภาพของบรษิัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงนิ การบญัชีและรายงานอื่นๆ โดยสม ่าเสมอและ
ครบถว้นตามความเป็นจรงิ โดยผา่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ การแจง้ขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ การประกาศทาง
หนงัสอืพมิพ์ หรอืการสง่จดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

5) รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัฯ ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึง่ตัง้อยู่บน
พื้นฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุมผีลอย่างเพยีงพอ 

6)  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทัฯ ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรอื
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

7) อ านวยความสะดวกในการประชุมให้ผูถ้ือหุ้นโดยเท่าเทียมกนัทุกราย รวมทัง้ให้โอกาสที่เท่าเทียมกนัในการแสดง
ความคดิเห็น การถามค าถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบยีบวาระการประชุม และประธานในที่ประชุมไดใ้ห้
ความส าคญัและตอบขอ้ซกัถามในทุกประเดน็ โดยมกีารบนัทึกการประชุมอย่างครบถ้วน และ เผยแพรร่ายงานการ
ประชมุผา่นทางช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุเพื่อให้ผูถ้ือ
หุน้สามารถตรวจสอบได ้
 

2. การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ จะใหโ้อกาสแกผู่ถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัทุกราย และก าหนดใหส้ทิธิออกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้น 
โดยหนึ่งหุน้มสีทิธเิท่ากบัหนึ่งเสยีงและไมก่ระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัหรอืละเมดิสทิธหิรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไมว่า่จะเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบนั ผูถ้ือหุ้นต่างชาติ บรษิทัฯ ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มหีน้าที่ดูแลผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย โดยผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณา
ด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและหาวธิีการ
แกไ้ขให้เหมาะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะที่เป็นเรื่องส าคญัและมผีลต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยรวม หรอืมผีลต่อการประกอบธุรกจิของ
บรษิทัฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการ
ประชุมผูถ้ือหุน้ เป็นต้น โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนันัด
ประชุมผูถ้ือหุน้ การด าเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัตามล าดบัวาระการประชมุ มกีารเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ
ครบถ้วน มกีารแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอระเบยีบวาระการประชุมใน
การประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี รวมทัง้การเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบตัเิหมาสมเขา้เป็นกรรมการ โดยมขี ัน้ตอนและวธิปีฏบิตัทิีโ่ปรง่ใส ดงันี้ 

1. คณุสมบตัผิูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมและ/หรอืเสนอชือ่กรรมการตอ้งเป็นผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ ณ วนัที่
เสนอระเบยีบวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมการ ซึ่งอาจเป็นผูถ้ือหุ้นรายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได้โดยมี
สดัสว่นการถอืหุน้ข ัน้ต ่าไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 0.05 ของจ านวนหุน้จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

2. ผูถ้ือหุ้นที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนจะต้องส่งแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุม พร้อมลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานและส่งให้
คณะกรรมการพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด ดงันี้ 

1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย์ หรือหลักฐานอื่นจาก ศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย์ (TSD) 

2) เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ(ถา้ม)ี 
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3.   การเสนอชื่อกรรมการ ผูถ้ือหุ้นที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนต้องกรอกขอ้มูลในแบบเสนอชื่อกรรมการและส่งให้ เลขานุการ 
    บรษิทัฯ หรอืคณะกรรมการพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด ดงันี้ 

1) หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย์หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 
ประเทศไทย 

2) หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณาดา้น 
คณุสมบตั ิไดแ้ก ่การศกึษาและประวตักิารท างานของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่ 

3) มคีุณสมบตัิเบื้องต้นครบถ้วนตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ก าหนดไว ้

4) เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 
5) ผูถ้อืหุน้สง่แบบรายการและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหฝ่้ายเลขานุการบรษิทัฯ ตามทีอ่ยู่สว่นงานเลขานุการบรษิทั 

 ขัน้ตอนการพิจารณา 

ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รบัผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของขอ้เสนอของผูถ้ือหุ้นและน าเสนอ
คณะกรรมการพจิารณาต่อไป ซึง่ขอ้วนิิจฉยัของคณะกรรมการต่อขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ถอืเป็นทีส่ดุ 

 การส่งเอกสาร 

 ผูถ้อืหุน้สง่แบบรายการและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีอ่ยู่ ดงันี้ 

 สว่นงานเลขานุการบรษิทัฯ 

 บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

 เลขที ่895-6 หมู ่5  ถ.ศรนีครนิทร ์ต.ส าโรงเหนือ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 

3. บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนักงานและผูบ้รหิาร
ของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เชน่ คูแ่ขง่ คูค่า้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบรษิทัตระหนกัดวีา่การสนับสนุนและขอ้คดิเหน็จากผู้มี
ส่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบริษทั ดงันัน้บรษิทัจะปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อให้สทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ีนอกจากนี้บรษิทัยงัสง่เสรมิใหม้คีวามร่วมมือ
ระหวา่งบรษิทัและกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม เพื่อสรา้งความมัน่คงใหแ้กบ่รษิทัตามแนวทาง ดงัต่อไปนี้ 

 ผูถ้ือหุ้น :  

1) บริษัทมุ่งม ัน่เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึง
ก าหนดใหพ้นกังานตอ้งปฏบิตัติามแนวทางต่อไปนี้ 

2) ปฏบิตัิหน้าที่ดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็น
ธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

3) ก ากบัดูแลการด าเนินการ เพื่อให้ม ัน่ใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ดี และมีการ
น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงนิ การบญัชแีละรายงานอื่นๆ โดย
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สม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจรงิ โดยผา่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ การแจง้ขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษทั 
การประกาศทางหนงัสอืพมิพ์ หรอืการสง่จดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

4) รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอย่างเท่าเทียมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึง่ตัง้อยู่
บนพื้นฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุมผีลอย่างเพยีงพอ 

5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทั ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรอื
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

6) บรษิทัตอ้งปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 พนักงาน :   

1) บรษิทัฯ ปฏบิตัิต่อพนักงานและลูกจ้างทุกตนดว้ยความเคารพในเกยีรติ ศกัดิศ์ร ีดว้ยความเสมอภาคและเท่า
เทียมโดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง และปฏบิตัิต่อพนกังานและลูกจา้งอย่างเป็น
ธรรมและเคารพสทิธมินุษยชน 

2) บรษิทัฯ จะคดัเลอืกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ โดยมแีผนการสรรหาพนักงานที่มปีระสทิธิภาพ มี
ความเสมอภาค  และเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละต าแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์ และขอ้ก าหนดอื่นๆ ที ่จ าเป็นกบังานโดยไมม่ขีอ้กดีกนัเรือ่ง เพศ อายุ เชื้อชาต ิศาสนา  

3) บรษิทัฯ จะก าหนด ค่าตอบแทน สทิธิประโยชน์ และสวสัดกิารแก่พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมไมน่้อยกวา่ที่
กฎหมาย ก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน 
ความสามารถของบรษิทัฯ ใน การจ่ายคา่ตอบแทนนัน้ 

4) การเลิกจ้างงานพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย ในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ หรอืกรณีที่บรษิทัฯต้อง
เลิกจ้างพนักงาน โดยพนักงานไม่ได้กระท าความผิดใดๆ บรษิทัฯจะมกีระบวนการเลิกจ้างงานที่เป็นธรรม 
ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน และ ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเครง่ครดั ซึง่มกีารประกาศไวใ้นคูม่อืพนักงานทุก
ปี 

5) ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ ความสามารถของพนกังาน โดยมกีารพฒันาอย่างสม ่าเสมอ อาท ิการจดั
อบรมสมัมนา การฝึกอบรม และใหโ้อกาสอย่างทัว่ถงึกบัพนกังานทุกคน 

6) จดัใหพ้นกังานทุกคนรบัทราบนโยบายและสวสัดกิารทีพ่นักงานพงึไดร้บัโดยมคีู่มอืพนกังานซึง่ก าหนดระเบยีบ
ขอ้บงัคบัการท างาน คูม่อืประกนัสขุภาพแบบกลุ่ม การประกนัชวีติแบบกลุ่ม กองทุนส ารองเลี้ยงชพี เป็นตน้ 

7) เปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอแนะหรอืรอ้งทุกขเ์กีย่วกบัการท างาน และก าหนดวธิกีารแกไ้ข เพื่อใหเ้กดิประโยชน์
แกทุ่กฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธ์อนัดใีนการท างานรว่มกนั 

 คู่แข่งทางการค้า :  

 บรษิทัมุ่งด าเนินธุรกจิโดยประสงค์ที่จะประสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยืน และเป็นบรษิทัชัน้น าในธุรกจิภายใตก้าร
 แขง่ขนัในอุตสาหกรรมอย่างมคีณุธรรมและจรยิธรรม โดยมหีลกัการปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ทางการคา้ดงันี้  

1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี
2) ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิีการทีไ่ม่สจุรติหรอืไมเ่หมาะสมเพื่อผลประโยชน์ใน

การ ด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
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3)  ไมก่ล่าวหาในทางรา้ย หรอืมุง่ท าลายชือ่เสยีงแกคู่แ่ขง่ทางการคา้ 
4) ไมก่ระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่นหรอืคูแ่ขง่ทางการคา้ 

 คู่ค้าและเจ้าหน้ี :  

 บรษิทัปฏบิตัติ่อคูค่า้ตามกรอบการคา้ทีส่จุรติ โดยยดึถอืการปฏบิตัติามสญัญาและค ามัน่ทีใ่หไ้วก้บัคู่คา้อย่าง
 เครง่ครดั พรอ้มทัง้คดัเลอืกคูค่า้ดว้ยความยุตธิรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้ของ บรษิทัเพื่อ
 ป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกข ัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

 ลูกค้า  :  บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสินค้าและบริการภายใต้หลกัการด าเนินงานดงัน้ี 

1) มุง่ม ัน่ทีจ่ะจดัหา พฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
2) ส่งมอบผลิตภณัฑ์และการบรกิารที่มคีุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมให้ขอ้มูลเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์และการ

บรกิารทีถู่กต้อง เพยีงพอ เพื่อใหลู้กคา้มขีอ้มลูเพียงพอในการตดัสนิใจ โดยไมม่กีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิทัง้ 
ในการโฆษณาหรอืในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กบัลูกคา้อนัเป็นเหตุให้ลูกคา้เกดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพ 
ปรมิาณ หรอืเงือ่นไขใด  ๆของสนิคา้หรอืบรกิาร 

3) จดัใหม้กีระบวนการทีส่ามารถใหลู้กคา้แจ้งถงึปัญหาหรอืการให้บรกิารทีไ่ม่เหมาะสม เพื่อทีบ่รษิทัจะไดป้้องกนั
แกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็และน าขอ้มลูดงักล่าวไปปรบัปรงุหรอืพฒันาผลติภณัฑแ์ละการให้บรกิาร
ดงักล่าวต่อไป 

4) รกัษาขอ้มลูและความลบัของลูกคา้ โดยไมน่ าไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชน์ในทางมชิอบ  

 เจ้าหน้ี  :  บริษทัยึดมัน่ในการด าเนินธรุกิจอย่างมีหลกัการและวินัย เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบัเจ้าหน้ี  

  โดยบริษทัยึดหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

1) บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ตามสญัญาหรอืทีไ่ดต้กลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั จะไมด่ าเนินการที่
ทุจรติกบัเจา้หนี้ รวมถงึบรษิทัฯ จะไมเ่รยีก ไมร่บัผลประโยชน์ใดๆทีไ่มส่จุรติ  

2) หากเกดิกรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวไ้ด ้บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบ 

 สงัคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม  :   

 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดวีา่เราเปรยีบเสมอืนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมที่จะ
 รว่มกา้ว เดนิไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนืสบืไป บรษิทัจงึไดด้ าเนินกจิกรรมเพื่อชมุชนและสงัคม
 อย่างต่อเนื่องควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกจิภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี้ 

1) มนีโยบายในการประกอบธุรกจิโดยค านึงถึงสภาพสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั และปฏบิตัิกฎหมายและขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใชอ้ยู่อย่างเครง่ครดั 

2) มนีโยบายการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจน และยดึถอื 
3) ปฏบิตักินัภายในองคก์รสง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมจีติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
4) เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัเขา้ไปด าเนินธุรกจิ 
5) ด าเนินกจิกรรมเพื่อรว่มสรา้งสรรค์สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนทีบ่รษิทั ตัง้อยู่มี

คณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ทัง้ทีด่ าเนินการเองและรว่มมอืกบัหน่วยงานของภาครฐั ภาคเอกชนและชมุชน 
6) ใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมต่าง  ๆกบัชมุชนโดยรอบในพื้นทีท่ีบ่รษิทัเขา้ไปด าเนินธุรกจิอยู่ตามควรแกก่รณี 
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7) ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพต่อเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมชุมชน ชวีติและทรพัย์สนิ 
อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิทั โดยใหค้วามร่วมมอือย่างเตม็ทีก่บัเจ้าหน้าที่ภาครฐั และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

 หน่วยงานของรฐั  : 

  บรษิทัมุ่งปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบและขอ้ก าหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสรมิการให้ความร่วมมือและ
 สนับสนุนมาตรการของรฐัและเอกชนในการต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นธรรม ทัง้นี้บรษิทัจะปฏบิตัิ
 ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีเหล่านี้ไดร้บั การดแูลอย่างด ี
 

นโยบายการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บรษิทัมติรสบิ ลิสซิ่ง จ ากดั(มหาชน) ไดต้ระหนักถึงการใชท้รพัยากรธรรมชาติให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดยก าหนดไวใ้น  

จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตั ิในหวัขอ้หน้าทีต่่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม จงึไดม้นีโยบายในการสง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรธรรมชาติ
ใหคุ้ม้คา่ หรอืการเกดิประโยชน์สงูสดุ ดงันี้ 

1.  สง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เชน่ โครงการประหยดัพลงังาน 
2.  สนบัสนุนกจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม  

นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการดูแลเรื่องความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างาน ด้วยการก าหนดนโยบายความ
ปลอดภยัอย่าง ชดัเจนและเป็นรูปธรรมรวมทัง้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เพื่อด าเนินงาน เกีย่วกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัที่ดแีก่พนักงาน โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัิ ใน
ส่วนของการพฒันาการที่ย ัง่ยืนใน สนิคา้และการบรกิาร ซึ่งผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนมหีน้าที่ ต้องปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดของ
บรษิทัฯ ดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั การรกัษาความปลอดภยั ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม อย่างเครง่ครดั โดยการดแูล อา
ชวีอนามยัและความปลอดภยัของพนักงาน คู่ คา้ และชมุชน การป้องกนัผลกระทบ ทีจ่ะมตี่อชมุชนใหน้้อยทีสุ่ด ปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชวีภาพใหด้ทีีส่ดุ  

นโยบายการปฏิบติัด้านภาษี  

บรษิทัฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ปฏบิตัิต่อสงัคมและประเทศชาติตามหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนดไว ้โดยยดึถอืและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดกฎหมายภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างซื่อสตัย์ โปรง่ใส ไม่
หลกีเลีย่งภาษ ีให ้ความส าคญัในดา้นภาษจีนน าไปสู่การบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กรที่มกีารตรวจสอบ ประเมนิความเสี่ยง 
ในดา้นการปฏบิตัติาม กฎหมายภาษเีพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานอย่างยัง่ยนื บรษิทัฯ ไดบ้รหิารจดัการและวางแผนดา้นภาษี
อย่างครอบคลุมตามทีก่ฎหมาย ก าหนดเพื่อน าส่งภาษีใหก้บัรฐัอย่างครบถว้นและภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และใชส้ทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างถูกตอ้งตาม กฎหมายและเต็มประสทิธิภาพ โดยมกีารก าหนดแนวทางการปฏบิตัิดา้นภาษีเอาไวใ้น
คูม่อืแนวทางและข ัน้ตอนการปฏบิตังิานของฝ่ายทีก่ ากบัดแูลในดา้นภาษขีองบรษิทัฯ 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

ในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรข่อ้มูลตามหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงานราชการประกาศ ก าหนดนอกจากนี้ยงั
เผยแพรไ่วบ้น เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ไดแ้ก ่ขา่วสารประชาสมัพนัธ์ ขา่วตลาดหลกัทรพัย์ รายงานประจ าปี ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่
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บรษิทัฯประกาศใช ้ โดยมกีารปรบัปรงุขอ้มลูเป็นปัจจุบนัสม ่าเสมอ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ และบคุคลทัว่ไป ไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสารอย่าง
เท่าเทยีม ทัว่ถงึ และทนัต่อเหตุการณ์ โดยมหีลกัการทีส่ าคญัดงันี้  

 

การเปิดเผยข้อมลู  

1) บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
(กลต.) ตลาด หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้งโดยเคร่งครดั ซึ่งรวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้ และ/หรอืสาธารณะโดย เท่าเทยีมกนั 

2) เปิดเผยสารสนเทศทีส่ าคญั เชน่ ขอ้มลูทางการเงนิซึง่ผ่านการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัช ีและผ่าน
การอนุมตัจิาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯแลว้  

3) ก าหนดนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ประวตักิรรมการ และการเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนั 

4) เปิดเผยรายชือ่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถงึ บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ประวตักิารเข้า
รว่มประชมุ การ อบรม ตลอดจน คา่ตอบแทนของคณะกรรมการทีเ่ป็นไปตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตั ิ  

5) เปิดเผยนโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏบิตัิกฎ
บตัรในการบรหิารจดัการ นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ และนโยบายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยปรบัปรงุเป็นปัจจุบนัไว้
บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

6) บรษิทัฯ มกีารจดัท าแบบประเมนิตนเองในการปฏบิตังิานของ CEO โดยน าเสนอต่อทีป่ระชมุกรรมการบรษิทัฯแล้ว 
อย่างไรกต็าม บรษิทัฯอยู่ระหวา่งพจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาว 

7) บรษิทัฯ ก าหนดช่องทางการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนกังาน ลูกคา้  
คูค่า้ และ เจา้หนี้ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ หรอื
คณะกรรมการตรวจสอบประกาศ เพิ่มเติมเพื่อใหเ้ป็นไปตามการปฏบิตัติามการดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯก าหนด
ช่องทางการรบัค าแนะน าข้อร้องเรยีน เบาะแสการกระท าความผิดของพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนการ
รบัทราบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น ผา่นชอ่งทางตดิต่อไดท้ี ่Email ดงันี้ 

 
 

 ทัง้นี้ บรษิทัจะเกบ็ขอ้มูลการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวเป็นความลบัและจ ากดักลุ่มผูร้บัทราบขอ้มูลโดย
เปิดเผยเฉพาะผูท้ี่เกีย่วขอ้งเท่านัน้เพื่อคุม้ครองผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นกับผูแ้จ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวอย่างไรกต็าม ผู้
แจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตวัหรอืเลือกไม่ประสงค์ออกนามกไ็ด ้หากปรากฎว่ามผีูใ้ดกลัน่แกล้งหรอื
ปฏบิตัไิมเ่ป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนบรษิทัจะลงโทษผูน้ัน้ในข ัน้เดด็ขาด 

 

Email ช่ือ ต าแหน่ง 

sec_com@mitsibleasing.com วารณีุ  นนทศรี เลขานุการบริษทั 

หรือส่งจดหมายมาท่ี 
 บริษทั มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 895-6 หมู่ท่ี 5 ถนนศรีนครินทร ์ต าบลส าโรงเหนือ  
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5.   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

     บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบท่ีส าคญั 

 คณะกรรมการบรษิทัฯและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบรษิทั ถอืเป็นหวัใจส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการที่ด ีมี
บทบาทส าคญั ในการก าหนดวสิยัทศัน์ และกลยุทธ์ ขององค์กร เป้าหมาย ภารกจิ แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทัฯ โดย
ก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการบรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว ้ และยงัมบีทบาทส าคญัในการก าหนดและจดัท านโยบาย
ต่างๆ เพื่อเป็นกรอบการปฏบิตังิานใหก้บัพนกังานและคณะท างานไดด้ าเนินตาม โดยที่ผ่านมา บรษิทัฯ จดัท านโยบายก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตั ิ กฎบตัรของคณะกรรมการ นโยบายการบรหิารความ เสีย่ง ตลอดจนนโยบายต่อต้านการ
คอรร์ปัช ัน่ และนโยบายอื่นที่เกีย่วขอ้ง ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย  ดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ และ
จดัใหม้กีารทบทวนนโยบายเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบคุคลซึง่มคีวามรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและ

ภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตาม
แผนทีว่างไวอ้ย่างเป็นอสิระ 

1. คณะกรรมการบรษิทัประกอบกรรมการมจี านวนน้อยกวา่ 3 คน โดยจะมกีารพจิารณาทบทวนจ านวน กรรมการที่
เหมาะสมเป็นระยะตามความจ าเป็นและภาระหน้าทีท่ีเ่พิม่ขึน้ ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 9 ท่าน 

2. ก าหนดให้มกีรรมการอิสระในจ านวนที่เหมาะสม ตามหลกัเกณฑ์ของบรษิทัจดทะเบยีน คอื กรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ โดยกรรมการอิสระของบรษิทั ประกอบดว้ยบุคคลผูม้คีวามรูด้า้นบญัช ี
การเงนิ และธุรกจิแขนงอื่นอย่างหลากหลายหลายแขนงเป็นอย่างด ี เหมาะสมต่อการปกป้องผลประโยชน์ของ ผู้
ถือหุ้น และอื่นๆ นอกจากนี้ยงัครอบคลุมคุณสมบตัิที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

3. ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 หากแบง่ใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็
ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งนี้จะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเข้ามา
รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้

4. บคุคลทีเ่ป็นกรรมการตอ้งไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นกรรมการ หรอืพนกังาน หรอืหุน้สว่นของบรษิทัสอบบญัชภีายนอก 
ทีปั่จจุบนับรษิทั ฯ มกีารวา่จา้งใหเ้ป็นบรษิทัผูส้อบบญัชใีห ้(ปัจจุบนัและชว่ง 2 ปี กอ่นไดร้บัการแต่งตัง้ 

5. บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิัทกบัผูบ้ริหารอย่างชดัเจนโดย
คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบาย 
ในขณะที่ผูบ้รหิารท าหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด ดงันัน้ประธาน
กรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการจงึเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหน่งต้องผา่นการคดัเลอืกจาก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด  ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการไมม่อี านาจเบด็เสรจ็ และมกีารถ่วงดลุในมตทิี่ส าคญั ซึง่จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทั
หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) รวมทัง้กรรมการบรษิทัจะไม่สามารถอนุมตัริายการใดๆทีต่นเอง หรอืบคุคล
ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตนเองมสีว่นไดเ้สยีในการท ารายการนัน้ 
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6. กรรมการบรษิทั ต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน
จ ากดั รวมทัง้ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจให้บรหิารจดัการกจิการ
ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) ก าหนด 

7. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบรษิทั ตอ้งมคีวามโปรง่ใสและมคีวามชดัเจนโดยตอ้งผ่านกระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทนมหีน้าทีพ่จิารณาดว้ยความรอบคอบในการเสนอชือ่บุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั พรอ้ม
ประวตัิอย่างเพียงพอส าหรบัการตดัสนิใจ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูแ้ต่งตัง้ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ต่อไป 
ส าหรบัการแต่งตัง้กรรมการบรษิทั แทนกรรมการที่ออกก่อนครบก าหนดวาระให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
เป็นผูแ้ต่งตัง้ 

8. มกีารเปิดเผยประวตัแิละขอ้มลูการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิทัทุกคน ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
(แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดและเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั ตลอดจนแจ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ ก.ล.ต. (แบบ 35-E1) ทุกคร ัง้ที่มีการ
เปลีย่นแปลงกรรมการ 

ทัง้นี้  บริษัทมีเลขานุการบรษิัทซึ่งท าหน้าที่ให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านที่
เกีย่วขอ้งกบักฎระเบียบ จดัการเรื่องการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการที่
เกีย่วขอ้ง และการประชุมผูถ้ือหุ้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ีรวมทัง้การ
จดัท าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุผูถ้ือหุ้น รายงานการประชมุผูถ้ือหุน้ รวมทัง้เกบ็รกัษา
รายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนประกาศก าหนด และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีซึ่งจดัท าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้  

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั 

1) กรรมการเฉพาะเรือ่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

2) การแต่งตัง้และการพน้ต าแหน่งของกรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัใินขอ้บงัคบัของบรษิทั โดย
กรรมการบรษิทั มวีาระการด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั ที่
ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกคร ัง้  

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืนของกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัถงึประสทิธภิาพของการปฎบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทั จงึตอ้งใหค้วามส าคญักบั
จ านวน บรษิทัทีก่รรมการไปด ารงต าแหน่งไมใ่หม้ากเกนิไป โดยกรรมการบรษิทั ควรด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ไดไ้มเ่กนิ 5 บรษิทั  

บรษิทัฯ มนีโยบายใหม้กีารก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระไมเ่กนิ 9 ปี เวน้แต่มเีหตุอนัสมควรไดร้บัการ
พจิารณายกเวน้  
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จรรยาบรรณธุรกิจ 
1.  การต่อต้านทจุริต คอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ทุกรปูแบบ โดยมุง่เน้นการสง่เสรมิคุณธรรม สรา้งจติส านึกและ
คา่นิยมทีถู่กตอ้งในการปฏบิตังิาน บรษิทัจงึก าหนดแนวทางการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่และสือ่สารใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานไดร้บัทราบ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและถอืปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั 

 แนวทางปฎิบติัท่ีดี : บคุลากรทกุระดบัของบริษทัฯ ต้องปฎิบติัตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ดงัน้ี 

1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่ามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ โดยไมเ่ขา้
ไปเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอร์รปัช ัน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรอืเพิกเฉยเมื่อพบการ
กระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติคอร์รปัช ัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัก าหนดระเบยีบการจดัซื้อจดัจ้าง การเบกิจ่ายเงนิ หรอื
การท าสญัญาใดๆ โดยแต่ละข ัน้ตอนต้องมหีลกัฐานประกอบอย่างชดัเจนและมกีารก าหนดอ านาจอนุมตัิอย่าง
เหมาะสมและรดักมุ 

2) ก าหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงนิและการบญัชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม ัน่ใจว่า
ธุรกรรมทางการเงนิดงักล่าวเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้

3) ก าหนดหลกัการให้หรอืการรบัของขวญั สิง่ของ หรอืการบนัเทิงที่อาจมผีลส่อใหเ้กดิขอ้สงสยัในพฤติกรรมการ
ทุจริตหรอืการให้สินบน หากเป็นการรบัของขวญัควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นเงนิสดหรอื
เทยีบเท่าเงนิสด และตอ้งตระหนกัวา่การกระท าใดๆ ตอ้งอยู่ภายใตค้วามโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

4) จดัใหม้กีารสือ่สารนโยบายและแนวทางการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ไปยงักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุก
ระดบัของบริษัทให้รบัทราบและเขา้ใจอย่างถ่องแท้เพื่อน าไปปฏิบตัิโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรม
พนกังาน ระบบการสือ่สารภายในองคก์ร เป็นตน้ 

5) ก าหนดชอ่งทางการแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ในกรณีที่พบเหตุการณ์ทีน่่าสงสยัอนัสอ่ให้เกิดการ
ทุจริตและการประพฤติมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทัโดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่ง
รายละเอยีดและหลกัฐานต่างๆ ไปยงับรษิทั โดยผา่นชอ่งทาง เวบ็ไซต์  อเีมล์ หรอื จดหมาย 

6) จดัท ากลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ที่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัโดยการก าหนดขอ้มูลของผูแ้จ้ง
เบาะแสให้เป็นความลับกรณีที่ขอ้มูลของผูแ้จ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผูท้ี่มหีน้าที่ดูแลรบัผิดชอบข้อมูลดงักล่าว
จะตอ้งถูกด าเนินการลงโทษทางวนิยั 

7) ก าหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานที่มกีระท าการทุจรติคอร์รปัช ัน่หรอืสนับสนุนการกระท าที่
เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอร์รปัช ัน่ โดยจะด าเนินการลงโทษทางวนิัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตกัเตือนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ลดคา่จา้ง พกังาน เลกิจา้ง และด าเนินคดตีามกฏหมาย เป็นตน้ 

8) ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงานตามล าดบัข ัน้ของสายงานการบงัคบับญัชา ของผู้กระท าการทุจรติ 
จนกระทัง่ถงึ คณะกรรมการความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั 

ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ รว่มถงึผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจรติ
แบบต่างๆ เชน่ การจดัท ารายงานทางการเงนิเทจ็  การท าใหส้ญูเสยีทรพัย์สนิ  การคอรร์ปัชนั  การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบ
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ควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในรายงานที่ส าคญั  การไดม้าหรอืใชไ้ปซึ่ง
ทรพัย์สนิโดยไมถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

2.  การมีส่วนได้เสีย และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

     บรษิทัฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ให้กรรมการบรหิาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
พนกังาน บรษิทั แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จงึหา้มไมใ่หก้รรมการประกอบธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบั บรษิทั หลกีเลีย่งการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท หรือในก รณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนัน้ 
คณะกรรมการ บรษิทั จะดูแลให้การท ารายการนัน้ มคีวามโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก    
ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีม่สีว่นไดเ้สยีในรายการนัน้จะตอ้งไมม่สีว่นในการพจิารณาอนุมตัิ 

ในกรณีที่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกีย่วโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริษัท    
จะดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเครง่ครดั 

บรษิทัฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
พนกังานบรษิทั แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏบิตัสิ าหรบักรรมการผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ดงัต่อไปนี้  

แนวทางปฎิบติัท่ีดี 

1) หลกีเลีย่งการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

2) ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนัน้เพื่อประโยชน์ของ บรษิทั ให้ท ารายการนัน้เสมอืนการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ทัง้นี้  กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้จะต้องไม่มสี่วนในการ
พจิารณาอนุมตั ิ

3) ในกรณีทีเ่ขา้ข่ายเป็นรายการที่เกีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ตามประกาศของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเครง่ครดั 

4) ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืบคุคลในครอบครวัเขา้ไปมสีว่นรว่ม หรอื เป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการใด ๆ 
ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้รหิารสงูสดุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกจิอื่นๆ     
การไปด ารงต าแหน่งนัน้จะตอ้งไมข่ดัต่อประโยชน์ของ บรษิทั และการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยตรงในบรษิทั 

 

3. การป้องกนัการน าข้อมลูภายในไปใช้ 

      คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใช ้ เพื่อประโยชน์สว่นตน จงึก าหนด
นโยบายใหม้กีารเกบ็รกัษาขอ้มลูภายในให้เป็นความลบัระหว่างผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ รวมทัง้ก าหนดบทลงโทษอย่างรา้ยแรงส าหรบั 
ผูท้ีน่ าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใช ้รายละเอยีดดงันี้ 

แนวปฏิบติัท่ีดี 

1) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ จะตอ้งรกัษาความลบั และ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ  
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2) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ จะตอ้งไมน่ าความลบั และ/หรอื ขอ้มลูภายในของบริษทัฯ 
ไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์แกต่นเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรอืทางอ้อมและ
ไมว่า่จะไดผ้ลตอบแทน หรอืไมก่ต็าม 

3) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ จะต้องไม่ท าการซื้อขาย โอนหรอืรบั โอน หลกัทรพัย์ของ
บรษิทัฯ โดยใชค้วามลบัและ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ และ/หรอืเขา้ ท านิตกิรรมอื่นใดโดยใชค้วามลบัและ/
หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ขอ้ก าหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบรษิทัฯ ดว้ย ผูใ้ดทีฝ่่าฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถอืวา่ไดก้ระท าผดิอย่างรา้ยแรง  

4) บรษิทัมหีน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการด าเนินงานที่ส าคญัของบรษิทัให้สาธารณชนทราบโดยทนัทีและ
อย่างทัว่ถึง โดยผ่านสื่อและวธิีการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของ
บรษิทัก าหนด รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของบรษิทั เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่าง
ทนัท่วงทแีละเท่าเทยีม 

นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้รหิารทุกคนไดล้งนามรบัทราบภาระหน้าทีใ่นการรายงาน การถอืหลกัทรพัย์ของตน
ในบรษิทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาด หลักทรพัย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติ หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์       
พ.ศ. 2535 กรรมการและผูบ้รหิารทุกท่านมหีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของตน รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัย์ ดงันี้ 

1. การรายงานการถอืหลกัทรพัย์คร ัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดเสนอขาย หลกัทรพัย์ต่อประชาชน
หรอืวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงด าแหน่ง กรรมการ หรอื ผูบ้รหิาร 

2. การรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ (แบบ 59-2) ทุกคร ัง้เมือ่มกีารซื้อขาย โอน หรอืรบัหลกัทรพัย์
ภายใน 3 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิรายการขึน้ พรอ้มทัง้สง่ส าเนารายงานนี้ให ้คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ เพื่อ
เกบ็เป็นหลกัฐานทุกครัง้. 
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การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน / รายงานทางบญัชี / การเงิน 
บรษิทัฯ จะจดัให้บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทุกด้าน และระบบการตรวจสอบภายในต่าง ๆ ทัง้ดา้นการเงนิ การ

ปฏบิตัิงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบที่เกีย่วขอ้งการจัดให้มกีลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสทิธิภาพเพียงพอในการปกป้อง รกัษา และดูแลเงนิลงทุนของผูถ้ือหุ้นและสนิทรพัย์ของบรษิทัอยู่เสมอ จดัให้มกีารก าหนด
ล าดบัชัน้ของอ านาจอนุมตัิและความรบัผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลในตัวก าหนดระเบียบการ
ปฏบิตังิานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรมสี านักตรวจสอบที่เป็นอสิระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีต่รวจสอบการ
ปฏบิตัิงานของทุกหน่วยงาน ทัง้หน่วยงานธุรกจิ และหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบยีบที่วางไว ้เพื่อให้ม ัน่ใจไดว้่าระบบ
ควบคุมภายในของบรษิทัเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัการควบคุม
ภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุมการควบคมุภายใน
ดา้นการบรหิาร (Management Control) การด าเนินงาน (Operational Control) การบญัชแีละการเงนิ (Financial Control) และการ
ปฏบิตัติามกฏหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Control) 

แนวปฏิบติัท่ีดี 

1. การควบคมุภายใน / การตรวจสอบภายใน 

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : ต้องสอบทาน
ระบบการควบคมุภายใน / การบรหิารความเสีย่ง และรายผลการสอบทานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

2. ผู้บริหารระดบัสูง : ต้องจัดระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงการ
ปลูกฝังให้พนักงานมวีนิัย มคีวามรูค้วามเขา้ใจมทีศัคติที่ด ี และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบและ
ควบคมุภายใน 

3. ผูบ้รหิารระดบักลาง : ต้องจดัระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบังานที่
รบัผดิชอบ มกีารประเมนิผล ปรบัปรงุสอบทาน และปฎบิตัติามระบบทีว่างไว ้

4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน :  
▪ ตอ้งรบัผดิชอบการสอบทาน การประเมนิการควบคมุภายในสนับสนุนกระบวนการก ากบัดูแล
 กจิการทีด่ ีการควบคมุและการบรหิารความเสีย่ง 

▪ ต้องเสนอแนะมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และการด าเนินการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
 หน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์สภาพแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่
 เปลีย่นแปลงไป 

5. พนกังานทุกระดบั : ตรอ้งปฎบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ และระบบควบคมุภายใน รวมทัง้การ
บรหิารความเสีย่งทีต่วัเองรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทก าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยส าคญัที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ และเพิ่ม
ประสทิธภิาพการท างาน ฉะนัน้จงึเป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของพนักงานบรษิทัทุกคนทีจ่ะต้องใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมาย ค าส ัง่ บริษัท และตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนด และบริษัทได้จัดให้มีการบริหารความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซึง่หมายถงึ ระบบคอมพวิเตอรแ์ละข้อมลูคอมพิวเตอร ์ตามมาตรฐานสากล พระราชบญัญตัวิ่าด้วย
การกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 ทัง้นี้ พนกังานบรษิทั ทุกคนมหีน้าที ่และขอ้ปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 



                     
           

81 | รายงานประจ าปี 2564 (56 -1 One Report) 
 

    ส่วนท่ี 2 

               นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 

แนวปฏิบติัท่ีดี 

1. มหีน้าที่รบัผดิชอบในการป้องกนั และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบรษิทัที่อยู่ในความครอบครอง หรอืหน้าที่
รบัผดิชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ถึงโดยมชิอบ และไม่เปิดเผยขอ้มูลที่มคีวามส าคญัทาง
ธุรกจิต่อผูไ้มเ่กีย่วขอ้ง 

2. มวีนิัยในการใชร้ะบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของบรษิทั ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบรษิทั และผูอ้ื่น 
เช่น ใช้เป็นเครื่องมอืในการเขา้ถึงระบบสารสนเทศโดยมชิอบสรา้งความเสียหายต่อชื่อเสยีง และทรพัย์สนิ 
รบกวน หรอืก่อความร าคาญต่อการท างานของระบบสารสนเทศ ดกัขอ้มูล ลกัลอบถอดรหสัผ่าน ปลอมแปลง
ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์เผยแพรภ่าพ ขอ้ความ หรอืเสยีงทีไ่มเ่หมาะสมรวมทัง้ไมน่ าไปใชใ้นเชงิธุรกจิสว่นตัว หรอืการ
กระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

3. ตอ้งไมล่ะเมดิลขิสทิธิซ์อฟท์แวร ์หรอืทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

4. ต้องเขา้รหสัขอ้มูลในกรณีทีต่้องการส่งขอ้มูลที่ส าคญัทางธุรกจิผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต รวมทัง้ไม่แลกเปลีย่น
ขอ้มลูทีส่ าคญัทางธุรกจิกบั Website ทีไ่มม่กีารป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มลู 

5. กรณีทีพ่นกังานขออนุญาตใหผู้ป้ฏบิตังิานสมทบ ซึง่เป็นพนกังานของผูร้บัจ้างของบรษิทั เขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ
ของบรษิทั ไดน้ัน้ พนักงานผูข้ออนุญาตต้องควบคุมการใชง้านของผูป้ฏบิตัิงานสมทบ และต้องรบัผดิชอบต่อ
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบับรษิทั 

6. บรษิทัจะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบขอ้
สงสยัวา่พนกังานใชง้านในทางทีไ่มเ่หมาะสม หรอืมเีหตุอนัควร เพื่อป้องกนัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ
ของบรษิทั 

7. หากบรษิทัพบว่า พนักงานมกีารละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รบัการ
พจิารณาลงโทษทางวนิยั และ/หรอืโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

6.  การแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 

บรษิทัจดัใหม้แีนวทางในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรอืการกระท าผดิ
กฎหมายหรอืพฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของบคุคลในบรษิทัรวมถงึความบกพรอ่งของระบบควบคมุภายใน
จากพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นโดยสามารถแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนไดท้ี ่Email ดงันี้ 

 

Email/หรือส่งจดหมายมาท่ี ช่ือ ต าแหน่ง 

sec_com@mitsibleasing.com นางสาววารุณี   นนทศรี เลขานุการบริษัทฯ 

 

➢ บริษทั มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 895-6 หมู่ท่ี 5 ถนนศรีนครินทร ์ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง
จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 (ส านักเลขานุการบริษทั) หรือ ติดต่อหมายเลขโทรศพัท์ 0-2743-8787 ต่อ 902 

 

 

ทัง้นี้ บรษิทัจะเกบ็ขอ้มลูการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวเป็นความลบัและจ ากดักลุ่มผูร้บัทราบขอ้มลูโดยเปิดเผย
เฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้เพื่อคุม้ครองผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวอย่างไรกต็าม ผูแ้จง้เบาะแส
หรอืขอ้รอ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะเปิดเผยตวัหรอืเลือกไม่ประสงค์ออกนามกไ็ด ้หากปรากฎว่ามผีูใ้ดกลัน่แกล้งหรอืปฏบิตัไิม่เป็น
ธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนบรษิทัจะลงโทษผูน้ัน้ในข ัน้เดด็ขาด 
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญของนโยบายแนวปฏิบัติ  
และระบบการก ากับดูแลกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา  
  การน าหลกัารรก ากบัดูแลกิจก ารที่ดีส าหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรบัใช ้ บรษิทัฯ ให้ความส าคญักบัการน า
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 Corporate Governance Code 2017 (CG Code 2017) ทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ กลต. ไดจ้ดัท าและประกาศใชต้ัง้แต่เดอืนมนีาคม 2560 โดยในปี 2561 บรษิทัฯไดด้ าเนินการดงันี้ 

1. บรษิทัไดก้ าาหนดนโยบายต่างๆ และนโยบายก าากบัดแูลกจิการทีด่ ี เป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารทบทวน   
ปรบัปรงุใหเ้ป็นปัจจุบนั และมกีารก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว 

2. บรษิทัมนีโยบายปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ขีองส านกังาน กลต. 

