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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2564 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจ
และการดาเนินชีวติ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ตดิ ตามและประเมินสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชดิ โดย
ได้แก้ไขและปรับกลยุทธ์เพือ่ ให้ทุกส่วนงานทางานได้ดขี น้ึ และสามารถดาเนินงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ ได้รบั ผลกระทบ
ได้อย่างต่อเนื่อง
สาหรับผลประกอบการของบริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยในปี 2564 กลุม่ บริษทั ได้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผลประกอบการของกลุม่ บริษทั ไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย โดยกลุม่ บริษทั มีรายได้รายรวม 555.71 ล้านบาท และกาไรสุทธิรวม 12.95 ล้านบาท คิดเป็ น กาไร 0.017 บาท
ต่อหุน้ ผลกาไรดังกล่าวลดลงร้อยละ 54 เมือ่ เทียบกับผลกาไรของปี ก่อน ในส่วนของลูกหนี้สนิ เชื่อเช่าซือ้ และลูกหนี้เงินให้
สินเชื่อมียอดคงเหลือ 1,439 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 9 เนื่องจากลูกหนี้เงินให้สนิ เชื่อของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ การ
เติบโตของลูกหนี้เช่าสินเชื่อเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้สนิ เชื่อที่เกิดขึน้ เป็ นผลมาจากการที่กลุ่ม บริษัทมีการให้สนิ เชื่อด้วย
ความระมัดระวัง ในส่วนของลูกหนี้เช่าซือ้ และลูกหนี้เงินให้สนิ เชื่อที่ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
บริษทั ได้มมี าตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย
สาหรับปี 2565 กลุ่มบริษัทคาดว่าเศรษฐกิจจะมีแนวโน้ มฟื้ นตัวดีข้นึ เป็ นผลจากการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมโรค และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยกลุ่มบริษัทยังคงดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ
เพิม่ ช่องทางใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มในสังคมได้มโี อกาสเข้าถึงบริการทางการเงินมากยิง่ ขึน้ รวมถึง ส่งเสริมการ
ด าเนินกิจกรรมอื่นทัง้ ในมิตสิ งิ่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social & Governance : ESG) อันจะ
นาไปสูก่ ารเสริมสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น และก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียของกลุม่ บริษทั
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้มสี ่ว นได้เสีย ทุกกลุ่มและผู้ถอื หุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความ
ไว้วางใจและสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ด้วยดีเสมอมา รวมทัง้ ขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่าน
สาหรับความทุ่มเทในการปฏิบ ตั หิ น้ าที่ให้กบั กลุ่มบริษัทอย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยขอให้เชื่อมันว่
่ าคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุม่ บริษทั จะมุง่ มันปฏิ
่ บตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสานึกและความรับผิดชอบ เพือ่ ให้การดาเนินธุรกิจ
ของกลุม่ บริษทั ประสบความสาเร็จและเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นต่อไป

……………………………………………………………….

(ดร.กิ ตติ ยงค์สงวนชัย)
ประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั มิ ตรสิ บ ลิ สซิ่ ง จากัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสาคัญต่อหน้ าที่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั และ
บริษัท ย่ อ ย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจ การที่มสี ่ว นได้เสีย สาธารณะ และตามข้อ กาหนดของ
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ว่ า ด้ ว ยการจัด ท าและน าเสนอรา ยงานทางการเงิน ภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงที่มกี ารประกาศเพิม่ เติม บริษัทฯ ได้มกี ารพิจารณา
เลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและนามาถือปฏิบตั อิ ย่างสม่ าเสมอ รายงานทางการเงิน ไม่มกี ารแสดงข้อมูลที่ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทัง้ นี้ผสู้ อบบัญชีได้
ตรวจสอบรายงานทางการเงินและแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขในรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษัท ได้แ ต่ งตัง้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ว ยกรรมการที่เป็ นอิส ระ เป็ น
ผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานนโยบายการบัญชีให้มคี วามเหมาะสม สอบทานความ
เพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน สอบทานการบริหารความเสีย่ ง ตรวจสอบเกีย่ วกับนโยบายทุจริตและ
คอร์ร ัป ชัน่ ตลอดจนพิจารณาการเปิ ด เผยข้อ มูลรายการเกี่ย วโยงระหว่ างกันอย่ างครบถ้ว น เพี ย งพอและเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถสร้างความเชื่อมันอย่
่ างมีเหตุผลได้ว่า รายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีความถู กต้อ งน่ าเชื่อ ถือ โดยถือ ปฏิบตั ิต ามมาตรฐานการบัญชีท่รี ับรองทัว่ ไป และปฏิบตั ิถู กต้อ งตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง

……………………………………………………………….

(ดร.กิ ตติ ยงค์สงวนชัย)
ประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั มิ ตรสิ บ ลิ สซิ่ ง จากัด (มหาชน
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management Committee: RMC) มีจานวนกรรมการทัง้ หมด 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นายนิตพิ ทั ญ์
ยงค์สงวนชัย
กรรมการ
3. นายณัชชา
ยงค์สงวนชัย
กรรมการ
4. นายวรกฤต
ศิระเมธาเดช
กรรมการ
5. นายศรุต
ธราธรชนะกุล
กรรมการ
6. นางสาวพิมพ์วลัญช์
เตชะพานิช
กรรมการและเลขานุ การ
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งถูกกาหนดให้เป็ นไปตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ าคัญ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง และกรอบการบริหารความเสีย่ ง
2. แต่งตัง้ คณะทางานบริหารความเสีย่ ง ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในนโยบายบริหาร
ความเสีย่ งเป็ นผูด้ าเนินการ เพือ่ สนับสนุ นงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. กากับดูแล ติดตาม และสนับสนุ นให้มกี ารดาเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งองค์กรให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ และเป้ าหมายทางธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงสภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปจากปั จจัยภายในและ
ภายนอก
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสีย่ งองค์กร และให้ขอ้ คิดเห็นในความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
5. พิจารณาแนวทางการกาหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan)
ความเสีย่ งของบริษทั ฯ
6. รายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั
ในปี 2564 ที่ผ่ า นมา ในการประชุ ม คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อ วัน ที่ 5
พฤศจิกายน 2564 ได้มกี ารกาหนดนโยบายและแนวทางในการควบคุมความเสีย่ งภายในองค์กร ดังนี้
1. กาหนดแนวทางและมาตรการในการดูแลพนักงานในเรื่องความปลอดภัยจาก COVID-19 และการป้ องกัน
ความเสีย่ งทีจ่ ะทาให้พนักงานไม่สามารถทางานได้ โดยบริษทั จะจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้ องกันการแพร่เชือ้
โรคตามประกาศสาธารณสุข เช่น ติดตัง้ ตู้พน่ ฆ่าเชือ้ โรค จัดให้มกี ารวางขวดเจลแอลกอฮอล์ในจุดต่างๆ
ภายในบริษทั ฯ ตลอดจนมีการสือ่ สารให้พนักงานปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาด และส่งเสริม
การฉีดวัคซีน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ชุดตรวจโควิค ATK ให้พนักงานตรวจอย่างสม่าเสมอ
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2. กาหนดแนวทางการบริหารสินค้าคงเหลือ และ การบริหารรถทีย่ ดึ เข้ามา
3. เพิม่ ช่องทางการขายใหม่ และกาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งในการปล่อยสินเชื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายสัดส่วนสินเชื่อรถเชิงพาณิชย์เพิม่ ขึน้
จากเดิม โดยมุง่ เน้นไปทีร่ ถบรรทุก รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้ขยายช่องทางการบริการ ผ่านสือ่ การตลาดออนไลน์ O2O มากขึน้ เพือ่ อานวยความสะดวกให้ลกู ค้ามาก
ขึน้ และใช้เวลาในการติดต่อสือ่ สารให้เร็วขึน้
4. วิเคราะห์ภาพรวมผลกระทบ COVID-19 ที่มตี ่อธุรกิจแท็กซี่ไทย และออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ โดยให้สทิ ธิลกู ค้าในการจ่ายชาระค่างวดบางส่วน 20-50% มีการชาระค่างวดขัน้ ต่า
ไม่น้อยกว่า 4,000 บาท และให้สทิ ธิลูกค้าพักชาระหนี้ ในระหว่างที่ลูกค้ากักตัวจากการเป็ นกลุ่มเสีย่ งสูง
หรือต้องพักรักษาตัว จนไม่สามารถหารายได้ ได้ ตลอดจนให้สทิ ธิปรับโครงสร้างหนี้แก่ลู กหนี้ท่ตี อ้ งการ
ขยายระยะเวลาผ่อนชาระ หรือต้องการลดค่างวด โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้มคี วามเหมาะสมกับ
ลูกหนี้แต่ละราย
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คณะกรรมการบริษทั
Board Of Directors
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คณะกรรมการบริหาร
Excecutive Committee

นายนิ ติพทั ญ์ ยงค์สงวนชัย
ประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ

นายณัชชา ยงค์สงวนชัย
รองประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร/รองกรรมการ

นางสาวพิ มพ์วลัญช์ เตชะพานิ ช
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิ น

นายวรกฤต ศิ ระเมธาเดช
ผูอ้ านวยการสายงานสนับสนุนธุรกิ จ

นายศรุต ธราธรชนะกุล
ผูอ้ านวยการสายงานสิ นเชื่อจัดไฟแนนซ์
และการตลาด

นางสาวธันยาภรณ์
ผูอ้ านวยการสายงานบริ หารงานทั ่วไป
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วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมายในการดาเนิ นงานธุรกิ จ
วิ สยั ทัศน์ (VISION)
“เป็ นหนึ่ งในผู้นาการให้ บริ การสิ นเชื่อเชิ งพาณิ ชย์เพื่อผู้ประกอบการ”
พันธกิ จ(MISSION)
พันธกิ จต่อผู้ถือหุ้น

ด าเนิ นธุรกิ จ ให้ เติ บโตอย่ า งยังยื
่ นตามหลัก ธรรมาภิ
บาลที่ ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผ้ถู ือหุ้น

พันธกิ จต่อพนักงาน

พัฒ นาบุคลากรให้มคี วามเชี่ย วชาญ มีจติ บริการ รักและ
ตระหนักถึงการเป็ นส่วนหนึ่งทีพ่ ร้อมก้าวหน้าไปกับองค์กรที่
มีสขุ ภาวะและมีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีด่ ี

พันธกิ จต่อคู่ค้า

สร้างความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจต่อพันธมิตรทางธุร กิจ
ปฏิบตั ิต่ อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม ด้ว ยความมุ่งมันที
่ ่พร้อ มจะ
เติบโตและประสบความสาเร็จไปด้วยกัน

พันธกิ จต่อลูกค้า

พัฒนาสินค้าและบริการให้มคี ุณภาพ และตอบสนองความ
ต้ อ งการลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง ด้ ว ยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทเ่ี ป็ นเลิศ

พันธกิ จต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม

เป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่ผปู้ ระกอบการ
ร่ ว มขับเคลื่อ นระบบเศรษฐกิจ และตระหนักถึงผลกระทบ
จากการดาเนินธุรกิจทีม่ ตี ่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
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ค่านิ ยมองค์กร (CORE VALUES)
วิ สยั ทัศน์ และพันธกิ จของบริ ษัท ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของค่านิ ยมองค์กร
“MITSIB”

เป้ าหมาย
ในการดาเนิ นงาน
เป็ นหนึ่ งในผู้ น าการให้ บ ริ การสิ นเชื่ อเชิ งพาณิ ชย์ เ พื่ อ
ผู้ ป ระกอบการ ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ในเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล มุ่งเน้ นการให้ บริ การลูกค้ าและคู่ค้าอย่างประทับใจ
ด้ วยการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ยมองค์กร (Core Value) ให้ แ ก่ บุค ลากร
พร้อมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการพัฒนาการ
ให้บริ การสิ นเชื่อที่ มีคุณภาพแก่ ลูกค้ า และสร้ างการเติบโตอย่ างยั่งยืน
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

โครงสร้างและการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษัท
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) ประกอบธุรกิจจำหน่ ำยและให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซือ้ รถแท็กซีแ่ ละ
รถเพื่อกำรพำณิชย์ เปิ ดดำเนินกิจกำรตัง้ แต่ วนั ที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2546 และได้เข้ำเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์เมือ่ วันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ.2562
บริษทั ฯ มุง่ เน้นกำรให้บริกำรทำงกำรเงินแก่ผปู้ ระกอบกำร รวมถึงมีกำรให้บริกำรสินเชื่อแบบรับซื้อบัญชีลูกหนี้
กำรค้ำ/รับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) โดยทีบ่ ริษทั ฯ ใช้นโยบำยมุง่ เน้นกำรให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซือ้ รถสำธำรณะทุ กชนิด
รวมถึงสินเชื่อเพื่อกำรพำณิชย์เพื่อผู้ประกอบกำรชนิดต่ำงๆ สำหรับธุรกิจเช่ำซื้อจะมุ่งเน้ นไปที่ รถขนส่งขนำดเล็ก และ
ขนำดใหญ่ เพิม่ เติมจำกกำรให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซือ้ รถแท็กซี่ ทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่ำงแพร่หลำยในฐำนะผูป้ ระกอบกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกับรถแท็กซี่อย่ำงแท้จริง โดยบริษัทฯ ให้เช่ำซื้อรถสำธำรณะเฉพำะรุ่นที่ได้รบั ควำมนิย มในท้องตลำด เช่น
รถยนต์โตโยต้ำ อีซูซุ ฮีโน นิสสัน มิตรซูบชิ ิ เป็ นต้น บริษัทฯ มุ่งเน้ นกำรทำธุรกรรมสินเชื่อเช่ำซื้อไปทีร่ ถยนต์มอื สองผ่ำน
ตัวแทนจำหน่ ำยเป็ นหลัก และทำธุรกรรมสินเชื่อเช่ำซือ้ ในรถยนต์ใหม่ป้ำยแดงในบำงประเภทธุรกิจ บริษทั ฯ มีกำรกำหนด
อำยุของสัญญำสำหรับรถใหม่ป้ำยแดงไว้ทป่ี ระมำณ 6-7 ปี และกำหนดอำยุของสัญญำสำหรับรถยนต์มอื สองประมำณ 2-6
ปี และบริษทั ฯ ยังให้บริกำรด้ำนกำรจัดสินเชื่อรถยนต์ไฟแนนซ์ กับกลุม่ ลูกค้ำทัวไป
่ นอกจำกนี้บริษทั ให้มบี ริกำรเพิม่ เติมที่
เกีย่ วข้องกับกำรให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซือ้ เช่น กำรบริกำรด้ำนกำรทำประกัน ภัยทุกประเภท กำรต่อภำษีรถยนต์ กำรต่ออำยุ
กำรใช้งำนมิเตอร์รถแท็กซี่ กำรทำประกันภัยภำคบังคับ (พรบ.) เพือ่ อำนวยควำมสะดวกให้แก่กลุ่มลูกค้ำของบริษทั ฯ และ
กลุม่ ลูกค้ำทัวไปอี
่ กด้วย
ส่วนกำรขยำยกิจกำรเพิม่ เติม ทำงบริษัทฯ ได้เปิ ดดำเนินกำรให้สนิ เชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถทุกชนิด ภำยใต้ช่อื
“บริษทั มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด” และกำรให้สนิ เชื่อส่วนบุคคล ภำยใต้ช่อื “บริษทั มิตรสิบ พิโก จำกัด” เพือ่ รองรับกลุม่ ลูกค้ำ
ทีต่ อ้ งกำรใช้สนิ เชื่อเงินด่วนจำกหลักประกันของตนเอง หรือขอใช้สนิ เชื่อส่วนบุคคลสำหรับผูท้ ไ่ี ม่มหี ลักประกัน
ในส่วนของกำรให้บริกำรสินเชื่อนัน้ บริษัทฯ เน้ นกำรให้บริกำรสินเชื่อทีร่ วดเร็ว สะดวกแก่กำรเข้ำถึง รวมถึงกำร
ให้บริกำรด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทีจ่ บในที่เดียว (One-stop service) จนเป็ นที่รจู้ กั และยอมรับทัวไป
่ บริษัทฯ มีเป้ ำหมำยใน
กำรดำเนินธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ บริษัท ฯ มีแผนกำรขยำยกำรให้บริกำรด้ำนสินเชื่อเช่ำซื้อในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวมถึงแหล่งอุตสำหกรรมทีส่ ำคัญ เช่น ชลบุร ี ระยอง นครปฐม สมุทรสำคร เป็ นต้น ซึ่งจังหวัดเหล่ำนี้เป็ นแหล่งรวมของ
ผู้ป ระกอบกำรรำยย่ อ ยอันจะเป็ นกำรเพิม่ รำยได้จำกกำรให้ บริกำรสินเชื่อ เช่ำซื้อ ทัง้ รถยนต์ใหม่แ ละรถยนต์มอื สอง
นอกจำกนี้บริษทั ฯ มีแผนขยำยสำขำของบริษทั ในเครือ คือ บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด เพื่อให้ครอบคลุมพืน้ ที่จงั หวัด
สมุทรปรำกำร บริษทั ฯ มีแผนกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มคี วำมชำนำญในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ เพือ่ บริษทั ฯ จะสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้รอบด้ำน ดังวิ
่ สยั ทัศน์ของบริษทั ทีก่ ำหนดว่ำ “เป็ นหนึ่งในผูน้ ำกำรให้บริกำรสินเชื่อเชิง
พำณิชย์เพือ่ ผูป้ ระกอบกำร”
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

การเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี

เหตุการณ์ที่สาคัญ

พฤศจิกำยน 2546

จัดตัง้ บริษ ัท ในนำม “บริษ ัท มิต ร 10 ลิส ซิ่ง จ ำกัด ” ด้ว ยทุ น จดทะเบีย น 30 ล้ำนบำท โดยมุ่ง เน้ น ธุ ร กิจ
จ ำหน่ ำยรถจักรยำนยนต์ พร้อ มจัดสิน เชื่อ ทำงกำรเงิน มีกลุ่ ม ลู กค้ำเป็ น ผู้ที่พ ักอำศัยในเขตพื้น ที่โ รงงำน
อุตสำหกรรมบริเวณจังหวัดสมุทรปรำกำร
บริษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท รวมเป็ นทุนจดทะเบียน 40 ล้ำนบำท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
ครัง้ รวมเป็ นทุ นจดทะเบีย น 60 ล้ำนบำท ด้วยกำรเสนอขำยผูถ้ ือหุ้น เดิมตำมสัดส่วน เพื่อใช้เป็ นเงิน ทุ น
หมุนเวียนในกำรขยำยธุรกิจสินเชือ่
บริษทั ฯ เริม่ ดำเนินกำรจัดจำหน่ ำยรถแท็กซี่พร้อมให้บริกำรสินเชื่อทำงกำรเงิน โดยรถแท็กซี่ที่บริษทั จัด
จำหน่ำยประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่
1. รถแท็กซีส่ เี หลือง เป็ นสีรถแท็กซีข่ องบริษทั เอง มีคำว่ำ “บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จำกัด” พร้อมทัง้ โลโก้
บริษทั ติดข้ำงรถแท็กซี่
2. รถแท็กซีส่ เี ขียวเหลือง เป็ นรถแท็กซีส่ ว่ นบุคคล
3.รถแท็กซีส่ หกรณ์อำสำสมัคร สีชมพูคำดเขียว
บริษทั ฯ เริม่ ให้บริกำรรับต่อทะเบียนรถยนต์ รับต่อพรบ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยทำงรถยนต์ และให้บริกำร
สินเชือ่ กรมธรรม์ประกันภัยในปี ที่ 2 เป็ นต้นไป ซึง่ เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำนอกจำกนี้ บริษทั
ได้เริม่ ทำธุรกิจจัดสินเชื่อทำงกำรเงินรถประจำทำงเป็ นครัง้ แรก โดยเป็ นรถโดยสำรที่มเี ส้นทำงกำรเดินใน
ระหว่ำงเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรและกรุงเทพ
บริษทั ฯ เริม่ ขยำยธุรกิจจัดสินเชื่อใหม่ (รีไฟแนนซ์) ให้ลูกค้ำของบริษทั ฯทีเ่ ป็ นลูกค้ำที่มปี ระวัติดี มีกำรชำระ
ค่ำงวดอย่ำงสม่ำเสมอ

มิถุนำยน 2547

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555
สิงหำคม 2557

บริษทั ฯแเปลีย่ นชือ่ จำก “บริษทั มิตร 10 ลิสซิง่ จำกัด” เป็ น “บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จำกัด”

กันยำยน 2558

บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 140 ล้ำนบำท รวมเป็ นทุนจดทะเบียน 200 ล้ำนบำท โดยกำรเสนอขำยผูถ้ อื หุ้น
เดิมตำมสัดส่วน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรขยำยธุรกิจสินเชือ่

ธันวำคม 2558

บริษ ัท ฯ ได้จ ดทะเบีย นเพิ่ ม สำขำ เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทำงกำรติ ด ต่ อ และรองรับ ควำมต้ อ งกำรจำกลู ก ค้ ำ
ประกอบด้ว ย สำขำปั ม๊ ชัย ศิร ิจิต ถนนศรีน คริน ทร์, สำขำศรีน คริน ทร์ แบริ่ง ถนนศรีน คริน ทร์ , สำขำ
เทพำรักษ์ กม. 11 ถนนเทพำรักษ์ และสำขำบำงนำ ถนนสุขุมวิท เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับลูกค้ำที่
ต้องกำรได้ป้ำยทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหำนคร
บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 50 ล้ำนบำท เป็ นทุนจดทะเบียน 250 ล้ำนบำทโดยกำรเสนอขำยผูถ้ อื หุ้นเดิม
ตำมสัดส่วน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรขยำยสินเชือ่
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มสำขำ คือ สำขำสุขสวัสดิ ์ ถนนสุขสวัสดิ ์ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อและรองรับ
ควำมต้องกำรจำกลูกค้ำ และบริษทั ได้พจิ ำรณำยกเลิกสำขำบำงนำ เนื่องจำกบริษทั สำมำรถใช้สำขำสุขสวัสดิ ์
ในกำรจดป้ ำยทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหำนคร
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ปี

เหตุการณ์ ที่สาคัญ

เมษำยน 2560

บริษ ัท ฯ ได้แ ปรสภำพเป็ น บริษ ัทมหำชน และบริษ ัท ได้เ พิ่ม ทุน จดทะเบียนจำกเดิม 250 ล้ำนบำท เป็ น
333.50 ล้ำนบำท โดยจัดสรรหุน้ จำนวน 83.50 ล้ำนบำท เท่ำกับ 167 ล้ำนหุน้ เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุ้น
ต่อประชำชน และได้เปลีย่ นมูลค่ำทีต่ รำไว้จำกเดิมเป็ น 0.50 บำทต่อหุน้

เมษำยน 2561

บริษทั ฯ ได้ยนื ยันมติเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 250 ล้ำนบำท เป็ น 333.50 ล้ำนบำท โดยจัดสรรหุน้ จำนวน
83.50 ล้ำนบำท เท่ำกับ 167 ล้ำนหุน้ เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มสำขำ คือ สำขำรำมอินทรำ ถนนรำมอินทรำ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อ และ
รองรับควำมต้องกำรจำกลูกค้ำโซนตะวันออกของกรุงเทพ

ตุลำคม 2561

เมษำยน 2562
พฤศจิกำยน 2563
ธันวำคม 2563
พฤศจิกำยน 2564

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี มีมติให้จดั ตัง้ บริษทั มิตรสิบ พิโก จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อ
นำโนไฟแนนซ์ และจัดตัง้ บริษทั มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริกำรจำนำเล่มทะเบียนรถ
บริษทั มิตร สิบเสกเงิน จำกัด ดำเนินธุรกิจในกำรเปิ ดสำขำให้บริกำร จำนวน 17 สำขำ
บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุญำตกำรดำเนินธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวติ และจัดตัง้ บริษทั เบสท์คำร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษทั ฯ ลดสำขำแบริง่ ทบทวนวิสยั ทัศน์ และพัฒนำธุรกิจ เพื่อมุง่ เน้นกำรให้บริกำรรถเชิงพำณิชย์

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างรายได้ ของกลุ่มบริ ษัท
กลุ่มบริษทั ประกอบด้วยบริษทั มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด ,
บริษทั มิตรสิบ พิโก จำกัด, บริษทั เบสท์ คำร์ เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษทั ร่วมทุน บริษทั แอพแท็กซี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักโดย
กำรจำหน่ ำยและให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อรถยนต์สำธำรณะทุกประเภท ในปี 2564 กลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนรำยได้จำกให้บริกำรสินเชื่อ
เช่ำซื้อรถยนต์สำธำรณะทุกประเภทร้อยละ 29 ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์สำธำรณะทุกประเภทร้อยละ 62 ธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลร้อยละ
3 และรำยได้อ่นื ร้อยละ 6
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษัท ในปี 2562-2564 สามารถจาแนกได้ ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
บริษทั มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) ปั จจุบนั ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อซึ่งไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแล
ของธนำคำรแห่ งประเทศไทย โดยมุ่ง เน้ น ให้บริกำรแก่ผปู้ ระกอบกำรขับรถแท็กซี่ และกำรปล่ อ ยสิน เชื่อ รถเชิงพำณิ ช ย์ เช่น
รถบรรทุก รถมินิบสั รถโลจิสติกส์ แก่กลุ่มลูกค้ำรำยย่อย และกลุ่มคู่คำ้ ที่เป็ น บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล นับเป็ นแหล่งเงิน ทุ น
ทำงเลือกสำหรับลูกค้ำกลุ่มทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนจำกสถำบันกำรเงินอื่น บริษทั ฯ มีชอ่ งทำงในกำรติดต่อกับลูกค้ำในท้องที่
ผ่ำนพันธมิตรทีเ่ ป็ นตัวแทนจำหน่ ำย (Dealer) ในพื้นทีต่ ่ำงๆ ทีเ่ ป็ นกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยของบริษทั กลุ่มบริษทั ดำเนินธุรกิจหลัก 4
ประเภท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1.