3. บรษิทัไดป้รบัปรงุนโยบายตามขอ้เสนอแนะตามรายงานผลส ารวจการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนไทยของ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย Thai Institute of Directors (IOD) มาพิจารณาปรบัปรุงการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ เพื่อยกระดบัมาตรฐานดา้นการก าากบัดแูลกจิการใหด้ยีิง่ขึน้ 
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โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ และข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  

ผู้บริหาร พนักงาน และอ่ืนๆ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร โดยมโีครงสรา้งองคก์รและรายละเอยีด ดงันี้ 
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ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษทั (Board of Director) 

 คณะกรรมการบริษทั ถือเป็นหวัใจส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี แต่การบรหิารจัดการของบรษิัทนัน้ กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั มหีน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ องคป์ระกอบของคระกรรมการบรษิทัมดีงันี้  

1) มกีรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระ 4 คน เป็นจ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.44 

2) มคีณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบ 4 คน ที่มคีวามเป็นอิสระ โดยมี
หน้าที่ในลกัษณะเดยีวกบัที่ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ที่จะสอบทานความ
น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ 1 คน รวมทัง้ท าหน้าทีอ่ื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้

3) มกีรรมการที่ไม่ใชผู่บ้รหิาร 7 คน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.78 บรษิทัมกีรรมการทีไ่มใ่ช่
ผูบ้รหิาร 7 คน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.78 

4) ประธานคณะกรรมการ เป็นกรรมการอิสระและมไิดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานคณะกรรมการบรหิารและประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ซึง่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความอสิระแบง่แยกหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบระหวา่งกนัอย่างชดัเจน 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ดงัน้ี 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ 

2. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักด์ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4. ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 

7. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการ 

8. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการ 

9. นายอรรถสิทธิ์ ม่ังมี กรรมการ 
 โดยมี นางสาววารณีุ  นนทศรี เป็นเลขานุการบริษทั   

ทัง้นี้ ขอ้มลูและรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษิทั และผูม้อี านาจควบคุม ปรากฏในเอกสารแนบ 1  

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั คอื นายนิตพิทัธ์  ยงคส์งวนชยั หรอื นายนิทศัน์  ยงคส์งวนชยั หรอืนายณัชชา  ยงค์สงวน
ชยั กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
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คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

1. กรรมการบรษิทัตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งห้ามตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (และตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความ
ไวว้างใจให้บรหิารจดัการกจิการที่มมีหาชนเป็นผูถ้ือหุน้ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ประกาศก าหนดโดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก
หลกัทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบขอ้มูลรายชื่อ
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์  

2. เป็นบุคคลที่มคีุณธรรม จรยิธรรมและประวตัิการท างานที่ดแีละมเีวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ความสามารถและ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้กบ่รษิทัอย่างเตม็ที ่

3. มคีวามรูห้รอืประสบการณ์ในดา้นการบรหิารธุรกจิ หรอืดา้นการเงนิ บญัช ีหรอืดา้นอื่น  ๆทีค่ณะกรรมการเหน็ควร 

4. สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการและประชมุผูถ้อืหุน้ไดทุ้กคร ัง้ ยกเวน้กรณีมเีหตุจ าเป็นหรอืสุดวสิยั  

5. กรรมการบรษิทัไม่สามารถประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัหรอืเขา้
เป็นหุน้สว่น หรอืกรรมการในนิตบิคุคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่วา่จะท า
เพื่อประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบคุคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้    

6. กรรมการบรษิทัตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่กัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีในสญัญาทีบ่รษิทัท าขึน้ไมว่า่โดยตรง หรอืโดย
ออ้ม หรอืถอืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื 

7. มกีรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารบรษิทัอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทั
ด าเนินกจิการอยู่ 

8. เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่กรรมการสามรถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ กรรมการบรษิทัไม่ควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 บรษิทั  

9. คณุสมบตัอิื่นทีอ่าจก าหนดเพิม่เตมิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆ ในภายหลงั 

การเลือกตัง้กรรมการบริษทัและการด ารงต าแหน่ง 

การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัใหก้ระท าโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ใหก้ระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีง เท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง 

2. ในการเลือกตัง้กรรมการอาจใชว้ธิีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรอืคราวละหลายๆ 
คน ตามแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ ผูถ้อืหุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนเสยีงที่มตีาม
ขอ้ 1 ทัง้หมดจะแบง่คะแนนเสยีงแกค่นใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบง่คะแนนเสยีงของตน
ในการเลอืกตัง้กรรมการ เพื่อใหผู้ใ้ดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 
ได ้(ลงคะแนนแบบ Non-cumulative voting เท่านัน้) 

3. บคุคลทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรือจะพึง
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการที่
จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

4. คณะกรรมการบรษิทัที่มหีน้าที่ในการบรหิารจัดการการด าเนินธุรกจิของบรษิัท ให้มวีาระการด ารงต าแหน่งตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั กล่าวคอื ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1/3 
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ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกบัส่วน 1/3 กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้ออกจากต าแหน่งก่อนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจ
ได้รบัเลือกให้กลับเข้ามาร ับต าแหน่งอีกได้ ส าหรบัคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนใหม้วีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี 
ในทีน่ี้ หมายถงึ ชว่งเวลาระหว่างวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของปีทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ จนถงึวนัประชมุสามญั      ผูถ้อื
หุน้ในปีถดัไปกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการเสนอชือ่และแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้ 

5. นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั หรอืกฎหมายวา่ 

ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

• ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อกกอ่นถงึคราวออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่ 3/4 ของจ านวนผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่กึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

• ศาลมคี าส ัง่ใหอ้อก 

6. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึ
บรษิทั กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด้ 

7. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มี
คณุสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัหรอืกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะ
เหลอืน้อยกวา่ 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งั
เหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทนมตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง
ไมน่้อยกวา่ 3/4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

8. กรรมการของบรษิทัทีจ่ะไปด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอื่น ตอ้งรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 

 

เลขานุการบริษัท 
      บรษิทัจดัให้มเีลขานุการบรษิทั ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4 ) พ.ศ. 2551 ซึ่งได ้ 
ก าหนดให้เลขานุการบรษิทัฯ นอกเหนือจากการเกบ็รกัษาเอกสารที่เกีย่วกบัการประชุมกรรมการ และรายงานมสี่วนไดเ้สยีของ
กรรมการหรอืผูบ้รหิารแลว้ ปัจุบนัยงัมบีทบาทหน้าทีเ่พิม่เตมิ ทีต่อ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ และความซื่อสตัย์ รวมทัง้ตอ้ง
ปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ย ซึ่งได้
ก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบส าหรบัเลขานุการบรษิทัไวโ้ดยเฉพาะ ดงันี้ 

1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 
(1) ทะเบยีนกรรมการ 

(2) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั 

(3) หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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2. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

3. จดัสง่ส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยี ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ และบรษิทัตอ้งจดัใหม้รีะบบการเกบ็รกัษาเอกสาร 
หรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสดงขอ้มลู และดแูลใหม้กีารเกบ็รกัษาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และสามารถ
ตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไมน่้อยกวา่ 10 ปี นบัแต่วนัทีม่กีารจดัท าเอกสารหรอืขอ้มลูดงักล่าว 

4. ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 หลกัในการปฏิบติังานของเลขานุการบริษทั 

 เลขานุการบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตผิูถ้อืหุน้โดย  

1) การตดัสนิใจตอ้งกระท าบนพื้นฐานขอ้มลูทีเ่ชือ่โดยสจุรติวา่เพยีงพอ 

2) การตดัสนิใจไดก้ระท าไปโดยตนไมม่สีว่นไดเ้สยี ไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในเรือ่งทีต่ดัสนิใจนัน้  

3) กระท าการโดยสจุรติเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส าคญั 

4) กระท าการทีม่จีุดมุง่หมายโดยชอบและเหมาะสม และไมก่ระท าการอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ของ
บรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

5) ไมห่าประโยชน์จากการใชข้อ้มลูของบรษิทัทีล่่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ หรอืใช้
ทรพัย์สนิหรอืโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัในลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รอืหลกัปฏบิตัทิ ัว่ไปตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

6) ไมเ่ขา้ท าขอ้ตกลงหรอืสญัญาใด ๆ ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of  Interest) กบั
บรษิทั หรอืพนกังาน หรอืลูกคา้ของบรษิทั ทัง้ยงัเป็นการขดัต่อการปฏบิตัติ่องานในหน้าทีข่องตน  

กรณีท่ีเลขานุการบริษทัพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

แนวทางการปฏบิตัิในกรณีทีเ่ลขานุการบรษิทัพน้จากต าแหน่งหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ก าหนดไวด้งัต่อไปนี้  
1) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัคนใหม่ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทีเ่ลขานุการบรษิทัคนเดมิพน้

จากต าแหน่ง  หรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 
2) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจมอบหมายใหก้รรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในช่วงเวลาที่

เลขานุการบรษิทัพน้จากต าแหน่ง หรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด 

3) ใหป้ระธานกรรมการแจง้ชือ่เลขานุการบรษิทั ต่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน  14 วนั  
นบัแต่วนัทีจ่ดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในต าแหน่งดงักล่าว 

4) ด าเนินการแจง้ใหส้ านักงานก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ทราบถงึสถานทีเ่กบ็เอกสารตามหวัขอ้จดัท า
และเกบ็รกัษาเอกสารและเกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
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ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อใหก้ารก ากบัดแูลกจิการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพคณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพื่อช่วย

การก ากบัดแูลกจิการ ดงันี้  
1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
4) คณะกรรมการบรหิาร  

รายช่ือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

1. รศ.ศรนัย์  ชเูกยีรต ิ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอษัฏางค ์ ศรศีภุรพนัธ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพงษ์ไชย เกษมทวศีกัดิ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.สงิห์ชยั บณุยโยธนิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ: โดยมนีายณกรณ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่าน มคีุณสมบตัใินการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด และม ีรศ. ศรณัย์ ชเูกยีรต ิเป็นผูท้ีม่คีวามรูท้างดา้นบญัชแีละการเงนิ  

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีพ่จิารณาและสอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง น่าเชือ่ถอื และให้
ความเหน็เกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล รวมถงึรายการที่เกีย่ว
โยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ ใหม้คีวามถูกตอ้งครบถ้วน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืหลกัเกณฑ์อื่นๆ ทัง้นี้ เพื่อให้ม ัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา โดยมรีายละเอียด
ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั มหีลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบตามคณุสมบตั ิดงันี้ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษิทั ทีเ่ป็นอสิระไมน่้อยกวา่ 3 คน  
2) กรรมการตรวจสอบมทีักษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกจิที่ได้รบัมอบหมายกรรมการตรวจสอบอย่าง  

น้อย 1 คนตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิ 

3) ใหค้ณะกรรมการของบรษิทัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4) ใหผู้จ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 

คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมลีกัษณะและคณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระดงันี้ 
1) ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการของบรษิทั 

2) มคีุณสมบตัิตามที่ก าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์ 

3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านตอ้งเป็นผูม้คีวามรูด้า้นการบญัชแีละการเงนิ 

4) กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระและมคีณุสมบตัเิป็นคณะกรรมการอสิระดงันี้ 
4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย      

บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั ทัง้นี้ นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ
กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

4.2 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งินเดอืนประจ า หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปี 
กอ่นวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าว ไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั 

4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บดิา 
มารดา คูส่มรส พีน่้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4.4 ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มนียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกวา่ 2 ปี กอ่นไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

4.5 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคมุของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัช ี
ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทั สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกว่า 2 ปี กอ่นไดร้บัการแต่งตัง้เขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

4.6 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรึกษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่มผูถ้ือ
หุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วน
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ของ ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกว่า 2 ปี กอ่นวนัที่
ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

4.7 ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้ือ
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

4.8 ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ที่
ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4.9 ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
5) เป็นผูท้ีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเห็น หรอืรายงานผลการปฏบิตัิงานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายได้

อย่างเป็นอสิระโดยไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอื
ญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว 

6) เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชือ่ถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

7) สามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการด าเนินหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี 

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนั
ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของปีที่ได้รบัการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการเสนอชือ่และแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งใหมอ่กีได้ 

2. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี้ หรอืตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์ 
• พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 

3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทัโดยควรแจ้งเป็น
หนงัสอืล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดอืน พรอ้มเหตุผล และใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตั ิ โดยบรษิทัจะแจง้เรื่อง
การลาออกพรอ้มส าเนาหนงัสอืลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัย์ทราบ ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทัง้
คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งตอ้งรกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกวา่
คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหมจ่ะเขา้รบัหน้าที ่

4. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90  วนั เพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมจี านวนครบตามที่คณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีย่งัคงเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 
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2. คณะกรรมการความเส่ียง 
          คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

1. รศ.ศรนัย์                     ชเูกยีรต ิ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง/กรรมการอิสระ 

2. นายนิตพิทัธ์  ยงคส์งวนชัยั กรรมการความเสีย่ง/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. นายณชัชา  ยงคส์งวนชยั กรรมการความเสีย่ง/รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4. นางสาวพมิพ์วลญัช ์ เตชะพานิช  กรรมการความเสีย่ง/ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ 

5. นายวรกฤต ศริะเมธาเดช กรรมการความเสีย่ง/ผูอ้ านวยการสายงานสนับสนุน 

6. นายศรตุ ธราธรชนะกลุ กรรมการความเสีย่ง/ผูอ้ านวยการสายงานสนิเชือ่จดัไฟแนนซ์ 
โดยมีนางสาวพิมพว์ลญัช ์ เตชะพานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณุสมบติัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง ตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี้ 
1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
2. มคีวามรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในดา้นธุรกจิของบรษิทั ดา้นกฎหมาย และดา้นอื่นๆ  
3. มวีฒุภิาวะ และความมัน่คง กลา้แสดงความเหน็ทีแ่ตกต่าง  และมคีวามเป็นอสิระ 
4. สามารถอุทศิเวลาในการท าหน้าที ่

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการบรหิารความเสีย่ง ดงันี้ 
1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย

จ านวน 1 ท่าน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อย 1 ท่านตอ้งเป็นกรรมการอสิระ  

2. เป็นผูม้คีวามเขา้ใจในธุรกจิและมปีระสบการณ์ตรงในธุรกจิ เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งให้
ครอบคลุมทัง้องค์กร รวมทัง้ก ากบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม 

3. ก าหนดให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งแต่งตัง้เลขานุการ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งโดยอาจเป็น
หวัหน้าสายงานสนบัสนุนธุรกจิ หรอื บุคคลที่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็สมควรซึ่งบุคคลดงักล่าวตอ้ง
สนบัสนุนธุรกจิ หรอื บคุคลทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็สมควรซึง่บคุคลดงักล่าวตอ้งสนบัสนุนและคอย
ช่วยเหลือการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตลอดจนการจดัเตรยีมวาระการประชุม และบนัทกึ
รายงานการประชมุของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) โดยรวม
ของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสีย่งและติดตามการน าไปปฏบิตั ิ รวมทัง้การสอบทานประสทิธผิลของการบรหิาร
ความเสีย่งรวมถงึพฒันาและทบทวนระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหม้ปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
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เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีรายละเอียดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บรษิทัฯมหีลกัเกณฑ์การคดัเลือกและแต่งตัง้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คอื ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัที่
เป็นผูบ้รหิารงาน  2  คน และกรรมการบริษทัที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
รวมกนัไมน่้อยกวา่ 3 คน รว่มกนัเป็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน  3  ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์ไชย             เกษมทวศีกัดิ ์ ประธานกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายนิตพิทัธ์  ยงคส์งวนชัยั     กรรมการสรรหาพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายณชัชา  ยงคส์งวนชยั     กรรมการสรรหาพจิารณาคา่ตอบแทน 

โดยมีนางสาววารณีุ  นนทศรี ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณุสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี้ 
1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 

2. มคีวามรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในดา้นธุรกจิของบรษิทั ดา้นกฎหมาย และดา้นอื่นๆ  
3. มวีฒุภิาวะ และความมัน่คง กลา้แสดงความเหน็ทีแ่ตกต่าง  และมคีวามเป็นอสิระ 

4. สามารถอุทศิเวลาในการท าหน้าทีก่ารสรรหาคณะกรรมการบรหิาร 

 

บริษทัฯ มีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตัง้กรรมการบริหาร ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบรหิารไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยแต่งตัง้กรรมการบรษิทัคนหนึ่งที่เป็นคณะ
กรรมการบรหิารใหเ้ป็นประธานกรรมการบรหิาร 

2. คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึง่จะประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ านวนหนึ่ง และ
อาจประกอบดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทั และ/หรอืบคุคลภายนอกอกีจ านวนหนึ่ง 

3. คณะกรรมการบรหิารต้องเป็นผูม้คีวามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมคีวามรูค้วามเข้าใจ
ถงึคณุสมบตั ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของตน รวมถงึตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

4. คณะกรรมการบรหิารควรเป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิเวลา และความคดิเหน็อย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิาน 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมหีน้าที่ก าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบายในการสรรหาและนโยบายในการ
ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท และกรรมการชุดย่อย โดยสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารง
ต าแหน่ง ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสม หลักเกณฑ์การประเมินและประเมินผลงานผลการปฏิบตัิงาน ก าหนด
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ค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร รวมถึงกลัน่กรองหลกัเกณฑ์การจ่ายโบนัส และการขึ้นเงนิเดอืนประจ าปีของ
พนักงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีรายละเอียดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จ านวน 6 ท่าน  

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

1. นายนิตพิทัธ์  ยงคส์งวนชยั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายณชัชา  ยงคส์งวนชยั กรรมการบรหิาร 

3. นางสาวพมิพ์วลญัช ์ เตชะพานิช  กรรมการบรหิาร 

4. นายวรกฤต ศริะเมธาเดช กรรมการบรหิาร 

5. นายศรตุ ธราธรชนะกลุ กรรมการบรกิาร 

6. นางสาวธนัยาภรณ์ จนัตร ี  กรรมการบรหิาร 

โดยมีนางสาววารณีุ  นนทศรี ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการบรหิาร ดงันี้ 
1. คณะกรรมการบรหิารไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยแต่งตัง้กรรมการบรษิทัคนหนึ่งทีเ่ป็นคณะ

กรรมการบรหิารใหเ้ป็นประธานกรรมการบรหิาร 
2. คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึง่จะประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ านวนหนึ่ง และอาจ

ประกอบดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทั และ/หรอืบคุคลภายนอกอีกจ านวนหนึ่ง 
3. คณะกรรมการบรหิารตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึ

คณุสมบตั ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของตน รวมถงึตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
4. คณะกรรมการบรหิารควรเป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิเวลา และความคดิเหน็อย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิาน 

 

คณุสมบติัของคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการบรหิาร ตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี้ 
1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
2. มคีวามรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในดา้นธุรกจิของบรษิทั ดา้นกฎหมาย และดา้นอื่นๆ  
3. มวีฒุภิาวะ และความมัน่คง กลา้แสดงความเหน็ทีแ่ตกต่าง  และมคีวามเป็นอสิระ 

 

คณุสมบติัของกรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทั มหีลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารตามคุณสมบตั ิดงันี้ 
1. เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ 
2. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
3. ไมเ่คยรบัโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุกในความผดิเกีย่วกบัทรพัย์ทีไ่ดก้ระท าโดยทุจรติ 
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4. ไมเ่คยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองค์การ หรอืหน่วยงานของรฐั ฐานทุจรติต่อหน้าที่ 
5. ไมอ่ยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษโดยส านักงาน ก.ล.ต. หรอืไมอ่ยู่ระหวา่งถูกด าเนินคดอีนัเนื่องจากกรณีทีส่ านักงาน ก.ล.ต. 

กล่าวโทษหรอืเคยตอ้งค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก ไมว่่าศาลจะมคี าพพิากษาใหร้อการลงโทษหรอืไม ่และพน้โทษจ าคกุ
หรอืพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไมถ่งึ 3 ปี ทัง้นี้ เฉพาะในความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
หรอืกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ดงัต่อไปนี้ 
(ก) การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมเกีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ข) การกระท าโดยทุจรติ หรอืการท าใหเ้สยีหายต่อทรพัย์สนิ ต่อเจา้หนี้ หรอืต่อประชาชน 
(ค) ไมป่ฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความระมดัระวงั หรอืซื่อสตัย์สจุรติ 
(ง) จงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญั หรอืปกปิดขอ้ความจรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีค่วรบอกใหแ้จ้ง 
(จ) ประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์หรอืธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตและเขา้ขา่ยเป็นการฉ้อโกงประชาชน 

6. ไมอ่ยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่ก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิ ไมว่า่ในประเทศหรอืต่างประเทศ หรอืไมอ่ยู่ระหว่าง
ถูกด าเนินคดอีนัเนื่องจากกรณีทีห่น่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ หรอืไมอ่ยู่ระหวา่งถูกหน่วยงานดงักล่าว หา้มเป็นกรรมการ
หรอืผูบ้รหิารของสถาบนัการเงนิ หรอืไมเ่คยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก ไมว่า่ศาลจะมคี าพพิากษาใหร้อการลงโทษ
หรอืไม่ และพ้นโทษจาคุกหรอืพ้นจากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึง 3 ปี ทัง้นี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่ องจากการบรหิารงานทีม่ ี
ลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรอืทุจรติเกีย่วกบัทรพัย์สนิ และท าใหเ้กดิความเสยีหายไมว่่าจะต่อสถาบนัการเงนิที่บคุคลนัน้
เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืต่อลูกคา้ 

7. ไมเ่คยตอ้งค าพพิากษาถงึที่สุดให้จ าคุก ไมว่า่ศาลจะมคี าพพิากษาใหร้อการลงโทษหรอืไม ่และพ้นโทษจ าคุกหรอืพ้นจาก
การรอลงโทษมาแล้วไม่ถงึ 3 ปี ทัง้นี้ ในความผดิอาญาแผน่ดนิเกีย่วกบัการบรหิารงานที่มลีกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรอื
ทุจรติเกีย่วกบัทรพัย์สนิ 

8. ไมเ่ป็นผูท้ีศ่าลมคี าส ัง่ใหท้รพัย์สนิตกเป็นของแผน่ดนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ กฎหมาย
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอืกฎหมายอื่นในลกัษณะเดยีวกนั และยงัไม่พน้ 3 ปีนับแต่วนัที่ศาลมี
ค าส ัง่ใหท้รพัย์สนิตกเป็นของแผน่ดนิ 

9. ไม่มพีฤติกรรมกระท าการ หรอืละเวน้กระท าการโดยไม่สุจรติ หรอืประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงในการท าธุรกรรมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บรษิัทหรือผู้ถือหุ้นได้รบัความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรอืบุคคลอื่นได้รบั
ประโยชน์โดยมชิอบไมม่พีฤติกรรมในการเปิดเผย หรอืเผยแพรข่อ้มลู หรอืขอ้ความเกีย่วกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยอนัเป็น
เท็จที่อาจท าใหส้ าคญัผดิ หรอืโดยปกปิดขอ้ความจรงิที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ
ของผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน หรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะโดยการสัง่การ การมสี่วนรบัผดิชอบ หรอืมสี่วนร่วมในการจดัท าเปิดเผย 
หรอืเผยแพรข่อ้มลูหรอืขอ้ความนัน้ หรอืโดยการกระท าหรอืละเวน้การกระท าอื่นใด ทัง้นี้ เวน้แต่พิสจูน์ไดว้่าโดยต าแหน่ง 
ฐานะ หรอืหน้าทีข่องตน ไม่อาจล่วงรูถ้งึความเป็นเทจ็ของขอ้มลูหรอืขอ้ความดงักล่าว หรอืการขาดขอ้เท็จจรงิทีค่วรตอ้ง
แจง้นัน้ ทัง้นี้ การท าธุรกรรมดงัต่อไปนี้ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ไมว่า่จเป็นการสัง่การการอนุมตัิ การสนบัสนุนการไดร้บั
ประโยชน์ หรอืการมสี่วนร่วมอย่างมนีัยส าคญัในลกัษณะอื่นใด เขา้ลกัษณะการมพีฤติกรรมไม่สุจรติ เวน้แต่จะพิสูจน์ได้
เป็นประการอื่น 

(1) ธุรกรรมทีม่ไิดก้ระท าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนผูป้ระกอบธุรกจิจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์
เดยีวกนั และไมเ่ป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นส าคญั หรอืมลีกัษณะไปในทางเอื้อประโยชน์
แกต่นหรอืบคุคลอื่น 
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(2) ธุรกรรมทีไ่มเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เกีย่วกบัการ
ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ 

10. ไมม่พีฤตกิรรมทีเ่ป็นการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผูล้งทุนในการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรอืมหีรอืเคยมสีว่นรว่มหรอืสนับสนุนการกระท าดงักล่าว 

11. เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ ผูบ้รหิารบรษิทัไมค่วรด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 บรษิทั  

อ านาจการด าเนินการ 

 พิจารณาอนุมตัิการใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมการเงนิกบัสถาบนัการเงนิ เพื่อเปิดบญัช ีการกูย้ืม จ าน า 
จ านอง ค ้าประกนั หรอืการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย จดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ี่ดนิ เพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบรษิทัภายใต้
อ านาจวงเงนิตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มอืการปฏบิตัิงานเรื่องอ านาจด าเนินการของบรษิทั ทัง้นี้ การกระท าดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้
กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนดต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พจิารณากลัน่กรองและสอบทานแผนธุรกจิและแผนการลงทุนและงบประมาณต่างๆ ของบรษิทัทีน่ าเสนอจากฝ่ายบริหาร
จดัการกอ่นน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

2. ตดิตาม ก ากบั และควบคมุให้การปฏบิตังิานบรรลุเป้าหมายของแผนงานที่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ หรอืตามที่
คณะกรรมการมอบหมายพจิารณาอนุมตัิให้ด าเนินการ หรอือนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการด าเนินการต่างๆ สว่นทีเ่กนิกว่า
อ านาจหรอืเกนิวงเงนิอนุมตัิของฝ่ายจดัการ ทัง้นี้ให้เป็นไปตามระเบยีบอ านาจอนุมตัิของบรษิทั หรอืตามงบประมาณที่
ไดร้บัการอนุมตัแิลว้ 

3. ก าหนดผงัโครงสรา้งองค์กร อ านาจการบรหิารจดัการ นโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสรา้งเงนิเดอืนของบรษิทั เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเพื่อให้บคุคลหนึ่งหรอืหลายบุคคลมอี านาจกระท าการใดๆ แทนคณะกรรมการ
บรหิารตามที่คณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร และคณะกรรมการบรหิารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงแกไ้ขอ านาจ
กระท าการนัน้ๆ ได ้

4. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

 ทัง้นี้ขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีค่ณะกรรมการบรหิารไดร้บัมอบหมายไม่ครอบคลุมถงึรายการที่กรรมการบรหิารคนใดคนหนึ่ง
หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คนใดคนหนึ่งมสี่วนได้
เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ในกรณีเช่นนัน้ คณะกรรมการบรหิารจะต้องน าเสนอเรื่ องสู่การ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโดยคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เวน้แต่คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะไดย้กเวน้โดยชอบเป็นเฉพาะกรณีไวก้อ่นหน้านัน้แลว้ 
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ข้อมูลเก่ียวกบัผู้บริหาร 

โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ 
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รายละเอียดผู้บริหาร 
คณะผู้บริหาร  

ผูบ้รหิาร ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.23/2551  หมายถึง “ผูจ้ดัการหรอืผู้ด ารงต าแหน่งระด ับ
บรหิารสีร่าย แรกนับต่อจากผูจ้ ัดการลงมา ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่สีทุ่กราย และให้
หมายความรวมถึงผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรอืเทียบเท่า ” ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารจ านวน 6 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 
ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชุด
ย่อยในรูปแบบของเบี้ยประชุม  รายละเอียดดงันี้ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ประกอบด้วย 

 1. กรรมการและกรรมการอิสระจะไดร้บัค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม  ส่วนกรรมการที่เป็น 
     ผูบ้รหิารจะไดร้บัเฉพาะค่าตอบแทนในรูปแบบของเงนิเดือน  โบนัส และเงนิส ารองเลี้ยงชพีพนักงาน   
 2. ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  มรีายละเอียดดงันี้ 
  2.3  ค่าเบี้ยประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น/วสิามญัผูถ้ือหุ้นไดร้บัค่าตอบแทนในแต่ละคร ัง้ที่มาประชุม  

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/คร ัง้ 
- กรรมการ 25,000 บาท/คน/คร ัง้  

1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนในแต่ละคร ัง้ที่มาประชุม  
- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/คร ัง้  
- กรรมการ 25,000 บาท/คน/คร ัง้  

1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง,  
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)  จะไดร้บัค่าตอบแทนในแต่ละคร ัง้ที่มาประชุม

ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คร ัง้  
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/คร ัง้ 

 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

1. นายนิตพิทัธ์  ยงคส์งวนชยั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายณชัชา  ยงคส์งวนชยั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการ 

3. นางสาวพมิพ์วลญัช ์ เตชะพานิช  ผูอ้ านวยการสายงานาบญัชแีละการเงนิ 

4. นายวรกฤต ศริะเมธาเดช ผูอ้ านวยการสายงานสนบัสนุน 

5. นายศรตุ ธราธรชนะกลุ ผูอ้ านวยการสายงานสนิเชือ่จดัไฟแนนซ์ 

6. นางสาวธนัยาภรณ์ จนัตร ี  ผูอ้ านวยการสายงานบรหิารทัว่ไป 
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
 บรษิทัได้ก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร  โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรบัผิดชอบในการ
ขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงาน และขอ้มูลของบรษิทัอื่นที่มขีนาดใกล้เคยีงหรอือยู่ใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยมีการก าหนดตวัชี้วดัและค่ามาตรฐานในการบรหิารงานมนแต่ละปี 
 ลกัษณะค่าคอบแทนของผูบ้รหิาร  มดีงันี้ 

1) ค่าตอบแทนคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าต าแหน่ง ค่าสมรรถนะ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ไดร้บัเป็นประจ า โดยใชร้ะบบการ

ประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 
2) ค่าตอบแทนท่ีมีการแปผนั โดยผนัปรตามผลการด าเนินงาน  ไดแ้ก่ โบนัส ค่าผลงาน ค่าเบี้บเลี้ยง โดยวดั

ประเมนิจากผลการด าเนินงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ  จ านวนเงิน 

1. การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น/วิสามญัผุ้ถือหุ้น ต่อการประชุม 1 ครัง้ 

• ประธานกรรมการ 40,0000 

• กรรมการ 25,000 

2. คณะกรรมการบริษทั ต่อการประชุม 1 ครัง้ 

• ประธานกรรมการ 40,0000 

• กรรมการ 25,000 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม 1 ครัง้ 

• ประธานกรรมการ 30,000 

• กรรมการ 20,000 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต่อการประชุม 1 ครัง้ 

• ประธานกรรมการ 30,000 

• กรรมการ 20,000 

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อการประชุม 1 ครัง้ 

• ประธานกรรมการ 30,000 

• กรรมการ 20,000 
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 
รายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน(คน) ค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 
จ านวน(คน) ค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 
เงินเดือน 6 6.49 6 7.03 
โบนัส - - - - 
ค่าตอบแทนอื่นๆ - - - - 

 

(1) ค่าตอบแทนอื่น 

 บรษิทัจดัให้มีกองทุนส ารองเลี่ยงชพีภายใต้การจัดการของบริษทัหลกัทรพัย์กองทุนส ารองเลี้ยงชพี แอล เอช ฟันด์ 
มาสเตอร์พูล จ ากดั โดยบรษิทัได้สมทบในอตัรารอ้ยละ 3 ของเดอืน  
 

ข้อมูลเก่ียวกบัพนักงาน 
จ านวนพนักงาน  ค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ และบรษิทัย่อย มพีนักงานรวม จ านวน 112 คน โดยสามารถจ าแนกเป็นสายงานในแต่ละ
สาย ดงันี้  
ล าดบั สายงานหลกั จ านวนพนักงาน 

1 สายงานบรหิาร 17 
2 สายงานบญัชแีละการเงนิ 14 
3 สายงานสนิเชื่อจดัไฟแนนซ์และการตลาด 28 
4 สายงานสนับสนุนธุรกจิ 28 
5 สายงานบรหิารงานทัว่ไป  29 
                                                                                  จ านวนรวม 112 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมิตรสิบ เสกเงิน จ ากดั  

ล าดบั สายงานหลกั จ านวนพนักงาน 

1 สายงานบรหิาร 16 
2 สายงานสาขา 30 
                                                                                  จ านวนรวม 46 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัเบสท์คาร์ เซ็นเตอร์  จ ากดั  
 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนรวม  และลกัษณะค่าตอบแทน ของพนักงาน 
ค่าตอบแทน  

ในปี 2562, 2563, 2564  สิ้นสุด ณ 31 ธนัวาคม บริษทัไดจ้่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินแก่พนักงาน และในรูปแบบ
เงนิเดอืน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงนิสมทบกองทุน ซึ่งคดิเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด ดงันี้  

บริษทัมิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากดั(มหาชน)  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ าวนพนักงาน(คน)  132 128 112 
ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิรวม (พนับาท) 48,922 45,247 38,930 

 

บริษทัมิตรสิบ เสกเงิน จ ากดั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ าวนพนักงาน(คน)  11 50 46 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินรวม (พนับาท) 394 10,232 14,088 

 

บริษทัเบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ าวนพนักงาน(คน)  - - 11 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินรวม (พนับาท) - - 5,154 
,  

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

 บรษิทัไดม้กีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพโดยการเข้าร่วมกบั  “กองทุนส ารองเลี้ยงชพี แอล เอช ฟันด์ มาสเตอร์พูล” 
ซึ่งอยู ่ภายใต ้การจดัการของ  บรษิทั  หลกัทรพัย์จดัการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ ้าส ์ จ ากดั ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม  2560  มี
คณะกรรมการกองท ุน ฝ่ายนายจ ้าง  คอื  นางสาวพ ิมพ ์วล ญัช ์ เตชะพาน ิช  และกรรมการกองท ุน ฝ่ายล ูกจ ้าง  คอื                          
นายยศพชัร  จนัทะวงษ์  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจให้แก่พนักงานและเพื่อจูงใจให้พนักงานท างานกบับริษทั
ในระยะยาว มเีงื่อนไขการสมทบในส่วนของนายจ้าง รายละเอียด ดงันี้ 

 

ล าดบั สายงานหลกั จ านวนพนักงาน 

1 สายงานบรหิาร 4 
2 สายงานบญัชแีละการเงนิ 7 
                                                                                จ านวนรวม 11 

อายุงาน อตัราเงินสะสม (ร้อยละ) นายจ้างสมทบ (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 1 ปี                    3 -15% 3 
ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี                 3 – 15% 4 
ครบ 3 ปีขึ้นไป                  3 – 15% 5 
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ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

 ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บรษิทัไม่มขีอ้พิพาทด้านแรงงานที่มนีัยส าคญั 

ค่าตอบแทนสวสัดิการ   

 บรษิทัมติรสบิ ลิสซิ่ง จ ากดั(มาหชน)  และบรษิทัย่อย มกีารก าหนดค่าตอบแทน  สทิธิประโยชน์ และสวสัดกิารต่างๆ 

ตามต าแหน่งงานความรบัผดิชอบ และความสามารถของพนักงานในองค์กร   โดยมกีารประเมนิและวเิคราะห์ค่างานให้มีความ
เป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบัระดบัหน้าที่ความรบัผดิชอบให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกกจิของบรษิทั  โดยมปีระกาศสวสัดกิาร
พนักงานไวใ้นคู่มอืพนักงาน โดยสรุปดงันี้ 

1. ค่าเบีย้ขยนั 
   บรษิทัฯ ก าหนดการจ่ายเบีย้ขยนัส าหรบัพนกังานเดอืนละ 500 บาท (หา้รอ้ยบาท)  
 

  ส าหรบัพนักงานท่ีผา่นทดลองงานแล้ว โดยมีเงื่อนไข ดงัน้ี 
1.  ประกนัสุขภาพ-ประกนักลุ่ม บรษิทัฯ มสีวสัดกิารในส่วนของประกนัสขุภาพแบบประกนักลุ่ม ส าหรบัพนกังานโดย

พนกังานทีจ่ะไดร้บัสวสัดกิาร จะตอ้งผา่นทดลองงาน และบรรจุเป็นพนกังานประจ าแลว้เท่านัน้  
2.  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพบรษิทัฯ มสีวสัดกิารในส่วนของกองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรบัพนักงานที่ผ่านทดลองงาน 

และบรรจุเป็นพนกังานประจ าแลว้ พนกังานสามารถสมคัรเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีได ้หรอืตามสมคัรใจ  
3. สวสัดิการช่วยเหลือ กรณีการเสียชีวิต 

  กรณีพนกังาน แยกตามล าดบัดงันี้ 
(1) ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย/ผูจ้ดัการแผนก บรษิทัฯ รว่มเป็นเจา้ภาพสวดอภธิรรมให ้1 คนืในวงเงนิ 20,000 บาท พรอ้ม

สวสัดกิาร คา่พวงหรดี เคารพศพในวงเงนิ 1,000 บาท  
(2) ระดบัหวัหน้างาน/หวัหน้าแผนก บรษิทัฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภธิรรมให ้1 คนื ในวงเงนิ 10 ,000 บาท พรอ้ม

สวสัดกิารคา่พวงหรดีเคารพศพในวงเงนิ 1,000 บาท  
(3) ระดบัพนกังาน/เจา้หน้าที ่บรษิทัฯ รว่มเป็นเจา้ภาพสวดอภธิรรมให ้1 คนื ในวงเงนิ 8,000 บาท พรอ้มสวสัดกิาร

คา่พวงหรดีเคารพศพในวงเงนิ 1,000 บาท  
(4) บดิา มารดา คูส่มรส บตุร และบตุรบญุธรรมตามกฏหมายของพนักงาน บรษิทัฯ รว่มเป็นเจ้าภาพสวดในวงเงนิ 

5,000 บาท พรอ้มสวสัดกิารพวงหรดีเคารพศพ ในวงเงนิ 1,000 บาท  
 

นโยบายการพฒันาบุคลากร  
บรษิทัมนีโยบายการพฒันาบุคลากร  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาบุคลากรในดา้นความรูค้วามสามารถในการ

ปฏบิตัิงานและรกัษาบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถท างานกบับริษทัในระยะยาว   โดยมคีวามก้าวหน้าในอาชพี บรษิทัไดจ้ดั
ให้มกีารจดัอบรมทัง้ในและนอกสถานที่อย่างสม ่าเสมอ และมกีารจดัท าแผนการฝึกอบรมขึ้นทุกปี โดยจะส ารวจความต้องการ
ในการฝึกอบรมบุคลากรในแต่ละฝ่ายและจะค านึงถึงการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกบังานในแต่ละสายงาน  
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ข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ  
ข้อมูลผู้ท่ีได้รบัแต่งตัง้ให้ควบคุมหรือปฏิบติัหน้าท่ีต่างๆ ในบริษัท  

1) เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีติแต่งตัง้ให้ นางสาววารุณี  นนทศร  ีเป็นเลขนุการบรษิทั ตัง้แต่วนัที่ 

24 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยคุณสมบตัิของผูด้ ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั  ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
2) ผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุการท าบญัชีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้

นางสาวพิมพ์วลญัช์ เตชะพานิช รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชขีองบริษทัฯ  โดยคุรสมบตัิของผู ้
ที่ไดร้บัมอบหมายให้รบัผ ิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีของบรษิทัฯ โดยคุณสมบตัิของผูท้ี ่ไดร้บั
หมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี  ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

3) หน่วยตรวจสอบภายในคณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั บริษัท บีเค ไอเอ แอนด  ์ไอซี จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้

ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน( OUTSOURCE) เพื่อตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ  ตั้งแต่ วันที่ 9 กันยำยน  

2563 โดยมอบหมำยให  ้นำงสำวบุญณี  กุศลโสภิต เป็นผูร้บัผิดชอบ  พรอ้มทั้งไดแ้ต่งตั้งนายณกรณ์ จงมนตร  ี ด ารง

ต าแหน่งเป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทั(INHOUSE) เพื่อประสานงานกบับรษิทัผูส้อบภายนอก  ในการ
ติดตามและปฏบิตัิตามหลักระบบควบคุมภายใน  เพื่อให้เป็นไปตามหลักกการก ากบัดูแลกิจกำรที่ดี ปรากฏตาม

เอกสารแนบ  1 
 

ข้อมูลนักลงทุนสมัพนัธ์ 
ช่ือบริษทั บรษิทัมติรสบิ ลิสซิ่ง จ ากดั(มหาชน) 

ช่ือผู้ติดต่อ  นางสาววารุณี  นนทศร ี(เลขานุการบรษิทั) 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 895 – 6 ถนนศรนีครนทร์  ต.ส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270  
โทรศพัท์ 02-743-8787   
เวป็ไซด์ www.mitsibleasing.com 

Email : sec_com@mitsibleasing.com 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 และก าหนดจ านวนเงนค่าสอบบญัชี ประจ าปี 

2564 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ บรษิทั เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั โดยมรีายชื่อของบุคลลที่เป็นผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปนี้  
 

รายช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  

1. นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารง เลขที ่4208   หรอื 
2. นางสาวอรพิน  สินทวรกลุ ยงค ์    เลขที ่9441   หรอื 
3. นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกลุ เลขที่ 10566  หรอื 
4. นางสาวฐิติมา พงษ์ชยัยงค ์   เลขที ่10728 

หมายเหตุ : บมจ.มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั(มหาชน) และบริษทัย่อย ได้แก่ บริษทัมิตรสิบ เสกเงิน จ ากดั บริษทัเบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั และกิจการ
ร่วมค้า บจ.แอพแท็กซี่ จ ากดั แต่งตัง้ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีเดียวกนัทุกบริษทั 

 



                 ส่วนท่ี 2  
        นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 

                          

103 | รายงานประจ าปี 2564 (56 -1 One Report) 
 

โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในตารางข้างต้นเป็นผู้สอบบญัช ีแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบรษิทั
และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัช  ีประจ าปี  2564  เป็นจ านวนเงนิ 2,500,000 บาท 

ผู้สอบบญัชี ผู้แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท และบริษทัย่อย ประจ าปี 2564 

 ผูส้อบบญัช ี    นางสาวพรรณทพิย์     กลุสนัตธิ ารง 
 ผูส้อบบญัชไีดร้บัอนุญาต   เลขที่ทะเบยีน 4208 
 บรษิทั เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ชัน้ 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้  
       แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 

รายงานผลการด าเนินงานท่ีส าคญัด้านการก ากบัดูแลกิจการ 
สรุปผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ  ไดม้นีโยบายในการก ากบัดูแลกจิการที่ด  ีตามหลกัการและขอ้พึงปฏบิตั ิที่ดสี าหรบักรรมการ
บรษิทัฯ โดยได ้น าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันานโยบาย
ที่ครอบคลุมถึงสทิธิและความเท่า เทียมกนัของผูถ้ือหุ้นและผูม้สี่วนไดเ้สยี โครงสรา้ง บทบาทหน้าที่ ความรบัผดิชอบและความ
เป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผย ขอ้มูลและความโปร่งใส การควบคุมและบรหิารความเสีย่ง การพฒันากรรมการ และ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  ตลอดจนจรยิธรรมทางธุรกจิ  เพื่อให้การบรหิารงาน  และการด าเนินธุรกจิของบริษทัฯ  เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ และโปร่งใส โดยหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด  ีในรอบปี ที่ผ่านมาบรษิทัฯไดด้ าเนินงานตามนโยบายการก ากบั
ดูแลกจิการที่ด ีไดแ้ก่ การสรรหา การพฒันา และประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าที่ของ คณะกรรมการ การก ากบัดูแลบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วม การติดตามให้ปฏบิตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดูแลกจิการ เป็นต้น 
 

การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
1) การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด  

  ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอสิระ กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ  โดยผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตั ิ  ทัง้นี้ บคุคลทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ จะตอ้งมคีณุสมบตัเิป็นไปตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทีป่ระกาศ
ไว ้มคีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และมเีวลาที่จะเขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมการบริษทัฯ
ไดส้ม ่าเสมอ โดย        บรษิทัฯ สามารถสรรหากรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงสุดไดจ้ากหลายช่องทาง เช่น การประกาศผ่าน
ชอ่งทางต่างๆ หรอืการคดัเลอืกจาก ท าเนียบกรรมการอสิระของ IOD หรอืการตดิต่อผา่นบรษิทัผูจ้ดัหา หรอืการตดิต่อโดยตรง 
 กรรมการอิสระ 

 เป็นกลไกที่ส  ำคญัประกำรหนึ่งของกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกำรตัดสนิใจต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบรษัิท จะ

เป็นไปโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส  ำคญั มิใช่เพียงประโยชนข์องผูถื้อหุน้กลุม่ใดกลุ่มหนึ่ง 

(1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการ
อสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
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(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน่้อยกว่าสองปีกอ่นวนัที่
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี้  ล ักษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ี
อ านาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอื
บรษิทัย่อย 

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทั ใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหนึ่ง 
รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ 
รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัรวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้
บรษิทั หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธิของ
บรษิทั หรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้
ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้
ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่น
ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุ้น
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัท หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษา
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ที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น            
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทักรรมการ
อิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (collective decision) ไดใ้นกรณีทีบ่คุคลทีผู่ข้ออนุญาตแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระเป็นบคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูคา่ที่ก าหนด
ตามวรรคขอ้ 4. หรอืขอ้ 6. ใหบ้รษิทั จดัใหม้คีวามเหน็คณะกรรมการบรษิทัทีแ่สดงว่าไดพ้จิารณาตามหลักใน
มาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็น
อสิระ และจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้ในหนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุ้นในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ
ดว้ย 
(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ทีท่ าใหบ้คุคลดงักล่าวม ี 

 คณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
(ข) เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค) ความเหน็ของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็น 
   กรรมการอสิระ 

(10) ใหค้ณะกรรมการอสิระมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการอสิระซึง่พ้นจากต าแหน่ง ตามวาระ 
อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อีกได ้แต่ไม่ควรด ารงต าแหน่งไดต้่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนับจากวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณา
อย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว  

(11) กรรมการอิสระคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัโดยควรแจ้งเป็น
หนงัสอืล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดอืน พรอ้มเหตุผล โดยบรษิทัจะแจง้เรือ่งการลาออกพรอ้มส าเนาหนงัสอืลาออก
ใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในกรณีทีก่รรมการอสิระพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการอิสระ
ที่พ้นจากต าแหน่งต้องรกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการอิสระชุดใหมจ่ะ
เขา้รบัหน้าที ่

(12) ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบรษิทั
แต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนขึน้เป็นกรรมการอสิระแทนภายใน 90 วนั เพื่อใหก้รรมการอสิระมจี านวน
ครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบคุคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการอสิระแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระที่
ยงัคงเหลอือยู่ของกรรมการอสิระซึง่ตนแทน 
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นโยบายและแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ต้องด าเนินการเพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่า บริษัท มีระบบการคดัสรรพนักงานที่จะเข้ามารบัผิดชอบใน
ต าแหน่งงานบรหิารที่ส าคญัทุกระดบัให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส  เพื่อให้ม ัน่ใจว่าบรษิทัฯ ไดผู้บ้รหิารที่มีความเป็นมือ
อาชพี โดยมคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาแผนสบืทอดต าแหน่ง ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณา ดงันี้ 

1. ระดบักรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการว่างลง หรอืผูอ้ยู่ในต าแหน่งที่ไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งได ้บรษิทัฯ มรีะบบการใหผู้บ้รหิารในระดบัใกลเ้คยีง หรอืระดบัรองรบัเป็นผูร้กัษาการในต าแหน่งจนกว่าจะ
มกีารสรรหาและ คดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีต่ามทีส่ านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรพัย์ และบรษิทัฯ ก าหนด ซึง่ตอ้ง
เป็นผู้มีวิส ัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้รรหา เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูถ้ือหุ้น พิจารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งแทนต่อไป 

2. ระดบัผูบ้ริหาร 

เมื่อต าแหน่งระดบัผู้บริหารตัง้แต่ผูอ้ านวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต าแหน่งที่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ ใน
ต าแหน่งได ้บรษิทัฯ จะมกีารน าเสนอผูส้บืทอดต าแหน่งทีค่ดัเลอืกไวเ้สนอต่อคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี้ การวางแผนการสบืทอดต าแหน่งของบรษิทัฯ ระดบัผูบ้รหิารมกีระบวนการ ดงันี้  

• การวเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ในดา้นกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน  
   แผนการขยายธุรกจิ  

• ประเมนิความพรอ้มของก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

• ก าหนดความสามารถ ความรู ้ทกัษะ บุคลิกภาพและทศันคติ ของพนักงานในต าแหน่งนัน้ๆ และจดัท า
แผนพฒันาเป็นรายบุคคล ก าหนดแผนสรา้งความพรอ้มของก าลงัคน โดยพฒันาหรอืสรรหาพนักงานเพื่อ
เตรยีมทดแทนผูท้ีพ่น้ต าแหน่ง  

• คดัเลอืก ประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพของบคุลากร 

• ระบผุูส้บืทอดต าแหน่ง จากการประเมนิวเิคราะห์ศกัยภาพ ผลงาน ของพนกังานโดยมกีารแจง้ใหพ้นักงาน
ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรยีมรบัมอบและเรยีนรูง้านและก าหนดผูส้บืทอดส ารอง  

• พฒันาและประเมนิพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผูส้บืทอดต าแหน่งว่าจะสามารถมพีฒันาการและสรา้งผลงาน
ตามทีค่าดหวงัไว 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการมนีโยบายสง่เสรมิให้มกีารอบรมและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการผูเ้กีย่วขอ้งในระบบก ากบัดูแลกจิการของ
บรษิทั ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการบรหิาร ตลอดจนผูบ้รหิารของบรษิทั 
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง หากมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการ บรษิทัจะจดัใหม้กีารแนะน าแนวทางในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั และขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าทีข่องกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสรมิให้การปฏบิตัิหน้าที่มปีระสทิธภิาพ
อย่างต่อเนื่องภายใตก้รอบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  
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 นอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายที่จะท าการประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมนิทีไ่ดจ้ะถูกน าไปใชส้ าหรบัการพัฒนาการปฏบิตัหิน้าที ่ และน าไปใชเ้พื่อพจิารณาความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการต่อไป 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย    
  คณะกรรมการบรษิทั เป็นหนึ่งในภารกจิส าคญัของคณะกรรมการบรษิทั ทีจ่ะตดัสนิใจ ก าหนดทศิทาง และก ากบัดแูล
การด าเนินงานของบรษิทั ด้วยความรบัผดิชอบ จึงก าหนดให้มกีารประชุมเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างน้อย 3 
เดอืนต่อคร ัง้ และไม่น้อยกว่า 6 คร ัง้ต่อปี โดยในการประชุมทุกคร ัง้จะมกีารแจ้งตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี ใน
กรณีทีค่ณะกรรมการไมไ่ดม้กีารประชมุทุกเดอืน การประชมุกรรมการตอ้งแสดงความเหน็ และใชด้ลุยพนิิจอย่างเป็นอสิระ กรรมการ
ควรเขา้ประชุมทุกคร ัง้ นอกเหนือจากมเีหตุสุดวสิยั ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า   บรษิทัต้อง
รายงานจ านวนครัง้ที่เขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร ัง้ เพื่อให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการจะตอ้งจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุแกก่รรมการทุกท่าน  เพื่อให้
ทราบถึง วนัเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจดัส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั และเป็นผูร้วบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื่อจดัส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดงักล่าวต้องให้ขอ้มูลที่เพียงพอต่อการ
ตดัสนิใจและใชด้ลุยพนิิจอย่างเป็นอสิระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเดน็ในการประชุม เพื่อ
จดัท าเป็นรายงานการประชมุซึง่ต้องมเีนื้อหาสาระครบถ้วน และเสรจ็สมบรณ์ูภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัประชมุเสรจ็สิน้ เพื่อเสนอ
ใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทัลงนาม และจะตอ้งจดัใหม้รีะบบการจดัเกบ็ทีด่ ีสะดวกต่อการคน้หาและรกัษาความลบัไดด้ี 
 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการจะรว่มกนัพจิารณาก าหนดวาระการประชมุ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ
ท่านสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมได ้ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศใน
รายละเอยีด เพิม่เตมิ 
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ องคป์ระชมุข ัน้ต ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินที่ประชุมคณะกรรมการจะต้อง
มกีรรมการอยู่ไมน่้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด รวมถงึคณะกรรมการชดุย่อย  
 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยแสดง
รายละเอยีดการเขา้รว่มของกรรมการ ดงันี้  
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รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

ประชุม
คณะกรรมการ

บริษทั 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้า 

ประชุม
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ประชุม
คณะกรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง 

ประชุม 
สามญัผูถ้ือหุ้น 

1.  ดร.กติต ิ ยงคส์งวนชยั ประธานกรรมการ 
 

4/4 - - - 1/1 

2.  นายอษัฎางค ์ ศรศีภุรพนัธ์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
 

4/4 4/4 - - 1/1 

3.  นายพงษ์ไชย  เกษมทวศีกัดิ ์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

4/4 4/4 2/2 - 1/1 

4.  รศ.ศรณัย์  ชเูกยีรต ิ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

4/4 4/4 - 1/1 1/1 

5.  ดร.สงิห์ชยั  บณุยโยธนิ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
 

4/4 4/4 - - 1/1 

6.  นายนิตพิทัญ์  ยงคส์งวนชยั กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน/
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

4/4 - 2/2 1/1 1/1 

7.  นายนิทศัน์  ยงคส์งวนชยั กรรมการ 
 

4/4 - - - 1/1 
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การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย  
 

 
ช่ือ-นามสกลุ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)  
รวม (บาท) คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

1.  ดร.กติต ิ ยงคส์งวนชยั 200,000 - - - 200,000 

2.  นายอษัฎางค ์ ศรศีภุรพนัธ์ 100,000 80,000 - - 180,000 

3.  นายพงษ์ไชย  เกษมทวศีกัดิ ์ 125,000 80,000 - 60,000 265,000 

4.  รศ.ศรณัย์  ชเูกยีรต ิ 125,000 120,000 30,000 - 275,000 

5.  ดร.สงิห์ชยั  บณุยโยธนิ 125,000 80,000 - - 205,000 

 
รายช่ือกรรมการ 

 

ต าแหน่ง 
ประชุม

คณะกรรมการ
บริษทั 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้า 

ประชุม
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ประชุม
คณะกรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง 

ประชุม 
สามญัผูถ้ือหุ้น 

8.  นายณชัชา  ยงค์สงวนชยั กรรมการ/ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4/4 - - - 1/1 

9.  นายอรรถสทิธิ ์ ม ัง่ม ี
 

กรรมการ 4/4 
 

- - - 1/1 
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ช่ือ-นามสกลุ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)  
รวม (บาท) คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

6.  นายนิตพิทัญ์  ยงคส์งวนชยั - - - - - 

7.  นายนิทศัน์  ยงคส์งวนชยั 125,000 - - - 125,000 

8.  นายณชัชา  ยงคส์งวนชยั - - - - - 

9.  นายอรรถสทิธิ ์ ม ัง่ม ี 125,000 - - - 125,000 

รวม 950,000 360,000 30,000 60,000 1,375,000 
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การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
  บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายในการลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่ม ทีม่วีตัถุประสงค์
ในการประกอบกจิการ ที่สนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืธุรกจิอื่นที่เอื้อประโยชน์ให้กบับรษิทัฯ โดยสามารถสนับสนุน
บรษิทัฯ ใหม้คีวามครบวงจรมากยิง่ขึน้ ซึง่คาดวา่จะทใหบ้รษิทัฯ มผีลประกอบการ หรอืผลก าไรเพิม่ขึน้ 
  บรษิทัก าหนดระเบยีบปฎบิตัิให้การเสนอชื่อและใชส้ทิธอิอกเสยีงดงักล่าวตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทัดว้ย โดยบคุคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่ม มหีน้าทีด่ าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดทีี่สุด
ของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ (ไมใ่ชต่่อบรษิทั) และบรษิทัไดก้ าหนดให้บคุคลทีไ่ด้รบัแต่งตัง้นัน้ ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษทัก่อนที่จะไปลงมติ หรอืใชส้ทิธิออกเสียงในเรื่องส าคญัในระดบัเดยีวกบัที่ต้องไดร้บัอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทั หากเป็นการด าเนินการโดยบรษิทัเอง ทัง้นี้ การสง่กรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทั
รว่มดงักล่าวเป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั 
  นอกจากนี้ บรษิทัก าหนดระเบยีบให้บุคคลที่ไดร้บัแต่งตัง้จากบรษิทันัน้ ตอ้งดแูลใหบ้รษิทัย่อยมขีอ้บงัคบัใน
เรื่องการท ารายการเกีย่วโยง การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์หรอืการท ารายการส าคญัอื่นใดของบรษิทัดงักล่าว ให้
ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งต้นในลกัษณะเดียวกนักบั
หลกัเกณฑ์ของบรษิทั รวมถึงต้องก ากบัดูแลให้มกีารจดัเกบ็ขอ้มูล และการบนัทึกบญัชขีองบรษิทัย่อยให้บรษิทัสามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงนิรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 
 

การติดตามให้มีการปฏิบติันโยบายและแนวทางปฏิบติัในการก ากบั 

ดแูลกิจการท่ีดี 
 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการการก ากบักจิดแูลกจิการทีด่ ี โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้งไวใ้น
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ และจรรยาบรรณธุรกจิพรอ้มทัง้สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมอืให้เกดิการปฏบิตัิ
อย่างแทจ้รงิเพื่อสรา้งความเชือ่ม ัน่ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี  
 ในปี 2564 ที่ผ่านมา บรษิทัฯ ไดม้กีารติดตามเพื่อให้เกดิการปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่คีรอบคลุม
เรือ่ง ดงัต่อไปนี้  

1) การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล โดยจดัท านโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA) 
2) การด าเนินการตดิตามการจดัท านโยบายการป้องกนัและหราบปรามการฟอกเงนิ 
3) การดแูลพนกังานและการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
4) การดแูลสิง่แวดลอ้ม สขุอนามยัและความปลอดภยัในองคก์ร. 

ซึง่ผลการตดิตามพบวา่บรษิทัไดด้ าเนินการตามแนวทางครบถว้น 
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  นอกจากน้ี บริษทัมีการติดตามการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

อีก 4 ประเดน็ดงัน้ี  

1. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 บรษิทัถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ให้กรรมการบรหิาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืพนักงานของบรษิทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกจิที่แข่งขนักบั บรษิทัหลีกเลีย่ง
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัและบรษิทัย่อย 
หรอืในกรณีทีจ่ าเป็นต้องท ารายการเช่นนัน้ คณะกรรมการ บรษิทั จะดแูลใหก้ารท ารายการนัน้ มคีวามโปร่งใส เทีย่งธรรม 
เสมอเหมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีม่สีว่นไดเ้สยีในรายการนัน้จะต้องไม่
มสี่วนในการพิจารณาอนุมตั ิในกรณีทีเขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการ บรษิทั จะดแูลใหม้กีารปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มลูรายการที่เกีย่วโยงกนัของ
บรษิทัจดทะเบยีนอย่างเครง่ครดั บรษิทัถอืเป็นนโยบายส าคญัทีจ่ะไม่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานบรษิทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้รหิารต้องจดัท า
รายงานการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นประจ าทุกปีเมือ่เกดิเหตุการณ์ 

2. การใช้ข้อมลูภายในของบริษทั  

บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายการใช้ขอ้มูลภายในของบริษทั เพื่อให้มคีวามโปร่งใส และสทิธิเท่าเทียมกนั และ
ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในรบัทราบถงึแนวปฏบิตัแิละขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการใช้
ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอื บคุคลภายนอก กอ่นทีบ่รษิทัฯจะประกาศผลการด า
เนอนงานบรษิทั มกีารจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มลูภานในเพยีงผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ ไดแ้ก ่สว่นงานบญัชแีละการเงนิ สว่น
งานนกัลงทุนสมัพนัธ์ และสว่นงานเลขานุการบรษิทัฯ  

 ทัง้นี้ กรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิาร จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ทุกคร ัง้ต่อเลขานุการ
บรษิทั เพื่อให้มกีารรายงานต่อตคณะกรรมการบรษิทัเพื่อควบคุมการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายใน  บรษิทัจึงไดก้ าหนด
แนวทางการใชข้อ้มลูภายในไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี (CG Policy) เพื่อเป็นแนวทางให้
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานปฏบิตัติาม ดงันี้ 

 

3. นโยบายการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์  ที่ระบุไว้ใน
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ มาตรา 89/1 ต้องจดัท ารายงานและจัดส่งรายงานการถือครองหลกัทรพัย์
ของตนรวมถงึคูส่มรสหรอืผูท้ี่อยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรรยา และบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะต่อส านักงานก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ดงันี้ 

• การรายงานการถอืหลกัทรพัย์คร ัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  

• การรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรพัย์(แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการ ซื้อ ขาย โอน หรือรบัโอน
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารซื้อ ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัย์ ในกรณี
อื่น  ตามาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตั ิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
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4. นโยบายการใช้ข้อมลูภายในบริษทั  

  ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้รหิารตามที่ระบุไวใ้นพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ มาตรา 89/1 
พนักงานที่เกีย่วขอ้ง กบัการจดัทางบการเงนิ เลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื
บคุคลภายนอกอื่นๆ ทีไ่ดร้บัการบอกกล่าวเกีย่วกบัขอ้มลูภายในทีส่ าคญั เชน่ ผูส้อบบญัช ีเปิดเผยขอ้มลูภายในทีส่ าคญัทีย่งั
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน แก่บุคคลอื่น รวมทัง้ห้าม ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนที่งบการเงิน
เผยแพรต่่อสาธารณะชนและไมท่ ารายการซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ อนัเป็นการเอาเปรยีบต่อบคุคล  
 

การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการประเมินผลการปฎิบตัิงานประจ าปีของตนเองทัง้คณะ และประเมินตนเอง
รายบคุคล เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา 
และอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในรอบปีทีผ่่านมา และเป็นโอกาสทีจ่ะพจิารณาเรื่องการอุทิศเวลาในการปฎิบตัหิน้าที ่ อกีทัง้ยงั
ชว่ยปรบัปรงุความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิาร 
  

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของกรรมการทัง้คณะโดยรวม และ
คณะกรรมการชุดย่อยทัง้คณะ และประเมนิตนเองของกรรมการเป็นรายบคุคล รวมทัง้มกีารประเมนิผลการปฎบตังิานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยใชแ้บบประเมนิตามแนวทางที่ศูนย์พฒันาการก ากบัดูแลกจิการบริษทัจดทะเบียน ตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจดัท าขึ้น และจดัสง่ใหบ้รษิทัเพื่อน ามาปรบัใช ้ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนผลงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อน ามาแกไ้ขและเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน โดยการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมและคณะกรรมการชุดย่อย ส าหร ับแบบประ เมินตนเองของ
คณะกรรมการบรษิทั (Board Self Assessment) นัน้จดัท าขึ้นตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์และปรบัปรุงให้เหมาะสม
กบับรษิทั ซึง่เป็นการประเมนิผลการปฎบิตังิานของคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา เพื่อรว่มกนัพจิารณาผลงานปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ เพื่อการปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป 
 ส าหรบักระบวนการในการประเมนิการปฎิบตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะและรายบคุคลนัน้คณะกรรมการ
บรษิทัมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั เป็นผูร้วบรวมและสรปุผลการประเมนิ และความเหน็เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี เสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อน ามาพจิารณาปรบัปรงุและพฒันาการด าเนินงานต่อไป โดยมหีวัขอ้และผลการประเมนิในปี 2564 
ทีร่ะดบัผลการประเมนิดงันี้ 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะโดยภาพรวม มีหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่ 

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการการท าหน้าที่ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผูบ้รหิารสรุปผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการทัง่คณะโดยภาพรวม มคีะแนนอยู่ที่ 219.76 คดิเป็น 96.39% ระดบั 
“เหน็ดว้ยอย่างมาก” 
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• การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะโดยภาพรวม คณะกรรมการชุดย่อย 

ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบรหิาร ซึ่งมหีน้าประเมนิผลการปฎิบตัิงานของตนเองและรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็น
ประจ าทุกปี โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประเมนิผลการ ปฎิบตัิงานเป็นรายคณะ และไดเ้สนอ
ผลการประเมนิผลการประเมนิต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมคีะแนนอยูที ่138.76 คดิเป็น 93.76% 
ระดบั “เหน็ดว้ยอย่างมาก” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล มีหัวข้อการประเมิน 3 ห้วข้อ ได้แก่ 

โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ บทบาทหน้าที ่ และความรบัผดิชอบของกรรมการ 
สรปุผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบคุคล มคีะแนนอยู่ที ่38.99 คดิเป็น 88.61% ระดบั “เหน็ดว้ยอย่างมาก” 
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รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนครัง้การประชุมและการเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ปี 2564 จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครัง้ทีก่รรมการตรวจสอบแต่ละท่านเขา้

รว่มประชมุเป็นดงัต่อไปนี้ 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมการประชุม/

จ านวนการประชุมทัง้หมด 

ปี 2564 
1. รศ. ศรณัย์ ชเูกยีรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นายอษัฎางค์ ศรศีภุรพนัธ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นายพงษ์ไชย เกษมทวศีกัดิ ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
4. ดร.สงิห์ชยั บณุยโยธนิ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

โดยมีนายณกรณ์   จงมนตรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ : บรษิทัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวนัที่ 17 มนีาคม 2559  
 1/ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวนัที่ 17 มีนาคม 2559 
 2/ ดร.สงิหช์ยั บุณยโยธนิ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 5/2562  
     เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิายน  2562 
 

ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในปี 2564 ผลการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี 2564 ของบรษิทั ทัง้ในดา้นความถูกต้อง 
     และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ โดยไดร้่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี และเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี    
     โดยไม่มฝ่ีายจดัการ เพื่อให้ม ัน่ใจว่า การรายงานทางการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท าขึ้นอย่างถูกต้อง    
      ครบถ้วน  ตามที ่ควรในสาระส าคญัและเชื่อถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป  รวมถึงการ 
 เปิดเผยขอ้มูลประกอบงบการเงนิอย่างเพียงพอ  ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพิจารราอนุมตัิ 
2. พิจารณาให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทัให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยพิจารณา

แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  และรายงานผลการตรวจสอบระบบควบภายในจากผูส้อบบญัชี 
รวมถึงการติดตามผลและความคบืหน้าในการแกไ้ข  (ถ้าม)ี กบัฝ่ายบรหิารอย่างต่อเนื่อง   

3. พิจารณาผลการสอบทานการปฏบิตัิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั  กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

4. สอบทานการบรหิารความเสีย่งของบรษิ ัทซึ่งได้มกีารประเมนิความเสีย่งทัง้จากปัจจยัภายนอก และ
ปัจจยัภายใน การจดัการความเสีย่ง และติดตามความคบืหน้าจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เพื่อให้ม ัน่ใจว่า 
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5. สามารถปฏบิตั ิงานไดต้ามเป้าหมายที ่ก าหนดไว ้ และหากเกดิเหตุการณ์  ที่อาจมผีลต่อการบรรลุ
วตัถุประสงค์ของบรษิทั สามารถจดัการความเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัไดอ้ย่างทนักาล  

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเขา้ท ารายการที่เกีย่วโยงกนั หรอืรายการที่อาจมีความขดัแย ้งทาง
ผลประโยชน์ประจ าปี และรายไตรมาส  

7. พิจารณาการปฏบิตั ิงานของผูส้อบบญัช ีและค ่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีจากความรูท้างธ ุรกจิ 
ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน  และความเป็นอิสระของผูส้อบบญัช ีและเสนอให้มกีาร
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ค่าสอบบญัช ีต่อคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อให้เสนอขออนุมตัิต่อที่
ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นต่อไป  

       โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได ้ปฏ ิบตั ิหน้าที ่ครบถ้วนตามที ่ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทั และมคีวามเห็นว่า บรษิทัมกีารรายงานขอ้มูลทางการเงนิ และการ
ด าเนินงานอย่างถูกต ้องครบถ้วนมรีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งที่
เหมาะสม และมปีระสทิธิผล มกีารปฏบิตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้ผูกพนัต่างๆ มกีารปฏบิตัิกบัรายการที่เกีย่ว
โยงกนัอย่างถูกต้อง มกีารปฏบิตั ิงานที ่สอดคล ้องกบัระบบการก ากบัดูแลกจิการที่ดอีย่างเพียงพอ และเชื่อถือได ้
รวมทัง้มกีารพิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชเีพื่อแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
 

สรุปผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวนครัง้การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต าแหน่ง 

จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมการประชุม/

จ านวนการประชุมท้ังหมด 

ปี 2564 

1. รศ.ศรณัย ์ ชเูกยีรต ิ       ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 

2. นายนิติพทัญ์ ยงคส์งวนชยั กรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 

3. นายณัชชา ยงคส์งวนชยั กรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 

4. นายวรกฤต ศริะเมธาเดช กรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 

5. นางสาวพิมพ์วลญัช์ เตชะพานิช กรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 

6. นายศรตุ ธราธรชนะกลุ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 

โดยมีนางสาวพิมพ์วลญัช์  เตชะพานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(Nomination and Remuneration Committee) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต าแหน่ง 

จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วม
การประชุม/จ านวนการ

ประชุมท้ังหมด 

ปี 2564 

1. คณุพงษ์ไชย เกษมทวศีกัดิ ์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 

2. นายนิตพิทัญ์ ยงคส์งวนชยั กรรมการสรรหาและพจิารณคา่ตอบแทน 2/2 

3. นายณชัชา ยงคส์งวนชยั กรรมการสรรหาและพจิารณคา่ตอบแทน 2/2 
โดยมีนางสาวารณีุ  นนทศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
หมายเหตุ : บรษิทัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวนัที่ 17 มนีาคม 2559 

 
ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการจ านวน 3 คนโดยมปีระธานเป็นกรรมการ
อิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 1 คน และกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 1 คน โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัด้วยความรอบคอบ  โปร่งใสและเป็น
ธรรม ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุ้นและผูม้สี่วนไดเ้สยี  ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนมกีารประชุมรวมทัง้สิ้น  2 ครัง้ โดยครอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี้   

1. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระโดยพิจารณาบุคคลที่มคีุณสมบัติเหมาะสม 
 สอดคล้องกบัเกณฑ์คุณสมบตัิที่ก าหนดไว ้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาให้ความ 
 เห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มคีวามเหมาะสมต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็น   
 กรรมการต่อไป 

2. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
 ค่าตอบแทนไดใ้ชค้วามรอบคอบในการพิจารณาบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถและมคีุณสมบตัิที่ 
 เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ  

3. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  ประจ าปี 2564 โดย 
 พิจารณาให้สอดคล้องกบัภาระความรบัผิดชอบและการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อเสนออนุมตัิต่อ  
 คณะกรรมการบรษิทั และที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 

4. พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายโบนัส ประจ าปี 2564 เพื่อเสนออนุมตัิต่อคณะกรรมการบรษิัท 
 

 นอกจากนี้ ปี 2563 คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคดัเลือก
เป็นกรรมการ  ซึ่งปรากฏว่าไม่มผีูถ้ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามญัผูถ้ ือหุ ้นปี  

2564 
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 

ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วม

การประชุม/จ านวนการ

ประชุมทัง้หมด 

ปี 2564 

1. นายนิตพิทัญ์ ยงคส์งวนชยั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ 10/10 

2. นายณชัชา ยงคส์งวนชยั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/รองกรรมการผูจ้ดัการ 10/10 

3. นางสาวพมิพ์วลญัช ์ เตชะพานิช ผูอ้ านวยการสานงานบญัชแีละการเงนิ 10/10 

4. นายวรกฤต ศริะเมธาเดช ผูอ้ านวยการสายงานสนบัสนุนธุรกจิ 10/10 

5. นายศรตุ ธราธรชนะกลุ ผูอ้ านวยการสายงานสนิเชือ่จดัไฟแนนซ์และการตลาด 10/10 

6. นางสาวธนัยาภรณ์ จนัตร ี ผูอ้ านวยการสายงานบรหิารงานทัว่ไป 10/10 

 

ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย  

 กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  จ านวน 6 คน คณะกรรมการบรหิารไดป้ฏบิตัิหน้าที่ก ากบัดูแลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษทัก าหนด ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบรหิารมีการประชุมรวมทัง้สิ้น 

10 ครัง้ โดยครอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี้   

1. พิจารณาก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกจิ รวมถึงโครงสรา้งการบรหิารงานและ 
 อ านาจอนุมตัิต่างๆ ของบรษิทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

2. พิจารณางบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้
 เป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษิทั อนุมตัิ  

3. ควบคุมก ากบัดูแล  และติดตามผลการด าเนินงานของบรษิทัให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย  แผนการ
 ด าเนินธุรกจิ กลยุทธ์ทางธุรกจิ และงบประมาณที่ก าหนดไว ้และอ านาจบรหิารต่างๆ ตามที่ไดร้บัอนุมตัิจาก
 คณะกรรมการบรษิทั  ให ้เ ป็นไปอย่างม ีประสทิธ ิภาพ  และเอื ้อต ่อสภาพธุรกจิ  และรายงานผลการ
 ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. พิจารณาอนุมตัิการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกจิของบริษทั  โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายกา 
 เป็นไปตามตารางอ านาจอนุมตัิ ที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั   
5.     พจิารณาโครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสมกบัการด าเนินงานของบรษิทั เพื่อเสนออนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทั 
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การควบคุมภายในและรายงานระหว่างกนั  

การควบคุมภายใน  
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน จงึไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลุมทัง้
ในดา้นการเงนิ การบรหิารการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกีย่วข้อง 
และมุ่งเน้นให้มกีารปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization) ซึง่น ามาประยุกต์ใชใ้ห้การควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่งมคีวามเหมาะสมเพยีงพอ รดักมุ และอยู่ใน
ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบรษิทั มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีส่ดุ 
 อีกทัง้บรษิทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ท าหน้าที่ก ากบัดูแลการบรหิารความเสีย่งขององค์กร
อย่างเป็นระบบ ซึง่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง การประเมนิ และวเิคราะห์ปัจจยั
เสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อองค์กรทัง้ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน โดยมอบหมายใหฝ่้ายจัดการน าความเสีย่งไปก าหนดแผนงาน
พนัธกจิ และวสิยัทศัน์ขององค์กรในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้ผูป้ฏบิตัิงานในองค์กรด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของ
องคก์ร ภายใตเ้ครือ่งมอืจดัการความเสีย่งทีบ่รษิทัก าหนด  
 โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดวนัและ
เวลาการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1ครัง้ เพื่อพจิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทั และรายงานทางการเงนิ ตามแบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยการสอบถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารในดา้นต่างๆ 5 ดา้น คอื  

1) ด้านองคก์รและสภาพแวดล้อม บรษิทัฯ มโีครงสรา้งองค์กร และสภาพแวดลอ้มที่ด ีช่วยส่งเสรมิให้ระบบการ

ควบคุมภายในมปีระสทิธิภาพ โดยทุกคนในองค์กรตระหนัก ถึงความจ าเป็นของระบบควบคุมภายใน การจดั
โครงสรา้งสายการบงัคบับญัชามคีวามเหมาะสม การก าหนดหน้าที่อย่างชดัเจน และมนีโยบายและระเบียบ
ปฏบิตัทิีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2) ด้านการบริหารความเส่ียง บรษิทัฯใหค้วามส าคญัในดา้นการบรหิารความเสีย่ง โดยก าหนดใหม้กีารประเมนิผล

การด าเนินธุรกจิ และประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อกลุ่มบรษิทัฯ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร ัง้ โดย
ผูบ้รหิารเป็นผูว้เิคราะห์ความเสีย่งต่างๆ ผา่นการประชมุคณะกรรมการความเสีย่ง กอ่นน าเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัฯ รบัทราบและเสนอแนะ เพื่อหาแนวทาง และเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่สามารถ
ยอมรบัได ้เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิบรรลุเป้าหมายตามแผนทีก่ าหนด 

3) ด้านการควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารบรษิทัฯ มนีโยบายการควบคมุการปฏบิตังิาน เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า

แนวทางที่ฝ่ายบรหิารก าหนดไวไ้ดร้บัการตอบสนองและปฏบิตัิตามจากผูป้ฏบิตัิงานในกลุ่มบรษิทัฯ โดยมกีาร
ก าหนดอ านาจ และระดบัการอนุมตัิรายการอย่างเหมาะสม มกีารแบ่งแยกหน้าที่เพื่อไม่ให้เอื้อต่อการกระท า
ทุจรติ และมกีารก าหนดขัน้ตอนวธิีการท ำธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ

บุคคลดังกล่ำว เพื่อป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์ตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและ

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
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4) ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู บรษิทัฯ มกีารจดัเกบ็ขอ้มูล และสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้

เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิอย่างเพียงพอ มกีารปรบัปรุงให้มกีารจดัเกบ็เอกสารเป็นหมวดหมูโ่ดยเฉพาะ
เอกสารที่สาระส าคญั เช่น เอกสารทางบญัช ีเอกสารสญัญาต่างๆ เป็นต้น ที่มผีลต่อการจดัท ารายงานทางการ
เงนิ นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัมกีารส ารองขอ้มลู และแผนส ารองฉุกเฉิน ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานเป็นประจ าทุกวนั โดย
การส ารองลงบนเครื่องส ารองขอ้มูลภายนอก จดัเกบ็ไวใ้นบรษิทัฯ รวมถึงบน Cloud ส ารองขอ้มูล โดยบรษิทัฯ
ผูบ้รหิารบรษิทัภายนอกทีมคีวามน่าเชื่อถือ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าหากเกดิกรณีฉุกเฉิน กลุ่มบรษิทัฯ จะยงัมขีอ้มูลเพื่อ
การด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 

5) ด้านระบบการติดตาม บรษิทัฯ ไดว้า่จา้งหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก ่บรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจ ากดั ใหท้ า

หน้าที่ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ โดยท าการตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ มี
การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามเป้าหมายทีว่างไวอ้ย่างต่อเนื่อง รวมถงึมกีารตรวจสอบตดิตามการ
ปฏบิตังิาน โดยก าหนดใหท้ าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตัิงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ พนกังานไดป้ฏบิตัติามคูม่อืและระเบยีบการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  
 

 นอกจากนี้บรษิทัฯ การจดัตัง้หน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ( In-House) เพื่อช่วยประสานงานกบั
บรษิทัผูต้รวจสอบภายนอก และติดตามประเดน็ผลการตรวจที่ต้องไดร้บัการแก้ไข และรายงานโดยตรงให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรบัทราบ เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

ข้อสงัเกตจากผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทั 
จากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ผูต้รวจสอบบญัชอีนุญาตบรษิทัฯ 

โดยบรษิทั บรษิทั เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ไดร้ายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงนิประจ าปี 2564 ต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัวา่ ผูส้อบบญัชอีนุญาต เขา้สอบทานโดยใหค้วามเหน็โดยไมม่เีงือ่นไข  

 

 ข้อสงัเกตของผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทั 
  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัคร ัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2565 ซึง่มคีณะกรรมการตรวจสอบ เขา้รว่ม
ประชมุดว้ย คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิการควบคมุภายใน โดยใหฝ่้ายบรหิารชีแ้จงระบบต่างๆ ในการบรหิารงานและการ
ควบคมุภายใน รวมถงึการซกัถามขอ้มลูจากผูบ้รหิาร คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอ
และเหมาะสมในสภาพปัจจุบนั กล่าวคอื บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน ครอบคลุมทัง้ 5 สว่น ประกอบดว้ย การควบคุมภาย
สภาพแวดลอ้มในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุม การปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบ
การติดตาม ท ั้้งนี ้้ยงัให้ บรษิทั บเีค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากดั ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ไดจ้ดัให้มบีุคลากรอย่างเพยีงพอ 
เพื่อสามารถด าเนินงาน ระบบควบคมุภายในไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ไมว่า่จะเป็นดา้น วงจรรายไดห้รอื คา่ใชจ้่าย และไดต้ดิตาม
ควบคมุดแูลการใชง้านและป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจากการทีพ่นกังาน และผูบ้รหิารอาจน าไปใชโ้ดยมชิอบ 
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั คร ัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2565 ไดใ้หค้วามเห็นเกีย่วกบั
การควบคมุภายในของบรษิทัและพจิาณาตอบแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในตาม 
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รายงานระหว่างกนั  
รายช่ือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ  
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกนั  

 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระเขา้ประชมุดว้ย ไดใ้หค้วามเหน็
ว่าต่อการท ารายการระหวา่งกนั ระหว่างบรษิทั , บรษิทัย่อย และผูท้ี่อ านาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ่งเมื่อพิจารณ าแลว้ เห็นว่าการ ซึ่งทุกรายการเป็นรายการที่
เกดิขึ้นตามปกติ มคีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ส่วนราคาที่ใชใ้นการซื้อขายระหว่างกนัเป็นราคาตลาดรวมถึงอตัราดอกเบี้ยทีใ่ ชใ้นการกูย้ืมเงนิ เป็นอตัรา
ดอกเบีย้ทีเ่ทยีบเท่ากบัทีกู่จ้ากบคุคลภายนอก รวมทัง้พจิารณามาตรการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหร้ดักมุและเพยีงพอ 
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นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 บรษิทัก าหนดนโยบายและข ัน้ตอนการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัเพื่อเป็นเครือ่งมอืหรอืกลไกที่ส าคญัที่ท า
ให้บรษิทัมกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ีวตัถุประสงค์ของการก าหนดนโยบายและข ัน้ตอนการท ารายการที่ เกีย่วโยงกนั
เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัทุกรายการของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ไดร้บัอนุมตัิจากฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผูถ้ือหุ้น และไดม้กีารเปิดเผยไวอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทัง้นี้เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและบรษิทัย่อย 

1) กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัจดัท ารายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งและ

แจ้งให้บรษิทัทราบเพื่อใหบ้รษิทัมขีอ้มูลส าหรบัใชป้ระโยชน์ภายในการด าเนินการตามขอ้ก าหนด

เกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

2) หลกีเลีย่งการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3) ในกรณีทีจ่ าเป็นต้องท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทุกรายของบรษิทัตอ้งน าเสนอ

และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวต่อฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษิทั หรอืที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

4) ปฏบิตัติามขัน้ตอนการด าเนินการของบรษิทัเมือ่มรีายการทีเ่กีย่วโยงกนั และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และตลาด

หลกัทรพัย์ก าหนด 

5) ก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกีย่วโยงกนัเสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s length 

basis) ซึง่ตอ้งเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยตอ้งเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้หรอืบรกิารกบัราคาภายนอก 

ภายใตเ้งือ่นไขทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั 

   ในการพิจารณาการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัอาจแต่งตัง้ผูป้ระเมนิอสิระเพื่อท าการประเมนิ
และเปรียบเทียบราคาส าหรบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่ส าคญั ทัง้นี้ เพื่อให้ม ัน่ใจว่ารายการที่เกี่ยวโยงกนัดงักล่าว 
สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

 บรษิทัไดม้กีารก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัิในการเขา้ท ารายการระหว่างกนั ซึ่งได้ผ่านมติที่ประชมุ
คณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2559 และทบทวนโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที่ 
1/2565เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2565  โดยหากบรษิทัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนไดเ้สยี บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการ ข ัน้ตอนการอนุมตัริายการเกีย่วโยงกนัและ
รายการเกี่ยวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินของบริษัท  เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
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• รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิอาท ิ การซื้อ-ขายสนิคา้ และการใหบ้รกิาร เป็นตน้ บรษิทั
มนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา และให้ความเห็นเกีย่วกบัเหตุผลและความจ าเป็นต่อ
การท ารายการดงักล่าว และการมเีงือ่นไขการคา้ทีม่รีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรม และไมก่อ่ใหเ้กดิการถ่ายเท
ผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคยีงกบัการท ารายการระหว่างบรษิทัและบุคคลทัว่ไป หรอืการท ารายการระหว่าง
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับุคคลทัว่ไป หรือการท ารายการในลักษณะเดียวกนักบั
ผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและให้ความเห็น
เกีย่วกบัเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏบิตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส ัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่
เกีย่วโยงกนั 

• รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิา้งตน้ เชน่ รายการเกีย่วกบั
ทรพัย์สนิหรอืบรกิารหรอืรายการรบัหรอืให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ บรษิทัมนีโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นก่อนท ารายการโดยพิจารณาเกีย่วกบัเหตุผลและความจ าเป็นต่อ
การท ารายการดงักล่าว และมกีารก าหนดวงเงนิส าหรบัการกูย้มืหรอืการค ้าประกนัเงนิกู ้ ไมเ่กนิ 25 ลา้นบาท
ในช่วงเวลาใดๆ และจะปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และขอ้บงัคับ 
ประกาศ ค าส ัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนด
เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกีย่วโยงและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิที่ส าคญัของ
บรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัไม่มนีโยบายการใหกู้ย้มืเงนิแก่ผูถ้อืหุน้หรอืกรรมการ รวมถึงบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้
กบับรษิทั ยกเวน้เป็นไปตามระเบยีบของบรษิทัทีเ่กีย่วกบัการใหส้วสัดกิารพนักงาน หรอืตามระเบยีบอ านาจ
อนุมตัใินการบรหิารงานหรอืการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแกน่ิตบิุคคลทีบ่รษิทัถือหุน้อยู่ตามสดัส่วนการ
ถอืหุน้ 

• บรษิทัจะเปิดเผยการท ารายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด 

• กรรมการทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรา 88 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่
ก าหนดให้กรรมการแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยมชิกัชา้เมือ่เกดิกรณี ดงัต่อไปนี้ 

1. มสีว่นไดเ้สยีไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัท าขึน้ระหวา่งรอบปีบญัช ีโดยระบุ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั ลกัษณะของสญัญา ชือ่คู่สญัญาและสว่นไดเ้สยีของกรรมการในสญัญา (ถา้ม)ี 

2. ถอืหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษิทั โดยระบจุ านวนทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหวา่งรอบปีบญัช ี(ถา้ม)ี 

 

 

 



          ส่วนท่ี 2  
 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ในกรณีทีบ่รษิทัมกีารท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามที่กล่าวขา้งต้น บรษิทัจะเสนอ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั และในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัจะจดัใหม้บีคุคลทีม่ ี
ความรู ้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผูใ้ห้ความเห็น
เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบคุคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญพเิศษ จะถูก
น าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้ือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท า
รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกัย้าย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยหรอืบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ของบรษิทัแต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 
 



  

 
 

               ส่วนท่ี 3 

      งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

 

 

 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
บริษทั มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากดั(มหาชน) และบริษทัย่อย 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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               ส่วนท่ี 3 

      งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี 

  

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากดั(มหาชน) 
 

ความเห็น 
ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั  มติรสบิ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
(“กลุ่มบรษิทั”) และของเฉพาะบรษิทั  มติรสบิ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ตามล าดบั ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเง ินเฉพาะกจิการ  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น
เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ  ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั  รวมถึงหมายเหตุซึ่ง
ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชทีี่ส าคญัและเรื่องอื่น  ๆ  
 
ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของ
กลุ่มบรษิทัและบรษิทั  ตามล าดบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ  และ
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ  ส าหรบัปีสิ้นส ุดวนัเดยีวกนัโดยถูกต ้องตามที ่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจ้าไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในรายงานของข้าพเจ้า  ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระ
จากกลุ่มบรษิทัและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชีในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  และขา้พเจ ้าไดป้ฏบิตั ิตามความรบัผดิชอบดา้น
จรรยาบรรณอื่น  ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้  ขา้พเจ ้าเชื่อว ่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี ่ขา้พเจ ้าไดร้บัเพ ียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า 

 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบ ัน  ข ้าพ เจ ้าได ้น า เ รื่อ ง เหล่านี้ม าพิจ ารณาในบร ิบทของ การ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ขา้พเจ้าไม่ได้แสดง
ความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่านี้ 
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ความเพียงพอของค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

อ้างถึงหมายเหตขุ้อ 7, 26 และ 30 ของงบการเงิน   
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดงักล่าวอย่างไร 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อจ านวน 1,201 ล้านบาท และ 1,209 ล้านบาท 
ตามล าดบั คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 76.30 ของสนิทรพัย์รวมของ
กลุ่มบรษิทั และรอ้ยละ 83.44 ของสนิทรพัย์รวมของบรษิทั โดย
กลุ่มบรษิทัและบริษทัมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น เ ป็นจ านวนเงิน  38.5 ล้านบาทและ  38.9 ล้านบาท
ตามล าดบั 
 

ผูบ้รหิารประมาณการเกีย่วกบัผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะ
เกดิขึ้นส าหรบัลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ โดยใชโ้มเดลดา้นเครดิต
ซึ่งผูบ้รหิารต้องใช้วจิารณญาณและการประมาณการที่ส าคญัใน
การจดัท าโมเดลดา้นเครดติดงักล่าว รวมถงึการก าหนดเงื่อนไขใน
การพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเสี่ยงด้าน
เครดตินับจากวนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก การพฒันาโมเดลที่
น ามาใชใ้นการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
การก าหนดปัจจยัเชงิเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มกีารคาดการณ์ไปใน
อนาคตและการถ่วงน ้าหนักดว้ยความน่าจะเป็นตามสถานการณ์ที่
คาดว่าจะเกดิขึ้นในการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดวา่จะ
เกดิขึ้น และการพิจารณาการประมาณการเพิ่มเติมโดยผู้บริหาร 
(Management overlay) 
 

ยอดลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อดงักล่าวมสีาระส าคญั การวดัมูลค่า
ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัการค านวณ
ทีซ่บัซอ้น รวมถงึตอ้งอาศยัดลุยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณ
การตามที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง
ส าคญัในการตรวจสอบ 
 

 
 
 
 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ประกอบด้วย 
1. การท าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาการให้สินเชื่อ  

การรบัช าระคืนและการควบคุมดูแล รวมถึงนโยบายและ
วธิีการที่ผูบ้รหิารใชพ้ิจารณาการตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

2. การพิจารณาความสอดคล้องของนโยบายการบญัชีและ
เอกสารประกอบโมเดลดา้นเครดติของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั
กบัขอ้ก าหนดตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

3. การประเมนิการออกแบบและความมปีระสทิธผิลของระบบ
การควบคุมที่ เ กี่ย วข้อ งกับกร ะบ วนก ารพิจ า ร ณา 
การใหส้นิเชือ่ และการตัง้คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาด
วา่จะเกดิขึน้ 

4. การให้ผู้เชี่ยวชาญความเสี่ยงด้านเครดิตของเคพีเอ็มจี
ทดสอบเอกสารประกอบโมเดลและวธิีการทางโมเดล เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของเงื่อนไขในการพิจารณา 
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต  
การจดัชัน้ การก าหนดปัจจัยเชงิเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มี
การคาดการณ์ไปในอนาคตและการถ่วงน ้ าหนักด้วย 
ความน่าจะเป็นตามสถานการณ์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

5. การทดสอบการใชเ้กณฑ์การเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าคญัของ
ความเสี่ยงด้านเครดิตและการจัดชัน้ของกลุ่มบริษัทและ
บรษิทั 

6. การประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติและวิธีการของ
ผู้บริหารในการระบุและการประมาณการเพิ่มเติมโดย
ผูบ้รหิาร (Management overlay) 

7. การทดสอบการค านวณผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ และ 

8. การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกบัลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและฐานะเปิดของ
ความเสีย่งดา้นเครดติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ข้อมลูอื่น  

 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไมร่วมถงึงบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจ้าภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

 

ความเหน็ของขา้พเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจ้าไมไ่ดใ้ห้ความเชือ่ม ัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น  

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าที่เกีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ คอื การอ่านขอ้มลูอื่นตามที่
ระบขุา้งตน้เมือ่จดัท าแลว้ และพจิารณาวา่ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรือ
กบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั
หรอืไม ่ 

 
เมื่อขา้พเจ้าไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจ้าสรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจ้าต้อง
สือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ผูบ้รหิารมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบั
การด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลิกกลุ่มบรษิทัและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได ้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็น
สาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมือ่คาดการณ์
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้
งบการเงนิจากการใชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจ้าไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและ  
งบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกวา่ความเสีย่งที่
เกดิจากขอ้ผดิพลาดเนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การ
แสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั
และบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีี่ไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสยั
อย่างมนียัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวาม
ไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการที่เกีย่วขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอโครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูล
วา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกต้อง
ตามทีค่วรหรอืไม ่   

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง
ธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจ้าไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการก ากบัดูแลในเรือ่งต่าง ๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งที่มนียัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าได้ให้ค าร ับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ  
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการก ากบัดูแลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้
ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหล่านี้
ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากที่
จะเกดิขึ้น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 

 

 

  

(พรรณทพิย์ กลุสนัตธิ ารงค)์ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขทะเบยีน 4208 

 

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

กรงุเทพมหานคร 

25 กมุภาพนัธ์ 2565 
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    ส่วนท่ี 4 
             การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
 

 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรอง
ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
นอกจากนี้บรษิทัขอรบัรองวา่ 

1. งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกต้อง

ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้ 

2. บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ด ี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญั

ทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฎบิตัติามระบบดงักล่าว  

3. บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคมุดแูลใหม้กีารปฎิบตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทั

ไดแ้จ้งขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบ

ของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพรอ่งและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระท า

ทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารเป็นชดุเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้ง

แลว้ บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้นายนิตพิทัญ์ ยงคส์งวนชยั หรอื นายณชัชา ยงคส์งวนชยั คนใดคนหนึ่งเป็นผูล้งลายมอื

ชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของนายนิตพิทัญ์ ยงค์สงวนชยั หรอื นายณัชชา ยงค์

สงวนชยั ก ากบัไว ้บรษิทัฯ จะถอืวา่ไมใ่ชข่อ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ช่ือ                 ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 

1. นายนิตพิทัญ์ ยงคส์งวนชยั กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นายนิตพิทัญ์   ยงคส์งวนชยั  

2. นายณชัชา ยงคส์งวนชยั กรรมการและรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นายณชัขา      ยงคส์งวนชยั  

ผูร้บัมอบอ านาจ 

 ช่ือ                ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 

นางสาวพมิพ์วลญัช ์ เตชะพานิช ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ นางสาวพมิพ์วลญัช ์ เตชะพานิช 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา /ประวติั

อบรม 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสมัพนั
ธท์าง

ครอบครวั
ระหว่าง 
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

1. ดร.กติต ิยงคส์งวนชยั 
ประธานกรรมการ 
 
(ชื่อ – สกุล เดมิ) 
(ไม่ม)ี 
 
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเมื่อ
วนัที่ 7 เมษายน 2561 
 
** สดัส่วนการถอืหุน้ของ
ประธานกรรมการ เป็นการถอื
หุน้ของนางสาวน ้าผึง้ พสิษิฐก์ุล 
ภรรยา 

62 - ปรญิญาเอก สาขาสิง่แวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ 
ในประบรมราชูปถมัภ ์

- ผา่นการอบรม DAP รุ่นที่ 
138/2017 เมื่อวนัที่ 19/06/2560 

3.27  
 
 

พี่ชายนาย
นิตพิทัญ ์

2546 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 

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

 
2558 – ปัจจุบนั 

 

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

บรษิทั มติรสบิ ลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั กติตนิคร แอสเซท จ ากดั 
 
บรษิทั ด ารงคช์ยัโกดงัและโรงงาน 
จ ากดั 
บรษิทั ด ารงคช์ยับางบ่อพาเลซ จ ากดั 
บรษิทั ดซี ีกรุ๊ป จ ากดั 
บรษิทั ด.ีซ.ีโกดงัและโรงงาน จ ากดั 
บรษิทั ดซีเีค เซลฟ์สโตเรจ จ ากดั 
บรษิทั ดซีเีค แลนด ์จ ากดั 
บรษิทั บางบ่อ มนิิแฟคตอรี่ จ ากดั 
บรษิทั กติตนิคร จ ากดั 
บรษิทั กติตนิครการ์เดน้ จ ากดั 
บรษิทั กติตนิครเพลส บางปลา จ ากดั 
บรษิทั กติตนิครเพลส บา้นโพธิ ์จ ากดั 
บรษิทั กติตนิคร เรยีลเอสเตท จ ากดั 
บรษิทั กติตนิครวลิล่า จ ากดั 
บรษิทั กติตนิคร เฮา้สซ์ิง่ จ ากดั 
บรษิทั จติราวรรณ เวลลเ์นส สปา 
จ ากดั 
 

ลสีซิง่แทก็ซี่ 
คา้อสงัหารมิทรพัยจ์ดัสรร
บา้นและที่ดนิ 
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
กจิการอพารท์เมน้ท ์
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
เสรมิความงามและ
บรกิาร 
ตวัแทนและนายหน้า
อสงัหารมิทรพัย ์
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสมัพนั
ธท์าง

ครอบครวั
ระหว่าง 
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2558 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 

 
2557 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจุบนั 

 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

บรษิทั ทรพัยด์ ารงค ์แอสเซท จ ากดั 
 
บรษิทั บางพลใีหญ่เพลส จ ากดั 
บรษิทั ปราการปิโตรเลี่ยม จ ากดั 
บรษิทั ร่วมทุนพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
บรษิทั เอม็.ท.ีกรุ๊ป เซอรว์สิ จ ากดั 
บรษิทั กติตนิคร วลิเลจ 
หจก.ด ารงคช์ยั ไฮเทค 

หอพกัใหเ้ช่า 
สถานีบรกิารน ้ามนั 
พฒันาอสงัหารทิรพัย ์
จ าหน่ายแก๊สและน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 
พฒันาอสงัหารทิรพัย ์
ใหเ้ช่าหอพกั 
 

2. นายอษัฎางค ์ ศรศีุภรพนัธ์ 
รองประธานกรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมอสิระ 
 
(ชื่อ – สกุล เดมิ) 
(ไม่ม)ี 
 
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเมื่อ
วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2559 

70 - ปรญิญาโท สาขาพฒันบรหิาร
ศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร ์ 

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

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2559 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2557 – 2561 
 
 
 

2557 – 2561 
2557 – 2561 
2557 – 2561 

 
2557 – 2561 

 

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 
รองประธาน
กรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิทั มติรสบิ ลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั เจ.เอส.พ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน)  
 
 
บรษิทั เจ.เอส.พ.ีโกลเดน้ทแ์ลนด ์จ ากดั 
บรษิทั ส าเพง็2พลาซ่า จ ากดั 
บรษิทั ไชน่า เซน็เตอร(์สาทร-
กลัปพฤกษ)์ จ ากดั 
บรษิทั เจ.เอส.พ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั 

ลสิซิง่แทก็ซี่ 
 
 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
บรหิารจดัการธุรกจิ 
อสงัหารมิทรพัย ์
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256 | รายงานประจ าปี 2564 (56 -1 One Report) 
 

 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสมัพนั
ธท์าง

ครอบครวั
ระหว่าง 
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2556 – 2557 
2550 – 2557 

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
โรงงานไฟ กรมสรรพสามติ 

สถาบนัการเงนิ 
รฐัวสิาหกจิ 

3. นายพงษไ์ชย  เกษมทวศีกัดิ ์
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมอสิระ 
 
(ชื่อ – สกุล เดมิ) 
(ไม่ม)ี 
 
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเมื่อ
วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2559 

63 - ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสน
ศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร ์ 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ.) จาก
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น
ที่ 51 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตรการก ากบั
ดูแลกจิการส าหรบักรรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสูงของรฐัวสิาหกจิ
และองคก์ารมหาชน สถาบนั
พระปกเกลา้ 

- ผา่นการอบรม DAP รุ่นที่ 
130/2016 เมื่อวนัที่ 19/09/2559 

 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2562 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

 
2557 - 2558 
2555 - 2557 

 
2554 - 2555 

กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 
รองปลดักระทรวง 
ผูต้รวจราชการ
กระทรวง 
รองอธบิด ี

บรษิทั มติรสบิ เสกเงนิ จ ากดั 
บรษิทั มติรสบิ ลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงคมนาคม 
 
กรมการขนส่งทางบก 

สนิเชื่อส่วนบุคคล 
ลสิซิง่แทก็ซี่ 
 
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 
 

4. รศ.ศรณัย ์ ชูเกยีรติ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมอสิระ 
(ชื่อ – สกุล เดมิ) 
(ไม่ม)ี 

53 -  ปรญิญาโทสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกจิ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

-   ผา่นการอบรม DAP รุ่นที่ 
130/2016 เมื่อวนัที่ 19/09/2559 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2559 – ปัจจุบนั 
 
 

2538 – ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 
อาจารยป์ระจ า 
 

บรษิทั มติรสบิ ลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ลสิซิง่แทก็ซี่ 
 
 
สถาบนัการศกึษา 
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสมัพนั
ธท์าง

ครอบครวั
ระหว่าง 
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเมื่อ
วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2559 

2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อะจลิติสั จ ากดั ตรวจสอบบญัช ี

5. นายนิตพิทัญ ์ยงคส์งวนชยั 
ประธานกรรมการบรหิาร/
ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 
 
 
ชื่อ-สกุล เดมิ  
นายนิพนัธ ์ยงคส์งวนชยั 
 
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเมื่อ
วนัที่ 7 พฤศจกิายน 2546 

50 - Master Degree in Business 
Administration, Schiller 
International University 
 

-  ผา่นการอบรม DAP รุ่นที่ 
127/2016   
   เมื่อวนัที่ 16/05/2559 

6.00 ประธาน
เจา้หน้าที่
บรหิาร 

2546 – ปัจจุบนั 
 
2555 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
 
2551 – ปัจจุบนั 
2544 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 

กรรมการ/ประธาน
เจา้หน้าที่บรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิทั มติรสบิ ลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั ชยัศริจิติ จ ากดั 
บรษิทั กิง่แกว้ ปิโตรแก๊ส จ ากดั 
บรษิทั ด.ีซ.ีเค เทพราช ปิโตรเลยีม 
จ ากดั 
บรษิทั บางววั เซอรว์สิ จ ากดั 
บรษิทั สวสัดิศ์ริ ิจ ากดั 
บรษิทั เอน็.อ.ีอ.ี จ ากดั 

ลสิซิง่แทก็ซี่ 
 
จ าหน่ายแก๊สรถยนต์ 
จ าหน่ายแก๊สรถยนต์ 
จ าหน่ายแก๊สรถยนต์ 
 
จ าหน่ายแก๊สและน ้ามนั 
บรกิารจดัการทรพัยส์นิ 
จ าหน่ายแก๊สและน ้ามนั 

 
6. 

 
นายนิทศัน์ ยงคส์งวนชยั 
กรรมการ 
 
(ชื่อ – สกุล เดมิ) 
(ไม่ม)ี 
 
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเมื่อ
วนัที่ 7 พฤศจกิายน 2546 
 

 
57 

 
ปวช. มหาวทิยาลยัเกรกิ 
-ผา่นการอบรม DAP รุ่นที่ 127/2016 
เมื่อวนัที่ 16/05/2559 

 
3.37 

 
พี่ชายนาย
นิตพิทัญ ์

 
2562 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บรษิทั มติรสบิ เสกเงนิ จ ากดั  
บรษิทั มติรสบิ ลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั กติตนิคร แอสเซท จ ากดั 
 
บรษิทั ด ารงคช์ยัโกดงัและโรงงาน 
จ ากดั 
บรษิทั ด ารงคช์ยับางบ่อพาเลซ จ ากดั 
บรษิทั ดซี ีกรุ๊ป จ ากดั 
บรษิทั ด.ีซ.ีโกดงัและโรงงาน จ ากดั 

 
สนิเชื่อส่วนบุคคล 
ลสีซิง่แทก็ซี่ 
คา้อสงัหารมิทรพัยจ์ดัสรร
บา้นและที่ดนิ 
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าโกดงั 
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสมัพนั
ธท์าง

ครอบครวั
ระหว่าง 
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2556 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
 
2551 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2536 – ปัจจุบนั 
 
2542 – ปัจจุบนั 
2532 – ปัจจุบนั 
2543 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2524 – ปัจจุบนั 

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

บรษิทั ดซีเีค เซลฟ์สโตเรจ จ ากดั 
บรษิทั ดซีเีค แลนด ์จ ากดั 
บรษิทั บางบ่อ มนิิแฟคตอรี่ จ ากดั 
บรษิทั กติตนิคร จ ากดั 
บรษิทั กติตนิครการ์เดน้ จ ากดั 
บรษิทั กติตนิครเพลส บางปลา จ ากดั 
บรษิทั กติตนิคร เรยีลเอสเตท จ ากดั 
บรษิทั กติตนิครวลิล่า จ ากดั 
บรษิทั จติราวรรณ เวลลเ์นส สปา 
จ ากดั 
 
บรษิทั กติตนิคร ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
บรษิทั กติตนิคร บวิเดอร ์จ ากดั 
 
บรษิทั กติตนิครพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
บรษิทั กติตนิคร เฮา้สซ์ิง่ จ ากดั 
บรษิทั ด ารงคช์ยั คา้ทอง จ ากดั 
บรษิทั ด ารงคช์ยัเซฟแอนด ์สตลี 
เฟอรนิ์เจอร ์จ ากดั 
บรษิทั ด ารงคช์ยับางพลพีาเลซ จ ากดั 
บรษิทั ด ารงคช์ยั พาเลซ จ ากดั 
บรษิทั ด ารงคช์ยัพาเลซอนิน์ จ ากดั 

ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
กจิการอพารท์เมน้ท ์
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
เสรมิความงานและ
บรกิาร 
จดัสรรบา้นและที่ดนิ 
ส านกังานผูแ้ทนนิตบิุคคล 
จดัสรรบา้นและที่ดนิ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
จ าหน่ายทองค า 
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
 
บรกิารหอ้งพกั 
บรกิารหอ้งพกั 
บรกิารหอ้งพกั 
จ าหน่ายแก๊สรถยนต์ 
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
จ าหน่ายแก๊สรถยนต์ 
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสมัพนั
ธท์าง

ครอบครวั
ระหว่าง 
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2551 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิทั ด.ีซ.ีปิโตรแก๊ส จ ากดั 
บรษิทั ที่ดนิทอง จ ากดั 
บรษิทั บา้นโพธิ ์ปิโตรแก๊ส จ ากดั 
บรษิทั ปราการ เคเบิล้ ทวี ีจ ากดั 

บรกิารรายการโทรทศัน์
เคเบิล้ 

7. นายณัชชา  ยงคส์งวนชยั 
กรรมการบรหิาร/รองประธาน
เจา้หน้าที่บรหิาร/ 
 
 
(ชื่อ – สกุล เดมิ) 
(ไม่ม)ี 
 
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเมื่อ
วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2559 
 

34 - ปรญิญาโท Pain Science 
University King’s College 
London  

- ปรญิญาโท Pharmacognosy 
University College London 

- ปรญิญาตร ีPhysiology and 
Pharmacology  

    University College London 
- ผา่นการอบรม DAP รุ่นที่ 

130/2016 เมื่อวนัที่ 19/09/2559 

1.84 หลานนาย
นิตพิทัญ ์

2559 – ปัจจุบนั 
 
 
2535 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 

กรรมการ/ 
รองประธาน
เจา้หน้าที่บรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิทั มติรสบิ ลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั ด.ีซ.ีโกดงัและโรงงาน จ ากดั 
บรษิทั กติตนิคร แอสเซท จ ากดั 
 
บรษิทั ด ารงคช์ยัโกดงัและโรงงาน 
จ ากดั 
บรษิทั ด ารงคช์ยับางบ่อพาเลซ จ ากดั 
บรษิทั ดซี ีกรุ๊ป จ ากดั 
บรษิทั ดซีเีค เซลฟ์ สโตเรจ จ ากดั 
บรษิทั ดซีเีค แลนด ์จ ากดั 
บรษิทั บางบ่อ มนิิแฟคตอรี่ จ ากดั 
บรษิทั ดซีเีค อนิดสัเตรยีล จ ากดั 
บรษิทั โกเวอร ์อนิเตอร์เทรด จ ากดั 
บรษิทั แอพเทก็ซี่ จ ากดั 
บรษิทั ฟู๊ดเพยีส ์จ ากดั 

ลสิซิง่แทก็ซี่ 
 
 
ใหเ้ช่าโกดงั 
คา้อสงัหารมิทรพัยจ์ดัสรร
บา้นและที่ดนิ 
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าโกดงั 
ใหเ้ช่าโกดงั 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ส่งออกสนิคา้ 
โปรแกรมแทก็ซี ่
น าเขา้ ส่งออกอาหาร
เครื่องดมืและยาสูบ 

8. นายอรรถสทิธิ ์ม ัง่ม ี 42 - ปรญิญาตร ีสาขา รฐัศาสตร ์ 1.87 -ไม่ม-ี 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) ลสิซิง่แทก็ซี่ 



เอกสารแนบ 1 
 

260 | รายงานประจ าปี 2564 (56 -1 One Report) 
 

 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสมัพนั
ธท์าง

ครอบครวั
ระหว่าง 
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

กรรมการ 
 
(ชื่อ – สกุล เดมิ) 
(ไม่ม)ี 
 
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเมื่อ
วนัที่ 15 สงิหาคม 2560 

  มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ 
- ผา่นการอบรม DAP รุ่นที่ 

138/2017 
  เมื่อวนัที่ 19/06/2560 

2545 – 2546 
 
 

2547 – ปัจจุบนั 

เจา้หน้าที่ฝึกอบรม 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์อะโกร จ ากดั  
( บรษิทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั 
(มหาชน) ) 
บรษิทั อนิออนแอท จ ากดั 

ประกอบกจิการ
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 
ผลติสื่อโฆษณา 

9. ดร.สงิหช์ยั บุณยโยธนิ  
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 
(ชื่อ – สกุล เดมิ) 
(ไม่ม)ี 
 
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเมื่อ
วนัที่ 2 เมษายน 2562 

63 - ปรญิญาเอก สาขา เศรษฐศาสตร ์ 
  มหาวทิยาลยั อนิซบรูก ประเทศ 
  ออสเตรยี 
- ผา่นการอบรม DAP รุ่นที่ 
159/2019  
  เมื่อวนัที่ 1/04/2562 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2562 – ปัจจุบนั 
2562 - ปัจจุบนั 
2559 - 2561 
2556 - 2558 

กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
ผูอ้ านวยการอาวุโส 
Resident Advisor, 
IMF at Kenya 

บรษิทั มติรสบิ พโิก จ ากดั 
บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
East African Community (EAC) 

สนิเชื่อรายยอ่ย 
องคก์รอสิระ 
องคก์รระหว่างประเทศ 

10. นายวรกฤต  ศริะเมธาเดช 
กรรมการบรหิาร/ผูอ้ านวยการ 
(ชื่อ – สกุล เดมิ) 
(ไม่ม)ี 
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้รหิารเมื่อ
วนัที่ 17 มนีาคม 2559 
 

47 ปรญิญาตร ีสาขามนุษยศาสตร ์เอก
ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2562 – ปัจจุบนั 
 
 

2558 – 2562 
2548 – 2558 

กรรมการบรหิาร/ผูจ้
อ านวยการสายงาน
สนบัสนุน 
ผูจ้ดัการเขต 
ผูจ้ดัการอาวุโส 

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 จ ากดั 
ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายยอ่ย จ ากดั 

ลสิซิง่แทก็ซี่ 
 
 
ธุรกจิการเงนิ 
ธนาคาร 
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสมัพนั
ธท์าง

ครอบครวั
ระหว่าง 
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

11. นางสาวธนัยาภรณ์ จนัตรี 
กรรมการบรหิาร/ผูอ้ านวยการ
ฝ่ายปฏบิตักิาร 
(ชื่อ – สกุล เดมิ) 
(ไม่ม)ี 
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้รหิารเมื่อ
วนัที่ 17 มนีาคม 2559 
 

46 - ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการ
ทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฎัสวน
ดุสติ 

- ประกาศวชิาชพี, ประกาศ
วชิาชพีชัน้สูง เทคนิคศรวีฒันา 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2548-ปัจจุบนั 
 
 

2542 – 2547 
 

2537 - 2542 

กรรมการบรหิาร/
ผูอ้ านวยการฝ่าย
ปฏบิตักิาร 
พนกังาน 
 
พนกังาน 

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั กรุงเทพผลิตเหลก็ จ ากดั 
(มหาชน) 
บรษิทั ไทยฟิลมอ์นิดสัตร ีจ ากดั 
(มหาชน) 

ลสิซิง่แทก็ซี่ 
 
 
ผลติและจ าหน่าย
ผลติภณัฑเ์หลก็ 
ผลติและจ าหน่าย
ผลติภณัฑฟิ์ลม์ 

12. นางสาวพมิพว์ลญัช ์ เตชะพานิช 
กรรมการบรหิาร/ผูอ้ านวยการ
ฝ่ายบญัชกีารเงนิและการเงนิ (ผู้
ที่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ
สูงสุดในสายงานบญัชแีละ
การเงนิ และ(ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย
ใหร้บัผดิชอบในการควบคุมดูแล
การท าบญัช)ี 
(ชื่อ – สกุล เดมิ) 
(ไม่ม)ี 
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้รหิารเมื่อ
วนัที่ 10 สงิหาคม 2564 

39 - ปรญิญาโท สาขาการเงนิ   
   มหาวทิยาลยัเทคโนฌลยรีาชมงคล   
   วทิยาเขตพณิชยการพระนคร 
- ปรญิญาตร ีสาขาบญัชตีน้ทุน 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
  วทิยาเขตพณิชยการพระนคร  
- ผา่นการอบรม หลกัสูตร 
“CFO’orientation course for new 
IPO’s รุ่นที่ 5 
- หลกัสูตร “School of CFO ส าหรบั 
CFO” 
- การอบรมการพฒันาความรูอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองดา้นบญัช ี รวมจ านวน 6.00 
ชัว่โมง 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2562-ปัจจุบนั 
 
 

2561-2562 
 
 
 

2554-2561 
 
 

2548-2554 
 
 

กรรมการบรหิาร/
ผูอ้ านวยการฝ่าย
บญัชแีละการเงนิ 
ผูจ้ดัการแผนกบญัชี
การเงนิ 
 
 
พนกังานบญัชี
อาวุโส 
 
ผูใ้หค้ าปรกึษาดา้น
บญัชแีละภาษอีากร 
 
 

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั ไอออน เมาน์เทน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
 
 
PTT MCC Biochem Co. Ltd 
 
EY ACS Limited Co., Ltd. 
 

ลสิซิง่แทก็ซี่ 
 
 
ใหบ้รกิารที่เกี่ยวเน่ืองกบั
การใหบ้รกิารจดัเกบ็ ป้อง
ป้องขอ้มูล 
 
ผลติและจ าหน่ายเมด็
พลาสตกิชวีภาพ BPS 
 
ใหบ้รกิารการท าบญัช ี
วางแผนภาษแีละ
ตรวจสอบบญัช ี



เอกสารแนบ 1 
 

262 | รายงานประจ าปี 2564 (56 -1 One Report) 
 

 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสมัพนั
ธท์าง

ครอบครวั
ระหว่าง 
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

13. นายศรุต  ธราธรชนะกุล 
กรรมการบรหิาร/ผูอ้ านวยการ
สายงานสนิเชื่อสนิเชื่อการตลาด 
(ชื่อ – สกุล เดมิ) 
(ไม่ม)ี 
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้รหิารเมื่อ
วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2564 

53 ปรญิญาโท   
บรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 
ปรญิญาตร ี
สาขาการตลาด 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2564-ปัจจุบนั 
 
 

2553-2558 
 

2542-2553 

ผูอ้ านวยการสาย
งานสนิเชื่อ
การตลาด 
 
ผูอ้ านวยการสาขา 
 
รองผูอ้ านวยการ 
 
 
 

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลสิซิง่ จ ากดั
(มหาชน) 
ธนาคารธนชาต 

ลสิซิง่รถเชงิพาณิชย ์
 
 
ธุรกจิการเงนิ 
 
ธนาคาร 

14. นางสาววารุณี  นนทศรี 
เลขานุการบรษิทั 
(ชื่อ – สกุล เดมิ) 
(ไม่ม)ี 
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นเลขานุการ
เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2563 

37 ปรญิญาตร ีสาขาการตลาเ 
มหาวทิยาลยัธนบุร ี 
- ผา่นการอบรม CSP รุ่นที่ 
107/2020    เมื่อวนัที่ 15 – 16 
มถุินายน 2563 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2558-2563 
 
 

2563-ปัจจุบนั  

เลขานุการบรหิาร 
และผูช้่วยเลขานุการ
บรษิทั 
เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 

ลสิซิง่แทก็ซี่ 
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
 คณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตแิต่งตัง้ให ้ นายชชัวสัส ์ นิยมราษฎร ์ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั มผีลตัง้แต่วนัที ่17 
มีนาคม 2559 โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฎิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัในวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 ดว้ย
ความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบั
บรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงันี้ 

 1.  จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 
• ทะเบยีนกรรมการ 

• หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั 

• หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 2.  ด าเนินงานตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
• ให้ค าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง และขอ้พงึปฎบิตัิดา้นการก ากบัดูแลในการด าเนิน

กจิกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

• ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถ้อืหุน้ 

• ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัใหป้ฎบิตัติามมติคณะกรรมการบรษิทัและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

• ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล เชน่ ส านกังาน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และดแูลการเปิดเผยขอ้มลูและ
รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลและสาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

• หน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทั 
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รายละเอียดเก่ียวกบัข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ  ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
รายช่ือบริษทั บริษทั บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม 
บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 

รายช่ือ 

 

บจ
.ม
ติร
สบิ

 เส
กเ
งนิ

 

บจ
.ม
ติร
สบิ

 พ
โิก

 

บจ
.เบ

สท
 ์ค
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. แ
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แท

ก็ซ
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ท 
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. ด

 าร
งค
ช์ยั
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ดงั
แล

ะโ
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งา
น 

บจ
.ด
 าร
งค
ช์ยั

บา
งบ

่อพ
าเล

ซ 

บจ
.ด
ซี ี
กร
ุ๊ป 

บจ
.ด
.ีซ
.ีโก

ดงั
แล

ะโ
รง
งา
น 
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.ด
ซีเี
ค 
เซ
ลฟ์

สโ
ตเ
รจ
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.ด
ซีเี
คแ

ลน
ด ์

บจ
.บ
าง
บ่อ

 ม
นิิแ

ฟค
ตอ

ร ี

บจ
.ก
ติต

นิค
ร 

บจ
.ก
ติต

นิค
รก
าร
เ์ด
น้ 

บจ
.ก
ติต

นิค
รเพ

ลส
 บ
าง
ปล

า 

บจ
.ก
ติต

นิค
รเร

ยีล
เอ
สเ
ตท

 

บจ
.ก
ติต

นิค
รว
ลิล

่า 

บจ
.จติ

รา
วร
รณ

 เว
ลล

เ์น
ส 
สป

า 

บจ
.ก
ติต

นิค
รเพ

ลส
บา้

นโ
พธ

ิ ์

บจ
.ก
ติต

นิค
รว
ลิเ
ลจ

 

บจ
.ท
รพั

ยด์
 าร
งค
แ์อ

สเ
ซท

  

บจ
.บ
าง
พล

ใีห
ญ่เ

พล
ส 

บจ
.ป
รา
กา
รปิ

โต
รเล

ีย่ม
 

บจ
.รว่

มท
ุนพ

รอ็
พเ
พอ

รต์
ี ้

บจ
.เอ

ม็.
ท.ี
กร
ุป๊ 
เซ
อร
ว์สิ

 

1. ดร.กติต ิยงคส์งวนชยั X - - - - I I I I,V
I 

I - I,V
I 

I I I,V
I 

I,V
I 

I - I,VI I,VI I,VI I,VI I,VI I I I,V
I 

2. นายอษัฎางค ์ศรศีุภรพนัธ ์ I,III,IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. นายพงษไ์ชย เกษมทวศีกัดิ ์ I,III,IV I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4. รศ.ศรณัย ์ชูเกยีรต ิ I,III,IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5. นายนิตพิทัญ ์ยงคส์งวนชยั I,V,VI I,V,

VI 
I,V,V

I 
I,V,V

I 
- - - - VI - - VI - - - VI - - VI VI - VI VI - - VI 

6. นายนิทศัน์ ยงคส์งวนชยั I,VI I,VI I,VI I,VI - I,VI I I,V
I 

I,V
I 

I,V
I 

VI I,V
I 

I I,V
I 

I,V
I 

I,V
I 

I VI I,VI VI I VI VI I I VI 

7. นายณชัชา ยงคส์งวนชยั I,V I,V,
VI 

I,V,V
I 

I,V,V
I 

I,VI I I I I I I I I - - - - - - - - - - - - - 

8. นายอรรถสทิธิ ์มัง่ม ี I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9. ดร.สงิหช์ยั บุณยโยธนิ I,III,IV  I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10. นางสาวพมิพว์ลญัช ์เตชะพานิช V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11. นายวรกฤต ศริะเวธาเดช V I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12. นางสาวธนัยาภรณ์ จนัตร ี V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13. นายตณิณภพ ยงคส์งวนชยั V I,V I,V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - 
14. นายจริายุ ยงคส์งวนชยั V - - V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการ    I = กรรมการ    II = กรรมการบรหิาร   III = กรรมการตรวจสอบ   IV = กรรมการอสิระ    V = ผูบ้รหิาร    VI = ผูถ้อืหุน้ 
รายละเอียดเก่ียวกบัข้อมลูการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
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รายช่ือบริษทั บริษทั  บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 

รายช่ือ 
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ะจ
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สั 
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ปิโ
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ร ด
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อป
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นท

 ์

บจ
.ก
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นิค
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ดอ

ร ์
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พอ
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.ก
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ง 
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.ด
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งค
ช์ยั

เซ
ฟแ

อน
ดส์
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 เฟ

อร
น์ิเ
จริ

 ์

บจ
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 าร
งค
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บา
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ลพี
าเล

ซ 

บจ
.ด
 าร
งค
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พา
เล
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บจ
.ด
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พา
เล
ซอ

นิน์
 

บจ
.ด
.ีซ
.ีปิ
โต
รแ
ก๊ส

 

บจ
.ท
ี่ดนิ

ทอ
ง 

บจ
.บ
า้น

โพ
ธิ ์
ปิโ
ตร
แก๊

ส 

บจ
.ป
รา
กา
รเค

เบ
ิล้ท

วี ี

บจ
.โก

เว
อร
อ์นิ

เต
อร
เ์ท
รด

 

บจ
.ด
 ีซ
 ีเค

 อ
นิด

สัเ
ตร
ยีล

 

บจ
.ฟู๊
ดเ
พยี

ส ์

บจ
.อ
นิอ

อน
แอ

ท 
 

บจ
.ด
 าร
งค
ช์ยั

 ก
ิง่แ
กว้

 

บจ
. ก

ติต
นิค

ร ว
ลิเ
ลจ

 

บจ
.ป
รา
กา
รโ
ปร

ดกั
ชัน่

 

1. ดร.กติต ิยงคส์งวนชยั X - - - - - - - - - VI VI - - VI VI - - - - - - VI - - VI I,V
I 

- 

2. นายอษัฎางค ์ศรศีุภรพนัธ ์ I,III,IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. นายพงษไ์ชย เกษมทวศีกัดิ ์ I,III,IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4. รศ.ศรณัย ์ชูเกยีรต ิ I,III,IV I,VI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5. นายนิตพิทัญ ์ยงคส์งวนชยั I,V,VI - I - I I I,V

I 
I VI VI VI VI VI - VI VI I,V

I 
VI - - - - VI - - VI - - 

6. นายนิทศัน์ ยงคส์งวนชยั I,VI - - - - - - - I,VI I,V
I 

I,V
I 

I,V
I 

I,V
I 

I I,V
I 

I,V
I 

I,V
I 

I,V
I 

I I,V
I 

I,V
I 

- VI - - VI - VI 

7. นายณชัชา ยงคส์งวนชยั I,V - - I,VI - - - VI - - - - - - - - VI - - - - I I I - - - - 
8. นายอรรถสทิธิ ์ม ัง่ม ี I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - 
9. ดร.สงิหช์ยั บุณยโยธนิ I,III,IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10. นางสาวพมิพว์ลญัช ์เตชะพานิช V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11. นายวรกฤต ศริะเวธาเดช V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12. นางสาวธนัยาภรณ์ จนัตร ี V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13. นายตณิณภพ ยงคส์งวนชยั V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
14. นายจริายุ ยงคส์งวนชยั V - - - - - - - - - - - - - - - VI - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการ    I = กรรมการ    II = กรรมการบรหิาร   III = กรรมการตรวจสอบ   IV = กรรมการอสิระ    V = ผูบ้รหิาร    VI = ผูถ้อืหุน้ 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัข้อมลูการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
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รายชื่อบรษิทั บรษิทั บรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง 

รายชื่อ  

บจ
.ป
รา
กา
รด
จิติ

อล
 

บจ
. ด

.ีซ
.ีเฟ

อร
น์ิเ
จอ
ร ์อ

นิเ
ตอ

รเ์น
ชัน่

แน
ล 

บจ
.ด
 ีซ
 ีเค

 ปิ
โต
รแ
ก๊ส

 

บจ
.ด
 ีซ
 ีเค

 ส
โต
ร ์เ

ซฟ
 

หจ
ก.
ด า
รง
คช์

ยั 
ไฮ
เท
ค 

1. ดร.กติต ิยงคส์งวนชยั X - - VI VI I,VI 
2. นายอษัฎางค ์ศรศีุภรพนัธ ์ I,III,IV - - - - - 
3. นายพงษไ์ชย เกษมทวศีกัดิ ์ I,III,IV - - - - - 
4. รศ.ศรณัย ์ชูเกยีรต ิ I,III,IV - - - - - 
5. นายนิตพิทัญ ์ยงคส์งวนชยั I,V,VI - - VI VI - 
6. นายนิทศัน์ ยงคส์งวนชยั I,VI VI VI VI VI - 
7. นายณชัชา ยงคส์งวนชยั I,V - - - - - 
8. นายอรรถสทิธิ ์ม ัง่ม ี I - - - - - 
9. ดร.สงิหช์ยั บุณยโยธนิ I,III,IV - - - - - 
10. นางสาวพมิพว์ลญัช ์เตชะพานิช V - - - - - 
11. นายวรกฤต ศริะเวธาเดช V - - - - - 
12. นางสาวธนัยาภรณ์ จนัตร ี V - - - - - 
13. นายตณิณภพ ยงคส์งวนชยั V - - - - VI 
14. นายจริายุ ยงคส์งวนชยั V - - - - - 

หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการ    I = กรรมการ    II = กรรมการบรหิาร   III = กรรมการตรวจสอบ   IV = กรรมการอสิระ    V = ผูบ้รหิาร    VI = ผูถ้อืหุน้  
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน และงานก ากบัดแูล 
การปฎิบติังานของบริษทั (Compliance) 

บรษิทัใชบ้รกิารหน่วยงานภายนอก (Outsource) บรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจ ากดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิทั โดยหวัหน้าทมีตรวจสอบภายใน มคีณุสมบตั ิ             
วฒุกิารศกึษาและประสบการณ์ในการท างาน ดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง 
 