ธุรกิ จการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ และรถเชิ งพาณิ ชย์

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อ (Hire Purchase) โดยธุรกิจสินเชือ่ เช่ำซื้อไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับธนำคำรและบริษทั เงินทุนธุรกิจสินเชือ่ เช่ำซื้อ จัดเป็ นกำรให้บริกำรสินเชือ่ รูปแบบหนึ่งที่ได้ร บั
ควำมนิยมในปั จจุบนั เนื่องจำกเป็ นกำรให้บริกำรสิน เชื่อแก่ผู้มรี ำยได้น้อยที่ไ ม่ส ำมำรถซื้อสิน ค้ำที่มรี ำคำสูงด้วยวิธีกำรซื้ อ แบบ
ธรรมดำ โดยผูเ้ ช่ำซื้อสำมำรถผ่อนชำระรำคำได้ในระยะเวลำนำน กรรมสิทธิ ์ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำซื้อ จะโอนให้ผเู้ ช่ำซื้อเมื่อผูเ้ ช่ำซื้อ
ผ่อนชำระจนครบกำหนดตำมสัญญำเช่ำซื้อ ทัง้ นี้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อประกอบด้วย 3 ฝ่ ำย คือ ผู้เช่ำซื้อ
ผูจ้ ำหน่ำยสินค้ำ และผูใ้ ห้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อ โดยในกำรให้บริกำรลักษณะนี้ บริษทั จะทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อ
กำรให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อจะเริม่ จำกกำรทีผ่ เู้ ช่ำซื้อแสดงควำมจำนงในกำรใช้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อรถแท็กซีต่ ่อผูใ้ ห้บริกำร
สินเชือ่ เช่ำซื้อ หลังจำกนัน้ ผูใ้ ห้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อจะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ ช่ำซื้อเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ
สินเชือ่ เช่ำซื้อ ในกรณีทผี่ เู้ ช่ำซื้อได้รบั กำรอนุ มตั สิ นิ เชือ่ เช่ำซื้อ ผูเ้ ช่ำซื้อจะทำสัญญำเช่ำซื้อกับผูใ้ ห้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อโดยในสัญญำ
เช่ำซื้อจะกำหนดจำนวนเงินดำวน์และค่ำงวดรวมถึงกำหนดวิธกี ำรผ่อนชำระตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ ทัง้ นี้ภำยหลังจำก
ทำสัญญำเช่ำซื้อ เป็ นที่เ รีย บร้อยแล้ว ผูใ้ ห้ บริกำรสิน เชื่อเช่ำซื้อจะดำเนิน กำรช ำระเงิน ค่ำสิน ค้ำให้แ ก่ผจู้ ัดจ ำหน่ ำย เพื่อให้ผู้จ ัด
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จำหน่ ำยโอนสิทธิครอบครองในสินค้ำให้แก่ผใู้ ห้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อ โดยผูเ้ ช่ำซื้อจะสำมำรถใช้ประโยชน์ จำกสินค้ำนัน้ ได้ต ลอด
ระยะเวลำของสัญญำเช่ำซื้อ ทัง้ นี้ผเู้ ช่ำซื้อเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยด้ำนภำษีประจ ำปี ค่ำประกันภัย ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่
เกิดขึ้นเพิ่มเติม โดยกรรมสิทธิ ์ของรถแท็กซี่นนั ้ จะถูกโอนเป็ นของผูเ้ ช่ำซื้อ ก็ต่อเมื่อผูเ้ ช่ำซื้อได้ช ำระเงิน ค่ำงวดให้แก่ผู้ให้บริ กำร
สินเชือ่ เช่ำซื้อครบถ้วนตำมสัญญำ
การดาเนิ นธุรกิ จให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อในปัจจุบนั ของบริ ษทั สามารถแบ่งลักษณะตามประเภททรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อได้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กำรให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อรถแท็กซีม่ เิ ตอร์ป้ำยแดง
กำรให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อรถแท็กซีม่ เิ ตอร์มอื สอง
กำรให้บริกำรสินเชือ่ เพิม่ เติมกับลูกค้ำบริษทั
กำรให้บริกำรสินเชือ่ กับรถแท็กซีม่ อื สองของลูกค้ำทีไ่ ม่ใช่ลูกค้ำเดิมของบริษทั
กำรให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อรถบรรทุกมือสอง,รถขนส่งสำธำรณะมือสองอื่นๆทุกประเภท
กำรให้บริกำรสินเชือ่ รีไฟแนนซ์รถบรรทุกสอง

บริษทั ฯ ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อแก่ลู กค้ำที่เป็ นบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อ กลไกในกำร
ควบคุมควำมเสีย่ ง ซึ่งเริม่ ตัง้ แต่ขนตอนกำรอนุ
ั้
ม ตั ิสนิ เชื่อ โดยลูกค้ำแต่ละรำยจะถูกประเมินควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระค่ำงวด
ผ่ำนกำรประเมินรำยได้ และภำระหนี้เดิมที่มอี ยู่กบั ภำระหนี้ใหม่ ลูกค้ำทีไ่ ด้รบั อนุมตั สิ นิ เชือ่ จะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรให้คะแนนเครดิต
(Credit Scoring) และในทุกงวดทีจ่ ะครบกำหนด บริษทั ฯ จะมีหน่วยงำนทีแ่ จ้งวันครบกำหนดจ่ำยชำระ และมีกำรติดตำมลูกค้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง
สำหรับปั จจัยในกำรกำหนดวงเงินกำรให้สนิ เชื่อรถป้ ำยแดง จะขึน้ อยู่กบั กำรวำงเงินดำวน์ และระยะเวลำในกำรผ่อนช ำระ
ค่ำงวด ซึ่งอำยุเฉลี่ยสูงสุดของสัญญำเช่ำซื้อของบริษทั จะประมำณ 60 เดือน กรณีรถมือสอง บริษทั ฯ จะดำเนินกำรกำรตรวจสอบ
สภำพรถที่เป็ นหลักประกัน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ในกำรประเมินและกำหนดรำคำ ปั จจุบนั ทำงบริษทั ฯ กำหนด Loan to value Ratio
(LTV) ที่ 80-90% อิงเกณฑ์จำกยีห่ อ้ ทีไ่ ด้รบั ควำมนิยม และมีสภำพคล่องในตลำดสูง และพิจำรณำเพิม่ เติมจำกสภำพรถทัง้ สภำพตัวถัง
สี เครือ่ งยนต์ และอุปกรณ์สว่ นควบของกำรใช้งำนปั จจุบนั ประกอบ
2.

ธุรกิ จการให้บริ การสิ นเชื่อแฟคตอริ่ ง
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน
สำหรับธุรกิจกำรให้บริกำรสินเชือ่ แฟคตอริง่ บริษทั ฯ เริม่ ให้บริกำรตัง้ แต่ปี 2559 กลุ่มลูกค้ำสินเชือ่ แฟคตอริง่ ส่ว นใหญ่
เป็ นผูป้ ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่ อมที่ม ีควำมต้องกำรเงินทุ นหมุนเวียนระยะสัน้ และประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมที่ ม ี
แนวโน้มกำรเติบโต มีผลประกอบกำรดี มีฐำนะกำรเงินมั ่นคง และมีควำมสำมำรถในกำรผ่อนชำระหนี้ได้ตำมกำหนด
ที่ผ่ำนมำบริษทั ฯ ได้ให้บริกำรทำงด้ำนสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ำในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ โดยกำรตกลงรับซื้อ
บัญชีลูกหนี้กำรค้ำและโอนสิทธิลูกหนี้กำรค้ำแบบเปิ ดเผย (Disclosed Factoring) บริษทั ฯ มีกำรแจ้งให้ลูกหนี้กำรค้ำทรำบถึง กำร
ซื้อขำย และกำรโอนสิทธิดงั กล่ำว เพื่อให้ลูกค้ำนำเงินทุนหมุนเวียนไปเสริมสภำพคล่องทำงธุรกิจได้ดยี งิ่ ขึน้ บริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวงเงินสินเชื่อเป็ นกำรประเมินแบบ Credit Scoring เพื่อพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของลูกค้ำ/ลูกหนี้ โดย
กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรวิเครำะห์อตั รำส่วนสภำพคล่อง และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ย เพื่อ กำรประเมิน และวิเ ครำะห์ ว งเงิน กำรรับซื้อ บัญ ชีลู กหนี้ ก ำรค้ำแต่ ล ะรำย บริษ ัท ฯ กำหนดอัต รำดอกเบี้ย และ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้เหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และสภำวะกำรแข่งขันในตลำด
สำหรับทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจในอนำคต บริษทั ฯ ยังคงเฝ้ ำติดตำมสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่
ส่งผลกระทบต่อภำพรวมเศรษฐกิจในช่วงปี ทผี่ ่ำนมำ ส่งผลให้ภำคเอกชนในหลำยธุรกิจต้องปิ ดกิจกำร เลิกจ้ำงแรงงำน ลดกิจกรรม
กำรเดินทำง บริษทั ฯ จึงชะลอกำรปล่อยสินเชือ่ ให้แก่กลุ่มลูกค้ำรำยใหม่ของบริษทั ฯ เป็ นกำรชั ่วครำว แต่ยงั คงมุง่ เน้นกำรให้บริกำร
กับกลุ่มลูกค้ำรำยเก่ำที่ผำ่ นกำรอนุ มตั ิให้สนิ เชื่อแล้ว เพื่อเป็ นกำรดูแลรักษำฐำนและสร้ำงควำมสัมพันธ์ลูกค้ำเดิมให้คงอยู่ อีกทัง้ มี
กำรศึกษำปรับปรุง เพื่อพัฒ นำยกระดับ กำรให้บริกำรส ำหรับกลุ่ มลูก ค้ำรำยใหม่ในอนำคต พร้อมเพิ่มกลุ่มลูกค้ำที่ดำเนินธุ ร กิจ ที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคใหม่ ให้ม ำกขึ้น นอกจำกนี้บริษทั ฯ ได้วำงแผนปรับปรุงระบบลดขัน้ ตอนกำรให้บริกำร
เพื่อ ให้ม ีประสิท ธิภำพเพิ่ม ขึ้น พัฒ นำด้ำนแพลตฟอร์ม เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับรูปแบบกำรทำธุ ร กิจวิถีใ หม่ New Normal ในช่ว ง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เพื่อรองรับกำรรับซื้อเอกสำรใบแจ้งหนี้ เอกสำรวำงบิลในรูปแบบออนไลน์ ซึง่ จะ
เพิม่ ควำมสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้ำ ช่วยเสริมสภำพคล่องธุรกิจของลูกค้ำให้มกี ระแสเงินสดทีด่ แี ละเติมเต็มกำรขยำยธุรกิจได้อย่ำงยั ่งยืน
3.

ธุรกิ จนายหน้ าประกันภัย
บริษทั ฯ ให้บริกำรด้ำนประกันภัยแก่ลูกค้ำเช่ำซื้อและลูกค้ำทั ่วไป เริม่ ดำเนินตัง้ แต่ ปี 2560 บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุ ญำต
นำยหน้ำประกันวินำศภัยนิตบิ ุคคล เมือ่ วันที่ 1 ตุลำคม 2561 และได้รบั ใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวติ เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกำยน
2563 ปั จจุบนั บริษทั ฯ ขยำยกำรให้บริกำรประกันวินำศภัย รถยนต์ทงั ้ แบบภำคบังคับ และแบบภำคสมัครใจ รวมถึงประกันชีวติ
และประกันภัยอื่น ๆ โดยมุง่ เน้นกลุ่มลูกค้ำเช่ำซื้อรถสำธำรณะเดิมของบริษทั ฯ และกลุ่มลูกค้ำทั ่วไป ลูกค้ำสำมำรถเลือกทำกำรผ่อน
ช ำระกับทำงบริษ ัท ฯ หรือ จ่ ำยช ำระเป็ น เงิน สดงวดเดีย ว ทัง้ นี้ บริษ ัท ฯ จะมีกำรส่ง รำคำค่ำเบี้ย ประกัน ภัย เบื้อ งต้น ของบริษ ัท
ประกันภัยแต่ละบริษทั ที่เป็ นพันธมิตรให้แก่ลูกค้ำพิจำรณำก่อน สำหรับค่ำเบี้ยประกันภัยจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั ประวัติในกำรเคลมของ
ลูกค้ำทีผ่ ำ่ นมำซึง่ จะขึน้ อยู่กบั พิจำรณำของตัวแทนบริษทั ประกันภัยแต่ละรำยไป
ในปี 2564 เป็ นปี ที่เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อ ไวรัส Covid-19 ส่งผลมีผตู้ ิดเชื้อ ในช่ว งต้น ปี เ ป็ น จ ำนวนมำก ทำให้
บริษทั โบรกเกอร์ประกันภัย ประเภท Motor ได้รบั ผลกระทบเป็ นอย่ำงมำก ด้วยกลุ่มลูกค้ำหลักที่มนี นั ้ ประกอบอำชีพขับรถยนต์
รับจ้ำงสำธำรณะเป็ นกลุ่มธุรกิจทีร่ บั ผลกระทบโดยตรงจำกมำตรกำรของภำครัฐ ส่งผลทำให้กำรแจ้งต่ออำยุควำมคุม้ ครองประกัน ภัย
รถยนต์ต้องหยุดชะงักไปด้วย ทำงบริษทั ฯจึงมีนโยบำยกำหนดแนวทำงช่วยเหลือลูกค้ำ โดยเพิ่มช่องทำงกำรเปิ ดขำยประกันภัย
Motor แบบผ่อ นช ำระเพื่อ ช่ว ยสนับสนุ น ให้ย อดขำยประกัน ภัย ของบริษ ัทฯ ทรงตัว อยู่ ไ ด้ ในช่ว งไตรมำส 4 ทำงบริษ ัท ฯ เพิ่ม
อัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ทีมงำนขำยที่มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถในงำนประกันวินำศภัยประเภทอื่นๆ เช่น ประกันกำรเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
ประกันภัยรับผิดบุคคลภำยนอก และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดยขยำยฐำนลูกค้ำกลุ่มเป้ ำหมำยเพิม่ จำกเดิม มุง่ เน้นเพิม่ กลุ่มลูกค้ำ
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน
อุตสำหกรรมอำหำรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล กลุ่มโรงพยำบำลเอกชน และกลุ่มผูต้ ดิ ต่อในโครงข่ำยรวมถึงลูกค้ำของบริษทั ใน
เครือ ซึง่ สำมำรถทำยอดขำยได้เพิม่ ขึน้ ในปี ทผี่ ่ำนมำ นับว่ำเป็ นจุดเริม่ ต้นทีด่ สี ง่ เสริมให้บริษทั ฯ มีฐำนข้อมูลจัดเก็บเพิม่ ขึน้ เพื่อนำไป
พัฒนำวิเครำะห์จดั ทำปรับยกระดับแนวทำงกำรขำยต่อไป
ความเสี่ยงในการดาเนิ นงาน
บริษทั ฯ เปิ ดขำยประกันภัยประเภท Motor แบบผ่อนชำระ ทำให้เกิดควำมเสีย่ งและมีโอกำสเกิดหนี้คำ้ งชำระทีอ่ ำจเกิดขึ้น
ในอนำคต ทำงบริษทั ฯ จึงจัดทำวิธกี ำรป้ องกันและบริหำรควำมเสีย่ ง โดยกำหนดจำนวนเงินยอดชำระงวดแรกก่อนทำสัญญำผ่อ น
ประกันภัยรวมทัง้ กำหนดจ ำนวนงวดในกำรผ่อนชำระที่เหมำะสม และมีระบบกำรติดตำมหนี้ ที่มปี ระสิทธิภำพ โดยมีมำตรกำร
ควบคุมและตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้ องกันและลดควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึ้นกับบริษทั ฯ ให้ได้มำกทีส่ ดุ
ในปี 2565 ทำงบริษทั ฯ มีเป้ ำหมำยในกำรขำยประกันภัยให้กบั ลูกค้ำทั ่วไปมำกขึน้ เพื่อสร้ำงฐำนลูกค้ำใหม่ที่นอกเหนือจำก
ฐำนลูกค้ำเดิมของบริษทั ฯ และกลุ่มลูกค้ำเก่ำของบริษทั ฯ โดยตัง้ เป้ ำหมำยมุง่ หวังไว้ในประกันภัยแต่ละประเภทไว้ ดังนี้
1. ประกันภัยประเภท Motor (ภาคสมัครใจ, ภาคบังคับ)
- ขยำยกลุ่มตัวแทนขำย ( Agent ) ขยำยกลุ่มตัวแทนขำยทัง้ บุคคลธรรมดำและนิตบิ คุ คลเพิม่ ขึน้ เพื่อเพิม่
ยอดขำยให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำย และ เปิ ดกำรขำยแบบผ่อนชำระไปสูล่ ูกค้ำของกลุ่มตัวแทนขำย เพื่อเพิม่
ช่องทำงส่งเสริมกำรขำยให้กบั ตัวแทนขำยสำมำรถทำยอดขำยเพิ่มได้มำกยิง่ ขึน้
- กำรจัดหำระบบโปรแกรมกำรตรวจเช็คเบีย้ ประกันภัย มำช่วยสนับสนุนงำนขำยให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพเพิม่ มำกยิง่ ขึน้ ช่วยให้ลูกค้ำเข้ำถึงบริกำรของงำนประกันภัยได้อย่ำงสะดวกสบำย และรวดเร็ว
2. ประกันภัยประเภท Non motor ขยำยฐำนลูกค้ำรำยใหม่ โดยนำเสนอค่ำเบีย้ ประกันภัยกลุ่มลูกค้ำ ดังนี้
- กลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรและเครือ่ งดื่ม
- กลุ่มโรงพยำบำลเอกชน , ธุรกิจสุขภำพและควำมงำม
- กลุ่มสหกรณ์ และอพำร์ทเม้นท์
- กลุ่มลูกค้ำในเครือของผูบ้ ริหำร เช่นลูกค้ำคลังสินค้ำ, ลูกค้ำโครงกำรหมูบ่ ำ้ น, ลูกค้ำอพำร์ทเม้นท์
3. ประกันภัย ประเภทคุม้ ครองสินเชือ่ ของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ เพื่อลดควำมเสีย่ งของสินเชือ่ จำกผูเ้ ช่ำซื้อหรือผูก้ ู้
และยังเพิม่ ยอดขำยประกันภัยและสร้ำงรำยได้ให้กบั พนักงำนขำยและบริษทั ในเครือ
4. ประกันชี วิต บริษทั ฯ เปิ ดเพิ่มอัตรำเจ้ำหน้ำที่ทีมงำนประกัน ชีวติ (Life Insurance) เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำที่ให้ค วำม
สนใจ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ โดยมุง่ หวังกลุ่มลูกค้ำพนักงำนประจำ ด้วยวิธกี ำรประสำนติดต่อขอนัดหมำยเข้ำพบเพื่อ
แนะนำประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์พร้อมนำข้อเสนอให้กบั หน่ วยงำน องค์ กร ตำมกลุ่มบริษทั เป้ ำหมำย เริม่ ต้นจำกโซน
พื้นที่ สมุทรปรำกำร เนื่องจำกสำมำรถนำค่ำเบีย้ ประกันไปหักลดหย่อนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ใช้เป็ นเงินออมหลัง
เกษียณ หรือวำงแผนเงินออมระยะสันได้
้
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4. บริ การเสริ มอื่นๆ
การให้บริ การจด/โอนทะเบียนและต่ อภาษีทะเบียนรถยนต์
บริษทั ฯ อำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรจด/โอนทะเบียนและต่อภำษีทะเบียนรถยนต์ เช่น กำรต่อภำษีรถยนต์ กำร
ต่ออำยุกำรใช้งำนมิเตอร์รถแท็กซี่ และกำรต่อกรมธรรม์ประกันภัยภำคบังคับตำมทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัย
จำกรถ พ.ศ.2535 ทีน่ ิยมเรียกว่ำกำรต่อ พ.ร.บ.จะทำควบคูไ่ ปกับกำรตรวจสภำพรถในกำรตรวจสภำพรถนัน้ ทำงบริษทั จะมีกำรนัด
หมำยให้ลูกค้ำไปตรวจสภำพรถทีศ่ นู ย์ตรวจสภำพรถเอกชนก่อนทีจ่ ะดำเนินกำรต่อไป หลังจำกทีไ่ ด้เอกสำรทัง้ หมดครบแล้ว ลูกค้ำ
จะดำเนินกำรต่อทะเบียนรถทีก่ รมขนส่ง
- การให้บริ การลูกค้าสัมพันธ์
ลูกค้ำสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่แผนกลูกค้ำสัมพันธ์ของบริษทั ฯ เพื่อให้คำแนะนำกับข้อเสนอแนะ คำติชม หรือข้อสงสัย
ต่ำงๆได้ตลอดเวลำ โดยบริษทั ฯ จะนำมำปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรกำรทำงำนของบริษทั ฯ ต่อไป
บริษทั ฯเล็งเห็นถึงสถำนกำรณ์ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่ำนมำในช่วงของกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 บริษทั ฯ ใน
ฐำนะผูป้ ระกอบกำรให้สนิ เชื่อรถยนต์สำธำรณะโดยเฉพำะกลุ่มรถยนต์แท็กซี่ซึ่ง เป็ นลูกค้ำกลุ่มใหญ่ของบริษทั ฯได้รบั ผลกระทบ
โดยตรงจำกวิกฤตทีผ่ ่ำนมำ ทำงฯ บริษทั จึงได้เปลีย่ นมุมมองและทิศทำงของธุรกิจใหม่ โดยจะลดสัดส่วนของรถสำธำรณะกลุ่ม นี้ลง
และมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำทีเ่ ป็ นกลุ่มรถขนส่ง รถบรรทุก ที่สำมำรถผ่ำนวิกฤตทีผ่ ่ำนมำโดยได้รบั ผลกระทบน้อย หรืออุตสำหกรรมบำง
ประเภทที่ใช้รถขนส่งเป็ นหลักได้เจริญเติบโตสวนทำงกับวิกฤตเศรษฐกิจทีผ่ ่ำนมำ ทำงบริษทั ฯ จึงได้วำงเป้ ำหมำยที่จะเข้ำไปเป็ น
ส่วนหนึ่งในกำรให้บริกำรด้ำนสินเชื่อเช่ำซื้อในธุรกิจประเภทนี้ โดยมีทิศทำงและเป้ ำหมำยในกำรเจริญเติบโตทีช่ ดั เจน รวมถึงกำร
วำงกลยุทธ์เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำกลุ่มนี้และจะต้องเป็ นผูน้ ำในสินเชือ่ สำหรับรถบรรทุก และรถเชิงพำณิชย์ในอีก 3 -5 ปี
ข้ำงหน้ำ

การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
นโยบายการตลาดที่ สาคัญ
นโยบายกาหนดอัตราดอกเบีย้ และค่าบริ การ
บริษทั ฯ กำหนดกลยุทธ์ทำงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย โดยพิจ ำรณำปั จจัยต่ำงๆ เช่น ต้นทุนทำงกำรเงิน กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย
ลักษณะกำรให้สนิ เชื่อหรือบริกำร สถำนกำรณ์ ตลำดกำรปล่อยสินเชื่อเช่ำซื้อ เป็ นต้น นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังได้ทำกำรเปรียบเทียบ
อัตรำดอกเบีย้ ของบริษทั กับคูแ่ ข่งรำยอื่นอย่ำงสม่ำเสมอ
รถบรรทุกและรถขนส่งสำธำรณะเชิงพำณิ ชย์ต ำมโครงสร้ำงและแผนพัฒ นำเศรษฐกิจฯของภำครัฐ นัน้ มีกำรขยำยและ
พัฒนำถนนเส้นทำงหลักในกำรเชือ่ มต่อโครงข่ำยคมนำคมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรขยำยตัวเศรษฐกิจระดับภูมภิ ำค ประกอบกับ
ในช่วงทีผ่ ำ่ นมำตลำด E-Commerce มีกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด ภำคธุรกิจบริกำรขนส่งจึงมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ทำงบริษทั ฯ
จึงให้ควำมสำคัญเพิม่ ขึน้ จำกเดิมและมีแผนจะขยำยสินเชือ่ เช่ำซื้อรถบรรทุก และรถเชิงพำณิชย์ให้มสี ดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จำกพอร์ตสินเชื่ อ
เดิมให้ได้รอ้ ยละ 25 ของสัดส่วนสินเชือ่ เช่ำซื้อทัง้ หมดของบริษทั ดังนี้
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1. ขยายพืน้ ที่ให้บริ การ
เพื่อเป็ นหนึ่งในผูน้ ำกำรให้บริกำรสินเชือ่ เชิงพำณิชย์เพื่อผูป้ ระกอบกำร บริษทั ฯ มีแผนในกำรขยำยสัดส่วนสินเชือ่
รถยนต์เชิงพำณิชย์ของบริษทั ฯ ให้ได้ 25% จำกสินเชื่อรวมทีม่ อี ยู่เดิม และมีแผนขยำยพื้นทีบ่ ริกำรหลักเพิม่ จำกเดิม ในจังหวัดชลบุร ี
ระยอง สมุทรปรำกำร นครปฐม ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุร ี ซ่งเป็ นพื้นทีส่ ำคัญ เพรำะมีผปู้ ระกอบกำรขนส่งและเป็ นจุดสำคัญทีม่ กี ำรขน
ถ่ำยสินค้ำหลักของภำคบริกำรขนส่ง
2. สนับสนุนสิ นเชื่อให้กบั ผูป้ ระกอบการใหม่
บริษทั ฯ วำงแผนให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อทัง้ บุคคลธรรมดำและนิตบิ คุ คลทีอ่ ยู่ในกลุ่มธุรกิจขนส่งทำงบกภำยในประเทศ
รำยใหม่ๆ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ทเี่ หมำะสมเพื่อเปิ ดโอกำสผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่เข้ำร่วมขยำยธุรกิจด้ำนกำรขนส่ง เพื่อเพิม่ สภำพ
คล่องและขยำยธุรกิจ
3. ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสัญญาเช่าซื้อ
บริษทั ฯ จะพิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขสัญญำเช่ำซื้อทีเ่ หมำะสม เพื่อเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และ
เพื่อสร้ำงกำรรับรูใ้ ห้กบั ผูป้ ระกอบกำรและเต็นท์ชว่ ยสนับสนุนแนะนำลูกค้ำใหม่ทมี่ ำซื้อรถเลือกใช้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อของทำง
บริษทั ฯ โดยทีย่ งั คงควบคุมควำมเสีย่ งจำกกำรให้สนิ เชือ่ เช่ำซื้อให้อยู่ในระดับทีเ่ หมำะสม

กลยุทธ์การแข่ งขัน
บริษทั ฯ มีกำรวำงแผนในกำรสือ่ สำรกำรตลำดเพื่อเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยอย่ำงต่อเนื่องชัดเจน มีชอ่ งทำงในกำรติดต่อที่
ทันสมัยเหมำะสมกับยุคสมัย และมีกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงตรงจุด อันจะทำให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจในกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ 8 ประกำร คือ
1. เน้ นการทาการตลาดบนสื่อออนไลน์
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีชอ่ งทำงกำรสือ่ สำรแบบออนไลน์ทำงโปรแกรม Facebook โปรแกรม Line และเว็บไซต์ โดยบริษทั
ได้สอ่ื สำรผ่ำนช่องทำงเหล่ำนี้และจัดกิจกรรมต่ำงๆเพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ ำหมำยอย่ำงสม่ำเสมอ โดยเรือ่ งทีส่ อ่ื สำรมีทงั ้ เรือ่ งโปรโมชั ่น
ประจำเดือน กำรประชำสัมพันธ์ เพิม่ กำรรับรูต้ วั ตน และส่งเสริมภำพลักษณ์ของบริษทั ฯ รวมไปถึงเรือ่ งกำรตอบคำถำมและรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงสือ่ ออนไลน์เหล่ำนี้ดว้ ย
2. ทาการตลาดแบบเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง
บริษทั ฯ ส่งเสริมกำรตลำดมุ่งเน้นให้เกิดผลประโยชน์ สูงสุดกับคู่คำ้ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อให้คู่คำ้ ประชำสัมพันธ์
สนับสนุ นบริกำรสินเชื่อและกิจ กรรมกำรตลำดของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จัดโปรแกรมกำรส่งเสริมกำรขำยให้แต่ละเต็นท์และตัว แทน
จำหน่ำย ( market penetration) เจำะตำมกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยของทำงเต็นท์ในแต่ละพื้นที่ และกลุ่มอำชีพ เพื่อรองรับกำรขยำยตัว
สินเชือ่ เช่ำซื้อในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
3. สร้างภาพลักษณ์ ในการตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบอาชีพขับรถอย่างครบวงจร
บริษทั ฯ มีกำรจัดทำโครงกำรตอบแทนลูกค้ำและสังคมที่ไ ด้รบั ควำมสนใจเป็ นอย่ ำงมำกมำโดยตลอด เช่น โครงกำร
Easy English Taxi ทีช่ ว่ ยเสริมทักษะภำษำอังกฤษให้กบั ลูกค้ำของบริษทั ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรมำ 3 ครังแล้
้ วและได้รบั กำรตอบ
รับที่ดีจ ำกผู้ประกอบอำชีพ ขับรถแท็กซี่ โครงกำร Clinic Taxi ซึ่ง ช่ว ยแก้ปัญ หำต่ ำงๆที่เ กี่ย วกับรถแท็กซี่ใ ห้กบั ผู้ขบั รถแท็กซี่
ซึง่ โครงกำรเหล่ำนี้เป็ นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของบริษทั ฯ ได้เป็ นอย่ำงดี
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ในอนำคตทำงบริษทั ฯ ยังเห็นถึงควำมสำคัญของกำรขับขีร่ ถทุกประเภทอย่ำงปลอดภัย มีแนวคิดจะประสำนส่วนงำน
ภำครัฐทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสนับสนุนจัดอบรมกำรขับขีป่ ลอดภัย มุง่ เน้นลดอัตรำกำรเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน และลดกำรสูญเสียต้นทุน
ทำงสังคมพร้อมสร้ำงวินยั กำรจรำจร
4. ทางานร่วมกับกลุ่มพันธมิ ตร
บริษทั ฯ ดำเนินกำรสรรหำพันธมิตรทำงธุรกิจทัง้ บุคคลธรรมดำและนิตบิ คุ คลทีอ่ ยู่ในกลุ่มธุรกิจบริกำรขนส่งทำงบก
ภำยในประเทศ เพื่ออำนวยสินเชือ่ เช่ำซื้อในกำรร่วมขยำยธุรกิจด้ำนกำรขนส่ง แบบกลุ่ม Fleet โดยมีอตั รำดอกเบีย้ และหลักเกณฑ์
ทีย่ ดื หยุ่นเหมำะสม เพื่อเพิม่ สภำพคล่องและจำนวนรถรองรับกำรขยำยธุรกิจจำกเดิม
5. กาหนดรายการส่งเสริ มการขายที่เหนื อกว่าคู่แข่งขัน
บริษทั ฯ มีกำรสำรวจตลำดอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทั ฯ มีรำยกำรส่งเสริมกำรขำยทีไ่ ด้เปรียบกว่ำคูแ่ ข่งขันรำย
อื่น เพื่อเป็ นกำรรักษำฐำนลูกค้ำและดึงดูดลูกค้ำรำยใหม่ให้มำใช้บริกำรกับทำงบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะพิจำรณำถึงสภำวะแวดล้อม
ของตลำดก่อนทีจ่ ะกำหนดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย เช่น ถ้ำมีรนุ่ รถใหม่ทจี่ ะออกสูต่ ลำดมำทดแทนรุน่ เดิม ทำงบริษทั ฯ จะมีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเพื่อเร่งระบำยสินค้ำออกจำกสต็อกทำงคูค่ ำ้ เพื่อไม่ให้มสี นิ ค้ำค้ำงนำนกว่ำกำหนด
6. เพิ่ มความหลากหลายในผลิ ตภัณฑ์เช่าซื้อทางการเงิ น
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์สญ
ั ญำเช่ำซื้อประเภทสัญญำแบบ Hire purchase ในลักษณะรูปแบบ ลูกค้ำใช้เงินดำวน์และ
ผ่อนชำระเป็ นรำยงวด งวดละจำนวนเงินทีเ่ ท่ำๆกันทุกงวด (เดือน) จนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำซื้อ โดยบริษทั ฯ จะนำวิธกี ำรผ่อน
ชำระค่ำเช่ำซื้อแบบ Balloon มำใช้ในกำรให้บริกำรเช่ำซื้อรถแท็กซีส่ ำธำรณะ เพื่อเพิม่ ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินให้หลำกหลำยยิง่ ขึน้ และ
ตอบสนองตำมควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยบริษทั ฯ ได้ทำกำรศึกษำอัตรำควำมเสีย่ งในผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกำหนด
สัดส่วนเงินดำวน์ อัตรำดอกเบีย้ ค่ำงวดรำยเดือน รวมถึงค่ำงวดก้อนสุดท้ำยเพื่อทำให้เหมำะสมต่อธุรกิจ และไม่ให้กอ่ เกิดผลเสียหำย
ต่อบริษทั ฯในอนำคต
7. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูป้ ระกอบการเต็นท์รถ
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรให้บริกำรทีร่ วดเร็ว, รัดกุม และถูกต้องแม่นยำ สร้ำงควำมสะดวกให้กบั ลูกค้ำทีม่ ำติดต่อผ่ำนทำง
เต็นท์รถได้ตลอดเวลำ พร้อมทัง้ ให้คำปรึกษำที่ดแี ละน่ ำเชื่อถือแก่ลูกค้ำ โดยบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดคอยให้บริกำรและ
ประสำนงำนเพื่อ นัดหมำยกำรทำสัญญำเช่ำซื้อ กับลูกค้ำทัง้ ในสถำนที่ประกอบกำรเต็น ท์ร ถหรือ ที่บ้ำนและที่ท ำง ำนของลูกค้ำ
นอกจำกนี้บริษทั ฯ จะจัดโครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์โดยจัดกิจกรรมต่ำงๆร่วมกันกับผูป้ ระกอบกำรเต็นท์รถเพื่อให้ทงั ้ สองฝ่ ำยมีส่ว น
ร่วมในกำรทำงำนร่วมกันและรักษำผลประโยชน์ทำงธุรกิจของทัง้ สองฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
8. พัฒนาช่องทางออนไลน์ O2O (Online To Offline)
ควำมพึงพอใจและประสบกำรณ์ทดี่ ขี องลูกค้ำถือเป็ นเป้ ำหมำยสำคัญของธุรกิจ บริษทั ฯ จึงนำเอำกลยุทธ์ต่ำง ๆ มำเพื่อ
ดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำ และหัวใจสำคัญทีอ่ ยู่ในทุกขันตอนของกำรขำยผลิ
้
ตภัณฑ์บริกำรสินเชือ่ ตัง้ แต่เริม่ ต้นทำควำมรูจ้ กั ลูกค้ำ
เพื่อให้ลูกค้ำรับรู้เ กี่ย วกับบริษทั ฯ ไปจนถึงกำรบริกำรหลัง กำรขำยนัน่ ก็คือ กำรติดต่อสื่อ สำร ซึ่งในปั จจุบนั ลูกค้ำคำดหวัง กำร
ให้บริกำรแบบเรียลไทม์ ผ่ำนช่องทำงทีห่ ลำกหลำย ดังนัน้ กำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำทัง้ ออนไลน์ และช่องทำงอื่นๆ หรือทีเ่ รียกว่ำ
ออฟไลน์ นนั ้ จึงมีควำมสำคัญไม่แพ้กนั นี่ จึงทำให้เกิดกำรตลำดแบบผสมผสำนที่เรีย กว่ำ Omni Channel Marketing ที่เป็ น กำร
ผสมผสำนทุกช่องทำงปั จจุบนั ที่มขี องบริษทั ฯ ในกำรสื่อสำรกับลูกค้ำ เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงประสบกำรณ์ ที่ดใี ห้กบั ลูกค้ำ และเข้ำถึง
กลุ่มเป้ ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ นกำรบันทึกข้อมูลลูกค้ำไว้ทรี่ ะบบกลำงเพื่อเพิม่ โอกำสทำงกำรนำเสนอ
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ผลิตภัณฑ์และบริกำรอื่นต่อไป ทัง้ นี้กำรจะผนวกให้ได้ผลสำเร็จคงต้องมีองค์ประกอบทีส่ ำคัญ และใช้เวลำตลอดจนทรัพยำกรต่ำงๆ
แต่ ท ำงบริษ ัท ได้ใ ห้ควำมส ำคัญ และยึดหลักกำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั ่งยืน จึง มุ่ง มั ่นที่จ ะยกระดับบริกำรช่อ งทำงต่ ำงๆ
เพื่อรองรับกำรเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมของลูกค้ำในอนำคต

การตลาดและการแข่ งขัน
บริษทั ฯ ได้ดำเนินธุรกิจกำรให้สนิ เชื่อและสัญญำเช่ำซื้อกับกลุ่มลูกค้ำที่ประกอบอำชีพอิสระซึ่งมีรำยได้ไ ม่แน่ นอน ทำให้
ควำมสำมำรถในกำรผ่อนชำระของลูกค้ำบำงรำยที่อำจขำดควำมรูเ้ กีย่ วกับวิธีกำรบริหำรจัดกำรกับรำยได้หรือขำดควำมรู้ค วำม
เข้ำใจที่ถูกต้องในกำรประกอบอำชีพผูข้ บั ขีร่ ถแท็กซี่ เป็ นเหตุทำให้ลูกค้ำบำงรำยนัน้ เกิดกำรผิดนัดชำระและกลำยเป็ นหนี้เสียจน
ส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียแก่บริษทั ฯ ได้
ทำงบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญเรือ่ งกำรพิจำรณำคัดเลือกลูกค้ำและมีมำตรกำรในขันตอนกำรอนุ
้
มตั สิ นิ เชื่อเช่ำซื้อ
อย่ำงเข้มงวด โดยใช้ระบบกำรวิเครำะห์สนิ เชื่อเช่ำซื้อตำมเกณฑ์ Credit Scoring Model มำเป็ นหลักเกณฑ์สำคัญในกำรพิจำรณำ
อนุมตั สิ นิ เชือ่ รวมถึงบริษทั ฯ มีระบบกำรติดตำมดูแลกำรชำระค่ำงวดอย่ำงรัดกุม ซึง่ เมือ่ ลูกค้ำค้ำงชำระค่ำงวดตัง้ แต่งวดชำระแรก
ทำงบริษทั ฯ จะมีมำตรกำรกำรเร่งรัดเพื่อให้หนี้คำ้ งชำระกลับมำให้มำกและรวดเร็วทีส่ ุด นอกจำกนี้บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุม กำร
ตรวจสอบ และกำรรำยงำนผลที่ม ีประสิทธิภำพ ทำให้สำมำรถรำยงำนสถำนะลู กหนี้ ไ ด้ทุ กขณะ ซึ่งเป็ นกำรป้ องกัน ควำมเสี่ย ง
ดังกล่ำวได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับบริษทั ฯ ได้มกี ำรกำหนดนโยบำยกำรปรับเงินเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ในกรณีลูกค้ำผิดนัดชำระหนี้
ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน นับจำกวันเริม่ สัญญำ ซึง่ เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยขำยจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำปรับตำมนโยบำย ดังนัน้ ทำงเจ้ำหน้ ำที่
ฝ่ ำยขำยและผูเ้ ช่ำซื้อจึงมีกำรติดต่อสือ่ สำรกันอย่ำงสม่ำเสมอ
นอกจำกนี้ ทำงบริษทั ฯ ได้จดั ทำโครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจแก่ผขู้ บั ขีร่ ถแท็กซีท่ เี่ ป็ นลูกค้ำ เพื่อส่งเสริมกำร
สร้ำงโอกำสในกำรหำรำยได้ที่เพิ่มขึน้ ทำให้สำมำรถนำรำยได้มำชำระค่ำงวดได้ตรงตำมกำหนดและสร้ำงควำมมั ่นคงให้กบั อำชีพผู้
ขับขีร่ ถแท็กซี่ อีกทัง้ มีกำรทบทวนและปรับปรุงขัน้ ตอนกำรบริกำรให้เหมำะสมเพื่อยกระดับกำรบริกำรสินเชื่อ พร้อมมีแผนที่จะน ำ
เทคโนโลยีมำพัฒนำให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้ำที่เปลี่ยนไปเพื่อเติมเต็มและตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของ
ลูกค้ำและผูม้ ำใช้บริกำร “สินเชือ่ มิตรสิบ เข้ำถึงง่ำย สไตล์คณ
ุ ” เพื่อร่วมสร้ำงประสบกำรณ์ทดี่ ี และเติบโตพร้อมกับลูกค้ำอย่ำงยั ่งยืน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ สามารถจาแนกออกเป็ นกลุ่มได้ดงั นี้
➢ กลุ่มลูกค้ำบุคคลผูป้ ระกอบอำชีพขับรถแท็กซีแ่ ละเป็ นกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ
➢ กลุ่มลูกค้ำบุคคลผูป้ ระกอบอำชีพปล่อยรถแท็กซี่ให้เช่ำ (Fleet) : บุคคลที่เช่ำซื้อรถแท็กซี่จำกบริษทั เพื่อนำไป
ปล่อยให้เช่ำต่อ ซึง่ บุคคลเหล่ำนี้สำมำรถเช่ำซื้อรถจำกบริษทั ได้มำกกว่ำ 1 คันขึน้ ไป ทัง้ นี้ กลุ่มลูกค้ำเหล่ำนี้ เป็ น
ผูท้ มี่ ศี กั ยภำพและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ได้
➢ กลุ่มลูกค้ำบุคคลหรือนิติบุคคลผูป้ ระกอบกิจกำรรถโดยสำรประจำทำง : ผูท้ ี่เช่ำซื้อรถเพื่อไปประกอบธุรกิจรถ
โดยสำรประจำทำง ลูกค้ำกลุ่มนี้มกั เป็ นลูกค้ำที่มคี วำมเสีย่ งต่ ำเนื่ องจำกได้รบั สัมปทำนในกำรเดินรถในพื้นที่ ทำ
ให้สำมำรถคำดกำรณ์ รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจของลูกค้ำเพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระ โดยกลุ่ม
ลูกค้ำเหล่ำนี้จะเป็ นผูท้ อี่ ยู่ในพื้นทีบ่ ริเวณใกล้เคียงบริษทั และสำขำ
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➢ กลุ่ ม ลู ก ค้ำ บุ ค คลหรือ นิ ติ บุ ค คลผู้ป ระกอบกิจ กำรรถบรรทุ ก : บริษ ัท ฯ ก ำหนดกลุ่ ม ลู ก ค้ำ เป้ ำหมำยเป็ น
ผูป้ ระกอบกำรขนส่ง หรือรับจ้ำง ซึง่ จะต้องมีควำมสำมำรถในกำรจะชำระหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ ได้
➢ กลุ่ ม ลู กค้ำบุคคลหรือนิ ติบุคคลผูป้ ระกอบกิจกำรต่ำง ๆ ที่ม ีส ญ
ั ญำกำรว่ำจ้ำงหรือ กำรให้บริกำร และมีควำม
ประสงค์ตอ้ งกำรเงินทุนระยะสันเพื
้ ่อเพิม่ สภำพคล่องและใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
แนวโน้ มอุตสาหกรรมรถแท็กซี่
สำหรับแนวโน้มธุรกิจของบริษทั ที่ผำ่ นมำนัน้ ธุรกิจให้สนิ เชือ่ เช่ำซื้อรถแท็กซีข่ องบริษทั โดยปกติจะมีกำรเติบโตแปรผันไป
ในทิศทำงเดียวกับทิศทำงกำรจดทะเบียนรถแท็กซีใ่ นประเทศซึ่งเป็ นกำรจดทะเบียนรถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำร (รถแท็กซี)่
ทัง้ นี้ ข้อมูลจำกกรมขนส่ง พบว่ำในอดีตทีผ่ ำ่ นมำตัง้ แต่ปี 2558 – 2564 ประเทศไทยมีอตั รำกำรจดทะเบียนรถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคน
โดยสำรไม่เกิน 7 คน (Urban Taxi) เป็ นดังนี้
ห น่ ว ย : คั น
ปี พ.ศ.