 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%)  

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างาน  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 
ประเภทธรุกิจ 

1. นางสาวบุญณี กุศลโสภติ 
 
หวัหน้างานตรวจสอบ
ภายใน บรษิทั บเีค ไอเอ 
แอนด ์ไอซ ีจ ากดั  

49 คณุวฒิุทางการศึกษา 
1. บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA 

Executive) มหาวทิยาลยับูรพา 
2. บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลเทคนิคกรุงเทพ 

3. ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ 
(สื่อสารมวลชน) มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

4. วุฒบิตัรหลกัสูตรการตรวจสอบ
ภายในเพื่อเตรียมตวัเป็นผูส้อบ
ภายในรบัอนุญาตสากล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

5. ประกาศนียบตัรบณัฑติ 

สาขาวชิาการสอบบญัช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2547 – ปัจจุบนั 
 
 

2538 - 2546 
 
 
 

Partner , Chief audit 
executive 
 
 
หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ 

บรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์
ไอซ ีจ ากดั 
 
 
บรษิทั ส านกังาน เอ เอม็ ซ ี
จ ากดั 

รับตรวจสอบภายในและ
ให้ค า ป รึกษา เกี่ ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน 
 
การสอบบัญชี  ก า ร ให้
ค าปรกึษาดา้นบญัช ี
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง 
 
 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%)  

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างาน  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 
ประเภทธรุกิจ 

ประวติัอบรม 
- การจดัท ากระดาษท าการเพื่อ
มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ใน
องคก์ร สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย และสภา
วชิาชพีบญัช ี

- หลกัการการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-   การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในตามแนว COSO  สมาคม
ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย 

-  Risk Based Audit สมาคมผูต้รวจ
สอบภายในแห่งประเทศไทย 

2 นายณกรณ์ จงมนตรี 
Mr. Nakorn Jongmontri 

 

30 คณุวฒิุทางการศึกษา 

• เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยั
ราชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจกัร
พงษภู์วนารถ 

• Bachelor of Economics 
RAJAMAKALA TAWAN-OK 
UNIVERSITY 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2564-ปัจจุบนั 

 

 

 
 

2561-2564 

 
 

หวัหน้าแผนก
ตรวจสอบภายใน 
และเลขานุการ
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เอกสารแนบ 3 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง 
 
 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%)  

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างาน  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 
ประเภทธรุกิจ 

• ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน
ของประเทศไทย 

Certified Professional Internal 
Audit of Thailand (CPIAT) 
ประวตัอิบรม 
• หลกัสูตรผูต้รวจสอบมอืใหม ่
- สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย  
• หลกัสูตรประกาศนียบตัรผู้
ตรวจสอบภายในของประเทศไทย –
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 
• หลกัสูตร Risk Based Audit  
– สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 
• หลกัสูตร Leadership Audit–
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 
• หลกัสูตร Control Self 
Assessment : An Introduction  
- สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 3 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง 
 
 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา /ประวติั
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%)  

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างาน  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 
ประเภทธรุกิจ 

• หลกัสูตร Control Self 
Assessment : Facilitation Skill –
สมาคมผูต้รวจสอบ 
ภายในแห่งประเทศไทย 
• หลกัสูตร Analytical Thinking for 
Professional Internal Auditor 
 

- สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 
• หลกัสูตรเจา้หน้าที่ความปลอดภยั 
(จป.หวัหน้างาน)  
 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
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นโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธรุกิจ 
บรษิทัมนีโยบายการปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิที่ด ี (Code of Best Practice) เพื่อเสรมิสรา้งความโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั อนัจะท าให้เกดิความเชื่อมัน่ในกลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผู้ทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ดงันัน้ 
คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้กีารก าหนดหลกัการการก ากบัดแูลกจิการ ซึง่เป็นการปฏบิตัติามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการที่ดี
ซึง่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยหลกัการการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัครอบคลุมหลกัปฏบิตั ิ 8 หมวด 
ดงันี้ 

หลกัปฎิบติัท่ี 1.  ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ  
                ผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
นอกเหนือจากการก ากบัดแูลกจิการใหม้ผีลก าไรสงูสดุต่อผูถ้อืหุ้นแลว้ คณะกรรมการบรษิทัจะยงัคงค านึงถงึการ

ประกอบกจิการใหย้ัง่ยนืในระยะยาวโดยไมเ่หน็แก่การท าก าไรในระยะสัน้แลกกบัชือ่เสยีงหรอืภาพลกัษณ์ของบรษิทั โดยมี
หลกัการคอื 

1. ไมท่ าการพจิารณานโยบายทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิผลประโยชน์อย่างยัง่ยืนแกบ่รษิทั 

2. ไมท่ าการพจิารณานโยบายทีเ่ป็นการเพิม่ผลประโยชน์ระยะสัน้แลกกบัผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในระยะยาวพจิารณา

เรือ่งกฎหมายและระเบยีบขอ้ปฏบิตัทิีอ่าจมผีลต่อการด าเนินงานธุรกจิของบรษิทัในอนาคต และมกีารวาง 

ก ากบัดแูลกจิการใหม้คีวามพรอ้ม ความช านาญ ในกจิการของบรษิทัและมพีฒันาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

บรษิทัมกีารพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ 

3. ก าหนดรูปแบบการด าเนินกจิการทีเ่ป็นผลดตี่อทุกฝ่าย เพื่อสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กจิการและพฒันาสงัคมทีบ่รษิทั

ประกอบธุรกจิดว้ย 

4. จดัใหม้กีารทบทวนและพฒันาการใชท้รพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อความยัง่ยนื

ในการด าเนินงานทัง้ต่อตวับรษิทัและสงัคม โดยทรพัยากรในทีน่ี้ครอบคลุมถงึ แต่ไมจ่ ากดั ทรพัยากร 6 หมวด 

ไดแ้ก ่การเงนิ การผลติ ภมูปัิญญา บุคลากร สงัคมและความสมัพนัธ์ และธรรมชาติ 

       ทัง้นี้ คณะกรรมการไดส้่งเสรมิให้มีการสื่อสาร และเสรมิสรา้งให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของอ งค์กร
สะท้อนอยู่ในการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมในองค์กรและพิจารณาความ
เหมาะในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รปัช ัน่ การปฏบิตัิต่อ
พนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่รวมถงึการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสทิธมินุษยชน รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม 

การก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษทัย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอย่างมี
นัยส าคญั 

บรษิทัมนีโยบายในการก ากบัดแูลบรษิทัย่อยและกจิการอื่นทีม่นีัยยะส าคญัดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทัจะสง่บคุคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคมุในบรษิทัย่อย โดย

บคุคลดงักล่าวจะถูกพจิารณาโดยคณะกรรมการบรษิทั เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัย่อยนัน้มขีนาดเลก็ทีเ่ป็น operating arms 

ของกจิการ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูแ้ต่งตัง้กไ็ด ้
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2. บรษิทัจะก าหนดขอบเขตและความรบัผดิชอบของบคุคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัและใหต้วัแทนของบรษิทัดแูลใหก้าร

ปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายของบรษิทัย่อย และในกรณีทีบ่รษิทัย่อยมผีูร้ว่มลงทุนรายอื่น ตวัแทนของบรษิทักจ็ะท า

หน้าทีอ่ย่างดทีีส่ดุเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย และสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัแม่ 

3. บรษิทัย่อยตอ้งมรีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและรดักมุเพยีงพอ และการท ารายการต่างๆ กเ็ป็นไปอย่างถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

4. บรษิทัย่อยจะตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั

การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิการท ารายการอื่นทีส่ าคญั การเพิม่ทุน การลดทุน การเลกิบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

 ทัง้นี้ หากบรษิทัไดท้ าการเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอื่นที่มนียัยะส าคญั เชน่ มสีดัสว่นการถอืหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่
รอ้ยละ 20 แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 50  และจ านวนเงนิลงทุนหรอือาจต้องลงทุนเพิม่เติมนัน้มนียัยะส าคญั ในกรณีทีจ่ าเป็น บรษิทัจะ
ดูแลให้มกีารจดัท า shareholders’ agreement  หรอืขอ้ตกลงอื่นเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนเกีย่วกบัอ านาจในการบรหิารจดัการ
และการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเรือ่งส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท างบการเงนิ
ของบรษิทัไดต้ามมาตราฐานและก าหนดเวลา 

 

หลกัปฎิบติัท่ี 2.  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความ 
       ยัง่ยืนความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

ความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
 การด าเนินธุรกจิของบรษิทั ย่อมเกีย่วขอ้งกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีหลายกลุ่ม ตัง้แต่ผูถ้ือหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ 

เจ้าหนี้ พนักงานไปจนถึงชุมชนสงัคม และสิง่แวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมคีวามต้องการที่แตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทั จึงได้
ก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่มดงันี้ 

1. การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น 

 นโยบาย : สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิ ัน้พื้นฐานของตน และมุง่ม ัน่ในการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผู้ 
   ถือหุ้นโดยค านึงถึงการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยืน สรา้งมูลค่าเพิ่มและใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมอย่าง
   ต่อเนื่องรวมทัง้ด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี
  แนวปฏิบติัท่ีดี 

1. ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สจุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เอาใจใส ่และมี

วสิยัทศัน์กวา้งไกล ไม่หาผลประโยชน์ใหต้นเองและพวกพ้อง จากขอ้มูลขององค์กรซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณะและไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็น

ลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. ไมห่าประโยชน์ให้กบัตนเองและผูเ้กีย่วขอ้งโดยใชข้อ้มลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไมเ่ปิดเผย

ขอ้มลูความลบัทางธุรกจิอนัจะน ามาซึง่ผลเสยีของกลุ่มบรษิทั ต่อบคุคลภายนอก 

3. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หนึ่งคนหรอืหลายคนซึง่ถอืหุน้ตามเกณฑ์ทีบ่รษิทั ก าหนดสามารถเสนอเรือ่งบรรจุเป็น

ระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารบัการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการของบริษัท ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ หรือ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสม และน าเสนอขอความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั ต่อไปและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม 
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4. ก ากบัดูแลการด าเนินการ เพื่อให้ม ัน่ใจว่าบรษิทั มสีถานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานที่ด ีและมกีาร

น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงนิ การบญัชแีละรายงานอื่นๆ 

โดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจรงิ โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซต์

ของบรษิทั การประกาศทางหนงัสอืพมิพ์ หรอืการสง่จดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นต้น 

5. รายงานให้ผูถ้ือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึ่ง

ตัง้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุมผีลอย่างเพยีงพอ 

6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทั ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

หรอืด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

7. บรษิทัตอ้งปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

2. การปฏิบติัต่อบคุลากรในองคก์ร 

นโยบาย : ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตัิต่อกนัอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ล าเอียง 

 สนับสนุนในการสรา้งศกัยภาพในความกา้วหน้าและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรใน

 องค์กรรวมทัง้ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบตัิ จัด

 สวสัดกิารให้พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏบิตัิต่อพนักงานใต้บงัคบับญัชาและพนักงานในระดบั

 เดยีวกนัดว้ยความสจุรติใจ รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอย่างมเีหตุผล 

 แนวปฏิบติัท่ีดี 
1. ปฎิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เกีย่วขอ้งกบัพนักงานและหลกัการเกีย่วสทิธิมนุษยชนขัน้พื้นฐานตาม

เกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สผีวิ ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล 

สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดที่มไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฎิบตังิานรวมทัง้ให้ความเคารพต่อความเ ป็น

ปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ 

2. ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนมหีน้าที่ในการบรหิารทรพัยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนว

ทางการบรหิารทรพัยากรบคุคลของบรษิทั และบรหิารงานโดยหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่ง

อาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนกังาน 

3. บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ / เป้าหมายธุรกจิ และจดัวางระบบและ

กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลให้เทียบเคยีงไดก้บัธุรกจิชัน้น า โดยมคีวามชดัเจน โปร่งใส ยุติธรรม 

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้กลุ่มบรษิทั 

4. การพฒันาทรพัยากรบคุคลเป็นเรือ่งขององคก์ร ผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานทุกคนดงันี้ 

• ผูบ้งัคบับญัชามหีน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมนิผล ให้ขอ้มูลป้อนกลบัและสนับสนุนการพัฒนา

พนกังานอย่างเสมอภาค 

• พนกังานมโีอกาสเท่าเทยีมกนัในการพฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง 

• องค์กรจะคดัสรรและสร้างคนด ี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการท างานอย่างมืออาชพี และพฒันา

ความรูค้วามสามารถใหม้ปีระสทิธภิาพในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบอย่างต่อเนื่อง 

5. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแกพ่นักงาน โดยความกา้วหน้าในอาชพี ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่าง ๆ ขึน้อยู่

กบัคณุภาพ ผลส าเรจ็ของงานทศันคต ิและศกัยภาพของพนกังาน 
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6. การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงานกระท าดว้ยความเสมอภาค สุจรติใจ 

และตัง้อยู่บนพื้นฐานของความรูค้วามสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การกระท าหรอืการปฎิบตัิของ

พนกังานนัน้ๆ 

7. สนับสนุนการจัดตัง้ชมรมของพนักงานภายในของบรษิัท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสมัพนัธ์ 

แลกเปลีย่นองคค์วามรูใ้นการกลุ่มพนกังาน ตลอดจนการจดักจิกรรมเชือ่มความสมัพนัธ์กบัองคก์รและชุมชน

ภายนอก 

8. สง่เสรมิใหพ้นกังานมคีณุภาพชวีติในการท างาน มคีวามปลอดภยั และอาชวีอนามยัทีด่ ีตลอดจนจดัการดูแล

สถานทีท่ างานใหป้ลอดจากการใชส้ารเสพตดิและการดืม่แอลกอฮอล์ 

9. รบัฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมชี่องทางให้

พนักงานสามารถแจ้งเรื่องส่อไปในทางผดิข้อบงัคบัการท างาน ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าส ัง่ ประกาศ หรอื

กฎหมายได ้

10. หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ทีไ่มเ่ป็นธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนกังาน 

11. จดัให้พนักงานทุกคนรบัทราบนโยบายและสวสัดิการที่พนักงานพึงได้รบัโดยมีคู่มือพนักงานซึ่งก าหนด

ระเบยีบขอ้บงัคบัการท างาน คูม่อืประกนัสขุภาพแบบกลุ่ม การประกนัชวีติแบบกลุ่ม กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

เป็นตน้ 

12. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือรอ้งทุกข์เกี่ยวกบัการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกดิ

ประโยชน์แกทุ่กฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธ์อนัดใีนการท างานรว่มกนั 
 

3. การปฏิบติัต่อลูกค้า 

นโยบาย : ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัติ่อลูกคา้ตามขอ้ปฏบิตัจิรยิธรรมธุรกจิ ทีบ่รษิทัก าหนดไว้  

อย่างเคร่งครดั มุ่งม ัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกค้า ที่จะได้รบัผลิตภณัฑ์และบริการที่ดมีี

คณุภาพ และยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื 

แนวปฏิบติัท่ีดี 

1. มุง่ม ัน่พฒันาคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเนื่อง  

2. เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเกีย่วกบัสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บดิเบือน

ขอ้เทจ็จรงิ 

3. ใหก้ารรบัประกนัสนิคา้และบรกิารภายใตเ้งื่อนไขเวลาที่เหมาะสม มรีะบบการรบัขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสนิค้า

และบรกิาร และด าเนินการอย่างดทีีส่ดุเพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัการตอบสนองอย่างรวดเรว็ 

4. รกัษาความลบัของลูกคา้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของ

ตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ปฎิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มตี่อลูกคา้อย่างเคร่งครดั หากไม่สามารถปฎิบตัิไดต้้องรบีแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ล่วงหน้าเพื่อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 
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4. การปฏิบติัต่อคู่ค้า 

นโยบาย : ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติ่อคูค่า้อย่างเป็นธรรม ไมเ่รยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์ 

  ใดๆ ทีไ่มช่อบธรรมจากคูค่า้ และหากปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดไมไ่ด ้ใหร้บีแจง้คูค่า้ใหท้ราบล่วงหน้า 

  เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 

แนวปฏิบติัท่ีดี 

(1) ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ 

(2) ปฎบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ตี่อคูค่า้อย่างเครง่ครดั 

(3) รกัษาความลบัของคูค่า้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ รวมถงึไมน่ าขอ้มลูของคูค่า้มาใชเ้พื่อประโยชน์ตนเองและผู้

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) กรณีไม่สามารถปฎิบตัิตามเงื่อนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 

6. การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

นโยบาย : ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติ่อคู่แขง่ทางการคา้ ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนั ที่ดี 

 และไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่มส่จุรติ 

แนวปฏิบติัท่ีดี 

(1) ประพฤตปิฎบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม 

(2) ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม 

(3) ไมท่ าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา โจมตคีูแ่ขง่โดยปราศจากขอ้มลูความเป็นจรงิ 

(4) ไมก่ระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่นหรอืคูแ่ขง่ทางการคา้ 

7. การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 

 นโยบาย : ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ทางการคา้ ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนั 
   ทีด่ ีและไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่มส่จุรติ 

    แนวปฏิบติัท่ีดี 
(1) รกัษาและปฎิบตัติามเงื่อนไขที่มตี่อเจ้าหนี้โดยเครง่ครดั ทัง้ในแงก่ารช าระคนื การดแูลหลกัทรพัย์ค ้าประกนั 

และเงือ่นไขอื่นๆ 

(2) รายงานฐานะทางการเงนิแก่เจ้าหนี้ตามขอ้ก าหนดในสญัญาเงนิกูอ้ย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

(3) รายงานเจา้หนี้ล่วงหน้าหากไมส่ามารถปฎบิตัติามขอ้มลูผูกผนัในสญัญา และรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว เพื่อไมใ่หเ้กดิการผดินดัช าระหนี้ 

8. การปฏิบติัต่อภาครฐั 

 นโยบาย : ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนใหค้วามส าคญักบัภาครฐัซึง่ถอืเป็นหนึ่งในผูม้สีว่นไดเ้สยีของกลุ่ม 
   บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวทางในการปฎบิตัติ่อภาครฐัในประเทศต่างๆ ทีเ่ขา้ไปลงทุนเพื่อ     
  หลกีเลีย่งการด าเนินการทีอ่าจสง่ผลต่อการกระท าทีไ่มเ่หมาะสม 

 แนวปฏิบติัท่ีดี 
(1) ด าเนินการอย่างถูกตอ้งตรงไปตรงมา เมือ่มกีารตดิต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานของรฐั  
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(2) หลกีเลีย่งการท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที่ของรฐั หรอืสมาชกิครอบครวัของเจ้าหน้าทีข่องรฐัในขณะที่เจ้าหน้าที่

ดงักล่าวมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัสญัญาทีท่ ากบัรฐั 

(3) การท าความรูจ้กัหรอืการสรา้งสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างภาครฐัและกลุ่มบรษิทั ในขอบเขตทีเ่หมาะสมสามารถท า

ได ้เชน่ การพบปะพูดคยุในทีส่าธารณะต่างๆ การแสดงความยนิดใีนวาระโอกาสเทศกาล หรอืตามประเพณี

ปฎบิตั ิ

9. การปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

นโยบาย : ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัหิรอืควบคมุใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที่  

 เกี่ยวข้อง และรบัผิดชอบต่อสงัคม  คุณภาพชีวิต และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ส่งเสริม

 การใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ แบ่งปันผลก าไรส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนและสรา้งสรรค์ชุมชน

 และสงัคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

 ชุมชนและสงัคม  ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดขอ้พึงปฏบิตัิส าหรบัผู้บรหิารและพนักงานเพื่อถือปฏิบตัิ

 ดงันี้ 

แนวปฏิบติัท่ีดี 

(1)  ปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดบั

 อย่างต่อเนื่องและจรงิจงั 

(2)  อ านวยประโยชน์ต่อสงัคมทุกระดบั ทัง้ในระยะใกลห้รอืไกล 

(3)  ใหก้ารสนบัสนุนการศกึษาแกเ่ยาวชน และกจิกรรมสาธารณประโยชน์แกช่มุชน 

(4)   ให้การสนับสนุนกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกจิกรรมของท้องถิ่น โดยค านึงถึง

 ความเหมาะสมและประโยชน์ทีส่งัคมและชมุชนพงึจะไดร้บัอย่างยัง่ยนื 

หลกัปฎิบติัท่ี 3.  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบรษิทั ถือเป็นหวัใจส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีแต่การบรหิารจัดการของบรษิทันัน้ กฎหมาย
ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

องคป์ระกอบ คณุสมบติั การสรรหา และแต่งตัง้คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขาต่างๆ ทีม่คีวามเชีย่วชาญ ประสบการณ์ และความสามารถที่
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั เป็นบคุคลทีม่ภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์ และมคีวามเป็นในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม เสียสละเวลาและความพยายามอย่ างเต็มที่ในการปฎิบตัิหน้าที่ตามความรบัผิดชอบ โดยองค์ประกอบ 
คณุสมบตั ิและการแต่งตัง้กรรมการบรษิทั เป็นดงันี้ 

(1) คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอสิระไมน่้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไมน่้อยกวา่ 3 

คน ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 3 คน 
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(2) ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 หากแบง่ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็

ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งนี้จะไดร้บัการเลือกตัง้ให้กลบัเขา้มา

รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้

(3) บรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบรษิทั ประกอบดว้ยบุคคลผูม้คีวามรูด้า้นบญัช ีการเงนิ และ

ธุรกจิแขนงอื่นอย่างหลากหลายหลายแขนงเป็นอย่างด ีเหมาะสมต่อการปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น และ

อื่นๆ นอกจากนี้ยงัครอบคลุมคุณสมบตัิที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

(4) บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผูบ้ริหารอย่างชดัเจนโดย

คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบาย 

ในขณะที่ผูบ้รหิารท าหน้าที่บรหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดงันัน้ประธาน

กรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหน่งต้องผ่านการคดัเลือกจาก

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหไ้ดบ้คุคลทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ด สง่ผลใหค้ณะกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ

ไม่มอี านาจเบด็เสรจ็ และมกีารถ่วงดุลในมติที่ส าคญั ซึ่งจะต้องไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืที่

ประชุมผูถ้ือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้กรรมการบรษิทัจะไม่สามารถอนุมตัริายการใดๆ ที่ตนเอง หรอืบุคคลที่มี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตนเองมสีว่นไดเ้สยีในการท ารายการนัน้ 

(5) กรรมการบรษิทั ตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั 

รวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจให้บรหิารจัดการกจิการที่มี

มหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ ตามที่ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

ก าหนด 

(6) การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบรษิทั ต้องมคีวามโปร่งใสและมคีวามชดัเจนโดยต้องผา่นกระบวนการพจิารณา

ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนมหีน้าทีพ่จิารณาดว้ยความรอบคอบในการเสนอชือ่บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั พรอ้ม

ประวตัิอย่างเพียงพอส าหรบัการตดัสนิใจ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูแ้ต่งตัง้ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ต่อไป 

ส าหรบัการแต่งตัง้กรรมการบรษิทั แทนกรรมการที่ออกก่อนครบก าหนดวาระให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

เป็นผูแ้ต่งตัง้ 

(7) มกีารเปิดเผยประวตัแิละขอ้มลูการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิทัทุกคน ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

(แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดและเวบ็ไซต์ของ

บรษิทั ตลอดจนแจ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ ก.ล.ต. (แบบ 35-E1) ทุกคร ัง้ที่มีการ

เปลีย่นแปลงกรรมการ 

  ทัง้นี้ บรษิทัมเีลขานุการบรษิทัซึ่งท าหน้าที่ใหก้ารสนับสนุนงานของคณะกรรมการบรษิทัในดา้นที่เกีย่วขอ้งกบั
กฎระเบยีบ จดัการเรือ่งการประชมุกรรมการ และคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้โดยคณะกรรมการที่เกีย่วขอ้ง และการประชมุผูถ้อืหุ้น
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี รวมทัง้การจดัท าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนัด
ประชุมผูถ้ือหุ้น รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทัง้เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้ ริหาร 
ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีซึ่งจดัท าโดย
กรรมการใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั 
  (1) กรรมการเฉพาะเรือ่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
  (2) การแต่งตัง้และการพน้ต าแหน่งของกรรมการบรษิทั ให้เป็นไปตามบทบญัญตัใินขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดย

กรรมการบรษิทัฯ มวีาระการด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั ที่
ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกคร ัง้ 

  (3)  การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอื่นของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบรษิทั สามารถอุทิศเวลาในการ
ก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธิภาพ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ ไม่
ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน เกนิ 3 แห่ง และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารไม่ควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 5  แห่ง 

  
 

บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 

(1) ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบ หรอืประกาศของ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ 

ตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วขอ้ง วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ

มติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ดว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย์สุจรติ ระมดัระวงัและรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

บนพื้นฐานของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

(2) พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดใน 
 พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ รวมถึง

ประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที่เกีย่วขอ้งกบัต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง

เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ 

(3) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณาจากคณุสมบตัแิละ 
 ลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบยีบที่เกีย่วขอ้งของตลาดหลักทรพัย์ หรอืเสนอต่อที่

ประชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัต่อไป 

(4) พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษิทัได ้
(5) แต่งตัง้บคุคลอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทั ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรอือาจ 

 มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมอี านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก  

เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้

(6) จดัการใหบ้รษิทัมเีลขานุการบรษิทั เพื่อชว่ยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่างๆ 
 เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

(7) พจิารณาอนุมตักิารท ารายการการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทั เวน้แต่ในกรณี 
 ทีร่ายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ในการพจิารณาอนุมตัิ 

 ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์ 

(8) พจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั เวน้แต่ในกรณีทีร่ายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บั 
 อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ ทัง้นี้ ในการพจิารณาอนุมตัิดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื 

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดหลกัทรพัย์ 
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(9) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ เมือ่เหน็ไดว้า่บรษิทัมกี าไร 
 พอสมควรทีจ่ะท าเชน่นัน้ และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้ือ

หุน้คราวต่อไป 

(10) มหีน้าทีก่ าหนดวสิยัทศัน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบรษิทั กลยุทธ์ธุรกจิ งบประมาณประจ าปี 
 และก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 และประสทิธผิลเพื่อเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

(11) รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ มกีาร 
 เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อผูล้งทุนอย่างถูกตอ้งครบถว้น มมีาตรฐานและโปรง่ใส 

(12) ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมตัใินการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
 งานของบรษิทัใหค้ณะหรอืบคุคลตามตามความเหมาะสม และใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายที่ 

 เกีย่วขอ้งโดยจดัท าเป็นคูม่อือ านาจด าเนินการ และใหม้กีารทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร ัง้ 

(13) จดัใหม้กีารท างบดลุ และงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทั และลงลายมอืชือ่ เพื่อรบัรอง งบ
 การเงนิดงักล่าว เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

(14) ดแูลการจดัท ารายงานประจ าปี แบบ 56-1 ทีส่ามารถสะทอ้นฐานะทางการเงนิและผลการ 
 ด าเนินงานทีด่พีอ และสนบัสนุนใหจ้ดัท าค าอธบิายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ  

 (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิ 

 ทุกไตรมาส 

(15) ใหค้วามเหน็ชอบในการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิารณาคา่สอบบญัชปีระจ าปี เพื่อ 
 น าเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในการพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

(16) ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอก หากมคีวามจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที ่
 เหมาะสม 

(17) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในการจัดท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงาน
 ของผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคญั ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี
 ส าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์ 
(18) แต่งตัง้ และก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรที่ 
 ก าหนดไว ้

(19) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตอ้งประเมนิผลการปฏบิตัดิว้ยตนเอง และประเมนิผลการปฏบิตังิาน
โดยรวม 

(20) คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบุคคลของกรรมการ และผูบ้รหิาร 
 ระดบัสงู 

(21) ด าเนินการใหบ้รษิทัน าระบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้ รวมทัง้จดัใหม้ ี
 ระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

(22) จดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาลทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้ชือ่ม ัน่ไดว้า่บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วน

เกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 
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 ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรอืมอบอ านาจชว่งที่ท าใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนุมตัริายการที่
ตนหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบัประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ี่ประชุมผูถ้ือหุ้น
หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้
 

บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ 
  (1) ประธานกรรมการบรษิทัฯ จะต้องสนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายจดัการแต่จะไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมในการ

บรหิารงานปกตปิระจ าวนัของบรษิทัฯ 
  (2) ก ากบัดแูลการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ 

(3) ก าหนดระเบยีบวาระการประชมุตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการรว่มกบั 
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

  (4) ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
  (5) สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมสีว่นรว่มในการประชุม 

(6) มบีทบาทส าคญัในการสง่เสรมิดแูลใหก้รรมการยึดถอืปฏบิตัติามขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วาม 
 รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ตามกฎหมายและตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและจรรยาบรรณ
ธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
  การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นหนึ่งในภารกจิส าคญัของคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีจ่ะตดัสนิใจ ก าหนดทศิทาง 
และก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ดว้ยความรบัผดิชอบ โดยมแีนวทางดงันี้ 

(1) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชุมเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัไมน่้อยกว่า 6 คร ัง้ต่อปี 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ไดม้กีารประชุมทุกเดอืน การประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใชดุ้ลย
พินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเขา้ประชุมทุกคร ัง้ นอกเหนือจากมเีหตุสุดวสิยั ซึ่งต้องแจง้ต่อเลขานุการ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า  การประชุมคณะกรรมการแต่ละคร ัง้ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่าน
ทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่ าน  
เพื่อให้ทราบถงึ วนัเวลาสถานทีแ่ละวาระการประชุม โดยจดัส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั และเป็นผู้
รวบรวมเอกสารประกอบการประชมุจากกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื่อจดัสง่ใหค้ณะกรรมการล่วงหน้า และ
เอกสารดงักล่าวต้องให้ขอ้มูลที่เพียงพอต่อการตดัสนิใจและใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ 
เลขานุการคณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเดน็ในการประชุม เพื่อจดัท าเป็นรายงานการประชมุซึ่งต้อง
มเีนื้อหาสาระครบถ้วน และเสรจ็สมบรูณ์ภายใน 15 วนั นับตัง้แต่วนัประชุมเสรจ็สิ้น เพื่อเสนอให้ประธาน
คณะกรรมการบรษิทัลงนาม และจะตอ้งจดัใหม้รีะบบการจดัเกบ็ทีด่ ีสะดวกต่อการคน้หาและรกัษาความลบัไดด้ ี

(2) คณะกรรมการบรษิทัก าหนดองค์ประชุมข ัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ตอ้งมกีรรมการอยู่ไมน่้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดรวมถงึคณะกรรมการอสิระ  

 (3) กรรมการบรษิทัทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใด ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรือ่งนัน้ 
(4) การออกเสยีงในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ประธานในที่ประชุมเป็นกรรมการที่มสีทิธิออกเสยีงและให้

ถอืเอาความเหน็ที่เป็นส่วนเสยีงขา้งมากเป็นส าคญั ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชุมออก
เสยีงเพิ่มขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด อย่างไรกต็าม ความเห็นของกรรมการบรษิทัคนอื่นๆ ที่มไิดล้งมติ
เหน็ดว้ยใหร้ะบไุวใ้นรายงานการประชมุ 
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(5) บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตามความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษิทัและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แต่ไมค่วรน้อยกวา่ 6 ครัง้ต่อปี  

(6) บรษิทัจะให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดอืนที่ไม่มกีารประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการรบัทราบการด าเนินงานของบรษิทัและท าการก ากบัดแูลควบคมุไดอ้ย่างต่อเนื่องและทนัการณ์ 

 (7) ผูบ้รหิารระดบัสูงควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อชี้แจงขอ้มูลในฐานะผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัเรื่องที่
เสนอโดยตรง 

 (8) ประธานกรรมการทีม่ไิดเ้ป็นกรรมการอสิระ ตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการที่ดใีนการเสนอวาระ จะตอ้งมี
ประธานกรรมการอสิระท่านอื่นเขา้มาพจิารณารว่มดว้ยเพื่อเป็นการถ่วงดลุ 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
  เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงานใหแ้กก่จิการ และก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั และมจี านวนไมเ่กนิกึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 

กรรมการอิสระ (ส าหรบับริษทัมหาชนจ ากดัหรือกรณีท่ีทางการก าหนดให้มี) 
  กรรมการอสิระ เป็นกลไกทีส่ าคญัประการหนึ่งของการก ากบัดแูลกจิการที่ด ีเพื่อใหแ้น่ใจวา่การตดัสนิใจต่างๆ ของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นไปโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคญั มใิชเ่พยีงประโยชน์ของผูถ้อืหุน้กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 

(1) ถือหุ้นไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ี่เกีย่วข้องของ
กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคย
เป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เ ป็นบดิา 
มารดา คูส่มรส พีน่้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ ี
อ านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบริษัท 
หรอืบรษิทัย่อย 

(4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บริษทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรค
หนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อปร ะกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ย
การรบัหรอืให้กูย้ืม คา้ประกนั การใหส้นิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั 
ซึ่งเป็นผลให้บรษิทั หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัย์ที่มี
ตวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกากบัตลาด
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ทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บั
รวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบริษทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคมุของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัช ี
ซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บริษัท สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน 

(6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่ปรึกษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่สองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของ
ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทักรรมการ
อสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีาร
ตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ไดใ้นกรณีที่บุคคลที่ผูข้ออนุญาตแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบคุคลที่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกินมูล
ค่าที่ก าหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าทีแ่ละ
การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ในหนังสอืนัดประชุมผูถ้ือหุ้นในวาระ
พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 
(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการให้บริการทางวชิาชพี ที่ท าให้บุคคลดงักล่าวมคีุณสมบตัิไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
(ข) เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค) ความเหน็ของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอให้มกีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อสิระ 
(10) ให้คณะกรรมการอิสระมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการอิสระซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม

วาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อกีได ้การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกนิ 9 ปีนับ
จากวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว ทัง้นี้ นอกจากการพ้นต าแหน่งตาม
วาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการอสิระจะพน้จากต าแหน่งเมือ่ 
o ตาย 
o ลาออก 
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o ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระตามกฎบตัร หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

o พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 
o ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการบรษิทัลงมตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
o ศาลมคี าส ัง่ใหอ้อก 

(11) กรรมการอิสระคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัโดยควรแจ้งเป็น
หนังสอืล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดอืน พรอ้มเหตุผล โดยบรษิทัจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส าเนาหนังสือ
ลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการอิสระพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ ให้
คณะกรรมการอิสระที่พ้นจากต าแหน่งต้องร ักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่า
คณะกรรมการอสิระชดุใหมจ่ะเขา้รบัหน้าที ่

(12) ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษทั
แต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการอิสระแทนภายใน 90 วนั เพื่อใหก้รรมการอสิระมจี านวน
ครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบคุคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการอสิระแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระที่
ยงัคงเหลอือยู่ของกรรมการอสิระซึง่ตนแทน. 

 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
 เพื่อใหม้กีารพจิารณากลัน่กรองการด าเนินงานทีส่ าคญัอย่างรอบคอบและมปีระสทิธภิาพตามหลกัการก ากบัดแูล
กจิการที่ด ีคณะกรรมการบรษิทัฯ จงึจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งขึน้รวม 3 คณะ โดยไดม้อบหมายภาระหน้าทีใ่นการ
พจิารณากลัน่กรองการด าเนินงานทีส่ าคญัเป็นการเฉพาะเรือ่ง ดว้ยความรอบคอบและมปีระสทิธภิาพเพื่อน าเสนอความคดิเหน็
และขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งแต่ละคณะเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และเปิดเผยรายงานผลการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งทุกคณะไวใ้นรายงานประจ าปี โครงสรา้งของ
คณะกรรมการ เป็นดงันี้ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่เป็นกรรมการอสิระ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ตอ้งมคีวามรูด้า้นบญัช ี
/ การเงิน นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องมีคุณสมบตัิ และขอบเขตการด าเนินงานตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เพื่อท าหน้าทีส่อบทานให้บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยรายงานทางการเงนิทีเ่ชือ่ถอืได้มีการ
ควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งที่เพียงพอและมปีระสทิธผิล มกีารคดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชทีี่มคีวามเป็น
อสิระ และมกีารพจิารณาการปฎบิตัแิละการเปิดเผยรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างครบถว้น 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อย 3 คน และมากกวา่กึง่หนึ่งตอ้งเป็นกรรมการอสิระ โดยประธานกรรมการ
สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ ท าหน้าทีค่ดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็น
กรรมการรายใหมอ่ย่างมหีลกัเกณฑ์และมคีวามโปรง่ใส โดยพจิารณาจากประสบการณ์ และคณุสมบตัเิฉพาะดา้นที่
จ าเป็นและสอดคล้องกบักลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็น
ประโยชน์สูงสุด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และ / หรอืที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิตาม
กรณี 
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• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ก ากบัดูแลให้มรีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม รวมทัง้การติดตามและประเมนิผลการปฎิบตัิตามกรอบการบรหิารความเสี่ยง 
เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่มกีารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 
 

คณะกรรมการบริหาร 
  เพื่อให้การบรหิารจัดการของบรษิทั สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มคีณะจัดการ อนั
ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิาร ในการพิจารณาการใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมการเงนิกบัสถาบนัการเงนิ เพื่อเปิด
บญัช ีการกูย้ืม จ าน า จ านอง ค ้าประกนั หรอืการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย จดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ี่ดนิ เพื่อการท าธุ รกรรม
ตามปกติของบรษิทัภายใต้อ านาจวงเงนิตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มอืการปฏบิตังิานเรือ่งอ านาจด าเนินการของบรษิทั ทัง้นี้ การ
กระท าดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายอื่นใดที่เกีย่วขอ้ง เพื่อให้การปฎิบตัิงานเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนั ดงันี้ 

(1) จดัท าและน าเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ และแผนงานประจ าปี ก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ
ประจ าปีและอ านาจบรหิารต่างๆ ของบรษิทั เพื่อขออนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทัรบัผดิชอบในการบริหารกจิการ
ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามทศิทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกจิของบรษิทั 

(2) รบัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั  
มติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนระเบยีบปฏบิตัทิี่เกีย่วขอ้ง วางโครงสรา้งองคก์ร 

และก าหนดต าแหน่งหน้าที่ของบรษิทั รวมทัง้ปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อด าเนินการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการ

บรษิทัทราบ ทบทวน ปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพิจารณา

อนุมตั ิ

(3) มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุนหรอืการด าเนินงานต่างๆ การกูย้มืหรอืการ 
ขอสนิเชือ่ใดๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้ ้าประกนั เพื่อการท าธุรกรรมตามปกติ

ของบรษิทั และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของบรษิทั ภายในวงเงนิที่ก าหนด ทัง้นี้

การกระท าดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายอื่นใดในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

(4) ก าหนดโครงสรา้งองค์กรและอ านาจการบรหิารจดัการ โดยใหค้รอบคลุมรายละเอียดการคดัเลือก การวา่จา้ง การ
โยกย้ายการฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสูง โดย
มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการของบรษิทัเป็นผูม้อี านาจแทนบรษิทัทีจ่ะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 

(5) ก ากบัดูแลและอนุมตัิเรื่องที่เกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั และอาจแต่งตัง้หรอืมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรอืหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิารตามที่เหน็สมควรได ้และคณะกรรมการ
บรหิารสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้

(6) มีอ านาจแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

(7) ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัและรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ
ใหแ้กก่รรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ าทุกเดอืน 
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(8) พจิารณาสอบทานและอนุมตัริายการเกีย่วกบัการลงทุนและจ าหน่ายทรพัย์สนิ การบรหิารทรพัยากรบคุคล การเงนิ
และการบรหิารเงนิ การบรหิารงานทัว่ไป และรายการอื่นใดที่เกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัภายในขอบเขตอ านาจที่
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

(9) คณะกรรมการบรหิารอาจมอบอ านาจช่วงให้ผูบ้รหิารหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งมอี านาจในการด าเนินการในเรื่องใด
เรือ่งหนึ่งหรอืหลายเรือ่งตามที่คณะกรรมการบรหิารพิจารณาเห็นสมควรไดก้ารอนุมตัริายการของคณะกรรมการ
บรหิาร และหรอืการมอบอ านาจช่วงตอ้งไม่เป็นการอนุมตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรอืรายการทีค่ณะกรรมการบรหิารมสี่วนไดเ้สยีตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั และตามที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทัและหน่วยงานก ากบัดแูล 

(10) รายงานผลการปฏบิตังิานทีส่ าคญัของคณะกรรมการบรหิารใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 
ในวาระการรายงานของประธานกรรมการบรหิาร 

(11) ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของตนเองและประเมนิความเพยีงพอของกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี ซึ่งอาจท าพรอ้มกับ
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

(12) ด าเนินการอื่นๆ ใด หรอื ตามอ านาจและความรบัผิดชอบตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายหน้าที่ให้เป็น
คราวๆ ไป  

      ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที ่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไมม่ลี ักษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรอืมอบอ านาจชว่งทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการ
ทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) มสีว่นได้
เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลักษณะ
การด าเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบรษิทัไดพ้ิจารณาอนุมตัิไว ้ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ก าหนดให้คณะกรรมการเลือก และแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นผู้บรหิารสูงสุด และเลขานุการ
คณะกรรมการ โดยใหเ้รยีกวา่ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะ
เป็นผูบ้รหิารสูงสุดของบรษิทัที่ปฎิบตัิหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร นอกเหนือจากที่ไดร้บัในฐานะเป็นกรรมการ ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารมหีน้าที่บรหิารและควบคุมบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงคเ์บื้องต้นของบรษิทัโดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
จะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีแ่ละรบัผดิชอบต่อการด าเนินงานของบรษิทัทัง้ดว้ยตนเอง หรอืตามทีค่ณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้อง
บรหิารบรษิทัตามแผนงาน หรอืงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการอย่างเครง่คร ัด ซื่อสตัย์ สจุรติ และระมดัระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้ือหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ อย่างดทีีส่ดุ รวมทัง้การค านึงถงึความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อ
องคก์ร 
  ทัง้นี้ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารไม่สามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) อาจมสี่วนไดเ้สยี 
หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัได้ 
 