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

รถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
ไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี)่

9,855

8,351

8,567

14,844

7,956

3,674

921

ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก

สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวร้สโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบในวงกว้ำงต่อ ภำพรวมเศรษฐกิจและสัง คมของ
ประเทศ ตัวเลขกำรจดทะเบียนรถปี 2563 มียอดลดลงร้อยละ 53.82 จำกปี 2562 และจำกตัวเลขทีจ่ ดทะเบียน ปี 2564 ของรถยนต์
รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกิน 7 คนนัน้ ลดลงถึงร้อยละ 74.93 เมื่อเทียบกับปี 2563 แสดงให้เห็นถึง ภำวะถดถอยและไม่มกี ำร
ลงทุนเพิ่มจำกกลุ่มนิติบุคคลผูป้ ระกอบกำรรถแท็กซี่ให้เช่ำในระบบ เนื่องจำกผูป้ ระกอบกำรขับรถแท็กซี่มรี ำยได้ลดลงจำกเดิม มี
สำเหตุผลมำกจำกมำตรกำรภำครัฐทีค่ วบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้จำนวนรถทีม่ อี ยู่ในระบบเดิมไม่สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ได้
กำรประกำศกฎกระทรวงเมื่อ วัน ที่2 6 มิถุ น ำยน 2564 เรื่อ งกำรจดทะเบีย นรถยนต์ ร บั จ้ำงผ่ำนระบบอิเ ล็กทรอนิ คส์
พ.ศ.2564 แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์2522 (รำยละเอียดตำมรำชกิจจำนุเบกษำฯ) ซึง่ หมำยถึงนำรถยนต์นั ่งส่วนบุคคลมำเปลีย่ นจด
ทะเบียนเปลีย่ นประเภทเป็ นรถยนต์รบั จ้ำงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้กำรจะซื้อรถแท็กซีเ่ พิม่ จึงชะลอตัวจำกกฎกระทรวงใหม่น้ี
ด้วย อย่ำงไรก็ดดี ว้ ยสถำนกำรณ์และปั จจัยทีไ่ ม่เอื้อหลำยประกำรทำให้ ปี 2564 จึงเป็ นเพียงแต่กำรแก้ไขปั ญหำและรองรับกำรเปลีย่ นแปลง
จำกสถำนกำรณ์ขำ้ งต้น
อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ฯ มีควำมเชื่อว่ำสถำนกำรณ์ ดงั กล่ำวจะกลับเข้ำสู่ภำวะปกติในอนำคตอันใกล้น้ี แต่ ยงั คงต้องจับตำม
มองถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี และพลังงำนไฟฟ้ ำทดแทน ที่จะส่งผลต่อธุรกิจในอุตสำหกรรมนี้ บริษทั ฯ ยังคงต้อง
ศึกษำผลกระทบแนวโน้มต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลง และในส่วนกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกขึ้นจำก
ผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่ที่มนี วัตกรรมใหม่เข้ำมำ ทำให้ผทู้ ี่อยู่ในธุรกิจต้องมีกำรปรับตัวทัง้ ทำงด้ำนนวัตกรรมและรำคำ นอกจำกนี้
อำจจะมีผลกระทบทีเ่ กิดจำกกำรเข้ำมำของกำรเปิ ดรถไฟฟ้ ำเส้นใหม่ แต่ทงั ้ นี้ ธุรกิจทดแทนเหล่ำนี้อำจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
สินเชื่อเช่ำซื้อ รถแท็กซี่ม ำกนัก เนื่องจำกกำรเข้ำมำของผูใ้ ห้บริกำรอย่ ำง Grab taxi หรือรำยใหม่ฯลฯ นัน้ จะต้องดำเนิ น กำรใน
รูปแบบของรถแท็กซี่เช่นกันซึง่ ปั จจุบนั มีกฎกระทรวงใหม่ทสี่ ำมำรถให้รถยนต์นั ่งส่วนบุคคลเปลีย่ นประเภทรถเป็ นรถยนต์รบั จ้ำง
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ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนกฎใหม่ของกำรขนส่งทำงบก แต่กลับอำจจะช่วยส่งเสริมให้มกี ำรเช่ำซื้อรถแท็กซีม่ ำกขึ้นเนื่องจำกผูท้ ี่
อยำกจะเข้ำร่วมทำงำนกับทำง Grab หรือรำยใหม่ จำเป็ นต้องมีรถแท็กซี่ ซึง่ สำมำรถเป็ นแรงสนับสนุนให้ทำงบริษทั สำมำรถขยำย
สินเชื่อเช่ำซื้อรถแท็กซี่ในรูปแบบใหม่ได้มำกขึ้น และปั จจัยจำกกำรดำเนินธุรกิจรถไฟฟ้ ำที่มหี ลำยเส้นทำงหลำกสีทไี่ ม่มผี โู้ ดยสำร
ตำมเป้ ำเนื่องจำกผูใ้ ช้ไม่ได้รบั ควำมสะดวกสบำยและมีรำคำแพงจึงอำจจะไม่กระทบกับธุรกิจของบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
แนวโน้ มอุตสาหกรรมรถขนส่ง
ในช่วงไม่กปี่ ี ที่ผำ่ นมำ อุตสำหกรรมอีคอมเมิร์ซเติบโตขึน้ อย่ำงมำก และปั จจุบนั เรำอำศัยอยู่ในโลกที่ผคู้ นชอบซื้อสินค้ำ
ออนไลน์มำกกว่ำในร้ำนค้ำ ควำมหลำกหลำยทีม่ ใี ห้บริกำรทำงออนไลน์และแฟชั ่นที่รวดเร็วทำให้อุตสำหกรรมนี้เฟื่ องฟูและช่วยให้
อุ ต สำหกรรมนี้ กลำยเป็ น หนึ่ งในอุต สำหกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จมำกที่สุดในปั จจุบ นั สิ่ง ส ำคัญ ที่ควรทรำบคือ อุ ตสำหกรรม
อีคอมเมิรซ์ ไม่สำมำรถทำงำนได้หำกไม่ได้รบั ควำมช่วยเหลือจำกอุตสำหกรรมรถบรรทุก อุตสำหกรรมนี้ขน้ึ อยู่ก บั คนขับรถบรรทุกใน
กำรรับสินค้ำจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งหมำยควำมว่ำกำรปรับปรุง ในอุต สำหกรรมอีคอมเมิร์ซจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงภำยใน
อุตสำหกรรมรถบรรทุก เนื่องจำกอุตสำหกรรมอีคอมเมิรซ์ มีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตต่อไปในปี 2564 เรำจึงหวังว่ำอุตสำหกรรมรถบรรทุก
จะเติบโตในเชิงบวกเช่นกัน
จำกรำยงำนสถิตกิ ำรขนส่งประจำปี 2563 โดยกองแผนงำน กลุ่มสถิตกิ ำรขนส่ง กรมขนส่งนัน้ พบว่ำรถทีจ่ ดทะเบียนสะสม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นรถบรรทุ กส่ว นบุคคล จำนวน 810,544 คัน คิดเป็ นร้อยละ 70.50 และ
รถบรรทุกไม่ประจำทำง จำนวน 339,124 คัน และจำกรำยงำนสถิตกิ ำรขนส่ง ซึง่ ในปี 2563 พบว่ำ รถจดทะเบียนใหม่ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก จำนวน 24,133 คัน ส่วนใหญ่ยงั เป็ นรถบรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 812,444 คัน และรถบรรทุกไม่ประจำ
ทำง จำนวน 361,357 คัน
เมื่อพิ จารณาข้อมูลเปรียบเทียบจานวนรถบรรทุกแยกตามประเภทรถ พบว่ามีข้อมูล ดังนี้
ประเภทรถบรรทุก

สะสมทั ่วประเทศ
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ไม่ประจำทำง

274,151

293,167

315,789

339,124

361,357

ส่วนบุคคล

781,566

796,454

806,268

810,544

812,444

1,055,717

1,089,621

1,122,057

1,149,668

1,173,801

รวม

จำกตำรำงจะเห็นได้วำ่ ในช่วง 3 ปี ทผี่ ำ่ นมำ กำรจดทะเบียนรถบรรทุกมีอตั รำเพิม่ ขึน้ ทุกปี ซึง่ บริษทั เล็งเห็นโอกำสดังกล่ำว
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเริม่ ทำกำรตลำดธุรกิจให้บริกำรเช่ำซื้อรถบรรทุก
ธุรกิจกำรปล่อยสินเชื่อเช่ำซื้อรถบรรทุกนัน้ นอกจำกภำวะกำรของตลำดกำรจดทะเบียนรถบรรทุกใหม่แล้ว ก็ยงั มีเรื่อง
ตลำดทีม่ กี ำรแข่งขันกำรปล่อยสินเชือ่ ซึง่ คล้ำยคลึงกับตลำดรถแท็กซี่ กล่ำวคือ มีผใู้ ห้บริกำรปล่อยสินเชือ่ ทัง้ แบบตรวจสอบเครดิตบูโรและไม่
ตรวจสอบเครดิตบูโร ตัวอย่ำงของบริษทั ทีป่ ล่อยสินเชื่อทีต่ รวจสอบเครดิตบูโรได้แก่ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) บริษทั
รำชธำนี ลิสซิง่ จำกัด (มหำชน) บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) บริษทั ไมโครลิสซิ่ง
จำกัด (มหำชน) บริษทั ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด เป็ นต้น สำหรับตัวอย่ำงผูใ้ ห้บริกำรที่ไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรนั น้ ได้แก่ บริษทั
ซิต้ี ลิสซิง่ จำกัด บริษทั ดีเลิศ ธุรกิจ จำกัด หรือบริษทั สิบล้อลิสซิง่ จำกัด เป็ นต้น
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นอกจำกกำรขนส่งทำงบกด้วยรถบรรทุกแล้ว ยังมีกำรขนส่งทำงเลือกอื่นที่เป็ นทำงเลือกของผูใ้ ช้บริกำรขนส่ง อันได้แก่
กำรขนส่งทำงรถไฟ กำรขนส่งทำงเรือ ซึ่งมีกำรใช้เ วลำในกำรขนส่งยำวนำนกว่ำทำงรถบรรทุก แต่อำจมีค่ำใช้จ่ำยทีถ่ ูกกว่ำ อนึ่ง
ประเทศไทยกำลังขยำยกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟให้เป็ นระบบรำงคู่ ซึง่ จะช่วยทำให้กำรขนส่งสินค้ำทำงรถไฟได้รบั ควำมสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น อันอำจทำให้กำรขนส่งทำงรถบรรทุกได้รบั ควำมนิยมลดลง อย่ำงไรก็ตำม ทั ง้ กำรขนส่งทำงเรือ และทำงรถไฟมีขอ้ จำกัดไม่
สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ ทำให้ควำมจำเป็ นในกำรใช้รถบรรทุกในกำรกระจำยสินค้ำไปยังถึงจุดหมำยปลำยทำงยังคงมีควำมจำเป็ น
นอกจำกนัน้ กำรขยำยของเส้นทำงรถไฟทีม่ ำกขึน้ อำจทำให้มกี ำรกระจำยตัวของระบบ logistic มำกขึน้ ซึง่ อำจเป็ น synergy ให้กำร
ขนส่งด้วยรถบรรทุกมีควำมต้องกำรมำกขึน้ ตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจก็เป็ นได้
แนวโน้ มอุตสาหกรรมรถประจาทาง
ในปั จจุบนั รถโดยสำรประจำทำงยังมีลูกค้ำนิยมใช้บริกำรเนื่องด้วยสภำพเศรษฐกิจที่อำจจะฝื ดเคืองขึ้นในบำงครัง้ รวมถึง
กำรคมนำคมจำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งยังไม่ได้มรี ถโดยสำรประจำทำงทีไ่ ด้รบั กำรสนับสนุนจำกรัฐบำล ตัวอย่ำงเช่น กำรเดินทำง
ในจังหวัดสมุทรปรำกำรยังคงมีควำมไม่สะดวกอยู่บำ้ งเนื่องจำกไม่ได้มกี ำรบริกำรของรถโดยสำรสำธำรณะประจำทำงอย่ำงทั ่วถึง
ดังนัน้ กำรมีบริกำรรถโดยสำรประจำทำงสำมำรถตอบโจทย์แก่ผใู้ ช้งำนจริงในบำงพื้นทีท่ ี่กำรคมนำคมยังไม่สะดวก เพรำะเหตุน้ีธุรกิจ
รถโดยสำรประจ ำทำงจึงเป็ น อีกหนึ่งทำงเลือกให้แ ก่ผใู้ ช้บริกำรที่ไ ม่ไ ด้ม ีรถยนต์ ส่ว นบุคคลได้ อีกปั จจัยหนึ่งกำรบริกำรของรถ
โดยสำรประจำทำงคือกำรทีก่ ำหนดเส้นทำงทีช่ ดั เจนและแน่นอนทำให้ผใู้ ช้บริกำรสำมำรถคำนวณระยะเวลำในทำงเดินทำงได้สะดวก
มำกขึ้น สุดท้ำยนี้เมื่อบริษทั ฯดำเนิ นธุ ร กิจ กำรปล่ อยสิน เชื่อ เช่ำซื้อแก่รถโดยสำรประจ ำทำงให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อ รถแบบไม่
ตรวจสอบเครดิตบูโรเองก็มกี ำรแข่งขันที่สูงขึน้ เช่นกัน เนื่องจำกมีผลตอบแทนจำกอัตรำดอกเบี้ยทีด่ กี ว่ำกำรให้บริกำรสินเชื่ อแบบ
ตรวจสอบเครดิตบูโรซึง่ เป็ นกำรจำกัดจำนวนลูกค้ำทีม่ กั จะเป็ นคนกลุ่มทีม่ ฐี ำนะไม่พอเพียงในกำรผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำของกำร
ตรวจสอบ Credit Bureau จะสำมำรถทำกำรเช่ำซื้อรถแท็กซีเ่ ป็ นของตนเองได้ ทำให้มผี แู้ ข่งขันทีม่ เี งินทุนสูงเข้ำมำแข่งขันในตลำด
เช่น กลุ่มดีลเลอร์รถยนต์ที่เข้ำมำทำธุรกิจกำรปล่อยสินเชือ่ เช่ำซื้อแบบไม่ตรวจสอบเครดิตบูโร เช่น บริษทั เค เอส เจ ลีสซิง่ จำกัด
ซึ่งเป็ นบริษทั ในเครือ เค มอเตอร์ นอกจำกนี้ ยังมีกลุ่มปล่อยสินเชื่อขนำดใหญ่ เช่น บริษทั ไทยเอซลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็ นบริษทั ใน
เครือไทยเอซ เป็ นต้น นอกจำกรำยใหญ่แล้ว ยังมีผแู้ ข่งขันทีม่ ขี นำดเดียวกับบริษทั ทำกำรปล่อยสินเชื่อ เช่นบริษทั มีนำลีสซิง่ จำกัด
เป็ นต้น จำกตัวอย่ำงผูท้ ี่เข้ำมำทำธุรกิจดังกล่ำวนัน้ เป็ นผลทำให้ผบู้ ริโภคมีทำงเลือกในกำรเช่ำซื้อรถแท็กซี่ได้เพิ่มมำกขึ้น ทำให้
ตลำดกำรให้บริกำรสิน เชื่อ เช่ำซื้อ รถแบบไม่ต รวจสอบเครดิต บู โ รมีก ำรออกโปรโมชั ่นและแคมเปญอยู่ ต ลอดเวลำเพื่อ รัก ษำ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเป็ นทีจ่ ดจำของผูใ้ ช้รถแท็กซี่
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้มกี ำรทำกำรสำรวจตลำดอยู่เป็ นประจำเพื่อที่จะได้ทรำบควำมเคลื่อนไหวของตลำดอยู่ตลอดเวลำ โดยมี
กำรจัดทำรำยงำนสภำวะตลำดเป็ นรำยเดือน วิเครำะห์จุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งและศึกษำพฤติกรรมของผูบ้ ริโภครวมถึงสภำวะ
เศรษฐกิจ เพื่อรักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษทั ให้คงอยู่ได้
ธุรกิจกำรปล่อยสินเชื่อเช่ำซื้อรถโดยสำรประจำทำงที่มอี ยู่ในกำรดำเนินกำรของบริษทั ฯนัน้ ส่วนใหญ่ทำงบริษทั ฯมัก จะ
เลือกปล่อยสัญญำเช่ำซื้อในพื้นทีจ่ งั หวัดสมุทรปรำกำรและพื้นที่ใกล้เคียงเป็ นหลักซึง่ ในปั จจุบนั ยังไม่มกี ำรอนุมตั สิ มั ปทำนเส้น ทำง
ใหม่ๆเพิ่มเติม ดังนัน้ จึงยังไม่ปรำกฏคู่แข่ง ที่มขี นำดใกล้เ คียงบริษ ัทที่ดำเนินรูปแบบธุ ร กิจในแบบเดีย วกัน โดยที่ไ ม่ตรวจสอบ
เครดิตบูโรของลูกค้ำ ส่วนบริษทั ขนำดใหญ่ทที่ ำกำรให้สนิ เชือ่ แก่รถประจำทำงนัน้ มีหลำยกลุ่ม เช่น บริษทั กรุงไทย ออโต้ลสี จำกัด
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหำชน) ที่ทำธุรกิจกำรปล่อยสินเชื่อเอง หรือแม้แต่บริษทั ในเครือผลิตรถยนต์อย่ำงบริษทั โต
โยต้ำ ลีสซิง่ จำกัด บริษทั ในเครือดีลเลอร์รถยนต์อย่ำงบริษทั เคเอสเจ ลีสซิง่ จำกัด ก็ยงั มีกำรทำธุรกิจกำรปล่อยสินเชือ่ เช่นเดียวกัน
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การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
จำกกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรให้บริกำรเพื่อจัดทำสินเชือ่ เช่ำซื้อแท็กซี่ รถบรรทุก รถรับจ้ำงสำธำรณะ
รถโดยสำรสำธำรณะ ทัง้ ป้ ำยแดงและมือสอง และกำรจัดหำแหล่งเงินในกำรจัดสินเชือ่ ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี้
• การจัดหารถยนต์ ในกำรจัดหำรถยนต์เพื่อให้บริกำรเช่ำซื้อรถยนต์ของบริษทั ฯ นัน้ ให้ควำมสำคัญแบรนด์ทมี่ ี
คุณภำพและรับได้รบั ควำมนิยมในตลำด บริษทั จะไม่จำกัดกำรจัดหำอยู่ที่ผขู้ ำยเต็นท์รถหรือผูใ้ ห้บริกำรรำยใด
รำยหนึ่งเพื่อให้บริษทั มีช่องทำงเลือกให้บริกำรเช่ำซื้อที่หลำกหลำย รวมถึงเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งและลดกำร
พึ่งพิงผูข้ ำยหรือผูใ้ ห้บริกำรรำยใดรำยหนึ่งเพียงรำยเดียว อีกทัง้ ยังเป็ นกำรขยำยพื้นที่ให้บริกำรเพื่อรองรับ กำร
เติบโตผลิตภัณฑ์และบริกำรสินเชือ่ ของบริษทั คือ
• รถป้ ายแดง ,รถมือสอง มุ่งเน้นให้บริกำรเช่ำซื้อผ่ำนทำงดีล เลอร์ , ตัวแทนจำหน่ ำยรถยนต์ , เต็นท์รถ ที่ม ี
คุณภำพและมีบริกำรหลังกำรขำยที่ดี โดยปั จจุบนั ให้ควำมสำคัญ กับแบรนด์ โตโยต้ำ , อีซูซุ และรถที่ได้รบั
ควำมนิยมแบรนด์อ่นื ๆ ในตลำดเนื่องจำกรถทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมในตลำด จะมีศนู ย์บริกำร และมีชำ่ งผูช้ ำนำญกำร
ในกำรให้บริก ำรซ่ อ มรถ อยู่ กว้ำงขวำงทัว่ ไปเป็ นจ ำนวนมำกและอะไหล่ ส ำมำรถหำง่ ำ ย มีใ ห้เ ลือ กใช้ไ ด้
หลำกหลำยคุณภำพตำมรำคำ เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำที่ใช้บริกำรเช่ำซื้อผ่ำนทำงบริษทั และไม่
กระทบกับกำรส่งคืนชำระค่ำงวดเช่ำซื้อให้บริษทั ในอนำคต
ช่องทางการให้บริ การสิ นเชื่อ
• ผ่ำนทำงตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์ TOYOTA ISUZU HINO ฯลฯ
• ผ่ำนทำงเต็นท์รถมือสอง ทีม่ ชี อ่ื เสียง ประสบกำรณ์ ควำมชำนำญและเน้นจำหน่ำยรถคุณภำพดี
• ผ่ำนช่องทำงสำนักงำนของบริษทั สือ่ ออนไลน์ พัฒนำช่องทำงกำรติดต่อเพื่อรองรับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ทีเ่ น้นควำม
สะดวก รวดเร็ว เข้ำถึงบริกำรต่ำงๆของบริษทั ง่ำยขึน้

การได้รบั ใบอนุ ญาตให้ ประกอบธุรกิ จ สัมปทาน หรือ การส่งเสริ มการลงทุน
ลักษณะสิ ทธิ ประโยชน์
บริษทั ฯ มีกำรดำเนินธุรกิจในส่วนของกำรจัดสินเชื่อ ไฟแนนซ์ให้กบั กลุ่มรถแท็กซี่ และรถยนต์สำธำรณะประเภทอื่นๆ
รวมถึงได้มกี ำรขยำยธุรกิจเพิม่ เติมอีกจำนวน 3 บริษทั เพื่อเป็ นกำรรองรับกำรทำธุรกรรมประเภทต่ำงๆ ทีห่ ลำกหลำยออกไป บริษทั
แรกเปิ ดดำเนินกำรภำยใต้ชอ่ื บริษทั มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด ให้บริกำรด้ำนสินเชือ่ จำนำทะเบียนรถทุกชนิด โดยได้รบั ใบอนุญำตจำก
กระทรวงกำรคลังเมือ่ วันที่ 24 ตุลำคม 2562 ปั จจุบนั มีจำนวนสำขำทัง้ หมด 15 สำขำ บริษทั ทีส่ อง เปิ ดดำเนินกำรภำยใต้ชอ่ื บริษทั
มิตรสิบ พิโก จำกัด ให้บริกำรด้ำนสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดปั จจุบนั มี 1 สำขำ โดยได้รบั ใบอนุ ญำตจำกกระทรวงกำรคลังเมือ่
วันที่ 25 มีนำคม 2563 บริษทั ที่สำมเปิ ดดำเนิน กำรภำยใต้ช่อื บริษทั เบสท์ คำร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริกำรด้ำนจำหน่ ำย และ
ซ่อมบำรุงรถยนต์ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 7 ตุลำคม 2563
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ชื่อบริ ษทั

เลขที่หนังสือ
อนุญาต

วันที่จดั ตัง้

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริ ษทั มิตรสิ บ เสกเงิน จากัด

24 ตุลำคม 2562

สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ
(จำนำทะเบียนรถ)

เลขที่ 34/2562

บริ ษทั มิตรสิ บ พิ โก จากัด

25 มีนำคม 2563

เลขที่ 54/2563

บริ ษทั เบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์ จากัด

7 ตุลำคม 2563

ประกอบธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ รำยย่ อ ย
ระดับจังหวัดภำยใต้กำรกำกับ
จำหน่ำยและซ่อมบำรุงรถยนต์

เครื่องหมายการค้า

0115563021679

ทรัพย์สินที่ ใช้ ในการประกอบธุรกิ จ
สิ นทรัพย์ถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 สินทรัพย์หลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ประกอบด้วยลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
ทรัพย์สนิ รอกำรขำย และส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ มีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชีรวมหลังหักค่ำเสือ่ มสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
ตำมทีแ่ สดงในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 1,264 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อและค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึน้
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ แสดงตำมมูลค่ำตำมสัญญำเช่ำซื้อหักดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำซื้อรอตัดบัญชี (ก่อนหักค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ) แยกตำมประเภทลูกหนี้และอำยุหนี้ทถี่ งึ กำหนดชำระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2564
ดังนี้
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นโยบายการรับรู้รายได้
บริษทั รับรูร้ ำยได้ดอกเบีย้ จำกสัญญำเช่ำซื้อตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมวิธอี ตั รำผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง (Effective interest
method) ตลอดระยะเวลำของสัญญำ
นโยบายการตัง้ สารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึน้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นมำ บริษทั ได้มกี ำรจัดชันลู
้ กหนี้ตำมมำตรฐำนกำรจัดชันและกำรตั
้
ง้ สำรองตำมเกณฑ์
ใหม่ซงึ่ เป็ นไปตำมหลักกำรของ TFRS9 โดยลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อของบริษทั จะได้รบั กำรจัดประเภทเป็ น 3 ชัน้ ซึง่ พิจำรณำจำก
กำรเปลีย่ นแปลงของควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของลูกหนี้ ดังนี้
-

ชัน้ ที่ 1 สถำนะปกติ (Performing) ลูกหนี้ทมี่ ยี อดหนี้ค่ำงวดคงค้ำงไม่เกิน 30 วัน ซึง่ ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตไม่ได้ม ีกำร
เพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญนับตัง้ แต่กำรรับรูร้ ำยกำรเมือ่ เริม่ แรก บริษทั จะวัดมูลค่ำของค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ้นเท่ำกับผลขำดทุน ด้ำนเครดิต ที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้นภำยใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ สำหรับลูกหนี้ที่มรี ะยะเวลำ
คงเหลือน้อยกว่ำ 12 เดือน บริษทั จะใช้ควำมน่ำจะเป็ นของกำรปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำทีส่ อดคล้องกับระยะเวลำคงเหลือ

-

ชัน้ ที่ 2 สถำนะกล่ำวถึงเป็ นพิเศษ (Under-performing) ลูกหนี้ทมี่ ยี อดหนี้คำ้ งชำระค่ำงวดเกิน 30 วันแต่ไม่เกิน 90 วัน
นับจำกวันรับรูร้ ำยกำรเมื่อเริม่ แรก ประมำณกำรของผลขำดทุ น ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเป็ นผลมำจำกควำม
เป็ นไปได้ของทุกเหตุกำรณ์ จำกกำรผิดนัดชำระหนี้ตลอดอำยุสญ
ั ญำ บริษทั จะรับรูผ้ ลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึน้ ด้วยจำนวนเงินทีเ่ ท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุทคี่ ำดไว้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

-

ชัน้ ที่ 3 สถำนะต่ำกว่ำมำตรฐำน (Non-performing) ลูกหนี้ทมี่ ยี อดหนี้คำ้ งชำระค่ำงวดเกินกว่ำ 90 วันขึน้ ไป ซึง่ มีควำม
เป็ นไปได้วำ่ ลูกหนี้จะไม่สำมำรถชำระคืนได้
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ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อ กำรด้อยค่ำตำมหลักกำรของ TFRS9 บริษทั จะตัง้ ค่ำเผื่อผลขำดทุน ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ จะ
เกิดขึ้นในอนำคต (Expected Credit Loss หรือ "ECL") ซึ่งคำนวณโดยอ้ำงอิงจำกข้อมูล สถำนกำรณ์ ใ นอดีต เป็ นพื้นฐำน (Base
Case) ซึง่ บริษทั มีกำรพิจำรณำใช้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส่วนเพิม่ จำกกำรบริหำรจัดกำร (Management Overlay)
และทำกำรประเมินทัง้ สถำนกำรณ์ ปัจจุบนั และกำรพยำกรณ์ สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยพิจำรณำควำมน่ ำจะเป็ นแบบถ่ ว ง
น้ ำหนักในแต่ละสถำนกำรณ์ ทัง้ สถำนกำรณ์ พ้นื ฐำน (Base scenario) สถำนกำรณ์ ขำขึ้น (Best scenario) และสถำนกำรณ์ ขำลง
(Worst scenario) โดยกำรถ่วงน้ ำหนักอัตรำร้อยละทีเ่ หมำะสม
นโยบายการตัดหนี้ สูญ
บริษทั กำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำตัดหนี้สญ
ู โดยให้ปฏิบตั ติ ำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรจำหน่ ำยหนี้สญ
ู จำกบัญชีลูกหนี้ ดังนี้
1. มูลหนี้ไม่เกิน 100,000 บำท ทำงบริษทั ได้ดำเนินกำรติดตำมทวงถำมตำมสมควรแก่กรณีอย่ำงชัดเจนแล้วแต่ไม่ได้รบั
ชำระหนี้หำกฟ้ องร้องจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยไม่คมุ้ กับหนี้ทจี่ ะได้รบั บริษทั จะส่งเรือ่ งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอนุมตั ิ
ลูกหนี้รำยนัน้ ให้เป็ นหนี้สญ
ู
2. มูลหนี้ไม่เกิน 500,000 บำท จะสำมำรถตัดเป็ นหนี้สญ
ู ได้กต็ ่อเมื่อบริษทั ได้ดำเนินกำรตำมขันตอนดั
้
งต่อไปนี้
2.1 ติดตำมทวงถำมตำมสมควรแก่กรณีอย่ำงชัดเจนแล้วแต่ไม่ได้รบั ชำระหนี้
2.2 และดำเนินกำรฟ้ องลูกหนี้ในคดีแพ่งและศำลได้มคี ำสั ่งรับคำฟ้ องนัน้ แล้ว
2.3 หรือดำเนินกำรฟ้ องลูกหนี้ในคดีลม้ ละลำยหรือยื่นคำขอรับชำระหนี้ในกรณีทเี่ จ้ำหนี้รำยอื่นฟ้ องล้มละลำย
เมือ่ ได้ดำเนินกำรติดตำมหนี้อย่ำงชัดแจ้งตำมขันตอนดั
้
งกล่ำวข้ำงต้นแล้วบริษทั จะส่งเรือ่ งให้คณะกรรมกำร
บริหำรอนุมตั ลิ ูกหนี้รำยนัน้ เป็ นหนี้สญ
ู ได้หลังจำกศำลมีคำสั ่งรับคำฟ้ องนัน้ แล้ว
3. มูลหนี้มำกกว่ำ 500,000 บำท จะสำมำรถตัดเป็ นหนี้สญ
ู ได้กต็ ่อเมือ่ บริษทั ได้ดำเนินกำรตำมขันตอนดั
้
งต่อไปนี้
3.1 ติดตำมทวงถำมตำมสมควรแก่กรณีอย่ำงชัดเจนแล้วแต่ไม่ได้รบั ชำระหนี้
3.2 และดำเนินกำรฟ้ องลูกหนี้ในคดีแพ่งและศำลได้มคี ำสั ่งรับคำฟ้ องนัน้ แล้ว
3.3 หรือดำเนินกำรฟ้ องลูกหนี้ในคดีลม้ ละลำยหรือยื่นคำขอรับชำระหนี้ในกรณีทเี่ จ้ำหนี้รำยอื่นฟ้ องล้มละลำย
3.4 ได้รบั คำพิพำกษำ
เมือ่ ได้ดำเนินกำรติดตำมหนี้อย่ำงชัดแจ้งตำมขันตอนดั
้
งกล่ำวข้ำงต้นแล้ว บริษทั ฯ จะส่งเรือ่ งให้คณะกรรมกำรอนุมตั ลิ ูกหนี้
รำยนัน้ เป็ นหนี้สญ
ู ได้หลังจำกได้รบั คำพิพำกษำจำกศำล
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สิ นค้าคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำเผือ่ มูลค่ำสินค้ำลดลง โดยสินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562, 2563 และ 2564
สำมำรถจำแนกตำมประเภทได้ดงั นี้

บริษทั ฯ มีกำรจัดกำรบริหำรสินค้ำคงเหลือ ซึง่ รำยละเอียดสำมำรถแสดงด้วยข้อมูลกำรวิเครำะห์อำยุสนิ ค้ำคงเหลือได้ดงั นี้

ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สนิ รอกำรขำยประกอบด้วย รถยนต์มอื สองตำมสภำพ ซึง่ แสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนแล้วแต่
รำคำใดจะต่ำกว่ำ ซึง่ กำไร(ขำดทุน)จำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ รอกำรขำยจะรับรูเ้ ป็ นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในกำไร(ขำดทุน)เมือ่ มีกำร
จำหน่ำย และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไร(ขำดทุน) โดยทรัพย์สนิ รอกำรขำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มี
จำนวนรวม 17.55 ล้ำนบำท
ข้อมูลเกี่ยวกับรถยึดของบริ ษทั
บริษทั ฯ มีกำรยึดรถในแต่ละปี เทียบกับจำนวนสัญญำของลูกหนี้ทงั ้ หมดตำมทีแ่ สดงไว้ในตำรำงข้ำงล่ำงนี้
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การรับรู้ผลขาดทุนจากการยึดรถ
สืบเนื่องจำกเมื่อบริษทั ฯ ได้ทำกำรยึดรถมำแล้ว บริษทั ฯ จะตรวจสอบมูลค่ำของรถทีย่ ดึ มำได้โดยเทียบกับรำคำกลำงของ
บริษทั ฯ ทีไ่ ด้มกี ำรคำนวณมำจำกอดีตและมีกำรพิจำรณำใหม่ทุก ๆ 6 เดือน หำกมูลค่ำรถทีย่ ดึ มำได้นนั ้ ต่ำกว่ำมูลยอดหนี้คงเหลือ
หักด้วยดอกผลเช่ำซื้อทีย่ งั ไม่เป็ นรำยได้และหักภำษีขำยรอตัดจ่ำยแล้ว ส่วนต่ำงทีเ่ กิดขึน้ ถือเป็ นกำรขำดทุนจำกกำรยึดรถ และ
บริษทั ฯ จะนำมูลค่ำทีไ่ ด้มำจำกรำคำกลำงเป็ นมูลค่ำต้นทุนรถทีย่ ดึ มำได้ แต่ในกรณีทรี่ ำคำกลำงมีมลู ค่ำสูงกว่ำมูล ยอดหนี้หลังหัก
แล้วก็จะถือว่ำไม่เกิดผลขำดทุนแต่อย่ำงใด และไม่มกี ำรปรับปรุงมูลค่ำต้นทุนรถทีย่ ดึ มำได้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
มูลค่ำทำงบัญชีของทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนประเภทส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 แสดงไว้ในตำรำง ดังนี้

31 | รายงานประจาปี 2564 (56 -1 One Report)

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของกลุ่มบริษทั มีมลู ค่ำตำมบัญชีสทุ ธิรวมเท่ำกับ 1.72 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 สินทรัพย์ ส ิทธิกำรใช้ของกลุ่ มบริษ ัท มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิรวมเท่ ำกับ 13.03 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียดดังนี้

จำกนโยบำยกำรบัญชีสญ
ั ญำเช่ำ TFRS16 ที่ถือปฏิบตั ิตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 กำหนดให้กลุ่มบริษทั รับรูส้ นิ ทรัพย์
สิทธิกำรใช้และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วันทีส่ ญ
ั ญำเช่ำเริม่ มีผล ยกเว้นสัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์มมี ลู ค่ำต่ำหรือสัญญำเช่ำระยะสัน้ จะ
รับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้น ตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ ทัง้ นี้ สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนุทธิจำกค่ำเสื่อมรำคำสะสม
และผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่วมค้า
บริษ ัท ฯ มีกำรลงทุ น ในบริษ ัท ย่ อยและกำรร่ว มค้ำเพื่อ สนับสนุ น ธุร กิจ หลักของบริษ ัท ฯ และเพื่อ ประกอบธุ ร กิจอื่นที่
เกีย่ วเนื่องหรือเป็ นประโยชน์ กบั ธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีกำรแต่งตัง้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรทีม่ ปี ระวบกำรณ์ เหมำะสมกับบริษทั ย่ อย
และกำรร่ว มค้ำแต่ ล ะแห่ ง เพื่อ ท ำหน้ ำที่เ ป็ น ตัว แทนของบริษ ัท ในกำรกำกับ ดูแ ลกำรดำเนิ น งำนให้ม ีประสิท ธิ ภำพและรัก ษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย มูลค่ำรวม 67.50 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.29 ของ
สินทรัพย์รวมตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษ ัท และเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ มูลค่ำรวม 7.71 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.53
ของสินทรัพย์รวมตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั ฯ
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ นราคาทรัพย์สิน
ในรอบปี บญ
ั ชี 2564 บริษทั ฯ มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้มกี ำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ บำงส่วน
ให้กบั บริษทั ย่อย ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ ซึง่ มีรำยละเอียดเกีย่ วกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ ดังนี้

บริษทั ฯ ได้มกี ำรว่ำจ้ำงบริษทั สยำมแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด ให้ทำกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ เพื่อทรำบมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ โดยรำยงำนกำรประเมิน มูล ค่ำทรัพย์ สนิ ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 ประเมินโดยนำยอติพล สถำนุ พงษ์ เป็ น ผู้
ประเมิน
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โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริ ษัทย่อย

ทัง้ นี้ ภาพรวมของของบริ ษทั ฯอและบริ ษทั ย่อยอมีลกั ษณะผลิ ตภัณฑ์และการให้บริ การ ดังนี้
บริ ษทั มิ ตรสิ บ ลิ สซิ่ ง จากัด(มหาชน)
ประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อ (Hire Purchase) โดยธุรกิจสินเชือ่ เช่ำซื้อไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของธนำคำร
แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับธนำคำรและบริษทั เงินทุนธุรกิจสินเชือ่ เช่ำซื้อ
จัดเป็ นบริกำรทำงกำรเงินอีกรูปแบบหนึ่งของกำรให้
สินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมในปั จจุบนั เนื่องจำกผูม้ รี ำยได้น้อยทีไ่ ม่สำมำรถซื้อสินค้ำทีม่ รี ำคำสูงด้วยวิธกี ำรซื้อแบบธรรมดำ ทำให้ม ี กำร
หันมำทำสัญญำเช่ำซื้อ โดยผูเ้ ช่ำซื้อสำมำรถผ่อนชำระรำคำได้ในระยะเวลำนำน โดยกรรมสิทธิข์ องทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำซื้อยังคงเป็ นของ
ผูใ้ ห้เช่ำซื้อ และเมือ่ ผูเ้ ช่ำซื้อผ่อนชำระจนครบกำหนดตำมสัญญำเช่ำซื้อจะได้กรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ นัน้ ไป ทัง้ นี้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อประกอบด้วย 3 ฝ่ ำย คือ ผูเ้ ช่ำซื้อ ผูจ้ ำหน่ำยสินค้ำ และผูใ้ ห้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อ โดยในกำรให้บริกำร
ลักษณะนี้ บริษทั จะทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อ
กำรให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อจะเริม่ จำกกำรทีผ่ เู้ ช่ำซื้อแสดงควำมจำนงในกำรใช้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อรถแท็กซีต่ ่อผูใ้ ห้บริกำร
สินเชือ่ เช่ำซื้อ หลังจำกนัน้ ผูใ้ ห้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อจะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ ช่ำซื้อเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ
สินเชือ่ เช่ำซื้อ ในกรณีทผี่ เู้ ช่ำซื้อได้รบั กำรอนุ มตั สิ นิ เชือ่ เช่ำซื้อ ผูเ้ ช่ำซื้อจะทำสัญญำเช่ำซื้อกับผูใ้ ห้บริกำรสินเชือ่ เช่ำ ซื้อโดยในสัญญำ
เช่ำซื้อจะกำหนดจำนวนเงินดำวน์และค่ำงวดรวมถึงกำหนดวิธีกำรผ่อนชำระตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ในสัญญำ
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ทัง้ นี้ภำยหลังจำกทำสัญญำเช่ำซื้อเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ผูใ้ ห้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อจะดำเนินกำรชำระเงินค่ำสินค้ำให้แก่ผจู้ ดั
จำหน่ำย เพื่อให้ผจู้ ดั จำหน่ำยโอนสิทธิครอบครองในสินค้ำให้แก่ผใู้ ห้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อ โดยผูเ้ ช่ำซื้อจะสำมำรถใช้ประโยชน์ จำก
สินค้ำนัน้ ได้ตลอดระยะเวลำของสัญญำเช่ำซื้อ ทัง้ นี้ผเู้ ช่ำซื้อเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยด้ำนภำษีประจำปี ค่ำประกันภัย ตลอดจน
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่ กิดขึน้ เพิม่ เติม โดยกรรมสิทธิ ์ของรถแท็กซีน่ นั ้ จะถูกโอนเป็ นของผูเ้ ช่ำซื้อก็ต่อเมือ่ ผูเ้ ช่ำซื้อได้ชำระเงินค่ำงวดให้แก่ผู้
ให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อครบถ้วนตำมสัญญำ
กำรดำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อในปั จจุบนั ของบริษทั สำมำรถแบ่งลักษณะตำมประเภททรัพย์สนิ ทีใ่ ห้เช่ำซื้อได้ดงั นี้
1. กำรให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อรถแท็กซี่มเิ ตอร์ป้ำยแดง
2. กำรให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อรถแท็กซี่มเิ ตอร์มอื สอง
3. กำรให้บริกำรสินเชือ่ เพิม่ เติมกับลูกค้ำบริษทั
4. กำรให้บริกำรสินเชือ่ กับรถแท็กซี่มอื สองของลูกค้ำทีไ่ ม่ใช่ลูกค้ำเดิมของบริษทั
5. กำรให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อรถบรรทุกมือสอง,รถขนส่งสำธำรณะมือสองอื่นๆทุกประเภท
6. กำรให้บริกำรสินเชือ่ รีไฟแนนซ์รถบรรทุกสอง
กลุ่มบริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั มิ ตรสิ บ เสกเงิ น จากัด
กำรให้บริกำรธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับของธนำคำรแห่งประเทศไทยแก่ลูกค้ำรำยย่อยเป็ นหลัก ซึง่
ยำนพำหนะทีส่ ำมำรถนำมำใช้เป็ นหลักประกันนัน้ ประกอบด้วยรถยนต์ รถจักยำนยนต์ รถกระบะ ทีจ่ ดทะเบียนถูกต้อง
กับกรมขนส่งทำงบก ร่วมทัง้ ให้บริกำรสินเชือ่ ทีใ่ ช้ทดี่ นิ เป็ นหลักประกัน
2. บริ ษทั มิ ตรสิ บ พิ โก จากัด
กำรให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรกำกับกระทรวงกำรคลังเปิ ดให้บริกำรวันที่ 15 มกรำคม
2564 บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจสินเชือ่ รำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำนเศรษกิจกำรคลัง (สศค.) เป็ นธุรกิจ
ให้บริกำรด้ำนสินเชือ่ พิโกไฟแนนซ์ มีทงั ้ แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น เล่มทะเบียน โฉนดทีด่ นิ เป็ นต้น หรือสินเชือ่ แบบไม่
มีหลักทรัพย์ โดยกำรคิดคำนวณอัตรำดอกเบีย้ ค่ำเบีย้ ปรับ ค่ำธรรมเนียม จะเป็ นไปตำมประกำศเงือ่ นไข และหลักเกณฑ์ของ
สำนักงำนเศรษกิจกำรคลัง (สศค.)
บริษทั ฯ เริม่ กำรเปิ ดให้บริกำรสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัด (พิโกไฟแนนนซ์ ) ในวันที่ 15 มกรำคม 2564 โดยเปิ ด
ให้บริกำรทีส่ ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 895-6 หมู่ 3 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร
วัตถุประสงค์ เพื่อต้องกำรเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ให้แก่ประชำชนรำยย่อย เพื่อป้ องกันและแก้ไขหนี้ นอก
ระบบให้แก่ประชำชน นำไปใช้จ่ำยภำระหนี้ในครัวเรือน โดยกำรเรียกเก็บอัตรำดอกเบีย้ ร้อยละไม่เกิน 36 ต่อปี หรือร้อยละ 28
ต่อปี คิดควณดอกเบีย้ แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ปิ ดบัญชี ลดดอกเบีย้ 100% ทัง้ นี้ยงั ช่วยให้ผมู้ รี ำยได้น้อยเข้ำถึง
แหล่งเงินทุนได้งำ่ ย โปร่งใสและเป็ นธรรม และทำให้ประชำชนในพื้นทีม่ คี ณ
ุ ภำพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ประเภทธุรกิ จสิ นเชื่อ บริษทั ฯ เปิ ดให้บริกำรสินเชือ่ กับบุคคลธรรมดำ ทีพ่ กั อำศัย มีทะเบียนบ้ำน หรือทำงำนในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปรำกำร มีรำยได้ประจำ มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ โดยบริษทั ฯ แบ่งประเภทสินเชือ่ ดังนี้
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สินเชือ่ พิโกไฟแนนซ์ วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บำท อัตรำดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
สินเชือ่ พิโกพลัส วงเงินสูดสุด ไม่เกิน 100,000 บำท อัตรำดอกเบีย้ ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