เลขานุการบริษทั 
 พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ก าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้อง
จดัให้มเีลขานุการบรษิทั เพื่อปฎิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายในการจดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารส าคญัของบรษิทั ไดแ้ก่ ทะเบยีน
กรรมการ หนงัสอืนดัประชมุ และรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ รายงานประจ าปี และเกบ็รกัษารายงาน
การมสี่วนไดส้่วนเสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ด าเนินการเกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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นอกจากนี้ยงัตอ้งเป็นผูม้คีวามรอบรูแ้ละเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทักฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง ตลอดจนศกึษาหาความรู้ และตดิตาม
ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อพฒันาการปฏบิตัิงานอย่างสม ่าเสมอ ปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั ภายใต้
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรรยาบรรณธุรกจิของบริษทั เลขานุการบรษิทั มหีน้าที่และความรบัผดิชอบตามที่ตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ก าหนด อกีทัง้ใหก้ารสนบัสนุน
งานของคณะกรรมการบรษิทัในดา้นที่เกีย่วขอ้งกบักฎระเบยีบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัสามารถปฏบิตัิหน้าที่ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและกอ่ให้เกดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั รวมถงึใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนดต่างๆ ของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผู้บริหาร 

(1) พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิาร เพื่อให้มคีวามเหมาะสม 
โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑท์ีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูการจ่ายคา่ตอบแทนของบรษิทัอื่นที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกบับรษิทั และก าหนดหลกัเกณฑ์ใหเ้หมาะสมเพื่อใหเ้กดิผลงานตามที่คาดหวงั ใหม้คีวาม
เป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบคุคลทีช่ว่ยใหง้านของบรษิทัประสบผลส าเรจ็ 

(2) ทบทวนรปูแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เชน่คา่ตอบแทนประจ า คา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน และ
ค่าเบี้ยประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏบิตัิที่อุตสาหกรรมเดยีวกนัใชอ้ยู่  ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของ
บรษิทั และความรบัผดิชอบ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ และผูบ้รหิารทีบ่รษิทัตอ้งการ 

(3) พิจารณาเกณฑ์การประเมนิผลงานของผูบ้รหิารเป็นประจ าทุกปีตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
โดยผูท้ีท่ าการประเมนิดงักล่าวนัน้จะตอ้งไมเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืตวัผูถู้กประเมนิ 

(4) ก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิาร ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายไดพ้จิารณาไว ้และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตัิค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ สว่นของกรรมการ ให้
คณะกรรมการบรษิทัน าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ  

(5) พิจารณาความเหมาะสมและใหค้วามเหน็ชอบ ในกรณีที่มกีารเสนอขายหลกัทรพัย์ใหม่ใหก้รรมการและพนักงาน 
โดยยดึหลกัใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุ้น และสรา้งแรงจูงใจใหก้รรมการและพนกังานปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อให้เกิด
การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหผู้ถ้อืหุน้ในระยะยาวและสามารถรกัษาบคุลากรทีม่คีุณภาพไดอ้ย่างแทจ้รงิ   
 

หลกัปฎิบติัท่ี 4.  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
          การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดงัสูงสุด 
 บรษิทั ฯ ใหค้วามส าคญักบัการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ไดแ้ก ่กรรมการอสิระ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
รวมถึงเลขานุการบรษิทั เพื่อเป็นกลไกส าคญัประการหนึ่งของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และเพื่อใหแ้น่ใจว่าการตดัสนิใจต่างๆ 
จะเป็นไปโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั   
 
ภาวะผูน้ าและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั 
  คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าที่ความรบัผดิชอบทีส่ าคญัในการก าหนดอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตาม
กฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึก าหนดหน้าทีแ่ละความความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไวเ้พื่อให้
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย พจิารณาและใหค้วามเหน็ไดต้ามขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบได้
อย่างถูกตอ้ง   

 โดยบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการจะต้องประกอบไปดว้ยบุคคลที่มคีวามรู ้ ทกัษะและความ
เชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และมภีาวะผูน้ า ซึง่เป็นทีย่อมรบั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมสีว่นร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ 
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กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกจิ และก ากบัดแูลการปฏบิตัิงานของบรษิทัฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ และเพื่อประโยชน์ในการตดิตามและก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัฯอย่างใกล้ชิด 
รวมถึงขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี
  ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีห่ลกัในการก าหนดวสิยัทศัน์ นโยบายโดยรวม ตลอดจนกลยุทธ์ส าคญัในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั ดว้ยความรูค้วามสามารถและความสจุรติรอบคอบเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัและผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หุน้ รวมถงึการควบคมุก ากบัฝ่ายบรหิารจดัการของบรษิทั ใหด้ าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ และถูกตอ้ง
ตามขอ้บงัคบัของกฎหมายและขอ้ก าหนดขององค์กรก ากบัต่างๆ อกีทัง้ใหค้วามความรูส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การก ากบักูแล
กิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท ต้องด าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภา ยในที่มี
ประสทิธภิาพ 
 

การประเมินผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการประเมินผลการปฎิบตัิงานประจ าปีของตนเองทัง้คณะ และประเมินตนเอง
รายบุคคล เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา 
และอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในรอบปีทีผ่า่นมา และเป็นโอกาสทีจ่ะพจิารณาเรือ่งการอุทศิเวลาในการปฎิบตัหิน้าที ่ อกีทัง้ยงัชว่ย
ปรบัปรงุความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิาร 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ต้องจดัให้มกีารปะเมนิผลปฎิบตัิงานประจ าปีของตนเองและทัง้คณะ 
โดยผลการประเมนิการปฎิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องดงักล่าว จะน าเสนอที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรงุและพฒันาการปฎิบตังิานของคณะกรรมการ
เพื่อก าหนดบรรทดัฐานทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลการปฎบิตังิานอย่างมหีลกัเกณฑ ์และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
  คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิให้มกีารอบรมและให้ความรูแ้ก่กรรมการผูเ้กีย่วขอ้งในระบบก ากบัดูแลกจิการของ
บรษิทัฯ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการบรหิาร ตลอดจนผูบ้รหิารของ
บริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบตัิงานมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทฯจะจดัให้มกีารแนะน า
แนวทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสรมิให้การ
ปฏบิตัหิน้าทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่องภายใตก้รอบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 นอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะท าการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมนิทีไ่ดจ้ะถูกน าไปใชส้ าหรบัการพฒันาการปฏบิตัหิน้าที ่ และน าไปใชเ้พื่อพจิารณาความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการต่อไป 
แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งด าเนินการเพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่า บรษิทัฯ มรีะบบการคดัสรรพนักงานทีจ่ะเขา้มารบัผิดชอบใน
ต าแหน่งงานบรหิารที่ส าคญัทุกระดบัอย่างเหมาะสม และในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร จะเป็นไปตามกระบวนการ
พจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

หลกัปฏิบติัท่ี 5.  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

1. การมีส่วนได้เสีย และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 บรษิทั ถอืเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ให้กรรมการบรหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
พนักงาน บรษิทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกจิที่แข่งขนักบั บรษิทั หลีกเลี่ยงการท า
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รายการที่เกีย่วโยงกบัตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บรษิทั หรอืในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการ
เช่นนัน้ คณะกรรมการ บริษัท จะดูแลให้การท ารายการนัน้ มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีม่สีว่นไดเ้สยีในรายการนัน้จะตอ้งไมม่สีว่นในการพจิารณาอนุมตั ิ
 ในกรณีที่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกีย่วโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ 
บรษิทั จะดูแลใหม้กีารปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เกีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่าง
เครง่ครดั 
 บรษิทั ถอืเป็นนโยบายส าคญัทีจ่ะไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
พนักงานบรษิทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดเป็นขอ้ปฏิบตัิส าหรบักรรมการผู้บรหิาร และพนักงานของบริษัท 
ดงัต่อไปนี้ 
 แนวทางปฎิบติัท่ีดี 

(1) หลกีเลีย่งการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

(2) ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนัน้เพื่อประโยชน์ของ บรษิทั ให้ท ารายการนัน้เสมอืนการท ารายการกับ

บุคคลภายนอก ทัง้นี้  กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้จะต้องไม่มีส่ วนในการ

พจิารณาอนุมตั ิ

(3)  ในกรณีทีเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เกีย่ว

โยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเครง่ครดั 

(4) ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืบคุคลในครอบครวัเขา้ไปมสีว่นรว่ม หรอื เป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการใด ๆ 

ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้รหิารสงูสดุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(5) กรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานไปเป็นกรรมการ หรอืทีป่รกึษาในบรษิทัหรอืองค์กรทางธุรกจิอื่น ๆ การ

ไปด ารงต าแหน่งนัน้จะตอ้งไมข่ดัต่อประโยชน์ของ บรษิทั และการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยตรงในบรษิทั 

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บรษิทัก าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกจิ และ เพิ่ม
ประสทิธภิาพการท างาน ฉะนัน้จงึเป็นความรบัผดิชอบรว่มกนัของพนักงานบรษิทัทุกคนทีจ่ะต้องใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสือ่สารภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย ค าส ัง่ บรษิทั และตามมาตรฐานทีบ่รษิทัก าหนด และบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารบรหิารความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซึง่หมายถงึ ระบบคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูคอมพิวเตอร ์ตามมาตรฐานสากล พระราชบญัญตัิว่า
ดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 
 ทัง้นี้ พนกังานบรษิทั ทุกคนมหีน้าที ่และขอ้ปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
 แนวปฏิบติัท่ีดี 

(1) มหีน้าที่รบัผดิชอบในการป้องกนั และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบรษิทัที่อยู่ในความครอบครอง หรอืหน้าที่

รบัผดิชอบของตนไมใ่หถู้กบคุคลทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ถงึโดยมชิอบ และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัทางธุรกจิ

ต่อผูไ้มเ่กีย่วขอ้ง 

(2) มวีนิยัในการใชร้ะบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สือ่สารของบรษิทั ไมใ่หส้ง่ผลกระทบในแงล่บต่อบรษิทั และผู้อื่น เชน่ 

ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเขา้ถงึระบบสารสนเทศโดยมชิอบสรา้งความเสยีหายต่อชือ่เสยีง และทรพัย์สนิ รบกวน หรอื

กอ่ความร าคาญต่อการท างานของระบบสารสนเทศ ดกัขอ้มลู ลกัลอบถอดรหสัผา่น ปลอมแปลงขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

เผยแพรภ่าพ ขอ้ความ หรอืเสยีงทีไ่มเ่หมาะสมรวมทัง้ไมน่ าไปใชใ้นเชงิธุรกจิสว่นตวั หรอืการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 
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(3) ตอ้งไมล่ะเมดิลขิสทิธิซ์อฟท์แวร ์หรอืทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

(4) ต้องเขา้รหสัขอ้มูลในกรณีที่ต้องการส่งขอ้มูลทีส่ าคญัทางธุรกจิผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ไม่แลกเปลี่ยน

ขอ้มลูทีส่ าคญัทางธุรกจิกบั Website ทีไ่มม่กีารป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มลู 

(5) กรณีที่พนักงานขออนุญาตใหผู้ป้ฏบิตัิงานสมทบ ซึ่งเป็นพนกังานของผูร้บัจา้งของบรษิทั เขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ

ของบรษิทั ไดน้ัน้ พนกังานผูข้ออนุญาตตอ้งควบคมุการใชง้านของผูป้ฏบิตังิานสมทบ และตอ้งรบัผดิชอบต่อความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้กบับรษิทั 

(6) บรษิทัจะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบขอ้

สงสยัว่าพนักงานใชง้านในทางทีไ่ม่เหมาะสม หรอืมเีหตุอนัควร เพื่อป้องกนัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ

ของบรษิทั 

(7) หากบริษัทพบว่า พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รบัการ

พจิารณาลงโทษทางวนิยั และ/หรอืโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

3. การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร 
 บรษิทัมนีโยบายในก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคใ์หม้คีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
ความต้องการของบรษิทัเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกจิและพฒันาการด าเนินงานของบรษิทั การบรหิารความเสีย่ง เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทัได ้โดยมกีารจดัท านโยบายดงันี้ 

(1) นโยบายในการจดัสรรและการบรหิารดา้นทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(2) นโยบายการบรหิารความเสีย่งขององค์กรที่รวมถึงการบรหิารและการจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศดว้ย 

(3) นโยบายและมาตราการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

หลกัปฏิบติัท่ี 6.  ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

                           ท่ี เหมาะสม 
การบริหารความเส่ียง 

(1) คณะกรรมการบรษิทั มุง่ม ัน่และตัง้ใจทีจ่ะสรา้งมลูคา่เพิม่และความมัน่คงใหแ้กก่จิการอย่างยัง่ยนื โดยสอดคล้อง

กบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี และเพื่อให้บรรลุผลส าเรจ็ดงักล่าว จึงไดจ้ดัให้มคีณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งในระดบัคณะกรรมการบรษิทั และกก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้

จดัให้มรีะบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งที่ส าคญั

ต่างๆ ของบรษิทั ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

(2) คณะกรรมการบริษัท สอบทานให้มีการปฎิบตัิตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร พร้อมทัง้ให้

ค าแนะน าในการบรหิารความเสีย่งทีส่ าคญั สอบทานการรายงานการบรหิารความเสีย่ง และตดิตามความเสีย่งที่

ส าคญั เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่มกีารจดัการความเสีย่งทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

ระบบการควบคมุภายใน 
(1) คณะกรรมการบรษิทั / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : ต้องสอบทานระบบการ

ควบคมุภายใน / การบรหิารความเสีย่ง และรายผลการสอบทานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 
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(2) ผู้บริหารระดบัสูง : ต้องจัดระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท รวมถึงการปลูกฝังให้

พนกังานมวีนิยั มคีวามรูค้วามเขา้ใจมทีศัคตทิีด่ ีและใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบและควบคมุภายใน 

(3) ผูบ้รหิารระดบักลาง : ตอ้งจดัระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีร่บัผิดชอบ 

มกีารประเมนิผล ปรบัปรงุสอบทาน และปฎบิตัติามระบบทีว่างไว ้

(4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน:  

• ต้องรบัผดิชอบการสอบทาน การประเมนิการควบคุมภายในสนับสนุนกระบวนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีการ
ควบคมุและการบรหิารความเสีย่ง 

• ต้องเสนอแนะมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และการด าเนินการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่หน่วยงานต่างๆ ที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(5) พนักงานทุกระดบั: ต้องปฎิบตัิตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ และระบบควบคุมภายใน รวมทัง้การบรหิาร

ความเสีย่งทีต่วัเองรบัผดิชอบของบรษิทั 

(6)   จดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมใีนทุกๆ ดา้น ทีค่รอบคลุมถงึการประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัที่      

  อาจเกดิขึ้นต่อบรษิทั และจดัท ากรอบการควบคุมภายในขององค์กร ซึ่งมวีตัถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องกา ร

ประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัในระดบักระบวนการ (Process Level) และก าหนดใหม้กีระบวนการประเมนิระบบ

การควบคุมภายในของบรษิทั เป็นประจ า เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าบรษิทั มรีะบบการควบคมุภายในที่เพยีงพอและ

เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ 

ความถกูต้องของการบนัทึกรายการทางบญัชี / การเงิน 

(1) การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทจะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มี

ขอ้จ ากดัหรอืขอ้ยกเวน้ในลกัษณะใด 

(2) การลงรายการบญัช ีและการบนัทกึทางธุรกจิจะตอ้งเป็นไปตามความเป็นจรงิ ไมม่กีารบดิเบอืนหรอืสรา้งรายการ

เทจ็ ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ กต็าม 

(3) บคุลากรทุกระดบัตอ้งด าเนินรายการทางธุรกจิให้สอดคลอ้ง และเป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด และค าส ัง่ต่าง ๆ 
ของบรษิทั รวมทัง้มเีอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกจิที่ถูกต้อง ครบถ้วนและให้ขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์อย่างเพียงพอ และทนัเวลา เพื่อให้ผูท้ี่มหีน้าที่เกีย่วขอ้งกบัการบนัทึก การจดัท า และการประเมิน
รายงานทางการบญัชแีละการเงนิ สามารถบนัทึก และจดัท ารายงานทางการบญัช ีและการเงนิทุกประเภทของ
บรษิทั ลงในระบบบญัชขีองบรษิทั โดยมรีายละเอยีดทีถู่กตอ้ง และครบถว้น 
 

รายงานทางการบญัชีและการเงิน 
(1) พนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการบดิเบอืนขอ้มลู หรอืสรา้งรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็น ขอ้มูลรายการทางธุรกจิที่

เกีย่วกบัการบญัช ีและการเงนิ หรอืขอ้มลูรายการทางดา้นปฏบิตักิาร 

(2) พนกังานทุกคนควรตระหนกัว่าความถูกต้องของรายงานทางบญัชแีละการเงนิ เป็นความรบัผดิชอบรว่มกนัของ

คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ 

(3) พนกังานทุกคนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการ จดัเตรยีม และ/หรอืใหข้อ้มลู รายการทางธุรกจิ 
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การปฏิบติัตามกฎหมาย 
(1) บคุลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ระเบยีบ ขอ้ก าหนด และค าส ัง่ เพื่อใหก้ารจดัท าบญัชี

และบนัทกึทางการเงนิของบรษิทั เป็นไปอย่างถูกตอ้งและสมบรูณ์ 

(2) บคุลากรทุกระดบัจะตอ้งยดึหลกัความซื่อสตัย์ ปราศจากอคต ิและความซื่อตรง ในการจดัเกบ็บนัทกึขอ้มลู โดย

ความซื่อตรงดงักล่าวหมายรวมถงึการไมยุ่่งเกีย่วกบักจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย หรอืผดิจรยิธรรมดว้ย 

รายงานของคณะกรรมการ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ จะท าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมผีูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

และผูส้อบบญัชมีาประชมุรว่มกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดย

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงาน

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าว

จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีรบัรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต รวมทัง้จะด าเนินการ

เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่ส าคญั ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ และไม่ใช่การเงนิ บนพื้นฐานของข้อเท็จจรงิอย่าง

ครบถว้น และสม ่าเสมอ 

(2) คณะกรรมการบรษิทั จะดูแลให้บุคลากรที่เกีย่วขอ้งกบัการจัดท าและเปิดเผยขอ้มูลมีความรู ้ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบและมจี านวนเพยีงพอ และจะดแูลการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ

ใหส้ะทอ้นฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานอย่างเพยีงพอแกส่าธารณะ 

การดแูลฐานะทางการเงินของกิจการ 
(1) คณะกรรมการบรษิทั จะก ากบัใหฝ่้ายจดัการมกีารตดิตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของกจิการ และมกีาร

รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ ท าใหค้ณธกรรมการสามารถรบัทราบฐานะทางการเงนิของกจิการ

ตลอดเวลาและสามารถแกปั้ญหาไดแ้ต่เนิ่นๆหากเริม่มสีญัญาณบง่ชีเ้รื่องปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิและ

ความสามารถในการช าระหนี้  

(2) การอนุมตัิท ารายการใดๆหรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัินัน้ จะผ่านการพิจารณา

กลัน่กรองว่าการท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกจิการ สภาพคล่องทาง

การเงนิ หรอืความสามารถในการช าระหนี้ หากบรษิทัประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มทีจ่ะประสบ

ปัญหา คณะกรรมการจะท าการติดตามอย่างใกล้ชดิเพื่อให้ม ัน่ใจว่าบรษิทัมแีผนการที่จะแกไ้ขปัญหาของ

กจิการ หรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิไดอ้ย่างสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงสทิธขิองผูม้ ี

สว่นไดเ้สยีเป็นหลกั และใหเ้กดิความเป็นธรรมแกทุ่กฝ่าย 

หลกัปฏิบติัท่ี 7.  รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินการเปิดเผยข้อมูล 
การเปิดเผยข้อมลูและความโปรงใส 
 บรษิทัตระหนักดถีึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลที่มคีวามถูกต้องครบถ้วน และโปร่ง ใส ทัง้รายงานขอ้มูลทาง
การเงินและข้อมูลทัว่ไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นทีส่ าคญัที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัซึง่ล้วนมผีลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั โดยบรษิทัไดเ้ผยแพรข่อ้มูลสารสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้ือหุ้น นกัลงทุน และ
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สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึเวบ็ไซต์ของบรษิทั คอื www.mitsibleasing.com    
 ในสว่นของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์นัน้ บรษิทัยงัไมไ่ดม้กีารจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะ อย่างไรกต็าม ในเบือ้งตน้ บรษิทั
ไดม้อบหมายให ้เลขานุการฝ่ายบรหิาร ท าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห์และภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี  
งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถือ
ปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอในงบการเงนิ ซึง่ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบ
ทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ 
 

รายงานทางการบญัชีและการเงิน 
(1) พนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการบดิเบอืนขอ้มูล หรอืสรา้งรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็น ขอ้มูลรายการทาง

ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการบญัช ีและการเงนิ หรอืขอ้มลูรายการทางดา้นปฏบิตักิาร 
(2) พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางบญัชแีละการเงนิ เป็นความรบัผิดชอบ

รว่มกนัของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ 
(3) พนกังานทุกคนมหีน้าที่รบัผดิชอบในการด าเนินการ จดัเตรยีม และ/หรอืใหข้อ้มลู รายการทางธุรกจิการ

ปฏบิตัติามกฎหมาย 
(4) บคุลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ระเบยีบ ขอ้ก าหนด และค าส ัง่ เพื่อใหก้ารจดัท า

บญัชแีละบนัทกึทางการเงนิของบรษิทั เป็นไปอย่างถูกตอ้งและสมบรูณ์ 
(5) บุคลากรทุกระดบัจะต้องยึดหลกัความซื่อสตัย์ ปราศจากอคติ และความซื่อตรง ในการจดัเกบ็บนัทึก

ขอ้มลู โดยความซื่อตรงดงักล่าวหมายรวมถงึการไมยุ่่งเกีย่วกบักจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย หรอืผดิจรยิธรรม
ดว้ย 

 

 ทัง้นี้ บรษิทัจะเกบ็ขอ้มูลการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวเป็นความลบัและจ ากดักลุ่มผูร้บัทราบขอ้มูลโดย
เปิดเผยเฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้เพื่อคุม้ครองผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวอย่างไรกต็าม 
ผูแ้จ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตวัหรอืเลือกไม่ประสงค์ออกนามกไ็ด ้หากปรากฎว่ามผีูใ้ดกลัน่แกลง้
หรอืปฏบิตัไิมเ่ป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนบรษิทัจะลงโทษผูน้ัน้ในข ัน้เดด็ขาด 
 

หลกัปฏิบติัท่ี 8.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถ้อืหุ้น 

สิทธิของผูถ้อืหุ้น 
บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสทิธพิื้นฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของเจา้ของบรษิทั และในฐานะนกัลงทุน

ในหลกัทรพัย์ เชน่ สทิธใินการซื้อ ขายหรอืโอนหลกัทรพัย์ที่ตนถืออยู่ สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ สทิธใิน
การที่จะไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากบรษิทั สทิธิต่างๆ ในการประชุมผูถ้ือหุ้น สทิธิในการแสดงความคดิเห็น สทิธิในการร่วม
ตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการ
อนุมตัธิุรกรรมทีส่ าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสทิธพิื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัไดด้ าเนินการในเรือ่งต่างๆ ทีเ่ป็นการอ านวยความสะดวกในการ
ใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

(1) บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชมุใหญ่สามญัประจ าปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดอืนนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชใีนแต่ละ
ปี พรอ้มทัง้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุ และขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้า 7 
วนั กอ่นถงึวนัประชมุ สว่นกรณีวาระส าคญันัน้ตอ้งใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้า 14 วนั กอ่นถงึวนัประชมุ เพื่อให้

http://www.mitsibleasing.com/


เอกสารแนบ 4 
 

293 | รายงานประจ าปี 2564 (56 -1 One Report) 
 

ผูถ้อืหุน้มรีะยะเวลาในการพจิารณา เชน่ กรณีมวีาระเสนอผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัิรายการส าคญั ไดแ้ก ่การเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจ ากดั (PP) ในราคาต ่า การเสนอขายหลักทรพัย์ที่ออกใหม่ให้กบักรรมการและ
พนักงาน (ESOP) การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทั การท ารายการที่เกีย่วโยงกนั การไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีม่นียัส าคญั และการเพกิถอนหลกัทรพัย์ เป็นตน้ และลงประกาศหนงัสอืพมิพ์แจง้วนันดั
ประชมุล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนักอ่นทีจ่ะถงึวนัประชมุ 

(2) บรษิทัฯจะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ือหุ้นล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ อย่างน้อย 28 วนั 
พร้อมทัง้ชี้แจงสิทธิของผูถ้ือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นไม่
สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรอืบุคคล
ใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือนัด
ประชมุ 

(3) กอ่นการประชมุบรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้ากอ่น
วนัประชมุผ่านอเีมล์แอดแดรสของเลขานุการบรษิทั ไดแ้กs่ec_com@mitsibleasing.com 

(4) บรษิทัมนีโยบายในการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ โดยในการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จะใชส้ถานที่
ซึง่สะดวกแกก่ารเดนิทาง  รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะสมและจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ 

(5) ในการประชุมบรษิทัจะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นตัง้ขอ้ซกัถาม ให้ขอ้เสนอแนะ หรอืแสดงความเห็นต่อที่ประชุมใน
ประเดน็ต่างๆ อย่างอสิระและเท่าเทยีมกนั ทัง้นี้ ในการประชมุผูถ้อืหุน้จะมกีรรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเข้า
รว่มประชมุเพื่อตอบค าถามและใหข้อ้มลูรายละเอยีดในทีป่ระชมุ 

(6) บรษิทัจะใหท้ าการเปิดเผยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัท าการถดัไปผา่นระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้แจง้ต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมผูถ้ือหุ้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและเผยแพรบ่นัทกึรายละเอยีดการประชมุอย่างครบถว้นเหมาะสม 

(7) คณะกรรมการจะส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถ้ือหุ้น ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้ือหุน้และการนบั
คะแนนเพื่อแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า รวมถึงการใช้
เทคโนโลยดีงักล่าวเพื่อการรายงานขอ้มลูใหแ้กผู่ท้ีม่าประชมุไดร้บัทราบ 

(8) ประธานกรรมการบรษิทัจะเป็นประธานที่ประชุมของผูถ้ือหุ้นมหีน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง และขอ้บงัคบัของบรษิทั จดัสรรเวลาส าหรบัแต่วาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้นหนังสือ
ประชมุอย่างเหมาะสม 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน เพื่อให้ผูเ้กีย่วขอ้ง

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทัฯ ดว้ยความซื่อสตัย์ สจุรติ และเทีย่งธรรมทัง้การปฏบิตัติ่อบรษิทัฯ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม รวมทัง้การก าหนดระบบตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า 

 ทัง้นี้ บรษิทัฯไดม้กีารประกาศและแจ้งใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบและยึดปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั รวมถงึใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามแนวทางดงักล่าว 

(1) เป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมอย่างต่อเนื่องบรหิารงานอย่างเต็มความสามารถ 
โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และการเจรญิเตบิโตอย่างยัน่ยนืและมัน่คง 

(2) ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบับรษิทัฯ และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
(3) บรหิารงานดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงัโดยไม่ฝักใฝ่การเมอืง และวางตวัเป็นกลางอย่างเคร่งครดั 

รวมทัง้มคีวามเป็นอิสระทัง้ในดา้นการตดัสนิใจและการกระท า โดยไมส่รา้งขอ้ผูกมดัที่อาจขดัแยง้กบัการปฎิบตัิ
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หน้าทีข่องตนในภายหลงั 
(4) ใหอ้ านาจผูใ้นการด าเนินงานประจ าวนัของบรษิทัฯ อย่างเตม็ที ่โดยไมเ่ขา้ไปชีน้ าการด าเนินงานดงักล่าวโดยไม่

มเีหตุผลสมควร 
(5) ไม่ควรมสี่วนไดส้่วนเสยีในกจิการที่เป็นธุรกจิเกีย่วขอ้งกบับรษิทั หรอื ในกจิการที่มลีกัษณะเป็นการแขง่ขนักนั

กบับรษิทัฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม ในกรณีทีก่รรมการบรษิทัฯ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการบริษทั
ฯ มสีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ใหร้ายงานการมสีว่นไดเ้สยีดงักล่าวตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(6) หลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่าง
เตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ 

(7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมชิอบจากการปฎิบตัิงานให้แก่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้ม 

(8) ไม่กระท าการใดๆ ที่อาจมผีลให้เกดิการบัน่ทอนผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคล
หรอืนิตบิคุคลอื่น 

(9) มุ่งม ัน่ที่จะป้องกนัและขจดัการกระท าที่ส่อไปในทางทุจรติทุกประเภท โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่าง
รวดเรว็และเดด็ขาด เพื่อสรา้งคา่นิยมและภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัฯ 

(10) ยดึถอืและปฎบิตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี และน ามาใชใ้นการปฎิบตัหิน้าทีร่วมทัง้เป็นผูน้ าในเรื่อง
จรยิธรรม เป็นตวัอย่างในการปฎบิตังิานตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีแ่ละจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัฯ 
 

ความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการประกอบธรุกิจ 
1.  การต่อต้านทจุริต คอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัให้ความส าคญัในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช ัน่ทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสรมิคุณธรรม สรา้งจิตส านึก
และค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏบิตัิงาน บรษิทัจึงก าหนดแนวทางการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช ัน่และสื่อสารให้แก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานไดร้บัทราบ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและถอืปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั 

แนวทางปฎิบติัท่ีดี 
 บคุลากรทุกระดบัของบรษิทัฯ ตอ้งปฎบิตัติามแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไวด้งันี้ 

(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนต้องปฏบิตัิหน้าทีต่ามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัช ัน่ โดยไม่

เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไมพ่งึละเลยหรอืเพกิเฉยเมือ่พบการ

กระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

(2) ก าหนดระเบยีบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบกิจ่ายเงนิ หรอืการท าสญัญาใดๆ โดยแต่ละข ัน้ตอนต้องมีหลักฐาน

ประกอบอย่างชดัเจนและมกีารก าหนดอ านาจอนุมตัอิย่างเหมาะสมและรดักมุ 

(3) ก าหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงนิและการบญัชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม ัน่ใจว่า

ธุรกรรมทางการเงนิดงักล่าวเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้

(4) ก าหนดหลกัการให้หรอืการรบัของขวญั สิง่ของ หรอืการบนัเทิงที่อาจมผีลส่อใหเ้กดิขอ้สงสยัในพฤติกรรมการ

ทุจริตหรอืการให้สินบน หากเป็นการรบัของขวญัควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นเงนิสดหรอื

เทยีบเท่าเงนิสด และตอ้งตระหนกัวา่การกระท าใด  ๆตอ้งอยู่ภายใตค้วามโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้



เอกสารแนบ 4 
 

295 | รายงานประจ าปี 2564 (56 -1 One Report) 
 

(5) จดัให้มกีารสื่อสารนโยบายและแนวทางการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัช ัน่ไปยงักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน

ทุกระดบัของบรษิทัให้รบัทราบและเขา้ใจอย่างถ่องแท้เพื่อน าไปปฏบิตัิโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรม

พนกังาน ระบบการสือ่สารภายในองคก์ร เป็นตน้ 

(6) ก าหนดชอ่งทางการแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ในกรณีทีพ่บเหตุการณ์ทีน่่าสงสยัอนัส่อใหเ้กิดการ

ทุจรติและการประพฤติมชิอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัทโดยผูแ้จ้งเบาะแสสามารถส่ง

รายละเอยีดและหลกัฐานต่างๆ ไปยงับรษิทั โดยผา่นชอ่งทาง เวบ็ไซต์  อเีมล์ หรอื จดหมาย  

(7) จดัท ากลไกการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสการทุจรติคอร์รปัช ัน่ที่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัโดยการก าหนดขอ้มลูของผู้แจ้ง

เบาะแสให้เป็นความลับกรณีที่ขอ้มูลของผูแ้จ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผูท้ี่มหีน้าที่ดูแลรบัผดิชอบขอ้มูลดงักล่าว

จะตอ้งถูกด าเนินการลงโทษทางวนิยั 

(8) ก าหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานที่มีกระท าการทุจรติคอร์รปัช ัน่หรอืสนับสนุนการกระท าที่

เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ โดยจะด าเนินการลงโทษทางวนิัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตกัเตือนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ลดคา่จา้ง พกังาน เลกิจา้ง และด าเนินคดตีามกฏหมาย เป็นตน้ 

(9) ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงานตามล าดบัข ัน้ของสายงานการบงัคบับญัชา ของผู้กระท าการทุจรติ 

จนกระทัง่ถงึ คณะกรรมการความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั 

 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ รว่มถงึผลกระทบโดยครอบคลุม
การทุจรติแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงนิเท็จ  การท าให้สูญเสยีทรพัย์สิน  การคอร์รปัชนั  การที่ผูบ้ริหาร
สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในรายงานทีส่ าคญั  
การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัย์สนิโดยไมถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

2.  การมีส่วนได้เสีย และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบายส าคญัทีจ่ะไมใ่ห้กรรมการบรหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื

พนักงาน บรษิทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกจิที่แข่งขนักบั บรษิทั หลีกเลี่ยงการท า
รายการที่เกีย่วโยงกบัตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บรษิทั หรอืในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการ
เช่นนัน้ คณะกรรมการ บริษัท จะดูแลให้การท ารายการนัน้ มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีม่สีว่นไดเ้สยีในรายการนัน้จะตอ้งไมม่สีว่นในการพจิารณาอนุมตัิ 
 ในกรณีที่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกีย่วโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ 
บรษิทั จะดูแลใหม้กีารปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เกีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบียนอย่าง
เครง่ครดั 
 บรษิทัฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืพนักงานบรษิทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดเป็นขอ้ปฏบิตัสิ าหรบักรรมการผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั 
ดงัต่อไปนี้ 
 แนวทางปฎิบติัท่ีดี 

(1) หลกีเลีย่งการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 
(2) ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนัน้เพื่อประโยชน์ของ บรษิทั ให้ท ารายการนัน้เสมอืนการท ารายการกับ

บุคคลภายนอก ทัง้นี้  กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้จะต้องไม่มีส่วนในการ
พจิารณาอนุมตั ิ
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(3) ในกรณีทีเ่ขา้ข่ายเป็นรายการที่เกีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ตามประกาศของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เกีย่ว
โยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเครง่ครดั 

(4) ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืบคุคลในครอบครวัเขา้ไปมสีว่นรว่ม หรอื เป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการใด ๆ 
ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้รหิารสงูสดุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(5) กรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานไปเป็นกรรมการ หรอืทีป่รกึษาในบรษิทัหรอืองค์กรทางธุรกจิอื่น ๆ การ
ไปด ารงต าแหน่งนัน้จะตอ้งไมข่ดัต่อประโยชน์ของ บรษิทั และการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยตรงในบรษิทั 

3.  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการน าขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใช ้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึง

ก าหนดนโยบายให้มกีารเกบ็รกัษาขอ้มูลภายในให้เป็นความลบัระหว่างผูท้ี่เกีย่วขอ้งเท่านัน้ รวมทัง้ก าหนดบทลงโทษอย่าง
รา้ยแรงส าหรบัผูท้ีน่ าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใช ้รายละเอยีดดงันี้ 

แนวปฏิบติัท่ีดี 
(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ จะตอ้งรกัษาความลบั และ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ  

(2) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ จะตอ้งไมน่ าความลบั และ/หรอื ขอ้มลูภายในของบริษทัฯ 

ไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์แกต่นเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไมว่่า โดยทางตรงหรอืทางออ้มและ

ไมว่า่จะไดผ้ลตอบแทน หรอืไมก่ต็าม 

(3) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ จะตอ้งไมท่ าการซื้อขาย โอนหรอืรบั โอน หลกัทรพัย์ของ

บรษิทัฯ โดยใชค้วามลบัและ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ และ/หรอืเขา้ ท านิตกิรรมอื่นใดโดยใชค้วามลบัและ/

หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ขอ้ก าหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้ง

ของบรษิทัฯ ดว้ย ผูใ้ดทีฝ่่าฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถอืวา่ไดก้ระท าผดิอย่างรา้ยแรง  

(4) บรษิทัมหีน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการด าเนินงานที่ส าคญัของบรษิทัใหส้าธารณชนทราบโดยทนัทแีละ

อย่างทัว่ถึง โดยผ่านสื่อและวธิีการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของ

บรษิทัก าหนด รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของบรษิทั เพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารไดเ้ข้าถึง นักลงทุนทุกกลุ่มอย่าง

ทนัท่วงทแีละเท่าเทยีม 

 นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้รหิารทุกคนไดล้งนามรบัทราบภาระหน้าที่ในการรายงาน การถอืหลกัทรพัย์ของตน
ในบรษิทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาด หลกัทรพัย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิ หลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 กรรมการและผูบ้รหิารทุกท่านมหีน้าที่รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของตน รวมถงึคูส่มรสและบุตรที่
ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะต่อส านกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัย์ ดงันี้ 

1. การรายงานการถือหลักทรพัย์คร ัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันับแต่วนัปิดเสนอขาย หลักทรพัย์ต่อ
ประชาชนหรอืวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงด าแหน่ง กรรมการ หรอื ผูบ้รหิาร 

2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ (แบบ 59-2) ทุกคร ัง้เมื่อมกีารซื้อขาย โอน หรอืรบัหลกัทรพัย์
ภายใน 3 วนันับแต่วนัทีเ่กดิรายการขึ้น พรอ้มทัง้ส่งส าเนารายงานนี้ให้ คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ เพื่อ
เกบ็เป็นหลกัฐานทุกครัง้ 
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3.1 การรกัษาความลบัของบริษทั 
 เพื่อความโปร่งใสและเท่าเทยีมกนัในการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลของบรษิทัฯ ที่ยงัไม่เปิดต่อสาธารณะ หรอือาจมี

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืราคาหุ้นของบรษิทัฯ จึงถือเป็นความรบัผดิชอบของกรรมการบรษิทัฯ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้รบัจ้าง ที่จะต้องปฎิบตัิตามแนวปฎิบตัิที่ดีในการรกัษาความลับและการให้ข่าวสารแก่
บคุคลภายนอก 

 แนวปฏิบติัท่ีดี 
3.1.1 การรกัษาความลบั 

  1. ในการควบคุมดูแลการด าเนินการขอ้มูลขา่วสารลบับรษิทั ไดแ้ต่งตัง้นายทะเบยีนขอ้มูลขา่วสาร
ลบั และผูช้ว่ยนายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัของบรษิทั ใหด้แูลรบัผดิชอบการด าเนินการกบัขอ้มูล
ขา่วสารลบั 

  2. การก าหนดชัน้ความลบัของขอ้มูลข่าวสารลบัการก าหนดชัน้ความลบัของขอ้มูลขา่วสารลบัของ
บรษิทั โดยแบง่ชัน้ความลบัไวเ้ป็น 3 ระดบั ดงันี้ 

  2.1  ลับที่สุด (Top Secret) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทัง้หมด หรือเพียง
บางสว่น จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกป่ระโยชน์ของ บรษิทั อย่างรา้ยแรงทีส่ดุ 

  2.2.  ลบัมาก (Secret) หมายถงึ ขอ้มลูขา่วสารลบั ซึง่หากเปิดเผยทัง้หมด หรอื เพยีงบางส่วน 
จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกป่ระโยชน์ของ บรษิทั อย่างรา้ยแรง 

   2.3.  ลบั (Confidential) หมายถงึ ขอ้มลูขา่วสารลบั ซึง่หากเปิดเผยทัง้หมด หรอื เพยีงบางสว่น 
จะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ประโยชน์ของ บรษิทัระเบยีบฯ ดงักล่าวไดย้กเลิกความลบั
ชัน้ “ปกปิด (Restrict)” และก าหนดแนวทางปฏบิตัิวา่หากมขีอ้มลูขา่วสารลบัชัน้ปกปิด ให้
พจิารณายกเลกิชัน้ความลบั หรอืปรบัเป็น “ลบั” 

 3.1.2     การให้ข้อมลูข่าวสารแก่บคุคลภายนอก 
  1. กรรมการผู้จ ัดการ หรือผู้บริหารที่ได้รบัมอบหมายจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบข้อมูลที่ออกสู่

สาธารณชน 
   2. หน่วยงานทีก่ าหนดใหเ้ป็นผูใ้หข้อ้มลูแกส่าธารณชน ไดแ้ก ่สว่นงานทีร่บัผดิชอบดา้นการให้ขอ้มูล

ขา่วสาร และการประชาสมัพนัธ์ โดยใหห้น่วยงานเจา้ของขอ้มลูเป็นผูจ้ดัท ารายละเอยีดให้ 
 3.1.3 การแสดงความเหน็แก่บคุคลภายนอก 

  1. ตอ้งไมเ่ปิดเผยหรอืแสดงความเหน็แกบ่คุคลอื่นใดภายนอกบรษิทั 
  2. ขอใหท้่านถามตนเองกอ่นวา่ท่านมหีน้าทีใ่นการตอบค าถามเหล่านัน้หรอืไม ่หากไมม่ขีอใหป้ฏเิสธ

การแสดงความเห็นต่าง ๆ ดว้ยความสุภาพ และแนะน าให้สอบถามจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
โดยตรงต่อไป 