3. บริ ษทั เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จากัด
บริษทั เบสท์คำร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จัดตัง้ และจดทะเบียนวันที่ 7 ตุลำคม 2563 โดยมีทุนจดทะเบียนบริษทั จำนวน
30‚000‚000 บำท ภำยใต้บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ และมีกำรเริม่ ดำเนินงำนจริงในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2564 เป็ น ต้นมำ
วัตถุประสงค์หลักของทำง บริษทั เบสท์คำร์ คือกำรเป็ นศูนย์รวมจำหน่ำยและซ่อมครบวงค์จรในทีเ่ ดีย่ ว และมี สินค้ำ
หลักเป็ นรถแท็กซีเ่ ขียว เหลือง โดยทำงบริษทั ฯ มีควำมตัง้ ใจในกำรให้บริกำรเป็ นเลิศ ในรำคำและสินค้ำทีเ่ ป็ นธรรม
เปรียบเสมือนกำรเป็ น Best Friend กับ Best Car
โดยในปี 2564 ทำงบริษทั ฯ ได้ทำกำรแยกตัวกับทำง บริษทั มิตรสิบฯ อย่ำงสมบูรณ์ ไม่ว่ำจะเป็ น สำนักงำน
บุคลำกร ฯลฯ เพื่อควำมชัดเจนรวดเร็วในกำรทำงำนและกำรขยำยธุรกิจ รวมถึงลดกำรพึง่ พำในกำรจัดหำรถเพื่อขำย
จัดไฟแนนซ์รถ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ำรจัดตัง้ สำนักงำนใหม่ที่ 434/1 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.
สมุทรปรำกำร
กลุ่มบริ ษทั ร่วมค้า
1. บริ ษทั แอพแท็กซี่ จากัด
บริษทั แอพแท็กซี่ จำกัด (บริษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลประเภทบริษทั จำกัดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105560023760 เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 สำนักงำนตัง้ อยู่เลขที่ 434/1 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยบริษทั ดำเนินธุรกิจให้บริกำรเรียกรถแท็กซี่รบั จ้ำงสำธำรณะ
ด้วยแอพพลิเคชั ่นผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต ซึง่ ร่วมทุนระหว่ำงบริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จำกัด (มหำชน), บริษทั มี แคปปิ ตอล จำกัด, และ
บริษทั มำยำ วิซำร์ด จำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
(1)
(2)

พัฒนำแอพพลิเคชั ่นสำหรับเรียกรถแท็กซี่ เพื่อใช้งำนสำหรับผูโ้ ดยสำรในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
กำรให้บริกำรติดตัง้ และจำหน่ำยสือ่ โฆษณำภำยในและภำยนอกรถแท็กซี่ทงั ้ รูปแบบ Online และ Offline Out
of Home Advertisement

เนื่องด้วยในปี 2564 อุตสำหกรรมรถแท็กซีโ่ ดยรวมได้ประสบปั ญหำจำกกำรแพ่รระบำดของเชือ้ COVID-19 และกำรล็
อกดำวน์ทำให้มกี ำรใช้บริกำรรถแท็กซีน่ ้อยลง รวมไปถึงกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยด้ำนอุปกรณ์ GPS แท็กซีโ่ อเคของกรมขนส่งทำง
บก ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ชะลอกำรพัฒนำกำรเชือ่ มแอพพลิเคชั ่นเข้ำกับอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ของระบบ GPS แท็กซีโ่ อเคโดยตรง และด้วย
สถำนกำรณ์กำรแข่งขันทีส่ ูงในตลำดผูใ้ ห้บริกำรแอพพลิเคชั ่นเรียกรถแท็กซี่ ทำงบริษทั ฯจึงตัดสินใจทีร่ ะงับกำรให้บริกำรและพัฒนำ
ระบบแอพพลิเคชั ่นเป็ นกำรชั ่วครำว ทัง้ นี้บริษทั ฯยังคงมีเป้ ำหมำยและแผนกำรดำเนินธุรกิจในส่วนของกำรติดตัง้ และจำหน่ ำยสือ่
โฆษณำผ่ำนรถแท็กซี่ โดยได้มกี ำรศึกษำและพัฒนำระบบทัง้ ทำงด้ำน software และ hardware กับหลำกหลำยบริษทั ทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศ รวมไปถึงกำรหำพันธมิตรทำงธุรกิจสือ่ โฆษณำเช่นเอเจนซีเ่ ป็ นต้น
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ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

(ร้อยละ)

1

นำยดำรง

ยงค์สงวนชัย

48,214,285

6.75

2

นำยนิตพิ ทั ญ์ ยงค์สงวนชัย

30,286,071

4.24

3

นำยนิพนธ์

ยงค์สงวนชัย

27,595,842

3.86

4

น.ส.ศิรเิ พ็ญ ยงค์สงวนชัย

26,488,942

3.71

5

นำยชรินทร์

ยงค์สงวนชัย

24,107,142

3.37

6

นำยนิรนั ดร์

ยงค์สงวนชัย

24,107,142

3.37

7

น.ส.ศิรพิ ร

ยงค์สงวนชัย

24,107,142

3.37

8

นำยนิทศั น์

ยงค์สงวนชัย

24,107,142

3.37

9

นำงน้ ำผึง้

พิสษิ ฐ์กลุ

23,410,713

3.28

10

น.ส.ชัญญำ

เชำวนทรงธรรม

21,504,100

3.01

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 375,187,314.50 บำท โดยเป็ นหุน้ สำมัญทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว
จำนวน 375,187,178.50 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 750,374,357 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท หุน้ ทีช่ ำระแล้วของ
บริษทั ฯ ทัง้ หมดได้เข้ำจดทะเบียนในตลำด หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่ม ี

นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่ต่ ำกว่ำอัตรำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลังจำก
หักภำษีและเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและเงินสำรองอื่น (ถ้ำมี) อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้
โดยจะขึ้นอยู่กบั ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนิน งำน แผนกำร
ลงทุน และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงำน
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ของบริษทั โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ว่ำบริษทั จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับกำรดำเนินธุรกิจ และกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้อ ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
กำรจ่ำยเงินปั นผลจะเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 45 ซึ่งห้ำมมิให้จ่ำยเงินปั นผลจำกเงิน ประเภทอื่นนอกจำกเงิน
กำไร ในกรณีทบี่ ริษทั ยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่หำ้ มมิให้จ่ำยเงินปั นผล เว้นแต่เป็ นกรณีของหุน้ บุรมิ สิทธิทขี่ อ้ บังคับระบุไว้เป็ นกำรอื่น
เงินปั นผลให้จ่ำยตำมจำนวนหุน้ หุน้ ละเท่ำๆ กัน โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมกำรบริษทั
อำจจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครังครำว
้
เมือ่ เห็นว่ำบริษทั มีผ ลกำไรพอสมควรทีจ่ ะทำเช่นนัน้ และรำยงำนให้ที่
ประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้กระทำภำยใน 1 เดือน นับจำกวันที่ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
หรือคณะกรรมกำรบริษทั ลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุ้นและให้โฆษณำคำบอกกล่ ำวกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้
ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย

ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง จากผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ
อัตราการจ่ายเงิ นปันผล* (บาท)

2564

2563

2562

อัตรากาไรสุทธิ เฉพาะกิ จการ ต่อหุ้น

0.032

0.052

0.114

อัตราการจ่ายเงิ นปันผล ต่อหุ้น

0.01500

0.07116

0.03968

กาไรสุทธิ งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

23,960

38,769

67,960

11,256

50,854

26,469

47%

131%

39%

(พันบาท)
เงิ นปันผลจ่าย (พันบาท)
อัตราการจ่ายเงิ นปันผล ต่อกาไรสุทธิ
หมายเหตุ

1. อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลคำนวณจำกผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร
2. คณะกรรมกำรบริษทั ฯมีควำมเห็นว่ำ กำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำสูง เนื่องจำกบริษทั ฯต้องกำรตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
ยังให้กำรสนับสนุนบริษทั ฯ ด้วยดีมำตลอดในขณะทีบ่ ริษทั ฯ
3. กำรจ่ำยเงินปั นผลในปี 2564 ยังมีควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกจะต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้
ที่ 1/2565 ก่อน
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การบริ หารความเสี่ยง
นโยบายและแผนการบริ หารความเสี่ยง
บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร ซึง่ จะช่วยให้บริษทั สำมำรถดำเนินธุรกิจให้บรรลุต ำมกล
ยุทธ์ วัตถุประสงค์ หรือเป้ ำหมำย และมีกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ตลอดถึงกำรเจริญเติบโตอย่ำงมั ่นคงและยั ่งยืนเพื่อเป็ นแนวทำงใน
กำรบริหำรธุรกิจ และมีกำรผสำนเชื่อมโยงระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งกับกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยกำหนดให้
ผูร้ บั ผิดชอบบริหำรควำมเสีย่ ง รำยงำนตรงกับสำนักงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทีร่ บั ผิดชอบงำนวำงกลยุทธ์องค์กรและแผนงำน
ธุรกิจ ทำหน้ำทีป่ ระสำนงำน ติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนปฏิบตั ิกำรในกำรควบคุมควำมเสีย่ งอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ม ั ่นใจได้ว่ำกำร
บริหำรควำมเสีย่ งสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยเชิงกลยุทธ์ตำมทีก่ ำหนดไว้
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
พนักงำนทุกท่ำนในบริษทั ฯ มีหน้ำทีว่ เิ ครำะห์กจิ กรรมทีต่ นเองปฏิบตั ิ และวิเครำะห์ควำมเสีย่ งที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ จำกกำร
ทำกิจกรรม นัน้ ๆ พร้อมระบุควำมเสีย่ ง และหำแนวทำงแก้ไขป้ องกันควำมเสีย่ งทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ แต่หำกควำมเสีย่ งทีไ่ ด้ตอ้ งอำศัย
ควำมร่วมมือจำกพนักงำนท่ำนอื่น ผูบ้ ริหำรระดับ สูง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยจะระบุประเด็น ควำมเสีย่ งที่คำดว่ำจะเกิดเหล่ำนัน้
พร้อมแนวทำงทีค่ ดิ ว่ำจะสำมำรถลดควำมเสีย่ งได้ หรือเป็ นควำมเสีย่ งทีไ่ ม่มแี นวทำงป้ องกันก็ตอ้ งระบุผลกระทบ ควำมร้ำยแรง และ
ควำมถีใ่ นกำรเกิดควำมเสีย่ งนัน้ ๆ เพื่อนำควำมเสีย่ งมำช่วยกันวิเครำะห์และหำทำงแก้ไขในทีมงำนบริหำรควำมเสีย่ ง ทีมงำนบริหำร
ควำมเสีย่ ง มีหน้ำทีร่ วบรวมควำมเสีย่ งต่ำงๆที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ในบริษทั ฯ พร้อมวิเครำะห์ผลกระทบควำมถีท่ ี่คำดว่ำจะเกิดและแนว
ทำงแก้ไ ขและป้ องกัน ควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ โดยจัดให้ม ีกำรประชุม ทุ ก 1 เดือ น เพื่อ นeเสนอรำยงำนให้กรรมกำรผูจ้ ัดกำร หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง พิจำรณำปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง มีหน้ำที่พิจำรณำสอบทำน ให้ควำม
เห็นชอบควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้คำปรึกษำคณะทำงำนที่เกีย่ วข้องกับกำรบริหำรควำมเสีย่ ง พิจำรณำแต่งตัง้
คณะทำงำนหรือบุคคลที่เกีย่ วข้องกับกำรบริหำรควำมเสีย่ ง รำยงำนต่อ คณะกรรมกำรบริษทั ฯเกีย่ วกับควำมเสีย่ งและกำรจัดกำร
ควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญ และนำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้กบั คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั
2.2.1)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ นเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่

ปั จจุบนั มีผปู้ ระกอบธุรกิจให้สนิ เชือ่ เช่ำซื้อรถแท็กซีเ่ ข้ำมำจำนวนหลำยรำยและมีกำรแข่งขันทีส่ งู โดยแบ่งเป็ นทัง้ กำรให้
สินเชือ่ แบบตรวจสอบเครดิตบูโร ซึง่ มักจะเป็ นกำรให้สนิ เชือ่ ให้แก่ลูกค้ำทีม่ ฐี ำนเครดิตดีโดยบริษทั ที่ปล่อยมักจะเป็ นบริษทั ทีม่ เี งิน ทุน
ขนำดใหญ่ซงึ่ ลูกค้ำจะได้อตั รำดอกเบีย้ ทีต่ ่ำกว่ำ ในส่วนกำรให้สนิ เชือ่ แบบไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรซึง่ ทำงบริษทั ดำเนินกิจกำรอยู่นนั ้
ก็มบี ริษทั คูแ่ ข่งทีเ่ ปิ ดให้บริกำรเช่ำซื้อแท็กซีโ่ ดยไม่พจิ ำรณำเครดิตบูโรอีกหลำยรำย เช่น บริษทั มีนำลิสซิง่ จำกัด บริษทั ไทยเอซ
ลิสซิง่ จำกัด และอื่นๆ เป็ นต้น นอกจำกนี้ ผูข้ ำยรถแท็กซีบ่ ำงรำยได้ขยำยธุรกิจมำทำกำรให้สนิ เชือ่ รถแท็กซีเ่ อง เช่น ตัวแทน
จำหน่ำยต่ำงๆทีข่ ำยรถโตโยต้ำ รุน่ Altis ซึง่ เป็ นรุน่ ทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมในกำรนำมำทำเป็ นรถแท็กซีท่ รี่ ว่ มมือกับโตโยต้ำ ประเทศไทย
สภำวะอุตสำหกรรมทีม่ ผี เู้ ข้ำมำทำกำรชิงส่วนแบ่งในตลำดรถแท็กซีห่ ลำยรำยเช่นนี้เป็ นเหตุทำให้บริษทั ต่ำงๆมีกำรแข่งขันทัง้ ด้ำน
รำคำ คุณภำพ และกำรบริกำร
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงกำรแข่งขันที่สูงในอุตสำหกรรมสินเชื่อเช่ำซื้อรถแท็กซี่ที่ผำ่ นมำและจำกสถำนกำรณ์ Covid - 19 ซึ่ง
เป็ นวิกฤตกำรณ์ ทำให้เกิดกำรชะลอตัวและมีกำรเฝ้ ำรอสถำนกำรณ์ เมื่อพิจำรณำจำกกำรจดทะเบียนรถยนต์รบั จ้ำงบรรทุ กคน
โดยสำรไม่เกิน 7 คน รย.6 ในปี 2563, 2564 ลดลงอย่ำงมำกเมือ่ เทียบกับปี 2562 ทีจ่ ดทะเบียนใหม่ 7,956 คัน
บริษทั ฯ จึงมีกำรปรับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสินเชื่อเช่ำซื้อรถแท็กซี่ใหม่ ให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ ที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น
ประกอบกำรกับกำรชะลอตัวในกำรออกรถใหม่ทงั ้ ในส่วนของบุคคลและนิตบิ ุคคล ทำให้บริษทั ฯ บริกำรจัดสินเชือ่ เช่ำซื้อรถแท็กซี่ม ือ
สองให้กบั ผูป้ ระกอบกำรบุคคลเป็ นหลัก และติดตำมสถำนกำรณ์ ของสินเชื่อกลุ่มนี้อย่ำงใกล้ชดิ อีกทัง้ ยังมีกำรปรับหลักเกณฑ์กำร
ติดตำมกำรรับชำระหนี้ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ พร้อมออกทำกำรสำรวจตลำดอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรของ
บริษทั อย่ำงต่อเนื่อง
2.2.2)

ความเสี่ยงด้านคุณภาพของลูกหนี้ และการไม่ตรวจสอบเครดิ ตบูโร

บริษทั ฯ ได้ดำเนินธุรกิจกำรให้สนิ เชือ่ และสัญญำเช่ำซื้อกับกลุ่มลูกค้ำที่ประกอบอำชีพอิสระซึง่ มีรำยได้ไม่แน่ นอน ทำให้
ควำมสำมำรถในกำรผ่อนชำระของลูกค้ำบำงรำยที่อำจขำดควำมรูเ้ กีย่ วกับวิธีกำรบริหำรจัดกำรกับรำยได้หรือขำดควำมรู้ค วำม
เข้ำใจที่ถูกต้องในกำรประกอบอำชีพผูข้ บั ขีร่ ถแท็กซี่ เป็ นเหตุทำให้ลูกค้ำบำงรำยนัน้ เกิดกำรผิดนัดชำระและกลำยเป็ นหนี้เสียจน
ส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียแก่บริษทั ได้
ทำงบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญเรือ่ งกำรพิจำรณำคัดเลือกลูกค้ำและมีมำตรกำรในขันตอนกำรอนุ
้
มตั สิ นิ เชื่อเช่ำซื้อ
อย่ำงเข้มงวด โดยใช้ระบบกำรวิเครำะห์สนิ เชื่อเช่ำซื้อตำมเกณฑ์ Credit Scoring Model มำเป็ นหลักเกณฑ์สำคัญในกำรพิจำรณำ
อนุมตั สิ นิ เชือ่ รวมถึงบริษทั ฯ มีระบบกำรติดตำมดูแลกำรชำระค่ำงวดอย่ำงรัดกุม ซึง่ เมือ่ ลูกค้ำค้ำงชำระค่ำงวดตัง้ แต่งวดชำระแรก
ทำงบริษทั ฯ จะมีมำตรกำรกำรเร่งรัดเพื่อให้หนี้คำ้ งชำระกลับมำให้มำกและรวดเร็วทีส่ ุด นอกจำกนี้บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุม กำร
ตรวจสอบ และกำรรำยงำนผลที่ม ีประสิทธิภำพ ทำให้สำมำรถรำยงำนสถำนะลู กหนี้ ไ ด้ทุ กขณะ ซึ่งเป็ นกำรป้ องกัน ควำมเสี่ย ง
ดังกล่ำวได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับ บริษทั ฯ ได้มกี ำรกำหนดนโยบำยกำรปรับเงินเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยขำย ในกรณีลูกค้ำผิดนัดชำระหนี้
ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน นับจำกวันเริม่ สัญญำ ซึง่ เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยขำยจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำปรับตำมนโยบำย ดังนัน้ ทำงเจ้ำหน้ ำที่
ฝ่ ำยขำยและผูเ้ ช่ำซื้อจึงมีกำรติดต่อสือ่ สำรกันอย่ำงสม่ำเสมอ
นอกจำกนี้ ทำงบริษทั ฯ ได้จดั ทำโครงกำรต่ำงๆเพื่อให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจแก่ผขู้ บั ขีร่ ถแท็กซีท่ ี่เป็ นลูกค้ำ เพื่อส่งเสริมกำร
สร้ำงโอกำสในกำรหำรำยได้ที่เพิ่มขึน้ ทำให้สำมำรถนำรำยได้มำชำระค่ำงวดได้ตรงตำมกำหนดและสร้ำงควำมมั ่นคงให้กบั อำชีพผู้
ขับขีร่ ถแท็กซี่
อีกปั จจัยหนึ่งที่อ ำจมีผลกระทบเพรำะว่ำทำงจำกกำรที่ท ำงบริษทั ฯ ไม่มกี ำรตรวจเช็คเครดิต บูโรเหมือ นบำงบริษ ัท ที่
ดำเนินกำรอยู่ในท้องตลำดซึง่ สำมำรถทำให้เกิดช่องโหว่เกีย่ วกับคุณภำพของลูกหนี้ได้ กล่ำวคือ หำกไม่เช็คเครดิตบูโรอำจจะท ำให้
ลูกค้ำส่วนใหญ่ที่เข้ำมำขอสินเชื่อมีเ กณฑ์ที่จะผิดชำระสูง กว่ำลูกค้ำที่ผ่ำนกำรตรวจสอบเครดิตบูโร แต่จำกกำรที่กลุ่มลูกค้ำของ
บริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นผูข้ บั ขีร่ ถแท็กซี่ ซึง่ จำนวนเงินทีน่ ำมำวำงดำวน์เพื่อใช้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อนัน้ มีมลู ค่ำที่สงู และมีควำมส ำคัญ
ต่อกำรดำรงชีพของผูข้ บั ขีแ่ ท็กซี่ ดังนัน้ แต่ละบุคคลจะพยำยำมชำระค่ำงวดทีค่ รบกำหนด เพื่อรักษำรถแท็กซีซ่ ึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ของ
แต่ละบุคคลนัน้ และในด้ำนบริษทั กำรที่บริษทั ฯ ไม่มกี ำรตรวจเช็คเครดิตบูโร ทำให้บริษทั สำมำรถกำหนดอัตรำดอกเบี้ยที่สูงกว่ำ
บริษทั ที่มกี ำรให้สนิ เชื่อแบบตรวจสอบเครดิตบูโร ซึ่งส่วนต่ำงดังกล่ำว จะครอบคลุมมูลค่ำควำมเสียหำยได้เกิดจำกกำรที่ลูกค้ำไม่
สำมำรถผ่อนชำระควำมเสีย่ งจำกกำรไม่สำมำรถติดตำมยึดหลักประกันได้
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เนื่องจำกสินทรัพย์ทบี่ ริษทั ฯ ให้สนิ เชือ่ เช่ำซื้อนัน้ เป็ นสินทรัพย์ทสี่ ำมำรถเคลื่อนย้ำยได้อย่ำงสะดวกและตัวผูท้ ำกำรเช่ำซื้อ
เองก็มกั จะมีโอกำสทีส่ ำมำรถย้ำยที่อยู่ได้ง่ำย เป็ นเหตุให้กำรประกอบธุรกิจนี้มคี วำมเสีย่ งที่อำจจะทำให้บริษทั ฯ ไม่สำมำรถติดตำม
ยึดรถแท็กซีค่ นื ได้ ซึง่ จะกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้มกี ำรตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรติดตำมทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงได้มกี ำรติดตัง้
เครือ่ ง GPS ลงในรถแท็กซีท่ ที่ ำกำรให้สนิ เชือ่ เช่ำซื้อทุกคันทีท่ ำสัญญำกับทำงบริษทั ฯ ซึง่ ทำให้บริษทั สำมำรถทำกำรติดตำมรถได้
ตลอดเวลำหำกเกิดเหตุกำรณ์ผดิ นัดชำระอันไปสูก่ ำรติดตำมยึดรถเกิดขึน้
ความเสี่ยงจากการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้
บริษทั ฯ มีนโยบำยที่จะบอกเลิกสัญญำและยึดรถกลับมำเมื่อลูกค้ำผิดนัดสัญญำอันเนื่องจำกไม่นำส่งค่ำงวดหรือค้ ำงค่ำ
งวดสะสมตัง้ แต่ 3 งวดติดต่อกันขึ้นไปโดยในส่วนรถแท็กซี่ที่บริษทั ฯ ยึดคืนมำจะถูกนำซ่อมและนำไปขำยต่อในลักษณะมือ สอง
รำคำทีข่ ำยได้จะขึน้ อยู่กบั สภำพของรถแท็กซีท่ ี่ถูกยึดคืนมำ ดังนัน้ จึงเกิดควำมเสีย่ งที่บริษทั จะเกิดผลขำดทุนทีเ่ กิดจำกเหตุ กำรณ์
กำรยึดรถแท็กซีป่ ้ ำยแดง/มือสองทีล่ ูกค้ำผ่อนชำระได้ไม่กงี่ วดแล้วถูกยึดหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงของบริษทั ฯ เนื่องจำก
ยอดหนี้คงเหลือยังค้ำงอยู่เป็ นจำนวนมำก ซึง่ ถึงแม้วำ่ รถที่ยึดมำได้นนั ้ จะอยู่ในสภำพดีกต็ ำม แต่รำคำทีข่ ำยได้กจ็ ะลดลงเมื่อ เทีย บ
รำคำกับรถใหม่ป้ำยแดงหรือรถมือสองทีซ่ ้อื ไปตอนแรก
2.2.3)

อย่ำงไรก็ตำมควำมเสีย่ งจำกกำรขำดทุนทีเ่ กิดจำกกำรขำยรถแท็กซี่ทยี่ ึดคืนมำของรถมือสองนัน้ บริษทั ฯ มีแนวทำงกำร
ปรับปรุงแก้ไขมูลค่ำของกำรวำงเงินดำวน์ เพื่อทีจ่ ะเสริมควำมแข็งแกร่งของนโยบำยให้เหมำะสมแก่ลูกค้ำในระดับต่ำงๆเพื่อป้ อ งกัน
ควำมเสีย่ งในกำรสูญ เสียมูลค่ำทรัพย์สนิ อันมีสำเหตุมำจำกกำรที่อตั รำลดลงของรำคำรถยนต์ตำมอำยุกำรใช้งำน โดยเฉพำะเมื่อ
รถยนต์ป้ำยแดงทีม่ กี ำรขำยออกไปแล้วจะมีรำคำตลำดทีล่ ดลงทันที ซึง่ ทำงบริษทั ฯ ได้มนี โยบำยในกำรพิจำรณำเรือ่ งกำรให้วำงเงิน
ดำวน์ รถเพื่อป้ องกันควำมเสีย่ งกำรลดลงของมูลค่ำรถอย่ำงชัดเจน ซึ่งทำให้ฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ไม่ถูกกระทบหำกเกิด
เหตุกำรณ์ยดึ รถเกิดขึน้
ความเสี่ยงกรณี ที่ลูกค้าผ่อนชาระครบแต่ยงั ไม่โอนกรรมสิ ทธิ์ (รถสีเหลือง)
จำกข้อมูลรถนิตบิ ุคคล (รถสีเหลือง) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทั ฯ มีสญ
ั ญำทีล่ ูกค้ำผ่อนชำระครบเรียบร้อยแต่ยงั
ไม่โอนกรรมสิทธิ ์และยังไม่ได้ทำสัญญำเข้ำร่วมกับบริษทั ฯ จำนวน 9 สัญญำและจำนวน 3 สัญญำตำมลำดับ ดังนัน้ หำกรถแท็กซี่
ดังกล่ำวนี้เ กิดประสบอุ บตั ิเหตุห รือ น ำไปก่อ เหตุ รำ้ ยแรง ทำงบริษทั ฯ อำจจะต้องรับควำมเสีย่ งของกำรสูญเสียหรืออำจจะต้ อ ง
รับผิดชอบต่อควำมค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึน้
2.2.4)

อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยเกีย่ วกับรถนิติบุคคลเพิ่มเติม เพื่อป้ องกันควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดกับบริษทั ฯ
โดยกำหนดให้ลูกค้ำทีม่ คี วำมประสงค์จะใช้สนิ เชือ่ รถนิตบิ ุคคล จะต้องทำสัญญำเข้ำร่วมใช้ชอ่ื บริษทั ฯ ทันทีทมี่ กี ำรออกรถจำกบริษทั
ฯ สำหรับลูกค้ำทีเ่ ป็ นแท็กซีน่ ิตบิ ุคคลทีย่ งั ไม่ครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ บริษทั ฯ ได้ประสำนงำนกับลูกค้ำให้เข้ำทำสัญญำเข้ำร่วมใช้ช่อื
บริษทั ฯ ด้วย นอกจำกนี้ ทำงบริษทั ฯ ได้กำหนดวิธีดำเนินกำรสำหรับกรณีลูกค้ำที่ผ่อนช ำระครบแต่ยงั ไม่โอนกรรมสิทธิ ์ไว้ โดย
กำหนดให้เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยทะเบียนติดต่อลูกค้ำทุกช่องทำง ทัง้ ทำงโทรศัพท์ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หำกไม่สำมำรถติดต่อลูกค้ำได้
ทำงผูบ้ ริหำรได้กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียนติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่กรมขนส่ง เพื่อดำเนินกำรขอระงับกำรใช้ป้ำยทะเบียนแท็กซี่
ดังกล่ำว ซึง่ จะเป็ นกำรป้ องกันควำมเสีย่ งทีจ่ ะกระทบกับบริษทั ฯ ได้ เนื่องจำกเมือ่ แจ้งระงับกำรใช้ป้ำยทะเบียนแล้ว หำกมีบคุ คลใด
นำรถแท็กซีท่ ใี่ ช้ป้ำยทะเบียนดังกล่ำวไปใช้ บุคคลนัน้ ๆ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบผลของกำรใช้รถนัน้ ๆ ทุกกรณี
2.2.5)

ความเสี่ยงจากการทุจริ ตของพนักงานในการให้สินเชื่อ
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สืบเนื่องจำกบริษทั ฯ มีกระบวนกำรภำยในสำหรับกำรตรวจสอบบุคคลเพื่อให้คะแนนประกอบกำรพิจำรณำในกำรให้
สินเชือ่ ซึง่ ถ้ำหำกผูม้ ำขอสินเชือ่ เป็ นผูท้ รี่ จู้ กั กับพนักงำนบริษทั แล้ว อำจเกิดเหตุกำรณ์ทพี่ นักงำนผูน้ นั ้ ทำกำรประเมินอันเป็ นเท็จ ทำ
ให้ผขู้ อสินเชื่อได้คะแนนตำม Credit Scoring Model สูงกว่ำควำมเป็ นจริง ซึ่งจะเป็ นผลทำให้กำรให้สนิ เชื่ออำจมีควำมผิดพลำด
นำไปสู่กำรเสียโอกำสในกำรแสวงหำรำยได้ของบริษทั อันเนื่องจำกกำรคิดค่ำดอกเบี้ยที่ต่ ำเกินไป หรืออำจเกิดควำมผิดพลำดซึ่ง
นำไปสู่กำรสูญเสียสินทรัพย์ถ้ำผูข้ อสินเชื่อมีลกั ษณะไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ประเมินและไม่สำมำรถทำกำรผ่อนชำระเงินค่ำงวดตำมที่
ตกลงเอำไว้ได้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรป้ องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำวโดยกำรกำหนดให้พนักงำนทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องกับผูข้ อสิน เชื่อ
ไม่มสี ทิ ธิในกำรร่วมกำรพิจำรณำกำรให้สนิ เชือ่ อันจะทำให้กำรพิจำรณำกำรให้สนิ เชือ่ เป็ นอิสระปรำศจำกเหตุกำรณ์อนั ซึง่ จะน ำไปสู่
กำรทำทุจริตได้ นอกจำกนี้ บริษทั ยังมีกำรทำระบบ Credit Scoring Model ทีพ่ จิ ำรณำจำกสองฝ่ ำยทีเ่ ป็ นอิสระจำกกัน คือ ฝ่ ำยขำย
และกำรตลำด และฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร ซึง่ คณะกรรมกำรสินเชื่อสำมำรถพิจำรณำกำรอนุมตั ิสนิ เชือ่ ได้จำกข้อมูลทัง้ สองฝ่ ำย ซึง่ ถ้ำหำกมี
ควำมไม่สอดคล้องเกิดขึน้ จะมีกำรเรียกประชุมเพื่อพิจำรณำหำสำเหตุในกำรอนุมตั สิ นิ เชือ่ เป็ นรำยๆไป
2.2.6)

ความเสี่ยงการทุจริ ตในการทาธุรกรรมทางการเงิ น
สืบเนื่องจำกบริษทั ฯ ทำธุรกรรมทำงกำรเงินเป็ นจำนวนมำก มีกระแสเงินสดไหลเวียนตลอดเวลำทำให้อำจเกิดช่องทำง
ในกำรที่พนักงำนอำจยักยอกเงิน ออกจำกระบบหรือท ำกำรทุ จริต ในรูปแบบอื่นใดก็เ ป็ นได้ บริษทั ฯ ได้มรี ะบบกำรตรวจสอบที่
เข้มงวดและรัดกุม เพื่อ ป้ องกันเหตุ กำรณ์ ดงั กล่ ำวแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกเกิดกำรทุจริตจะท ำให้เ กิดควำมสูญเสียแก่ผ ลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงหลีกเลีย่ งไม่ได้
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงเหตุกำรณ์ที่อำจนำไปสู่ควำมสูญเสียของผูถ้ อื หุ้นเป็ นอย่ำงดี จึงได้มกี ำรวำงระบบควบคุม ภำยใน
อย่ำงเข้มงวด โดยกำรวำงนโยบำยระบบตรวจสอบและสอบทำนกำรทำงำนระหว่ำงฝ่ ำยกำรเงินและฝ่ ำยบัญชีซงึ่ ต้องมีกำรอนุมตั ิ
ตำมลำดับขันตอนตำมคู
้
ม่ อื กำรปฏิบตั งิ ำน ทำให้กำรทำงำนของทัง้ สองฝ่ ำยมีกำรตรวจสอบและสอบทำนกันเสมอ และสำมำรถตรวจ
พบควำมผิดปกติทเี่ กิดขึน้ ทัง้ ทีต่ งั ้ ใจก็ดี ไม่ตงั ้ ใจก็ดี ทีอ่ ำจนำไปสูค่ วำมสูญเสียในทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯได้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ เองก็
ได้มกี ำรใช้นวัตกรรมต่ำงๆเพื่อทำให้ธุรกรรมทำงกำรเงินมีควำมโปร่งใสและรวดเร็วสะดวกต่อลูกค้ำ เช่น กำรออกบัตรตัดค่ำงวดเช่ำ
ซื้อกับธนำคำรพำณิชย์ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถนำเงินชำระค่ำงวดฝำกโดยตรงกับธนำคำร ซึง่ ลดขันตอนที
้
บ่ ริษทั จะต้องจัดเก็บเงินและ
นำส่งธนำคำรซึง่ อำจเป็ นควำมเสีย่ งได้ เป็ นต้น
2.2.7)

ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมและกากับดูแลของภาครัฐ
ปั จจุบนั ธุรกิจสินเชือ่ เช่ำซื้อไม่อยู่ภำยใต้กฎหมำยเฉพำะและไม่มขี อ้ จำกัดจำกหน่วยงำนใดของภำครัฐ หรือ ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย เว้นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (“สคบ.”) ซึง่ เข้ำมำกำกับดูแลสัญญำเช่ำซื้อเพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรม
ต่อผูบ้ ริโภค และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง คือ กฎหมำยแพ่งพำณิชย์ และกฎหมำยคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เรือ่ งประกำศให้ธุรกิจเช่ำซื้อรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์เป็ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ ซึ่งบริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญและทำตำมกฎหมำยดัง กล่ำวอย่ ำงเคร่ง ครัดโดยใช้
สัญญำเช่ำซื้อตำมแบบมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตภำครัฐพิจำรณำเข้ำมำกำกับดูแลผูป้ ระกอบธุร กิจ
สินเชือ่ เช่ำซื้อ เพื่อควบคุมให้กำรดำเนินกำรเป็ นมำตรฐำนเดียวกัน อำจจะส่งผลกระทบในทำงลบต่อทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในธุรกิจดังกล่ำว
อนึ่ง บริษทั ฯ เชื่อมั ่นว่ำกำรเข้ำมำกำกับดูแลภำครัฐในอนำคตจะไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงมี
นัยสำคัญ ในทำงกลับกัน หำกในอนำคตภำครัฐเข้ำมำควบคุมกิจกำรประเภทเช่ำซื้อมำกขึน้ บริษทั ฯ คำดว่ำกำรควบคุมดังกล่ ำวจะ
เป็ นกำรกดดันต่อผูป้ ระกอบกำรทีย่ งั ไม่มรี ะบบกำรทำงำนทีเ่ ป็ นมำตรฐำน และเป็ นกำรสร้ำงกำแพงป้ องกันมิใ ห้มผี ปู้ ระกอบกำรรำย
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ใหม่เข้ำมำในธุรกิจประเภทนี้ได้ง่ำยเหมือนเช่นในอดีต ทัง้ นี้ ข้อมูล ณ ปั จจุบนั ยังไม่มกี ำรบ่งชีว้ ่ำบริษทั ฯ จะต้องทำกำรขึน้ ทะเบีย น
กับ “สคบ.” จึงยังไม่มคี วำมเสีย่ งจำกกำรเข้ำมำควบคุมของภำครัฐ และบริษทั ฯ ได้เป็ นสมำชิกของสมำคมธุรกิจเช่ำซื้อไทยซึ่ ง มี
สมำชิกเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจเช่ำซื้อ ชัน้ นำของประเทศ อำทิเช่น บริษทั ลิสซิ่งของธนำคำรพำณิชย์ชนั ้ นำต่ำงๆ บริษทั ลิสซิ่งของผู้
จำหน่ ำยรถต่ำงๆ เป็ นต้น ซึ่งทำให้บริษทั ฯ รับทรำบข่ำวครำวและกฎเกณฑ์ที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำอันทำให้บริษทั ฯ
สำมำรถเตรียมแผนกำรทีจ่ ะรับมือต่อกำรเปลีย่ นแปลงไว้ล่วงหน้ำได้
นอกจำกนี้ จำกแนวทำงกำรกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มที ะเบียนรถเป็ นประกันของธนำคำรแห่งประเทศไทย เมื่อ เดือน
กันยำยน 2561 นัน้ บริษทั ฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบจำกแนวทำงกำกับดังกล่ำว และบริษทั ไม่ได้ดำเนินธุรกิจจำนำเล่มทะเบียน เนื่องจำก
บริษทั ฯ ที่จะเข้ำข่ำยตำมแนวทำงกำรกำกับนี้ ต้องเป็ นบริษทั ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนโดยใช้เล่มทะเบียนรถยนต์
รถจักรยำนยนต์ รถเพื่อกำรเกษตร รถบรรทุก หรือรถประเภทอื่นๆ มำเป็ นหลักประกัน โดยจะมีกำรทำสัญญำโอนรถล่ ว งหน้ ำ
ระหว่ำงผูข้ อสินเชื่อและผูใ้ ห้สนิ เชื่อ โดยที่ตวั รถยังคงอยู่ที่ผขู้ อสินเชื่อ และเมื่อผูข้ อสินเชื่อชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครบ ผูใ้ ห้
สินเชือ่ จะคืนเล่มทะเบียนรถดังกล่ำวแก่ผขู้ อสินเชือ่ และยกเลิกสัญญำโอนลอย
ในช่วงทีผ่ ำ่ นมำ ทำงภำครัฐได้กำหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยอัตรำดอกเบีย้ คิดลด (Effective Rate) ในสัญญำของลูกค้ำให้ทรำบ
นัน้ ทำงบริษ ัท ฯ ได้ม ีกำรปฏิบตั ิต ำมกฎหมำยดัง กล่ำวอยู่ แล้ว และบริษ ัท ฯ ได้ม ีกำรเปิ ดเผยอัต รำดอกเบี้ย และรำยละเอียดที่
เกีย่ วข้องในสัญญำอย่ำงครบถ้วนแล้ว
สำหรับแนวทำงกำรแก้ไขของบริษทั ฯ หำกรัฐบำลมีกำรออกกฎหมำยใหม่มำบังคับใช้ โดยทำงบริษทั ฯ มีแผนกำรรับมือ
กับกฎหมำยทีอ่ อกใหม่จำกทำงภำครัฐดังต่อไปนี้
1. บริษทั ฯ จะทำกำรศึกษำในเชิงลึกกับกฎหมำยทีค่ ำดว่ำจะมีผลบังคับใช้หรือกฎหมำยทีค่ ำดว่ำจะมีผลกระทบกับบริษทั
หำกว่ำมีกำรประกำศใช้
2. บริษทั ฯ จะประเมินเพื่อหำผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับทำงบริษทั ฯ ไม่วำ่ จะเป็ นทำงตรงหรือทำงอ้อม
บริษทั ฯ จะหำแนวทำงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบของกฎหมำยทีจ่ ะส่งผลต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ โดยอำจจะมี
กำรปรับปรุงกลยุทธ์ท ำงกำรตลำดใหม่หรือเพิ่ม ช่องทำงให้บริกำรในรูปแบบอื่นเพื่อให้ผลประกอบกำรและกำรดำเนิ นงำนของ
บริษทั ฯ ไม่หยุดชะงัก
2.2.8)

ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิ ดจากโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐช่วง โควิ ด-19
สืบเนื่องจำกเมื่อปี 2562 ประเทศไทยประสบปั ญหำเชื้อไวรัสโควิด -19 แพร่ระบำดเป็ นวงกว้ำงทั ่วทัง้ ประเทศ ทำให้
ระบบเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงักอันเนื่องมำจำกนโยบำยของทำงภำครัฐที่ออกมำตรกำร Lock down กำรขอควำมร่ว มมือ
Work from home เพื่อยับยัง้ กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทำให้กลุ่มรถสำธำรณะรับจ้ำงได้รบั ผลกระทบโดยตรงเนื่องจำก
ไม่มผี คู้ นออกมำทำงำนหรือเดินทำงสัญจรทำให้รำยได้ในกำรหำเลี้ยงชีพลดน้อยถอยลงรวมถึงกำรชำระค่ำงวดทีต่ ้องชำระในทุกๆ
เดือน เมือ่ ทำงภำครัฐรับทรำบข่ำวสำรจำกกำรประท้วงจำกคนกลุ่มนี้เพื่อขอควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรส่งชำระค่ำงวดไม่ไหวรถกำลัง
จะถูกยึด ภำครัฐรวมถึงธนำคำรแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมำตรกำรให้กำรช่วยเหลือ กับกลุ่มลูกค้ำที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงเช่น
กำรพักชำระหนี้ กำรพักชำระเงินต้น กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ และกำรช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆและกำรร้องขอให้บริษทั ไฟแนนซ์ต่ ำงๆ
ให้ควำมร่วมมือตำมมำตรกำรทีอ่ อกมำ ตำมสถำนกำรณ์ของกำรแพร่ระบำดในแต่ละช่วง รวมถึงกำรรวมตัวกันของกลุ่มรถแท็กซี่ที่
เพื่อกดดันให้ผปู้ ระกอบกำรช่วยเหลือนอกเหนือจำกที่ภำครัฐกำหนด ทำงบริษทั ฯ เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มกี ำรออกมำตรกำรให้
กำรช่วยเหลือที่มำกกว่ำเกณฑ์ของภำครัฐที่ออกมำเพรำะทำงบริษทั มองว่ำกลุ่มรถรับจ้ำงสำธำรณะคือหัวใจของบริษทั ซึ่งเป็ นฐำน
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ลูกค้ำกลุ่มใหญ่ เพื่อให้ลูกค้ำได้ประคองสถำนกำรณ์ผำ่ นช่วงไวรัสโควิด – 19 ระบำดไปให้ได้ รวมถึงกำรชะลอในเรือ่ งของกำรยึดรถ
กำรฟ้ องบังคับหนี้ต่ำงๆ ทัง้ นี้ในกำรให้กำรช่วยเหลือกับกลุ่มลูกค้ำทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ทำงบริษทั ในฐำนะผูป้ ระกอบกำรเองก็ได้รบั
ผลกระทบโดยตรงเช่นกัน จำกเหตุกำรณ์ ในครัง้ นี้ เนื่องจำกกำรชำระค่ำงวดที่น้อยลงตำมลำดับอันเนื่องมำจำกมำตรกำรให้ก ำร
ช่วยเหลือเรื่องกำรพักชำระหนี้ กำรพักชำระเงินต้น หรือกำรช่วยเหลืออื่นๆ แต่ทำงบริษทั เองยังต้องแบกรับภำระค่ำใช้จ่ำยจำก
เงินเดือนพนักงำนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆอีกมำกมำย เพื่อป้ องกันควำมเสีย่ งเรื่อ งกำรรับช ำระค่ำงวดหำกมีกำรใช้นโยบำยพักช ำระหนี้
ทัง้ หมด ทำงบริษทั ฯ จึงได้มมี ำตรกำรณ์ ให้กำรช่วยเหลือเพิม่ เติมทีแ่ ตกต่ำงกันตำมกำลังควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของลูกค้ำใน
แต่ละรำยตัง้ แต่น้อยไมจนถึงมำก เช่นกำรพักชำระหนี้สำหรับกลุ่มที่ได้รบั เชื้อโดยตรงรวมถึง กลุ่มเสีย่ ง กำรชำระค่ำงวดขัน้ ต่ ำที่
4,000 บำท 6,000 บำท กำรชำระคืนที่ 20 % 50 % กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ รวมถึงกำรจ่ำยดีมเี งินคืน สำหรับกลุ่มลูกค้ำที่ยงั
สำมำรถทำตำมเงือ่ นไขได้ผลกระทบทีต่ ำมมำจำกสถำนกำรณ์โควิด-19ที่ หลีกเลีย่ งไม่ได้คอื
1.
2.
3.
4.
5.
2.3