4.  การควบคมุภายใน / การตรวจสอบภายใน / รายงานทางบญัชี / การเงิน 
 บรษิทัฯ จะจดัใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทุกดา้น และระบบการตรวจสอบภายในต่าง ๆ ทัง้ดา้นการเงนิ การ
ปฏบิตังิาน การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งการจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้อง รกัษา และดแูลเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้และสนิทรพัย์ของบรษิทัอยู่เสมอ จดัใหม้กีารก าหนด
ล าดบัชัน้ของอ านาจอนุมตัิและความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนักงานที่มกีารตรวจสอบถ่วงดุลในตวัก าหนดระเบยีบการ
ปฏบิตังิานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรมสี านักตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีต่รวจสอบ
การปฏบิตังิานของทุกหน่วยงาน ทัง้หน่วยงานธุรกจิ และหน่วยงานสนบัสนุนให้เป็นไปตามระเบยีบที่วางไว ้ เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่า
ระบบควบคุมภายในของบรษิทัเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัการ
ควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุมการ
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ควบคมุภายในดา้นการบรหิาร (Management Control) การด าเนินงาน (Operational Control) การบญัชแีละการเงนิ (Financial 
Control) และการปฏบิตัติามกฏหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Control) 

แนวปฏิบติัท่ีดี 
 4.1 การควบคมุภายใน / การตรวจสอบภายใน 

(1) คณะกรรมการบริษทัฯ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : ต้องสอบทาน
ระบบการควบคมุภายใน / การบรหิารความเสีย่ง และรายผลการสอบทานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

(2) ผูบ้รหิารระดบัสงู : ตอ้งจดัระบบควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ รวมถงึการปลูกฝัง
ให้พนักงานมวีนิัย มคีวามรูค้วามเข้าใจมทีัศคติที่ด ี และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบและควบคุม
ภายใน 

(3) ผูบ้รหิารระดบักลาง : ต้องจดัระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งที่เกีย่วข้องกบังานที่
รบัผดิชอบ มกีารประเมนิผล ปรบัปรงุสอบทาน และปฎบิตัติามระบบทีว่างไว ้

(4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน :  
▪ ต้องรบัผิดชอบการสอบทาน การประเมินการควบคุมภายในสนับสนุนกระบวนการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ีการควบคมุและการบรหิารความเสีย่ง 
▪ ต้องเสนอแนะมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และการด าเนินการที่ช ่วยสร ้างมูลค่าเพิ่มแก่

หน่วยงานต่างๆ ที ่เหมาะสมกบัสถานการณ์สภาพแวดล ้อม และปัจจ ัยความเสี ่ย งที่
เปลี่ยนแปลงไป 

(5) พนักงานทุกระดบั : ตรอ้งปฎิบตัิตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ และระบบควบคุมภายใน รวมทัง้การ
บรหิารความเสีย่งทีต่วัเองรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

(6) จดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมใีนทุกๆ ดา้น ทีค่รอบคลุมถงึการประเมนิความเสีย่งดา้นคอร์รปัชนั
ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อบรษิทัฯ และจดัท ากรอบการควบคุมภายในขององค์กร ซึง่มวีตัถุประสงคค์รอบคลุมเรื่อง
การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์ร ัปชันในระดับกระบวนการ (Process Level) และก าหนดให้มี
กระบวนการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ เป็นประจ า เพื่อให้ความมัน่ใจว่าบรษิทัฯ มี
ระบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ 

4.2 รายงานทางบญัชี / การเงิน 
  ความถูกตอ้งของการบนัทกึรายการ 

(1) การบนัทกึรายการทางธุรกจิทุกอย่างของบรษิทัจะตอ้งถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยไม่
มขีอ้จ ากดัหรอืขอ้ยกเวน้ในลกัษณะใด 

(2) การลงรายการบญัช ีและการบนัทกึทางธุรกจิจะตอ้งเป็นไปตามความเป็นจรงิ ไมม่กีารบดิเบอืนหรอืสร้าง
รายการเทจ็ ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ กต็าม 

(3) บุคลากรทุกระดบัต้องด าเนินรายการทางธุรกจิให้สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด และ
ค าส ัง่ต่าง ๆ ของบรษิทั รวมทัง้มเีอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกจิที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และให้ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์อย่างเพยีงพอ และทนัเวลา เพื่อให้ผูท้ี่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึ การ
จดัท า และการประเมนิรายงานทางการบญัชแีละการเงนิ สามารถบนัทกึ และจดัท ารายงานทางการบญัช ี
และการเงนิทุกประเภทของบรษิทั ลงในระบบบญัชขีองบรษิทั โดยมรีายละเอยีดทีถู่กตอ้ง และครบถว้ 
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5.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บรษิทัก าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกจิ และเพิ่ม
ประสทิธภิาพการท างาน ฉะนัน้จงึเป็นความรบัผดิชอบรว่มกนัของพนักงานบรษิทัทุกคนทีจ่ะต้องใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสือ่สารภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย ค าส ัง่ บรษิทั และตามมาตรฐานทีบ่รษิทัก าหนด และบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารบรหิารความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซึง่หมายถงึ ระบบคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูคอมพิวเตอร ์ตามมาตรฐานสากล พระราชบญัญตัิว่า
ดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 
 

 ทัง้นี้ พนกังานบรษิทั ทุกคนมหีน้าที ่และขอ้ปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
 แนวปฏิบติัท่ีดี 

(1) มหีน้าที่รบัผดิชอบในการป้องกนั และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบรษิทัที่อยู่ในความครอบครอง หรอืหน้าที่
รบัผดิชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ถึงโดยมชิอบ และไม่เปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามส าคญัทาง
ธุรกจิต่อผูไ้มเ่กีย่วขอ้ง 

(2) มวีนิัยในการใชร้ะบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของบรษิทั ไม่ให้ส่งผลกระทบในแงล่บต่อบรษิทั และผูอ้ื่น 
เช่น ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมชิอบสร้างความเสียหายต่อชื่อเสยีง และทรพัย์สิน 
รบกวน หรอืก่อความร าคาญต่อการท างานของระบบสารสนเทศ ดกัขอ้มูล ลกัลอบถอดรหสัผ่าน ปลอมแปลง
ขอ้มูลคอมพิวเตอร ์เผยแพร่ภาพ ขอ้ความ หรอืเสยีงที่ไม่เหมาะสมรวมทัง้ไม่น าไปใชใ้นเชงิธุรกจิส่วนตวั หรอื
การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

(3) ตอ้งไมล่ะเมดิลขิสทิธิซ์อฟท์แวร ์หรอืทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่น 
(4) ตอ้งเขา้รหสัขอ้มลูในกรณีทีต่้องการส่งขอ้มลูที่ส าคญัทางธุรกจิผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ไมแ่ลกเปลี่ยน

ขอ้มลูทีส่ าคญัทางธุรกจิกบั Website ทีไ่มม่กีารป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มลู 
(5) กรณีทีพ่นกังานขออนุญาตใหผู้ป้ฏบิตังิานสมทบ ซึง่เป็นพนกังานของผูร้บัจา้งของบรษิทั เขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ

ของบรษิทั ไดน้ัน้ พนักงานผูข้ออนุญาตต้องควบคุมการใชง้านของผูป้ฏบิตัิงานสมทบ และต้องรบัผดิชอบต่อ
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบับรษิทั 

(6) บรษิทัจะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบขอ้
สงสยัวา่พนกังานใชง้านในทางทีไ่มเ่หมาะสม หรอืมเีหตุอนัควร เพื่อป้องกนัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ
ของบรษิทั 

(7) หากบรษิทัพบว่า พนักงานมกีารละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจรงิ จะไดร้บัการ
พจิารณาลงโทษทางวนิยั และ/หรอืโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

6.  การแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 
บรษิทัจดัให้มแีนวทางในการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการไม่ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรอืการ

กระท าผดิกฎหมายหรอืพฤติกรรมทีอ่าจส่อถงึการทุจรติหรอืประพฤติมชิอบของบุคคลในบรษิทัรวมถงึความบกพรอ่งของระบบ
ควบคมุภายในจากพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นโดยสามารถแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนไดท้ี ่Email ดงันี้ 

 
Email ช่ือ ต าแหน่ง 
sec_com@mitsibleasing.com นางสาววารณีุ  นนทศรี เลขานุการบริษทั  

หรือส่งจดหมายมาท่ี 
บรษิทั มติรสบิ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรนีครนิทร์ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืงจงัหวดั

สมทุรปราการ 10270 (ส านกัเลขานุการบรษิทั) หรอื ตดิต่อหมายเลขโทรศพัท์ 0-2743-8787 ต่อ 902 
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ทัง้นี้ บรษิทัจะเกบ็ขอ้มูลการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวเป็นความลบัและจ ากดักลุ่มผูร้บัทราบขอ้มูลโดย
เปิดเผยเฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้เพื่อคุม้ครองผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนดังกล่าวอย่างไรกต็าม 
ผูแ้จ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตวัหรอืเลือกไม่ประสงค์ออกนามกไ็ด ้หากปรากฎว่ามผีูใ้ดกลัน่แกลง้
หรอืปฏบิตัไิมเ่ป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนบรษิทัจะลงโทษผูน้ัน้ในข ัน้เดด็ขาด 

7.  ความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
 การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ย่อมเกีย่วขอ้งกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีหลายกลุ่ม ตัง้แต่ผูถ้ือหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ 
เจ้าหนี้ พนักงานไปจนถึงชุมชนสงัคม และสิง่แวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมคีวามต้องการที่แตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทัฯ จึงได้
ก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่มดงันี้ 

7.1 การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น 
 นโยบาย : สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิ ัน้พื้นฐานของตน และมุง่ม ัน่ในการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผู้ 

 ถอืหุน้โดยค านึงถงึการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื สรา้งมูลคา่เพิม่และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
 อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 แนวปฏิบติัท่ีดี 
(1) ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏบิตัิหน้าที่ดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เอาใจใส่ และมี

วิสยัทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะและไมเ่ปิดเผยขอ้มลูความลบัขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ไมด่ าเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะ
ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) ไม่หาประโยชน์ให้กบัตนเองและผูเ้กีย่วขอ้งโดยใชข้อ้มูลภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผย
ขอ้มลูความลบัทางธุรกจิอนัจะน ามาซึง่ผลเสยีของกลุ่มบรษิทัฯ ต่อบคุคลภายนอก 

(3) เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นหนึ่งคนหรอืหลายคนซึ่งถอืหุน้ตามเกณฑ์ที่บรษิทัฯ ก าหนดสามารถเสนอเรื่องบรรจุเป็น
ระเบยีบวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่าเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ
ของบรษิทัฯ ไดล้่วงหน้ากอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ หรอืคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทนจะพจิารณากลัน่กรองความเหมาะสม และน าเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ต่อไป 

(4) และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม 
(5) ก ากบัดูแลการด าเนินการ เพื่อให้ม ัน่ใจว่าบรษิัท มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ดี และมีการ

น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มลูทางการเงนิ การบญัชแีละรายงานอื่นๆ โดย
สม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ โดยผา่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ การแจง้ขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษทั 
การประกาศทางหนงัสอืพมิพ์ หรอืการสง่จดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

(6) รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอย่างเท่าเทียมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึง่ตัง้อยู่
บนพื้นฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุมผีลอย่างเพยีงพอ 

(7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทั ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรอื
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

(8) บรษิทัตอ้งปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

7.2 การปฏิบติัต่อบคุลากรในองคก์ร 

 นโยบาย : ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติ่อกนัอย่างยุตธิรรม บรหิารงานโดยความไมล่ าเอยีง  
  สนบัสนุนในการสรา้งศกัยภาพในความกา้วหน้าและเพิม่ประสทิธิภาพในการท างานของบคุลากรใน
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  องคก์รรวมทัง้สง่เสรมิใหทุ้กคนมคีวามเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณทีพ่นกังานตอ้งพงึปฏบิตัจิดั 
  สวสัดกิารใหพ้นกังานอย่างเหมาะสมและปฏบิตัติ่อพนกังานใตบ้งัคบับญัชาและพนกังานในระดบั 
  เดยีวกนัดว้ยความสจุรติใจ รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอย่างมเีหตุผล 

 แนวปฏิบติัท่ีดี 

(1) ปฎบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้งกบัพนักงานและหลกัการเกีย่วสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐานตามเกณฑ์
สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สผีวิ ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศกึษา 
หรอืสถานะอื่นใดที่มไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฎิบตัิงานรวมทัง้ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ 

(2) ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนมหีน้าทีใ่นการบรหิารทรพัยากรบคุคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการ
บริหารทรพัยากรบุคคลของบริษัทฯ และบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนกังาน 

(3) บริหารจัดการทรพัยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ / เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบและ
กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหเ้ทยีบเคยีงไดก้บัธุรกจิชัน้น า โดยมคีวามชดัเจน โปรง่ใส ยุตธิรรม เป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนัทัง้กลุ่มบรษิทัฯ 

(4) การพฒันาทรพัยากรบคุคลเป็นเรือ่งขององคก์ร ผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานทุกคนดงันี้ 
• ผูบ้งัคบับญัชามหีน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมนิผล ให้ขอ้มูลป้อนกลบัและสนับสนุนการพฒันาพนักงาน

อย่างเสมอภาค 
• พนกังานมโีอกาสเท่าเทยีมกนัในการพฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง 
• องค์กรจะคดัสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาความรู้

ความสามารถใหม้ปีระสทิธภิาพในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบอย่างต่อเนื่อง 
(5) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความกา้วหน้าในอาชพี ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่างๆ ขึ้นอยู่กบั

คณุภาพผลส าเรจ็ของงานทศันคต ิและศกัยภาพของพนกังาน 
(6) การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังานกระท าดว้ยความเสมอภาค สุจรติใจ และ

ตัง้อยู่บนพื้นฐานของความรูค้วามสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การกระท าหรอืการปฎบิตัขิองพนกังานนัน้ๆ 
(7) สนับสนุนการจัดตัง้ชมรมของพนักงานภายในของบริษัทฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ 

แลกเปลี่ยนองค์ความรูใ้นการกลุ่มพนักงาน ตลอดจนการจดักจิกรรมเชื่อมความสมัพนัธ์กบัองค์กรและชุมชน
ภายนอก 

(8) ส่งเสรมิให้พนักงานมคีุณภาพชวีติในการท างาน มคีวามปลอดภยั และอาชวีอนามยัที่ด ีตลอดจนจดัการดูแล
สถานทีท่ างานใหป้ลอดจากการใชส้ารเสพตดิและการดืม่แอลกอฮอล์ 

(9) รบัฟังความขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมชี่องทางให้
พนกังานสามารถแจง้เรือ่งสอ่ไปในทางผดิขอ้บงัคบัการท างาน ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าส ัง่ ประกาศ หรอืกฎหมายได้ 

(10) หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ทีไ่มเ่ป็นธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนกังาน 
(11) จดัให้พนักงานทุกคนรบัทราบนโยบายและสวสัดกิารทีพ่นกังานพึงไดร้บัโดยมคีู่มอืพนักงานซึง่ก าหนดระเบยีบ

ขอ้บงัคบัการท างาน คูม่อืประกนัสขุภาพแบบกลุ่ม การประกนัชวีติแบบกลุ่ม กองทุนส ารองเลี้ยงชพี เป็นตน้ 
(12) เปิดโอกาสใหพ้นักงานเสนอแนะหรอืรอ้งทุกขเ์กีย่วกบัการท างาน และก าหนดวธิกีารแกไ้ข เพื่อใหเ้กดิประโยชน์

แกทุ่กฝ่ายและสรา้งความสมัพนัธ์อนัดใีนการท างานรว่มกนั 
 

7.3 การปฏิบติัต่อลูกค้า 
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 นโยบาย : ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัติ่อลูกคา้ตามขอ้ปฏบิตัจิรยิธรรมธุรกจิ ที่บรษิทัก าหนดไว ้
    อย่างเครง่ครดั มุง่ม ัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ทีจ่ะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละ 
   บรกิารทีด่มีคีณุภาพ และยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพทีด่ี 
   และยัง่ยนื 

 แนวปฏิบติัท่ีดี 

(1) มุง่ม ัน่พฒันาคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเนื่อง  
(2) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกบัสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน

ขอ้เทจ็จรงิ 
(3) ใหก้ารรบัประกนัสนิคา้และบรกิารภายใต้เงื่อนไขเวลาทีเ่หมาะสม มรีะบบการรบัขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับสนิคา้และ

บรกิาร และด าเนินการอย่างดทีีส่ดุเพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัการตอบสนองอย่างรวดเรว็ 
(4) รกัษาความลบัของลูกคา้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มลูของลูกคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
(5) ปฎบิตัติามเงือ่นไขต่าง ๆ ทีม่ตี่อลูกคา้อย่างเครง่ครดั หากไมส่ามารถปฎบิตัไิดต้อ้งรบีแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหน้า

เพื่อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 

7.4 การปฏิบติัต่อคู่ค้า 

 นโยบาย : ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติ่อคูค่า้อย่างเป็นธรรม ไมเ่รยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์ 
  ใดๆ ทีไ่มช่อบธรรมจากคูค่า้ และหากปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดไมไ่ด ้ใหร้บีแจง้คูค่า้ใหท้ราบ 
  ล่วงหน้าเพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข  

 แนวปฏิบติัท่ีดี 

(1) ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ 
(2) ปฎบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ตี่อคูค่า้อย่างเครง่ครดั 
(3) รกัษาความลบัของคู่คา้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลของคู่คา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ตนเองและผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง 
(4) กรณีไมส่ามารถปฎิบตัติามเงื่อนไขได ้จะตอ้งรบีแจง้ใหคู้ค่า้ทราบล่วงหน้าเพื่อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 

7.5 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

 นโยบาย : ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ทางการคา้ ภายใตก้รอบกตกิาของการ 
   แขง่ขนัทีด่ ีและไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่มส่จุรติ 

  แนวปฏิบติัท่ีดี 
(1) ประพฤตปิฎบิตัภิายใตก้รอกกตกิาของการแขง่ขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม 
(2) ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม 
(3) ไมท่ าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา โจมตคีูแ่ขง่โดยปราศจากขอ้มลูความเป็นจรงิ 
(4) ไมก่ระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่นหรอืคูแ่ขง่ทางการคา้ 
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7.6 การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 

 นโยบาย :  ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ทางการคา้ ภายใตก้รอบกตกิาของการ 
   แขง่ขนัทีด่ ีและไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่มส่จุรติ 

  แนวปฏิบติัท่ีดี 
(1) รกัษาและปฎบิตัติามเงือ่นไขทีม่ตี่อเจ้าหนี้โดยเครง่ครดั ทัง้ในแงก่ารช าระคนื การดแูลหลกัทรพัย์ค ้าประกนั และ

เงือ่นไขอื่นๆ 
(2) รายงานฐานะทางการเงนิแกเ่จา้หนี้ตามขอ้ก าหนดในสญัญาเงนิกูอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น และเป็นไปตามหลกัการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
(3) รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฎิบตัิตามขอ้มูลผูกผนัในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว เพื่อไมใ่หเ้กดิการผดินดัช าระหนี้ 

7.7 การปฏิบติัต่อภาครฐั 

 นโยบาย :  ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนใหค้วามส าคญักบัภาครฐัซึง่ถอืเป็นหนึ่งในผูม้สีว่นไดเ้สยีของกลุ่ม 
   บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดแนวทางในการปฎบิตัติ่อภาครฐัในประเทศต่างๆ ทีเ่ขา้ไปลงทุนเพื่อ 
   หลกีเลีย่งการด าเนินการทีอ่าจสง่ผลต่อการกระท าทีไ่มเ่หมาะสม 

         แนวปฏิบติัท่ีดี 
(1) ด าเนินการอย่างถูกตอ้งตรงไปตรงมา เมือ่มกีารตดิต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานของรฐั 
(2) หลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที่ของรฐั หรอืสมาชกิครอบครวัของเจ้าหน้าที่ของรฐัในขณะที่เจ้าหน้าที่

ดงักล่าวมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัสญัญาทีท่ ากบัรฐั 
(3) การท าความรูจ้กัหรอืการสรา้งสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างภาครฐัและกลุ่มบรษิทัฯ ในขอบเขตทีเ่หมาะสมสามารถท าได ้

เชน่ การพบปะพูดคยุในทีส่าธารณะต่างๆ การแสดงความยนิดใีนวาระโอกาสเทศกาล หรอืตามประเพณีปฎบิตัิ 

7.8 การปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 นโยบาย :  ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัหิรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที่
   เกีย่วขอ้ง และรบัผดิชอบต่อสงัคม  คณุภาพชวีติ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิสง่เสริมการ
   ใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ แบ่งปันผลก าไรส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนและสรา้งสรรค์ชมุชนและ
   สงัคม รวมถงึใหค้วามร่วมมอื ชว่ยเหลอื สนบัสนุน และอาสาท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน
   และสงัคม  ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดขอ้พงึปฏบิตัสิ าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานเพื่อถอืปฏบิตัดิงันี้ 

  แนวปฏิบติัท่ีดี 
(1) ปลูกฝังจติส านึกในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ในหมูพ่นักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง

และจรงิจงั 
(2) อ านวยประโยชน์ต่อสงัคมทุกระดบั ทัง้ในระยะใกลห้รอืไกล 
(3) ใหก้ารสนบัสนุนการศกึษาแกเ่ยาวชน และกจิกรรมสาธารณประโยชน์แกช่มุชน 
(4) ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่กจิกรรมของทอ้งถิน่ โดยค านึงถงึความเหมาะสม

และประโยชน์ทีส่งัคมและชมุชนพงึจะไดร้บัอย่างยัง่ยนื 



แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน



แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

แนวคิดและวตัถุประสงค ์

กำรมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ส ำหรับบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีมีประชำชนเป็นผูถื้อหุ้น โดย
ระบบท่ีดีจะสำมำรถช่วยป้องกนั บริหำร จดักำรควำมเส่ียงหรือควำมเสียหำยต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย
ไดเ้ป็นอย่ำงดี ดงันั้นจึงเป็นหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรให้มัน่ใจว่ำ บริษทัมีระบบควบคุมภำยในท่ี
เหมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย วตัถุประสงค ์กฎหมำย ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยำ่ง
มีประสิทธิภำพ สำมำรถป้องกนัทรัพยสิ์น จำกกำรทุจริตเสียหำย รวมทั้งมีกำรจดัท ำบญัชีรำยงำนท่ีถูกตอ้งน่ำเช่ือถือ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดรั้บควำมร่วมมือเป็นอยำ่งดีจำกไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในกำรพฒันำแบบประเมิน 

ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษทัใชเ้ป็นแนวทำงในกำร
ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัดว้ยตนเอง 

แบบประเมินน้ีได้จัดท ำตำมแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภำคม 2556 และน ำมำปรับให้เขำ้ใจง่ำยข้ึน รวมทั้งเหมำะสมกบั
บริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค ำถำมหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบัแนวทำงของ COSO เดิม แต่ไดข้ยำยควำมแต่ละส่วน
ออกเป็นหลกักำรยอ่ยรวม 17 หลกักำร เพ่ือใหเ้ขำ้ใจและเห็นภำพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

กำรน ำไปใช ้

บริษทัควรใชแ้บบประเมินน้ีเป็นแนวทำงในกำรประเมินหรือทบทวนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในอยำ่งนอ้ยทุกปี 
และอำจมีกำรทบทวนเพ่ิมเติมหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั   กำรประเมิน
ดงักล่ำวควรผำ่นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัดว้ย เพ่ือใหเ้กิดกำรแลกเปล่ียนควำมเห็น
ใหมี้ควำมเขำ้ใจตรงกนั และสำมำรถก ำหนดแนวทำงปฏิบติัท่ีเหมำะสมกบับริษทัได ้

กำรตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรปฏิบติัจริง หำกประเมินแลว้พบวำ่ บริษทัยงัขำดกำรควบคุม
ภำยในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่วำ่จะเป็นกำรไม่มีระบบในเร่ืองนั้น หรือมีแลว้แต่ยงัไม่เหมำะสม) บริษทัควรอธิบำยเหตผุลและ
แนวทำงแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย 

1 เป็นคณะกรรมกำรร่วมของสถำบนัวิชำชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถำบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งสหรัฐอเมริกำ (AICPA)   สถำบนัผูต้รวจสอบภำยใน
สำกล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถำบนัผูบ้ริหำรกำรเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมำคมนกับญัชีแห่ง
สหรัฐอเมริกำ  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถำบนันกับญัชีเพื่อกำรบริหำร (Institute of  Management Accountants หรือ 
IMA) 



การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
1.1 คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรก ำหนดแนวทำง และมีกำร

ปฏิบั ติ ท่ี อยู่บนหลักควำม ซ่ือตรงและกำรรักษำ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน ท่ีครอบคลุมถึง 
1.1.1 กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีประจ ำวนั และกำรตดัสินใจใน

เร่ืองต่ำง ๆ 
1.1.2  กำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ ลูกคำ้ และบุคคลภำยนอก 

  คณะกรรมกำรและผู ้บริหำรของบริษัทให้

ควำมส ำคญักับเร่ืองดังกล่ำว ตำมท่ีระบุไวใ้น

น โยบ ำยก ำรก ำกับ ดู แล กิ จก ำร ท่ี ดี แล ะ

จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยท่ีส ำคญัของ

บริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำง

ร ะ บ บ  Intranet แ ล ะ  Website ข อ งบ ริ ษั ท

เพ่ือให้ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียฯ

สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำวได ้

 อำ้งอิงจำก
1) น โยบ ำยก ำรก ำกับ ดู แ ล กิ จก ำร ท่ี ดี แ ล ะ

จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง 21/12/2561 

2) นโยบำยท่ีส ำคัญของบริษัท  ฉบับปรับปรุง 

12/03/2561

1.2   มีข้อก ำหนดท่ีเป็นลำยลกัษณ์อักษรให้ผูบ้ริหำรและ
พนักงำนปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือตรงและรักษำ
จรรยำบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 
1.2.1   มี ข้อก ำหนด เก่ียวกับ จ ริยธรรม  (code o f 

conduct) ส ำหรับผู ้บ ริหำรและพนักงำน ท่ี
เหมำะสม 

1.2.2   มีขอ้ก ำหนดห้ำมผูบ้ริหำรและพนักงำนปฏิบัติ
ตนในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์กบักิจกำร ซ่ึงรวมถึงกำรห้ำมคอร์
รัปชนัอนัท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อองคก์ร2 

1.2.3   มีบทลงโทษ ท่ี เหมำะสมหำกมีกำรฝ่ ำฝืน
ขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 

1.2.4   มีกำรส่ือสำรขอ้ก ำหนดและบทลงโทษขำ้งตน้
ให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบ เช่น 

  บริษัทฯ ได้ส่ือสำรถึงคู่มือหลักกำร นโยบำย

ต่ำงๆ เพ่ือให้พนักงำนทั้งองค์กรรับทรำบตำม

ค ำช้ีแจงในขอ้ 1.1

2 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหเ้หมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทั 

304| รายงานประจําปี 2564 (56-1 One Report)



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
รวมอยู่ในกำรปฐมนิ เทศพนักงำนใหม่ ให้
พนักงำนลงนำม รับทรำบข้อก ำหนดและ
บทลงโทษเป็นประจ ำทุกปี  รวมทั้ ง มีกำร
เผยแพร่ Code of conduct ให้แก่พนักงำนและ
บุคคลภำยนอกไดรั้บทรำบ 

1.3 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติัตำม 
Code of Conduct 
1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลกำร
ปฏิบติั (compliance unit) 

1.3.2  กำรประเมินตนเองโดยผูบ้ริหำรและพนกังำน 
1.3.3  กำรประเมินโดยผู ้เช่ียวชำญท่ีเป็นอิสระจำก

ภำยนอกองคก์ร 

  บริษัทว่ำจ้ำง บริษัท บี เค ไอเอ แอนด์ ไอซี

จ ำกดั เพื่อท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน ประเมิน

และติดตำมผลกำรป ฏิบั ติตำม คู่ มื อหลัก

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ, นโยบำย

เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี, นโยบำย

เก่ี ย ว กั บ ก ำร ป้ อ งกัน ค ว ำม ขัด แ ย้งท ำง

ผลประโยชน์ดงักล่ำวดว้ยโดยไดจ้ดัท ำรำยงำน

ผ ล ก ำรต ร ว จ ส อบ ภ ำย ใน น ำ เส น อ ให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำไตรมำสละ

คร้ัง

 รวมทั้ งปัจจุบันได้มีแผนกตรวจสอบภำยใน

( In-House) เป็ น ห น่ ว ย ง ำน ก ล ำง ใน ก ำร

ประสำนงำน  ติดตำมประเด็น ท่ีตรวจพบ

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

ผู ้ บ ริ ห ำ ร ร ะ ดั บ สู ง  ผ่ ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

1.4 มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนด เก่ี ยวกับควำม ซ่ือตรงและกำร รักษ ำ
จรรยำบรรณ 
1.4.1  มีกระบวนกำรท่ีท ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำ

ฝืนไดภ้ำยในเวลำท่ีเหมำะสม 
1.4.2  มีกระบวนกำรท่ีท ำให้สำมำรถลงโทษหรือ

จัดกำรกับกำรฝ่ำฝืนได้อย่ำงเหมำะสม และ
ภำยในเวลำอนัควร 

1.4.3  มีกำรแกไ้ขกำรกระท ำท่ีขดัต่อหลกัควำมซ่ือตรง
และกำรรักษำจรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม และ
ภำยในเวลำอนัควร 

  บริษัทฯ ก ำหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองดังกล่ำว

อย่ ำง เป็ น ล ำยลักษ ณ์ อักษ ร  ได้ แ ก่  ก ำร

ตรวจสอบ กำรรำยงำนผู ้บังคับบัญชำ กำร

ก ำหนดมำตรกำรกำรด ำเนินกำร โดยระบุไวใ้น

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษทัฯ
 อำ้งอิงจำก

1) น โยบ ำยก ำรก ำกับ ดู แ ล กิ จก ำร ท่ี ดี แ ล ะ

จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง 21/12/2561 

 ในปี 2564 ฝ่ำยจดักำรไดมี้กำรร้องขอ ใหแ้ผนก

ตรวจสอบภำยใน (In-House) เขำ้ท ำกำรสอบ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ทำน บำงกิจกรรมในองค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่ำ 

กำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมกฏหมำย และ

นโยบำยท่ีก ำหนด 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการ

ควบคุมภายใน

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
2.1   มีกำรก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรแยกจำก

ฝ่ำยบ ริหำร โดยได้สงวนสิท ธ์ิอ ำนำจเฉพำะของ
คณะกรรมกำรไวอ้ยำ่งชดัเจน 

  บริษัทได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของ

คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณ ะกรรมก ำรบ ริห ำรค วำม เส่ี ย ง  แล ะ

คณะกรรมกำรบริหำร อย่ำงเป็นลำยลักษณ์

อกัษร และจดัท ำคู่มือก ำหนดอ ำนำจอนุมติัของ

คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรแต่ละระดับเป็น

ลำยลกัษณ์อกัษร
 อำ้งอิงจำก

1) น โยบ ำยก ำรก ำกับ ดู แ ล กิ จก ำร ท่ี ดี แ ล ะ

จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง 21/12/2561 

2) ร ะ เบี ย บ อ ำน ำจ อ นุ มั ติ  ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง 

02/04/2562

2.2   คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรและพนกังำน 

  คณะกรรมกำรบริษทัได้มีกำรพิจำรณำอนุมติั

เป้ำหมำยองค์กร รำยงำนทำงกำรเงิน และ

แผนงำนประจ ำปี โดยในกำรประชุมจะมีวำระ

ก ำกับ ดูแลติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจริง

เปรียบเทียบกบัเป้ำหมำย และรำยงำนทำงกำร

เงิน ในกำรประชุมทุกคร้ัง ซ่ึงคณะกรรมกำร

บริษัทได้มีกำรประชุมกันอย่ำงน้อย ไตรมำ

สละ1 คร้ัง โดยมีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุม

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย

2.3   คณะกรรมกำรก ำกับดูแลให้บริษัทก ำหนดบทบำท
หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรให้ถูกตอ้งตำม
กฎหมำย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบำทท่ีส ำคญัของ

  บริษทัมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ก ำกบัดูแลในเร่ืองดังกล่ำวและรำยงำนผลให้

คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบทุกรำยไตรมำส

เอกสารแนบ 4 หน้า 309 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู ้สอบบัญชี ผูต้รวจสอบ
ภำยใน และผูรั้บผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 

โดยก ำหน ดขอบ เขต  หน้ ำ ท่ี  และควำม

รับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ
 อำ้งอิงจำก

1) น โยบ ำยก ำรก ำกับ ดู แ ล กิ จก ำร ท่ี ดี แ ล ะ

จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง 21/12/2561 – 

กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2.4   คณะกรรมกำรเป็นผูมี้ควำมรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 
และมีควำมเช่ียวชำญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือ
สำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ช่ียวชำญในเร่ืองนั้นๆ ได ้

  คณะกรรมกำรของบริษทัมำจำกผูเ้ช่ียวชำญใน

หลำกหลำยอำชีพ เช่น อำจำรยป์ระจ ำภำควิชำ

บัญชี นักกฎหมำย ผู ้สอบบัญชีอนุญำต นัก

บัญ ชี นักบริหำร อดีตผู ้บ ริหำรหน่วยงำน

รำชกำรท่ีมีควำมรู้เก่ียวกบัธุรกิจ และกำรก ำกบั

กิจกำรท่ีดี เป็นตน้ ซ่ึงสำมำรถให้ค  ำแนะน ำท่ี

เป็นประโยชน์ต่อบริษทั

2.5   คณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระท่ีมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถน่ำเช่ือถือ และมีควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงแทจ้ริง เช่น ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์อ่ืนใด อันอำจมี
อิทธิพลต่อกำรใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำงเป็น
อิสระ ในจ ำนวนท่ีเหมำะสมเพียงพอ 

  บริษทัมีนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำร

ท่ีดีซ่ึงก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระไว้

ได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน

กลต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ซ่ึงบริษทัไดส้รรหำกรรมกำรอิสระให้เป็นไป

ตำมนโยบำยดงักล่ำว
 อำ้งอิงจำก

1) น โยบ ำยก ำรก ำกับ ดู แ ล กิ จก ำร ท่ี ดี แ ล ะ

จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง 21/12/2561 

2.6  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรพฒันำและปฏิบติัเร่ืองกำร
ควบคุมภำยในในองค์กร ซ่ึงครอบคลุมทั้ งกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำมเส่ียง 
กิจกรรมกำรควบคุม ขอ้มูลและกำรส่ือสำร และกำร
ติดตำม 

  บริษทัมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน

(Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน

(Internal Audit) และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ี

เหมำะสมและมีประสิทธิผล ซ่ึงคณะกรรมกำร

ตรวจสอบมีกำรรำยงำนผลให้คณะกรรมกำร

บริษทัรับทรำบทุกไตรมำส
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผดิชอบที่เหมาะสมเพ่ือให้

องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
3.1  ผูบ้ริหำรระดบัสูงก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รท่ีสนบัสนุน

กำรบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจำรณำถึง
ควำมเหมำะสมทั้งทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำร
จัดให้มีกำรควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น 
แบ่งแยกหน้ำท่ีในส่วนงำนท่ีส ำคัญ ซ่ึงท ำให้เกิดกำร
ตรวจสอบถ่วงดุลระหวำ่งกนั มีงำนตรวจสอบภำยในท่ี
ข้ึนตรงกบักรรมกำรตรวจสอบ และมีสำยกำรรำยงำนท่ี
ชดัเจน เป็นตน้ 

  ผูบ้ริหำรระดบัสูงไดจ้ดัท ำผงัโครงสร้ำงองคก์ร

และได้น ำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริษทัพิจำรณำอนุมติั ซ่ึงได้ก ำหนดให้มีกำร

แบ่งแยกหนำ้ท่ีอยำ่งเหมำะสมแลว้

3.2   ผูบ้ริหำรระดับสูงก ำหนดสำยกำรงำนในบริษัท โดย
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมระหว่ำงคณะกรรมกำร
บริษทั ผูบ้ริหำรระดบัสูง ผูบ้ริหำร และพนกังำน 

  บริษัทก ำหนดให้มีกำรรำยงำนตำมสำยกำร

บงัคบับญัชำในโครงสร้ำงองคก์ร รวมถึงระบุ

สำยกำรบังคับบัญชำไว้ใน  เอกสำร  Job

Description ของทุกต ำแหน่งเป็นลำยลักษณ์

อกัษร

3.3   มีกำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกดัอ ำนำจหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบอยำ่งเหมำะสมระหวำ่งคณะกรรมกำร
บริษทั ผูบ้ริหำรระดบัสูง ผูบ้ริหำร และพนกังำน 

  บริษทัก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำม

รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  และ

มอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบให้แก่

ก ร ร ม ก ำร แ ล ะ ผู ้ บ ริ ห ำ ร ใน ท่ี ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 17

มีนำคม 2559 นอกจำกน้ีไดร้ะบุขอบเขตอ ำนำจ

หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

บริหำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง ในคู่มืออ ำนำจอนุมติั

และอ ำนำจด ำเนินกำร ซ่ึงไดผ้่ำนกำรอนุมติัใน

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแลว้ รวมถึงมี

กำรก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของทุก

ต ำแหน่งงำนอยำ่งชดัเจน

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
4.1   บริษทัมีนโยบำยและวธีิกำรปฏิบติัเพื่อจดัหำ พฒันำ และ

รักษำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้และควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม  
  บริษัทได้ก ำหนดให้มีกระบวนกำรสรรหำ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิบติั
นั้นอยำ่งสม ่ำเสมอ 

คัด เลือกพนักงำนตำม คุณสมบั ติ ใน  Job 

Specification ซ่ึงก ำหนดไวใ้นเอกสำร Job 

Description และไดจ้ดัท ำแผนพฒันำบุคคล ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของพนักงำนและ

ควำมตอ้งกำรของบริษทั และก ำหนดเป้ำหมำย

ในกำรพฒันำบุคคลำอย่ำงเป็นมำตรฐำนและ

ทนัเหตุกำรณ์ 

4.2   บริษทัมีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กำรให้
แรงจูงใจหรือรำงวลัต่อบุคลำกรท่ีมีผลกำรปฏิบติังำนดี 
และกำรจดักำรต่อบุคลำกรท่ีมีผลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย 
รวมถึง กำรส่ือสำรกระบวนกำรเหล่ำน้ีให้ผูบ้ริหำรและ
พนกังำนทรำบ 

  บริษัทมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

พนกังำนประจ ำปีทุก 6 เดือน และใชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนต ำแหน่ง กำรปรับ

เงินเดือน กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ (โบนัส)

รวมถึงใชใ้นกำรจดัท ำแผนฝึกอบรมพนักงำน

ดว้ย

4.3   บริษัทมีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำหรือเตรียมพร้อม
ส ำหรับกำรขำดบุคลำกรท่ีมีควำมรู้และควำมสำมำรถท่ี
เหมำะสมอยำ่งทนัเวลำ 

  บริษัทฯได้มีกำรพัฒนำให้พนักงำนสำมำรถ

ท ำงำนทดแทนกันได้ รวมถึงมีแผนพัฒนำ

ผูบ้ริหำรเพ่ือสืบทอดต ำแหน่งงำน (Succession

Plan)

4.4   บริษทัมีกระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรักษำผูบ้ริหำร
และพนักงำนทุกคน เช่น  กำรจัดระบบ ท่ีป รึกษำ 
(mentoring) และกำรฝึกอบรม 

  ตำมควำมเห็นท่ีระบุในขอ้ 4.1 และ 4.2

4.5  บริษทัมีแผนและกระบวนกำรสรรหำผูสื้บทอดต ำแหน่ง 
(succession plan) ท่ีส ำคญั 

  ตำมควำมเห็นท่ีระบุในขอ้ 4.3

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

5.1  คณะกรรมกำรและผู ้บริหำรมีกระบวนกำรและกำร

ส่ือสำรเชิงบงัคบัใหบุ้คลำกรทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่อ

กำรควบคุมภำยใน และจัดให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข

กระบวนกำรปฏิบติัในกรณีท่ีจ ำเป็น 

  บริษัทได้ส่ือสำรให้พนักงำนตระหนักตำม

ระบบกำรควบคุมภำยใน โดยส่ือสำรผ่ำนกำร

ประชุมผู ้บริหำรและพนักงำน รวมถึงมีกำร

ว่ำจ้ำงผู ้ตรวจสอบภำยในจำกภำยนอก เพ่ือ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ตรวจสอบและประเมินกำรปฏิบัติงำนของ

พนักงำน ให้เป็นไปตำมระบบกำรควบคุม

ภำยในท่ีบริษทัก ำหนด 

5.2   คณะกรรมกำรและผู ้บ ริหำรก ำหนดตัวช้ีวดัผลกำร

ปฏิบัติงำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ และกำรให้รำงวัล ท่ี

เหมำะสม โดยพิจำรณำทั้งเร่ืองกำรปฏิบติัตำม Code of 

Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยำวของ

บริษทั 

  บริษทัได้ก ำหนดตวัช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำนไว้

ในเอกสำร Job Description ทุกต ำแหน่งงำน

โดยให้พนักงำนทุกคนไดรั้บทรำบและมีกำร

น ำตัวช้ีวดัดังกล่ำวมำใช้ในกำรประเมินผล

พนกังำน

5.3   คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้

รำงวลัอย่ำงต่อเน่ืองโดยเน้นให้สำมำรถเช่ือมโยงกับ

ควำมส ำเร็จของหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุม

ภำยในดว้ย 

  บริษทัมีกำรก ำหนดตวัช้ีวดักำรปฏิบติังำน (KPI) 

เพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน

ประจ ำปี  และใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร

พิจำรณำเล่ือนต ำแหน่ง กำรปรับเงินเดือน กำร

จ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ (โบนสั)

5.4  คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรไดพิ้จำรณำไม่ใหมี้กำรสร้ำง

แรงกดดนัท่ีมำกเกินไปในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของบุคลำกร

แต่ละคน 

  ฝ่ ำยจัด กำร  ได้ก ำห นดให้ มี ก ำรป ระ ชุม

Operation Meeting ป ร ะ จ ำ เ ดื อ น  เพื่ อ ใ ห้

ผู ้บ ริห ำร และห น่วยงำน  รำยงำนผลกำร

ปฏิบติังำน และรับทรำบปัญหำกำรปฏิบติังำน

เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ และแนวทำงกำรบริหำร

จดักำร
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การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ

บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
6.1   บริษทัสำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป และเหมำะสมกบัธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดง
ได้ว่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงิน มีตัวตนจริง 
ครบถว้น แสดงถึงสิทธิหรือภำระผูกพนัของบริษทัได้
ถูกตอ้ง มีมูลค่ำเหมำะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น 
ถูกตอ้ง 

  รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทแสดงรำยกำร

ถูกต้องตรงตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรอง

โดยทั่วไป และเหมำะสมกับธุรกิจผ่ำนกำร

ตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญำตของ

บ ริ ษั ท  โ ด ย ร ำ ย ง ำน ผ่ ำน ก ำร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษทัต่อไป

6.2  บริษทัก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงิน โดย
พิจำรณำถึงปัจจยัท่ีส ำคญั เช่น ผูใ้ชร้ำยงำนทำงกำรเงิน 
ขนำดของรำยกำร แนวโนม้ของธุรกิจ 

  ตำมควำมเห็นท่ีระบุในขอ้ 6.1

6.3  รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัสะท้อนถึงกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งแทจ้ริง 

  ตำมควำมเห็นท่ีระบุในขอ้ 6.1

6.4  คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
อนุมัติและส่ือสำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงให้
ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบติั จน
เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

  บริษทัจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

โดยมีขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำร

บริหำรควำมเส่ียงโดยรวมขององคก์ร

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

7.1  บริษทัระบุควำมเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อ

กำรด ำเนินธุรกิจทั้ งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ำยงำน 

และหนำ้ท่ีงำนต่ำงๆ 

  บริษทัไดจ้ดัท ำ Enterprise Risk Management

โดยได้ระบุปัจจัยเส่ียง สำเหตุของควำมเส่ียง

ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน และวิธีกำรจัดกำร

ควำมเสียง/กำรควบคุมภำยใน ทั้งระดบัองคก์ร

หน่วยธุรกิจ ฝ่ำยงำน และหนำ้ท่ีงำนต่ำงๆ

7.2   บริษทัวิเครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภทท่ีอำจเกิดจำกทั้ ง
ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกองค์กร ซ่ึงรวมถึงควำม
เส่ียงดำ้นกลยทุธ์ กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนกำรปฏิบติั
ตำมกฎเกณฑ ์และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

  ตำมควำมเห็นท่ีระบุในขอ้ 7.1
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
7.3   ผูบ้ริหำรทุกระดบัมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเส่ียง   ในกำรจัดท ำควำม เส่ียงองค์กร ผู ้บ ริห ำร

ระดบัสูง และผูบ้ริหำรของแต่ละหน่วยงำนได้

ร่วมกันวิเครำะห์ควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีอำจเกิด

ผลกระทบต่อบริษทั

7.4   บริษัทได้ประเมินควำมส ำคัญของควำมเส่ียง โดย
พิจำรณำทั้งโอกำสเกิดเหตุกำรณ์ และผลกระทบท่ีอำจ
เกิดข้ึน  

  ตำมควำมเห็นท่ีระบุในขอ้ 7.1

7.5   บริษทัมีมำตรกำรและแผนปฏิบติังำนเพื่อจดักำรควำม
เส่ี ย ง  โด ยอ ำจ เป็ น ก ำร ยอ ม รับ ค ว ำม เ ส่ี ย งนั้ น 
(acceptance) กำรลดควำม เส่ียง (reduction) กำร
หลีกเล่ียงควำมเส่ียง (avoidance) หรือกำรร่วมรับควำม
เส่ียง (sharing) 

  บริษทัมีกำรจดัประชุม Executive Committee

(Ex-Com) เป็นรำยไตรมำส เพื่อประเมินควำม

เส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้ งภำยใน

และภำยนอกว่ำมีปัจจยัใดบ้ำงท่ีส่งผลกระทบ

บริษทัในช่วงระยะเวลำสั้นและระยะยำว ทั้งน้ี

ทำงผูบ้ริหำรระดบัสูงและผูบ้ริหำรระดบัฝ่ำยท่ี

เก่ียวข้องจะหำรือถึงแนวทำงกำรแก้ไข กำร

ปรับตวัให้เป็นไปตำมสภำวะตลำด และปัจจยั

เส่ียงต่ำงๆ ซ่ึงมีกำรประเมินทั้ งโอกำสท่ีจะ

เกิดข้ึน และผลกระทบท่ีอำจส่งผลต่อภำพรวม

ธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดสรร

ทรัพยำกรของบริษทัฯใหเ้หมำะสม และวธีิกำร

หรือกลยุทธ์ในกำรลดควำมเส่ียงเหล่ำนั้ นได้

อยำ่งเหมำะสม และทนัท่วงที

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

8.1   บริษัทประเมินโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริต ข้ึนโดย

ครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น กำรจดัท ำรำยงำน

ทำงกำรเงินเท็จ กำรท ำให้สูญเสียทรัพยสิ์น กำรคอร์รัป

ชนั กำรท่ีผูบ้ริหำรสำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน 

(Management Override of Internal Controls) กำร

เปล่ียนแปลงขอ้มูลในรำยงำนท่ีส ำคญั กำรไดม้ำหรือใช้

ไปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  บริษทัได้ว่ำจำ้งให้ผูส้อบบัญชีอนุญำตบริษทั

สอบทำนรำยกำรทำงกำรเงิน ประจ ำไตรมำส

ซ่ึงผูส้อบบญัชีอนุญำตฯ ไดต้รวจสอบรำยกำร

บญัชีท่ีส ำคญั  และไดว้ำ่จำ้งผูต้รวจสอบภำยใน

ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกมำตรวจสอบควำม

เพียงพอของกำรควบคุมภำยใน โดยไดร้ำยงำน

ผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ผำ่นกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8.2   บริษัทได้ทบทวนเป้ ำหมำยกำรปฏิบั ติ งำนอย่ำง
รอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็นไปไดข้องเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดแลว้ รวมทั้งไดพิ้จำรณำควำมสมเหตุสมผลของ
กำรใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังำนแลว้ดว้ยวำ่ 
ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนักงำนกระท ำไม่เหมำะสม 
เช่น ไม่ตั้งเป้ำหมำยยอดขำยของบริษทัไวสู้งเกินควำม
เป็นจริง จนท ำให้เกิดแรงจูงใจในกำรตกแต่งตัวเลข
ยอดขำย เป็นตน้ 

  บริษทัมีกำรทบทวนเป้ำหมำยและงบประมำณ

ใน ก ำ ร ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ ใ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมกำรบริษทัทุกไตรมำส

8.3  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบถำม
ผูบ้ริหำรเก่ียวกบัโอกำสในกำรเกิดทุจริต และมำตรกำร
ท่ีบริษทัด ำเนินกำรเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขกำรทุจริต 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ท ำกำรสอบถำม

และตั้งขอ้สังเกตุ รำยกำรท่ีมีนยัส ำคญั จำกกำร

ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน จำกผูส้อบบญัชี

อนุญำต และรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบ

ควบคุมภำยใน ในกำรประชุมคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ โดยมีกำรบันทึกกำรตั้ งข้อสังเกต

ในรำยกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

8.4  บริษัทได้ส่ือสำรให้พนักงำนทุกคนเขำ้ใจและปฏิบัติ
ตำมนโยบำยและแนวปฏิบติัท่ีก ำหนดไว ้

  บริษทัไดจ้ดัท ำขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนซ่ึง

ได้ประกำศให้พนักงำนทรำบถึงหลักเกณฑ์

ขอ้บงัคบัและบทลงโทษ
 อำ้งอิงจำก

1) นโยบำยท่ีส ำคัญของบริษัท ฉบับปรับปรุง 

12/03/2561

2) ข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำน ฉบับปรับปรุง 

20/07/2563

9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

9.1  บริษทัประเมินกำรเปล่ียนแปลงปัจจยัภำยนอกองค์กร 

ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำรควบคุม

ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนด

มำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงนั้ นอย่ำง

เพียงพอแลว้ 

  บริษทัมีกำรประเมินควำมเส่ียงขององค์กรทั้ ง

จำกปัจจยัภำยในและภำยนอกองคก์ร ซ่ึงอำจมี

ผลกระทบต่ อก ำรด ำ เนิ น ธุ ร กิ จ  โด ยได้

ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีอำจเกิด
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ผลกระทบต่อบริษทัและโอกำสเกิดควำมเส่ียง

นั้น 

9.2  บริษทัประเมินกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกิจท่ี
อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน 
และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงนั้นอยำ่งเพียงพอแลว้ 

  ตำมควำมเห็นท่ีระบุในขอ้ 9.1

9.3  บริษัทประเมินกำรเปล่ียนแปลงผู ้น ำองค์กรท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และ
รำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงนั้นอยำ่งเพียงพอแลว้ 

  บริษัทได้ก ำหนดเป้ำหมำย นโยบำย และ

แผนงำนในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชัดเจน โดยมี

ผูบ้ริหำรระดบัสูงเป็นผูน้ ำเป้ำหมำย นโยบำย

ไปสู่กำรปฏิบัติให้ เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ี

ก ำหนด  รวมถึงก ำหนดแผนบริหำรควำม

ต่ อ เน่ื อ งท ำง ธุ ร กิ จ  (BCP) และน โยบ ำย

แผนกำรสืบทอดทำงต ำแหน่ง (Succession

Plan)

การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Control Activities) 

10. องค์กรมมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ
10.1  มำตรกำรควบคุมของบริษทัมีควำมเหมำะสมกบัควำม

เส่ี ย ง  แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ เฉ พ ำ ะ ข อ ง อ ง ค์ ก ร  เ ช่ น 
สภำพแวดล้อม ควำมซับซ้อนของงำน ลักษณะงำน 
ขอบเขต กำรด ำเนินงำน รวมถึงลกัษณะเฉพำะอ่ืนๆ 

  บริษทัได้ก ำหนดกระบวนกำรควบคุมภำยใน

ระดับองค์กร และกระบวนกำรย่อยท่ีส ำคัญ

ต่ำงๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ

และสภำพแวดลอ้มกำรควบคุมของบริษทั โดย

ก ำหนดให้มีกำรทบทวนคู่มือ และแนวปฏิบติั

อย่ำงสม ่ำเสมอ และสอบทำนกำรปฏิบัติงำน

โดยผูต้รวจสอบภำยใน เพื่อประเมินระบบกำร

ควบคุมภำยใน และก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนมี

ประสิทธภำพ ประสิทธิผลท่ีดีภำยในองคก์ร

10.2  บริษัทมีมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีก ำหนดเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำง

  บริษทัจดัท ำคู่มืออ ำนำจอนุมติั (Authorization
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เหมำะสม เช่น มีนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำน
เก่ียวกบัธุรกรรมดำ้นกำรเงิน กำรจดัซ้ือ และกำรบริหำร
ทั่วไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และ
ล ำดบัชั้นกำรอนุมติัของผูบ้ริหำรในแต่ละระดบัไวอ้ยำ่ง
ชดัเจน รัดกุม เพ่ือให้สำมำรถป้องกนักำรทุจริตได ้เช่น 
มีกำรก ำหนดขนำดวงเงินและอ ำนำจอนุมัติของ
ผูบ้ริหำรแต่ละระดับ ขั้นตอนในกำรอนุมติัโครงกำร
ลงทุน ขั้นตอนกำรจดัซ้ือและวิธีกำรคดัเลือกผูข้ำย กำร
บันทึกขอ้มูลรำยละเอียดกำรตดัสินใจจัดซ้ือ ขั้นตอน
กำรเบิกจ่ำยวสัดุอุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้เคร่ืองมือ
ต่ำงๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัให้มีกระบวนกำรส ำหรับกรณี
ต่ำงๆ ดงัน้ี 
10.2.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผูถื้อหุ้นรำย

ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดังกล่ำว รวมทั้ งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและสอบทำน
กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั หรือรำยกำรท่ีอำจ
มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทั้งมีกำร
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

10.2.2  กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท ำสญัญำกบั
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผูกพนับริษัท
ในระยะยำวไปแลว้ เช่น กำรท ำสัญญำซ้ือขำย
สินคำ้ กำรให้กู้ยืม กำรค ้ ำประกัน บริษัทได้
ติดตำมให้มัน่ใจแลว้ว่ำ มีกำรปฏิบัติเป็นไป
ตำมเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลำท่ีมี
ผลผูกพนับริษทั เช่น ติดตำมกำรช ำระคืนหน้ี
ต ำมก ำห น ด  ห รือ มี ก ำรทบท วนควำม
เหมำะสมของสญัญำ เป็นตน้ 

manual) ซ่ึงก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจในกำร

อนุมติักำรท ำรำยกำรของผูบ้ริหำรระดบัต่ำงๆ

อยำ่งชดัเจน ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีส ำคญัใน

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และส่ือสำรให้

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทรำบและน ำไปใช้

ตรวจสอบก่อนกำรท ำธุรกรรม 

 บริษทัมีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อ

หุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว รวมถึงบุคคลท่ี

เก่ียวโยงกนั รวมถึงมีกำรก ำหนดนโยบำย

กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นลำยลกัษณ์

อกัษร และไดรั้บกำรพิจำรณำอนุมติัจำกท่ี

ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
 อำ้งอิงจำก

1) น โยบ ำยก ำรก ำกับ ดู แ ล กิ จก ำร ท่ี ดี แ ล ะ

จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง 21/12/2561 

2) นโยบำยท่ีส ำคัญของบริษัท ฉบับปรับปรุง 

12/03/2561

3) ร ะ เบี ย บ อ ำน ำจ อ นุ มั ติ  ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง 

02/04/2562

4) รำยงำนรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดข้ึนประจ ำปี

2564 

10.3  บริษทัก ำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำย
อย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคุมแบบ Manual และ 
Automated หรือกำรควบคุมแบบป้องกนัและติดตำม 

  บริษัทออกแบบระบบควบคุมภำยในโดย

ก ำหนดเป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนกำรปฏิบติังำน

ในระดบัองคก์รและจดัท ำเป็นคู่มือปฏิบติังำน

10.4  บริษทัก ำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในในทุกระดบัของ
องค์กร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สำยงำน 
ฝ่ำยงำน แผนก หรือกระบวนกำร 

  บริษทัก ำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในทุกระดบั

ขององค์กร โดยกำรจัดท ำนโยบำย ระเบียบ

ปฏิบติั และคู่มือกำรปฏิบติังำนให้ผูป้ฏิบติังำน
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ทุกระดบัยึดถือปฏิบติั ซ่ึงทุกรำยกำรกิจกรรม 

จะไดรั้บกำรอนุมติั และด ำเนินกำร ตำมอ ำนำจ

ท่ีบริษทัก ำหนด 

10.5  บริษทัมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในงำน 3 
ด้ำนต่อไปน้ีออกจำกกันโดยเด็ดขำด เพ่ือเป็นกำร
ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่ำวคือ  

(1) หนำ้ท่ีอนุมติั
(2) หนำ้ท่ีบนัทึกรำยกำรบญัชีและขอ้มูลสำรสนเทศ
และ
(3) หนำ้ท่ีในกำรดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น

  บริษัทแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบงำน 3

ด้ำน  ออกจำกกันอย่ำงชัด เจน  โดยแต่ละ

หน่วยงำนมีกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมัติ ท่ี

แตกต่ำงกันตำมลักษณะหน้ำท่ี ทั้ งหน้ำท่ีใน

กำรบนัทึกรำยกำรบญัชี กำรจดัเก็บจดัท ำขอ้มูล

สำรสนเทศ และหน้ำท่ีในกำรดูแลจัดเก็บ

ทรัพย์สิน  ทั้ ง น้ีนโยบำยของบ ริษัทจะไม่

มอบหมำยงำนใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงมีอ ำนำจ

กระท ำกำรได้ตั้ งแต่ต้นกระบวนกำรจนจบ

กระบวนกำร ต้องมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ี กำร

สอบยนัควำมถูกต้อง (Checks & Balances)

อยำ่งเหมำะสม

11. อ ง ค์ ก ร เลื อ ก แ ล ะ พั ฒ น ากิ จ ก ร ร ม ก าร ค ว บ คุ ม ทั่ ว ไป ด้ ว ย ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี  เ พ่ื อ ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น

การบรรลุวตัถุประสงค์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
11.1  บริษัทควรก ำหนดควำมเก่ียวข้องกันระหว่ำงกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวนกำรปฏิบติังำนและ
กำรควบคุมทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

  บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยระบบงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ซ่ึงระบุแนวทำงปฏิบั ติงำน ท่ี

เก่ียวข้องกับกระบวนกำรต่ ำงๆ  และกำร

ควบคุมทั่วไปของระบบสำรสนเทศ และ

ส่ือสำรให้พนักงำนทุกคนรับทรำบผ่ำนระบบ

Intranet
 อำ้งอิงจำก

1) นโยบำยระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบบั

ลงนำม 12/05/2564

11.2  บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ของระบบเทคโนโลยใีหมี้ควำมเหมำะสม 

  บริษทัมอบหมำยแผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ

รับผิดชอบเร่ืองดงักล่ำว โดยจดัหำ กำรติดตั้ง
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ระบบงำนต่ำงๆ กำรดูแลระบบเครือข่ำย เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส ำเร็จรูป และอุปกรณ์

ต่อพ่วงอ่ืนๆ ท่ี เพียงพอเหมำะสมกับกำร

ด ำเนินงำนในปัจจุบนั  

11.3  บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมดำ้นควำมปลอดภยัของ
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ควำมเหมำะสม 

  บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยระบบงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยระบุ

ถึงกำรควบคุมควำมปลอดภัยของระบบ

สำรสนเทศ และส่ือสำรให้พนักงำนทุกคน

รับทรำบผำ่นระบบ Intranet
 อำ้งอิงจำก

1) นโยบำยระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบบั

ลงนำม 12/05/2564 

11.4  บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรไดม้ำ กำร
พฒันำ และกำรบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีให้มีควำม
เหมำะสม 

  ตำมควำมเห็นท่ีระบุในขอ้ 11.3

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายที่

ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
12.1  บริษทัมีนโยบำยท่ีรัดกุมเพื่อติดตำมให้กำรท ำธุรกรรม

ของผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู ้บริหำร หรือผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว ตอ้งผำ่นขั้นตอนกำรอนุมติั
ท่ีก ำหนด เช่น ขอ้บังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส ำนกังำน ฯลฯ 
เพ่ือป้องกันกำรหำโอกำสหรือน ำผลประโยชน์ของ
บริษทัไปใชส่้วนตวั 

  บริษทัฯไดมี้กำรก ำหนดคู่มือหลกัจรรยำบรรณ

ในกำรด ำเนินธุรกิจ, นโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดี นโยบำยเก่ียวกับกำรป้องกัน

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยใหฝ่้ำยบญัชี

จดัท ำรำยกำรเก่ียวโยงและน ำเสนอในท่ีประชุม

คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกคร้ัง เพ่ือเป็นไป

ตำมเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย

 อำ้งอิงจำก

1) น โยบ ำยก ำรก ำกับ ดู แ ล กิ จก ำร ท่ี ดี แ ล ะ

จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง 21/12/2561 

2) นโยบำยท่ีส ำคัญของบริษัท ฉบับปรับปรุง 
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12/03/2561 

12.2  บริษัทมีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรม

กระท ำโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น 

  ตำมควำมเห็นท่ีระบุไวใ้นขอ้ 12.1

12.3  บริษัทมีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรม

ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส ำคัญ และ

พิจำรณำโดยถือ เสมือน เป็นรำยกำรท่ีกระท ำกับ

บุคคลภำยนอก (at arms’ length basis) 

  ตำมควำมเห็นท่ีระบุไวใ้นขอ้ 12.1

12.4  บริษทัมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งก ำหนดแนวทำงให้

บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร ใน

บริษทัย่อยหรือร่วมนั้นถือปฏิบติั (หากบริษัทไม่มีเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

  บริษัทได้มีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยำ่ง

สม ่ำเสมอตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลบริษัท

ยอ่ยและบริษทัร่วม รวมถึงก ำหนดหนำ้ท่ีควำม

รับผิดชอบในขั้นตอนปฏิบติังำนของพนกังำน

ให้สอดคล้องกับบริษัทฯ เพ่ือให้มีแนวทำง

ปฏิบติัเดียวกนั
 อำ้งอิงจำก

1) น โยบ ำยก ำรก ำกับ ดู แ ล กิ จก ำร ท่ี ดี แ ล ะ

จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง 21/12/2561 

12.5  บริษัทก ำหนดหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรน ำ

นโยบำยและกระบวนกำรไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหำรและ

พนกังำน 

  บริษทัฯมีกำรระบุหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ

ผู ้บริหำรและพนักงำนทุกต ำแหน่งเป็นลำย

ลกัษณ์อักษร นอกจำกน้ีมีกำรใช้ตัวช้ีวดัจำก

หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของพนกังำนแต่ละ

ต ำแหน่งในแบบประเมินผลพนกังำนประจ ำปี

ดว้ย

12.6  นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติของบริษทัไดรั้บกำร

น ำไป ใช้ ใน เวล ำ ท่ี เห ม ำะสม โดย บุ ค ล ำกร ท่ี มี

ควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแกไ้ข

ขอ้ผิดพลำดในกำรปฏิบติังำน 

  บริษัท  มีกำรก ำหนดให้ทบทวนคู่ มือกำร

ปฏิบัติงำนประจ ำปี ร่วมถึงมีกำรประชุมร่วม

ระหว่ำงพนักงำนและผูบ้ริหำรในแต่ละระดบั

เ พ่ื อ ก ำ กั บ ดู แ ล แ ล ะ ส่ื อ ส ำร น โ ย บ ำ ย

กระบวนกำรป ฏิบั ติของบ ริษัทฯ  รวมถึง

กระบ วนกำรแก้ไขข้อผิ ดพ ลำด ใน กำร

ปฏิบติังำนในท่ีประชุมดว้ย
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12.7  บริษทัทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติให้มี

ควำมเหมำะสมอยูเ่สมอ 

  ตำมควำมเห็นท่ีระบุไวใ้นขอ้ 12.6

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมคุีณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
13.1  บริษทัก ำหนดขอ้มูลท่ีตอ้งกำรใชใ้นกำรด ำเนินงำน ทั้ง

ขอ้มูลจำกภำยในและภำยนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภำพและ
เก่ียวขอ้งต่องำน 

  บริษทัมีกำรก ำหนดขอ้มูลท่ีตอ้งกำรใชใ้นกำร

บริหำรท่ีมีคุณภำพ และเป็นขอ้มูลท่ีมีกำรสอบ

ทำนควำมถูกตอ้งแลว้ รวมถึง

13.2  บริษัทพิจำรณำทั้ งต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
รวมถึงปริมำณและควำมถูกตอ้งของขอ้มูล 

  บริษทัด ำเนินกำรรวบรวมและพิจำรณำขอ้มูลท่ี

ส ำคญั โดยค ำนึงถึงควำมถูกตอ้ง ควำมเพียงพอ

ควำมจ ำเป็น และผลประโยชน์ ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับจำกข้อมูลดังกล่ำวท่ี มีต่อเร่ืองท่ีต้อง

พิจำรณำ รวมถึงกำรพิจำรณำต้นทุนในกำร

จดัหำขอ้มูลดงักล่ำวประกอบดว้ย

13.3  บริษทัด ำเนินกำรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรมีขอ้มูลท่ีส ำคญั
อยำ่งเพียงพอส ำหรับใชป้ระกอบกำรตดัสินใจ ตวัอยำ่ง
ข้อมูลท่ีส ำคัญ เช่น รำยละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้
พิจำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทำงเลือกต่ำงๆ 

  บริษัทมอบหมำยให้ห น่วยงำนต้น เร่ืองท่ี

เก่ียวข้องเป็นผู ้รับผิดชอบในกำรรวบรวม

ข้อมูลท่ีส ำคัญ และวิเครำะห์ข้อมูลในด้ำน

ต่ำงๆ เพื่อให้คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรใช้

ขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำอนุมติัเร่ืองต่ำงๆ

13.4  บริษทัด ำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษทัไดรั้บหนงัสือ
นัดประชุมหรือเอกสำรประกอบกำรประชุมท่ีระบุ
ขอ้มูลท่ีจ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำร
ประชุมล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ยภำยในระยะเวลำขั้นต ่ำตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

  เลขำนุกำรบริษทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ชุดย่อย จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำร

ประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วนั เพื่อให้กรรมกำร

ไดรั้บขอ้มูลก่อนกำรประชุมล่วงหนำ้

13.5  บ ริษัท ด ำ เนิ น ก ำร เพื่ อ ให้ ร ำยง ำน ก ำรป ระ ชุ ม
คณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควร เพื่อให้สำมำรถ
ตรวจสอบยอ้นหลังเก่ียวกับควำมเหมำะสมในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำรบันทึก

  เลขำนุกำรบริษทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ชุดย่อย มีหน้ำท่ีจดบันทึกและจัดท ำรำยงำน

ก ำร ป ร ะ ชุ ม คณ ะก ร ร ม ก ำร บ ริ ษั ท ซ่ึ ง
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ขอ้ซกัถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตของ
กรรมกำรในเร่ืองท่ีพิจำรณำ ควำมเห็นของกรรมกำร
รำยท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

ประกอบดว้ยรำยละเอียดเร่ืองท่ีพิจำรณำ เร่ือง

อ นุ มั ติ  ข้ อ ซั ก ถ ำม  แ ล ะค ว ำม เห็ น ข อ ง

คณะกรรมกำร รวมถึงมติกำรประชุมในแต่ละ

วำระกำรประชุม  

13.6  บริษทัมีกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
13.6.1  มีกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญไวอ้ย่ำงครบถว้น

เป็นหมวดหมู่ 
13.6.2  กรณี ท่ี ได้ รับ แจ้งจ ำกผู ้สอบบัญ ชีห รือผู ้

ตรวจสอบภำยในว่ำมีข้อบกพร่องในกำร
ควบคุมภำยใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้น
อยำ่งครบถว้นแลว้ 

  บริษัทมอบหมำยให้หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ

จดัท ำ/จดัเก็บเอกสำรส ำคญัให้เป็นระบบและ

ปลอดภยั กรณีไดรั้บแจง้จำกผูต้รวจสอบบญัชี

หรือผูต้รวจสอบภำยในว่ำ มีข้อบกพร่องใน

กำรควบคุมภำยในโดยกำรติดตำมผลกำร

ตรวจสอบ โดยแผนกตรวจสอบภำยในของ

บ ริษัท  จะป ระสำน งำน  และ ติดต ำมให้

หน่วยงำนด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องนั้ น

ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการ

สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
14.1 บริษัทมีกระบวนกำรส่ือสำรข้อมูลภำยในอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม 
เพื่อสนบัสนุนกำรควบคุมภำยใน  

  บริษทัมีกำรช่องทำงส่ือสำรขอ้มูลภำยในและ

ช่องทำงส่ือสำรเพื่อสนับสนุนกำรควบคุม

ภ ำย ใ น  เช่ น  ร ะ บ บ  Intranet, จ ด ห ม ำ ย

อิเลคทรอนิกส์ (Email)ภำยในบริษัท , บอร์ด

ติดประกำศ  เป็นต้น  รวม ถึงกำรประชุม

คณะกรรมกำรบ ริษัทฯ  / คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ / คณะกรรมกำรบริหำร และกำร

ประชุมเพื่อติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย

งำนต่ำงๆ พร้อมจัดท ำบันทึกรำยงำนกำร

ประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร

14.2  บริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูลท่ีส ำคัญถึงคณะกรรมกำร
บริษัทอย่ำงสม ่ ำเสมอ และคณะกรรมกำรบริษัท
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศ ท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบติังำน หรือสอบทำนรำยกำรต่ำงๆ ตำมท่ีตอ้งกำร 

  เลขำนุกำรบ ริษัท  และฝ่ำยบ ริหำรจะเป็น

ผู ้รำยงำนข้อมูลท่ีส ำคัญต่อคณะกรรมกำร

บริษัทอย่ำงสม ่ ำเสมอ ทั้ งน้ีคณะกรรมกำร
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
เช่น กำรก ำหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพ่ือให้สำมำรถ
ติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจำกท่ีได้รับจำกผู ้บ ริหำร 
รวมทั้ งกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลจำกผูส้อบบัญชี  ผู ้
ตรวจสอบภำยใน กำรจดัประชุมระหวำ่งคณะกรรมกำร
และผู ้บ ริหำรตำมท่ีคณะกรรมกำรร้องขอ กำรจัด
กิจกรรมพบปะหำรือระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร เป็น
ตน้ 

บริษทัสำมำรถเรียกดูขอ้มูลท่ีส ำคญัเพ่ิมเติมเพ่ือ

ประกอบกำรพิจำรณำหรือติดต่อขอขอ้มูลจำก

เลขำนุกำรบริษทั  

14.3  บริษทัจดัใหมี้ช่องทำงกำรส่ือสำรพิเศษหรือช่องทำงลบั
เพ่ือให้บุคคลต่ำงๆ ภำยในบริษัทสำมำรถแจ้งข้อมูล
หรือเบำะแสเก่ียวกบักำรฉอ้ฉลหรือทุจริตภำยในบริษทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

  บริษทั ตั้ งกล่องรับควำมคิดเห็น และช่องทำง

รับเร่ืองร้องเรียนผ่ำนระบบ Intranet และ

Website ของบริษทั รวมถึง Email ของแผนก

ตรวจสอบภำยใน ในกำรรับเร่ืองร้องเรียน/

เบำะแส  ทั้ งน้ีรำยละเอียดของผูแ้จ้งเบำะแส

และข้อร้องเรียนดังกล่ำวจะถูกรักษำไวเ้ป็น

ควำมลบัของบริษทั เพ่ือคุม้ครองมิให้เกิดผล

กระทบต่อผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนดงักล่ำว

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
15.1  บริษัทมีกระบวนกำรส่ือสำรขอ้มูลกับผูมี้ส่วนได้เสีย

ภำยนอกองคก์รอยำ่งมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำร
ส่ือสำรท่ีเหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน 
เช่น จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีหรือหน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  บริษัทมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท  เป็น

หน่วยงำนหลกัในกำรติดต่อประสำนงำนและ

ส่ือสำรข้อ มูลกับ บุคคลภำยนอก โดยได้

ก ำหนดช่องทำงให้บุคคลภำยนอกติดต่อ/

ร้องเรียนผ่ำนทำง Website ของบริษัท และ/

หรือจดหมำยและ E-mail

15.2  บริษทัจดัใหมี้ช่องทำงกำรส่ือสำรพิเศษหรือช่องทำงลบั

เพ่ือให้ผู ้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กรสำมำรถแจ้ง

ข้อมูลหรือเบำะแสเก่ียวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต 

(whistle-blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

  บริษทั ตั้ งกล่องรับควำมคิดเห็น และช่องทำง

รับเร่ืองร้องเรียนผ่ำนระบบ Intranet และ

Website ของบริษทั รวมถึง Email ของแผนก

ตรวจสอบภำยใน ในกำรรับเร่ืองร้องเรียน/

เบำะแส  ทั้ งน้ีรำยละเอียดของผูแ้จ้งเบำะแส

และข้อร้องเรียนดังกล่ำวจะถูกรักษำไวเ้ป็น
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ควำมลบัของบริษทั เพ่ือคุม้ครองมิให้เกิดผล

กระทบต่อผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนดงักล่ำว 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน

เหมาะสม

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
16.1  บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม

จริยธรรมธุรกิจและข้อก ำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและ
พนักงำนปฏิบัติตนในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เช่น ก ำหนดใหแ้ต่ละส่วนงำน
ติดตำมกำรปฏิบัติ และรำยงำนผู ้บังคับบัญชำ หรือ
มอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำร
ปฏิบัติ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็น
ตน้ 

  บริษทัก ำหนดใหฝ่้ำยบญัชี จดัท ำรำยงำนแสดง

รำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทักับบุคคล หรือ

นิติบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวโยงกนั รวมถึงปฏิบัติ

ตำมค ำแนะน ำจำกผูส้อบบญัชีอนุญำตบริษทั

 บริษทั ผูต้รวจสอบระบบควบคุมภำยใน ซ่ึงมี

ควำม เป็น อิสระจะปฏิบั ติงำนตรวจสอบ

ครอบคลุมวตัถุประสงค์ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำร

ปฏิบัติ เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบำย

แ ล ะ คู่ มื อ ป ฏิ บั ติ ง ำน ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  โ ด ย

ประสำนงำนกับแผนกตรวจสอบภำยใน ให้

ติดตำมกำรแก้ไขประเด็น ท่ีตรวจพบ และ

น ำเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เพ่ือพิจำรณำอยำ่งเป็นประจ ำรำยไตรมำส

16.2  บริษทัจดัให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในท่ีวำงไว ้โดยกำรประเมินตนเอง และ/
หรือกำรประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภำยใน 

  บริษัทว่ำจ้ำงให้บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี

จ ำกัด ซ่ึงเป็นผู ้ตรวจสอบภำยในอิสระจำก

ภำยนอก เป็นผูด้  ำเนินงำนตรวจสอบกำรปฏิบติั

ตำมระบบกำรควบคุมภำยใน

16.3  ควำมถ่ีในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสม
กบักำรเปล่ียนแปลงของบริษทั 

  บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ำกดั ไดก้ ำหนด

แผนกำรตรวจสอบ/ติดตำมและประเมินผลรำย

ไตรมำสโดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ตรวจสอบ 

16.4  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุม
ภำยใน โดยผูท่ี้มีควำมรู้และควำมสำมำรถ 

  ตำมควำมเห็นท่ีระบุขอ้ 16.2

16.5  บริษทัก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  กำรปฏิบติังำนเป็นไปตำม กฏบัตรของแผนก

ตรวจสอบภำยใน เม่ือ 19 กรกฎำคม 2564

16.6  บริษทัส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภำยในปฏิบติัหน้ำท่ีตำม
มำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบ
ภำยใน (International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing, IIA)  

  บริษัทว่ำจ้ำงให้บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี

จ ำกัด ซ่ึงเป็นผู ้ประกอบวิชำชีพผูต้รวจสอบ

ภำยในโดยตรง มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน

มำกกว่ำ 16 ปี และได้พัฒนำกำรปฏิบัติงำน

ดำ้นกำรตรวจสอบอยูเ่สมอ

 แผนกตรวจสอบภำยใน ไดจ้ดัท ำกฎบตัรแผนก

ตรวจสอบภำยใน ท่ีก ำหนดบทบำทหน้ำท่ี

ควำม รับผิดชอบ  สำยบังคับบัญ ชำ และ

แนวทำงกำรปฏิบติังำน ท่ีได้รับกำรอนุมติัจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงประกำศให้

องคก์รรับทรำบ เม่ือ 19 กรกฎำคม 2564

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหาร

ระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
17.1  บริษัทประเมินผลและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำร

ควบคุมภำยใน และด ำเนินกำรเพ่ือติดตำมแกไ้ขอย่ำง
ทนัท่วงที หำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนแตกต่ำงจำก
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีนยัส ำคญั 

  ผูต้รวจสอบภำยใน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนอิสระมี

หน้ำท่ีเสนอผลกำรตรวจสอบระบบควบคุม

ภำยในโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

อย่ำงไรก็ดี หำกพบขอ้บกพร่องหรือขอ้สรุป

ปรับปรุง หน่วยงำนตรวจสอบจะประสำนงำน

กับหัวหน้ำหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพื่อหำแนว

ทำงกำรแกไ้ขพร้อมกบัแจง้ให้ฝ่ำยบริหำรของ

บริษทัรับทรำบในทันที รวมถึงรำยงำนควำม

คืบหนำ้ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
17.2  บริษทัมีนโยบำยกำรรำยงำน ดงัน้ี 

17.2.1  ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์หรือ
สงสัยวำ่มีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำร
ปฏิบัติท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือมีกำรกระท ำท่ี
ผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอำจกระทบต่อช่ือเสียงและ
ฐำนะกำรเงินของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

17.2.2  รำยงำนขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั พร้อม
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (แม้ว่ำจะได้เร่ิม
ด ำเนินกำรจัดกำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำร
บริษทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำ
ภำยในระยะเวลำอนัควร 

17.2.3   รำยงำน ควำม คืบหน้ ำใน กำรป รับป รุ ง
ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ท่ี เ ป็ น ส ำ ร ะ ส ำ คั ญ ต่ อ
คณ ะก รรมก ำรบ ริษั ท /คณ ะก รรม ก ำร
ตรวจสอบ 

  บ ริษัท ฯ  ก ำหนดนโยบ ำยในกรณี ท่ี เกิ ด

เหตุกำรณ์หรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอยำ่ง

ร้ำยแรง หรือพบกำรปฏิบัติท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำย

หรือมีกำรกระท ำท่ีผิดปกติอ่ืนซ่ึงกระทบต่อ

ช่ือเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมี

นั ย ส ำคัญ  ฝ่ ำยบ ริห ำรต้ อ ง ร ำย ง ำน ให้

คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบโดยเร็ว เพื่อ

ร่วมกนัหำแนวทำงในกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสม

ทั้ งน้ีผูต้รวจสอบภำยในมีหน้ำท่ีรำยงำน

ขอ้บกพร่อง หรือส่ิงท่ีควรปรับปรุงของระบบ

กำรควบคุมภำยในของบริษทั และแนวทำงใน

กำรปรับปรุงแก้ไขรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบโดยตรง เพ่ิอให้บริษัทสำมำรถ

ด ำเนินกำรเพ่ือติดตำมปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว 

ซ่ึงรวมถึงกำรติดตำมและรำยงำนสถำนะของ

กำรปรับปรุงแก้ไขดงักล่ำงต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบโดยตรง 
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผูถ้ือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดย ณ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
กรรมการอิสระที่มไิดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารจ านวน 4 ท่าน และมกีรรมการสองท่านที่มคีวามรูค้วามสามารถดา้น
บญัชแีละ การเงนิ โดยทุกท่านเป็นบคุคลอสิระจากการบรหิารงานของบรษิทั ดงันี้  

1. รองศาสตารจารย์ศรณัย์    ชเูกยีรต ิ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอษัฎางค ์    ศรศีภุรพนัธ์ กรรมการตรวจสอบ  
3. นายพงษ์ไชย     เกษมทวศีกัดิ ์ กรรมการตรวจสอบ  
4. นายสงิห์ชยั     บณุญโยธนิ กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัิหน้าที่ตามความรบัผดิชอบที่ไดร้บัอบหมาย จากคณะกรรมการบรษิทั โดยให้
ความส าคญั กบัการปฏบิตัิตามจรยิธรรม ความโปร่งใส การถ่วงดุลอ าน าจ และความสามารถที่ตรวจสอบได ้ รวมทัง้ได้
ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในดา้นต่างๆ ไดแ้ก ่องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การควบคมุการปฏบิตัิงาน
ของฝ่ายบรหิาร การพิจารณารายการที่เกีย่วโยงกนัหรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการปฏบิตัิ ตามขอ้ก าหนดและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเห็นว่า
บรษิทั มกีารควบคมุภายในอย่างเพยีงพอ  

ในปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กี ารประชุมรวม 4 ครัง้ โดยการประชมุทีไ่มม่ฝ่ีายบรหิาร ซึง่ไดเ้ชญิผูส้อบ
บญัชีรวมทัง้ผูต้รวจสอบระบบการควบคุมภายในและที่ปรกึษาอิสระ เข้าร่วมประชุมตามวาระอนัควร และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และฝ่ายบรหิาร เพื่อทราบและด าเนินการเป็นรายไตรมาส ซึง่พอจะสรปุไดด้งันี้  

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส สอบทานและเห็นชอบในการเสนอรายงานทางการเงนิประจ าปี ก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

2. รบัทราบและเสนอความคดิเหน็ต่อผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตบรษิทัฯ 
3. พิจารณาผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของบรษิทัผูต้รวจสอบระบบการควบคุมภายในอนัเกีย่วเนื่อง 

กบัระบบการปฏบิตัิงาน และการควบคุมภายในองค์กร และเสนอฝ่ายจดัการ เพื่อพิจารณาปรบัปรุง และ
แกไ้ขตามความสมควร รวมทัง้ตดิตามผลความคบืหน้าของการปรบัปรงุและแกไ้ขอย่างต่อเนื่อง  

4. ดแูลใหม้กีารประเมนิระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนื่อง บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน)  
5. พจิารณาเหตุผล และใหค้วามเหน็ต่อการท ารายการระหวา่งกนั ระหวา่งบรษิทั, บรษิทัย่อย และผูท้ีอ่ านาจ

มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเมื่อพิจารณ าแล้ว เห็นว่าการ ซึ่งทุกรายการเป็นรายการที่เกิดขึ้น
ตามปกติ มคีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ส่วนราคาที่ใชใ้นการซื้อขายระหว่างกนัเป็นราคา
ตลาดรวมถึงอตัราดอกเบี้ยที่ใชใ้นการกูย้ืมเงนิ เป็นอตัราดอกเบี้ยที่เทียบเท่ากบัที่กูจ้ากบุคคลภายนอก 
รวมทัง้พจิารณามาตรการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหร้ดักมุและเพยีงพอ  

6. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอ นางสาวพรรณทพิย์ กลุสนัตดิ ารง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4208 และ/หรอื 
นางสาวอรพิน สนิทวรกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 9441 และ/หรอื นางสาวอรวรรณ โชติวริยิะกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 10566 และ/หรอื นางสาวฐิติมา พงษ์ชยัยงศ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 
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10728 ของบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชอีนุญาตบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 และ
ก าหนดค่าสอบบญัช ี เป็นจ านวนเงนิ 2,500,000 บาท  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเห็นชอบ และ
น าเสนอให้ที่ประชุมส ามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีอนุญาตของบรษิัท และ
ก าหนดคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2564  

7. พิจารณาคดัเลือก บรษิทั บเีค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
พจิารณาแผนการตรวจสอบใหค้รอบคลุมก ารปฏบิตังิานทุกระบบ  

   โดยหน้าที่ในขอบเขตความรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564  ไดร้บัความร่วมมอืดว้ยดี
จากทุกฝ่ายที่เกีย่วขอ้ง และปฎิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ดว้ยความอิสระ ซึ่งทาง
คณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

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

 รองศาสตาจารยศ์รณัย ์ ชูเกียรติ 
                     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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