กำรปิ ดกิจกำรของอู่รถเช่ำจำนวนมำกทีไ่ ม่สำมำรถแบกรับภำระไหว
กำรคืนรถทีม่ มี ำกกว่ำช่วงสถำนกำรณ์ ปกติ
กลุ่มลูกค้ำหันไปประกอบอำชีพอื่นแทนกำรขับแท็กซี่
รำคำรถมือสองในท้องตลำดต่ำกว่ำปกติเนื่องจำกมีรถเป็ นจำนวนมำกจำกรถยึด/รถคืน
เจ้ำของกิจกำรขำดสภำพคล่องเนื่องจำกกำรรับชำระหนี้ลดลง

ความเสี่ยงด้านการเงิ น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

2.3.1 ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงิ นทุน
เนื่องจำกกำรทำธุรกิจกำรให้สนิ เชือ่ เช่ำซื้อของบริษทั ฯ มีควำมจำเป็ นต้องใช้เงินทุนเป็ นจำนวนมำก แหล่งเงินทุนทีส่ ำคัญ
แหล่งหนึ่งของบริษทั ฯ คือ กำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงิน ซึง่ กำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อนำมำดำเนินธุรกิจนัน้ จำเป็ นต้อง
มีหลักทรัพย์ในกำรค้ำประกัน ซึง่ บริษทั ฯ จึงได้มกี ำรนำสัญญำเช่ำซื้อบำงส่วนของบริษทั ฯ เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ ืมจำกสถำบัน
กำรเงินดังกล่ำว จึงทำให้บริษทั ฯ มีควำมเชื่อมั ่นว่ำ บริษทั ฯ ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนเพื่อนำมำใช้ใ นกำร
ดำเนิ น ธุ ร กิจ ให้สนิ เชื่อ เช่ำซื้อได้อย่ ำงต่ อ เนื่อ ง อย่ ำงไรก็ตำมบริษ ัท ฯ ไม่ไ ด้นิ่ ง นอนใจ บริษ ัท ฯ ยัง คงหำแหล่ งเงิน ทุนที่ม ีควำม
เหมำะสม ทีจ่ ะทำให้เกิดต้นทุนกำรจัดหำเงินทุนของบริษทั ฯ ต่ำทีส่ ดุ เพื่อลดภำระในกำรจ่ำยชำระต้นทุนเงินทุน
2.3.2 ความเสี่ยงจากการเพิ่ มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้
ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรกูย้ ืมเงิน จำกสถำบันกำรเงิน จำกบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
และจำกบุคคลอื่น ดังนัน้ หำกอัตรำดอกเบี้ยปรับตัวเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ จะมีภำระต้นทุนทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ้น ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่ อ
ผลกำรดำเนินกำรของบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ตระหนักถึงผลกระทบจำกควำมเสีย่ งดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ ในกำรกำหนด
อัตรำดอกเบี้ยในสัญญำเช่ำซื้อ บริษทั ฯ ต้องพิจำรณำจำกต้นทุนในกำรจัดหำรถทัง้ หมดซึ่งรวมถึงต้นทุนทำงกำรเงินก่อน เพื่อลด
ควำมเสีย่ งดังกล่ำว อีกทัง้ บริษทั ฯ พยำยำมทีจ่ ะหำแหล่งเงินทุนทีม่ อี ตั รำดอกเบีย้ ต่ ำ เพื่อลดต้นทุนเงินทุนของบริษทั ฯ อยู่เสมอด้วย
กำรเปรียบเทียบอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง นอกจำกนี้ กำรจัดหำเงินทุนเพิ่มเติมจำกส่วนของทุน ของ
บริษทั ฯ ด้วยกำรเสนอขำยหุน้ ให้แก่ประชำชนมีสว่ นช่วยลดภำระหนี้และควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ ลงได้ ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงมีควำมเชือ่ มั ่นว่ำ ควำมเสีย่ งดังกล่ำวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
2.3.3 ความเสี่ยงจากการใช้เงิ นกู้ระยะสัน้ เพื่อมาทาธุรกิ จในระยะยาว
บริษทั ฯ มีกำรกูย้ มื เงินจำกตั ๋วสัญญำใช้เงิน (P/N) ระยะสัน้ จำนวน 261 ล้ำนบำท จำกสถำบันกำรเงิน ซึง่ เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ดังกล่ำวกูย้ มื มำใช้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร ทัง้ นี้ในส่วนของเงินทุนทีน่ ำมำใช้ในกำรให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อ บริษทั ฯ
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ได้จดั หำเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินและบุคคลอื่น โดยมีกำรนำสัญญำเช่ำซื้อทีเ่ กิดขึน้ บำงส่วนไปใช้ในกำรค้ำประกันวงเงิน
กูร้ ะยะยำว ซึง่ ระยะเวลำกำรชำระเงินกูร้ ะยะยำวนัน้ จะสอดคล้องกับอำยุของสัญญำเช่ำซื้อ จึงไม่เกิดควำมเสีย่ งในควำมไม่สอดคล้อง
ระหว่ำงแหล่งทีใ่ ช้ในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนกับแหล่งทีใ่ ช้ไปของเงินทุนแต่อย่ำงใด
2.4

ความเสี่ยงด้านการบริ หารจัดการ

ความเสี่ยงจากการมีผถ้ ู ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจกาหนดนโยบายการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มครอบครัวยงค์สงวนชัย ถือหุน้ รวมกันในบริษทั ฯ เป็ นจำนวนร้อยละ 42.24 ของทุนจด
ทะเบียนทีอ่ อกและรับชำระแล้ว อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯได้มกี ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 4 ท่ำน
จำกจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด 9 ท่ำน เพื่อทำหน้ำทีป่ กป้ องส่วนได้เสียของผูถ้ อื หุน้ รำยย่อย ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดควำมมั ่นใจต่อผูถ้ อื หุน้ ว่ำ
กำรบริหำรงำนภำยในบริษทั ฯจะเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส

การขับเคลื่ อนธุรกิ จเพื่อความยังยื
่ น
เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จำกัด(มหำชน) และบริษทั ย่อยพัฒนำและเติบโตอย่ำงยั ่งยืน บริษทั ฯ จึง
มุง่ มั ่นดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมขอบเขตกำรพัฒนำอย่ำงยั ่งยืนด้วยกำรสร้ำงคุณค่ำให้ย ั ่งยืนทัง้ ระยะยำวสันและระยะยำว
้
มีกำรยึดมั ่น
ในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลโดยคำนึงถึง ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภำคส่วน อีกทัง้ ยังสนับสนุนให้ผมู้ สี ่วนได้เสียมีส่วนร่ว มใน
กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมหรือ CSR ตำมหลักสำกล โดยมีหลักกำรคือ
1. ไม่ทำกำรพิจำรณำนโยบำยทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดผลประโยชน์อย่ำงยั ่งยืนแก่บริษทั ฯ
2. ไม่ทำกำรพิจำรณำนโยบำยทีเ่ ป็ นกำรเพิม่ ผลประโยชน์ระยะสันแลกกั
้
บผลเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระยะยำว
3. พิจำรณำเรือ่ งกฎหมำยและระเบียบข้อปฏิบตั ทิ อี่ ำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนธุรกิจของบริษทั ในอนำคตและมีกำรวำง
แผนกำรให้บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ำมข้อระเบียบนัน้ ๆ
4. กำกับดูแลกิจกำรให้มคี วำมพร้อม ควำมชำนำญ ในกิจกำรของบริษทั ฯ และมีพฒ
ั นำกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บริษทั ฯ มี
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร
5. กำหนดรูปแบบกำรดำเนินกิจกำรทีเ่ ป็ นผลดีต่อทุกฝ่ ำยเพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่กจิ กำรและพัฒนำสังคมทีบ่ ริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ
ด้วย
6. จัดให้มกี ำรทบทวนและพัฒนำกำรใช้ทรัพยำกรให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อควำมยั ่งยืนในกำร
ดำเนินงำนทัง้ ต่อบริษทั ฯ และสังคม โดยทรัพยำกรในทีน่ ้ีครอบคลุมถึง แต่ไม่จำกัด ทรัพยำกร 6 หมวด ได้แก่
กำรเงิน กำรผลิต ภูมปิ ั ญญำ บุคลำกร สังคมและควำมสัมพันธ์ และธรรมชำติ
คณะกรรมกำรบริษทั จะติดตำมกำรทำงำนของบริษทั ฯ ให้ดำเนินธุรกิจอย่ำงยั ่งยืน ไม่เห็นแก่ผลกำไรระยะสันที
้ อ่ ำจทำให้
ธุรกิจของบริษทั ฯ เสียหำยด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรใช้ควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำอนุ มตั ิกำรลงทุน กำรกูย้ ืม กำรลงทุนใน
ธุรกิจต่ำงๆ โดยคณะกรรมกำรบริษทั จะทำกำรซักถำมรำยละเอียดต่ำงๆในกำรพิจำรณำอนุ มตั ริ ำยกำรต่ำงๆ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำกำรท ำ
ธุรกรรมต่ำงๆนัน้ เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ในระยะยำว
นอกจำกนี้ ด้วยสภำวะธุรกิจในปั จจุบนั ที่มกี ำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว กำรเข้ำมำของปั จจัยแวดล้อมต่ำงๆที่อำจมี
ผลกระทบต่อบริษทั ฯมำกขึน้ ทำให้คณะกรรมกำรบริษทั ต้องมีกำรประชุมเพื่อหำรือร่วมกับผูบ้ ริหำรอยู่ตลอดเวลำ เพื่อเตรียมพร้อม
ที่จะรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงทันเวลำและเหมำะสม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สำมำรถเป็ นผูน้ ำด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงหำกมีควำม
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พร้อมและควำมเหมำะสมทีจ่ ะสำมำรถทำได้เพื่อประโยชน์แก่บริษทั ลูกค้ำ คูค่ ำ้ และสังคม โดยบริษทั ฯ จะส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่มำใช้ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ สี ่วนได้เสียโดยยังคงอยู่บน
พื้นฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ได้สง่ เสริมให้มกี ำรสือ่ สำร และเสริมสร้ำงให้วตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ สะท้อน
อยู่ในกำรตัดสินใจและกำรดำเนินงำนของบุคลำกรในทุกระดับ จนกลำยเป็ นวัฒนธรรมในองค์กร และพิจำรณำควำมเหมำะในกำร
เปิ ดเผยข้อมูลกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณ นโยบำยต่อต้ำนคอร์รปั ชั ่น กำรปฏิบตั ติ ่อพนักงำนและผูม้ ีส่ว น
ได้เสีย ซึง่ รวมถึงกำรปฏิบตั อิ ย่ำงเป็ นธรรม และกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
ความรับผิดชอบต่ อผูม้ ีส่วนได้เสีย
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ย่อมเกีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้เสียหลำยกลุ่ม ตัง้ แต่ผถู้ อื หุน้ ลูกค้ำ คูค่ ำ้ คูแ่ ข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้
พนักงำนไปจนถึงชุมชนสังคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ แต่ละกลุ่มย่อมมีควำมต้องกำรทีแ่ ตกต่ำงกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้กำหนดนโยบำย
ควำมรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่มดังนี้
1. การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
นโยบาย : ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐำนของตน และมุง่ มั ่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุ้นโดย
คำนึงถึงกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั ่งยืน สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและให้ผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ ดำเนิน
ธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1) ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบตั หิ น้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอำใจใส่ และมี
วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล ไม่หำผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จำกข้อมูลขององค์กรซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณะและไม่เปิ ดเผยข้อมูลควำมลับขององค์กรต่อบุคคลภำยนอก รวมทัง้ ไม่ดำเนินกำรใดๆ อันเป็ น
ลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน
2) ไม่หำประโยชน์ให้กบั ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้องโดยใช้ขอ้ มูลภำยในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ และไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลควำมลับทำงธุรกิจอันจะนำมำซึง่ ผลเสียของกลุ่มบริษทั ต่อบุคคลภำยนอก
3) เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ หนึ่งคนหรือหลำยคนซึง่ ถือหุน้ ตำมเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ กำหนดสำมำรถเสนอเรือ่ งบรรจุเป็ น
ระเบีย บวำระกำรประชุม หรือ เสนอชื่อ บุคคลที่เ ห็น ว่ ำเหมำะสม เพื่อ เข้ำรับกำรพิจ ำรณำคัดเลื อ กเป็ น
กรรมกำรของบริษทั ได้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
จะพิจำรณำกลั ่นกรองควำมเหมำะสม และนำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั ต่อไป
4) กำกับดูแลกำรดำเนินกำร เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำบริษทั ฯ มีสถำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนที่ดี และมีกำร
นำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษทั ฯ ผลประกอบกำร ฐำนะข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบัญชีและรำยงำนอื่นๆ
โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริง โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ กำรประกำศทำงหนังสือพิมพ์ หรือกำรส่งจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
5) รำยงำนให้ผถู้ ือหุ้นทรำบอย่ ำงเท่ ำเทีย มกัน ถึงแนวโน้ มในอนำคตของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้ำนบวกและด้ำ นลบ
ซึง่ ตัง้ อยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมผี ลอย่ำงเพียงพอ
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6) ไม่แสวงหำผลประโยชน์ ให้ตนเองและผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ
หรือดำเนินกำรใดๆ ในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
7) บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
2. การปฏิ บตั ิ ต่อบุคลากรในองค์กร
นโยบาย : ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ่อกันอย่ำงยุติธรรม บริหำรงำนโดยควำมไม่ลำเอียง สนับสนุ น
ใน กำรสร้ำงศักยภำพในควำมก้ำวหน้ำและเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของบุคลำกรในองค์กรรวมทัง้
ส่งเสริมให้ทุกคนมีควำมเข้ำใจในเรือ่ งจรรยำบรรณทีพ่ นักงำนต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิกำรให้พนักงำนอย่ ำง
เหมำะสมและปฏิบตั ิต่อพนักงำนใต้บงั คับบัญชำและพนักงำนในระดับเดีย วกัน ด้วยควำมสุจริตใจ รับฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงมีเหตุผล
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกีย่ วข้องกับพนั กงำนและหลักกำรเกีย่ วสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พื้นฐำนตำม
เกณฑ์ส ำกล โดยไม่แ บ่ง แยกถิ่น กำเนิด เชื้อ ชำติ เพศ อำยุ สีผ ิว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะ ชำติต ระกูล
สถำนศึกษำ หรือสถำนะอื่นใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องโดยตรงกับกำรปฏิบตั ิงำนรวมทัง้ ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็ น
ปั จเจกชนและศักดิ ์ศรีของควำมเป็ นมนุษย์
2) ผูบ้ งั คับบัญชำทุ กคนมีห น้ ำที่ในกำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคลภำยในหน่ วยงำนของตน ตำมระบบและแนว
ทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของบริษทั และบริหำรงำนโดยหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่ง
อำจมีผลกระทบต่อควำมมั ่นคงในหน้ำทีก่ ำรงำนของพนักงำน
3) บริหำรจัดกำรทรัพ ยำกรบุคคลให้ส อดคล้องและสนับสนุ น กลยุทธ์ / เป้ ำหมำยธุรกิจ และจัดวำงระบบและ
กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เทีย บเคียงได้กบั ธุร กิจชัน้ น ำ โดยมีควำมชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม
เป็ นไปในทิศทำงเดียวกันทัง้ กลุ่มบริษทั
4) กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็ นเรือ่ งขององค์กร ผูบ้ งั คับบัญ ชำ และพนักงำนทุกคนดังนี้
• ผู้บงั คับบัญ ชำมีห น้ ำที่ว ำงแผน ติดตำม ประเมิน ผล ให้ข ้อ มูล ป้ อ นกลับและสนับสนุ น กำรพัฒ นำ
พนักงำนอย่ำงเสมอภำค
• พนักงำนมีโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถของตนเอง
• บริษทั ฯ จะคัดสรรและสร้ำงคนดี คนเก่ง ทีม่ พี ฤติกรรมในกำรทำงำนอย่ำงมืออำชีพ และพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถให้มปี ระสิทธิภำพในหน้ำทีท่ รี่ บั ผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง
5) ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมแก่พนักงำน โดยควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่ำง ๆ ขึน้ อยู่
กับคุณภำพ ผลสำเร็จของงำนทัศนคติ และศักยภำพของพนักงำน
6) กำรแต่งตัง้ และโยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำนกระทำด้วยควำมเสมอภำค สุจริตใจ
และตัง้ อยู่บนพื้นฐำนของควำมรูค้ วำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม รวมทัง้ กำรกระทำหรือกำรปฎิบตั ขิ อง
พนักงำนนัน้ ๆ
7) สนับสนุ นกำรจัดตัง้ ชมรมของพนักงำนภำยในของบริษ ัท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม ควำมสัม พัน ธ์
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในกำรกลุ่มพนักงำน ตลอดจนกำรจัดกิจ กรรมเชื่อ มควำมสัมพันธ์ กบั องค์ก รและ
ชุมชนภำยนอก
8) ส่งเสริมให้พนักงำนมีคุณภำพชีวติ ในกำรทำงำน มีควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยที่ดี ตลอดจนจัดกำร
ดูแลสถำนทีท่ ำงำนให้ปลอดจำกกำรใช้สำรเสพติดและกำรดืม่ แอลกอฮอล์
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9) รับฟั งควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค โดยมีช่องทำงให้
พนักงำนสำมำรถแจ้งเรื่องส่อไปในทำงผิดข้อบังคับกำรทำงำน ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั ่ง ประกำศ หรือ
กฎหมำยได้
10) จัดให้พนักงำนทุกคนรับทรำบนโยบำยและสวัส ดิกำรที่พ นักงำนพึงได้รบั โดยมีคู่มอื พนักง ำนซึ่ง ก ำหนด
ระเบียบข้อบังคับกำรทำงำน คูม่ อื ประกันสุขภำพแบบกลุ่ม กำรประกันชีวติ แบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
3. การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
นโยบาย : ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิต่อลู กค้ำตำมข้อ ปฏิบตั ิจ ริยธรรมธุร กิจที่บริษ ัท ฯ กำหนดไว้อ ย่ ำง
เคร่ง ครัด มุ่ง มั ่นสร้ำงควำมพึง พอใจและควำมมั ่นใจให้กบั ลู กค้ำ ที่จ ะได้ร บั ผลิต ภัณฑ์แ ละบริกำรที่ดมี ี
คุณภำพ และยกระดับมำตรฐำนให้สงู ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ รักษำสัมพันธภำพทีด่ แี ละยั ่งยืน
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1) มุง่ มั ่นพัฒนำคุณภำพของสินค้ำและบริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
2) เปิ ดเผยข่ำวสำรข้อมูล เกีย่ วกับสิน ค้ำและบริกำรอย่ ำงครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุกำรณ์ และไม่บดิ เบือ น
ข้อเท็จจริง
3) ให้กำรรับประกันสินค้ำและบริกำรภำยใต้เงือ่ นไขเวลำทีเ่ หมำะสม มีระบบกำรรับข้อร้องเรียนเกีย่ วกับสินค้ำ
และบริกำร และดำเนินกำรอย่ำงดีทสี่ ดุ เพื่อให้ลูกค้ำได้รบั กำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว
4) รักษำควำมลับของลูกค้ำอย่ำงจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ำมำใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
5) ปฎิบตั ติ ำมเงือ่ นไขต่ำง ๆ ทีม่ ตี ่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด หำกไม่สำมำรถปฎิบตั ไิ ด้ตอ้ งรีบแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข
4. การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
นโยบาย : ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเป็ นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่
ชอบธรรมจำกคูค่ ำ้ และหำกปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขข้อใดไม่ได้ ให้รบี แจ้งคูค่ ำ้ ให้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันหำแนว
ทำงแก้ไข
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1) ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในกำรค้ำกับคูค่ ำ้
2) ปฎิบตั ติ ำมเงือ่ นไขต่ำงๆ ทีม่ ตี ่อคูค่ ำ้ อย่ำงเคร่งครัด
3) รักษำควำมลับของคู่คำ้ อย่ำงจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของคู่คำ้ มำใช้ เพื่อประโยชน์ตนเองและผูท้ ี่
เกีย่ วข้อง
4) กรณีไม่สำมำรถปฎิบตั ติ ำมเงือ่ นไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คคู่ ำ้ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข
ปั ญหำโดยใช้หลักของควำมสมเหตุสมผล
5. การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
นโยบาย : ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบตั ิต่ อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี และไม่
แสวงหำข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของคูแ่ ข่งขันทำงกำรค้ำด้วยวิธที ไี่ ม่สจุ ริต
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1) ประพฤติปฎิบตั ภิ ำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็ นธรรม
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2) ไม่แสวงหำข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธกี ำรทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมำะสม
3) ไม่ทำลำยชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ โจมตีคแู่ ข่งโดยปรำศจำกข้อมูลควำมเป็ นจริง
4) ไม่กระทำกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผูอ้ ่นื หรือคูแ่ ข่งทำงกำรค้ำ
6. การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้
นโยบาย : ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี และ
ไม่แสวงหำข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของคูแ่ ข่งขันทำงกำรค้ำด้วยวิธที ไี่ ม่สจุ ริต
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1) รักษำและปฎิบตั ติ ำมเงือ่ นไขทีม่ ตี ่อเจ้ำหนี้โดยเคร่งครัด ทัง้ ในแง่กำรชำระคืน กำรดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน
และเงือ่ นไขอื่นๆ
2) รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินแก่เจ้ำหนี้ต ำมข้อ กำหนดในสัญญำเงินกู้อย่ ำงถู กต้องครบถ้ว น และเป็ น ไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
3) รำยงำนเจ้ำหนี้ล่วงหน้ำหำกไม่สำมำรถปฎิบตั ติ ำมข้อมูลผูกผันในสัญญำ และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำ
ดังกล่ำวเพื่อไม่ให้เกิดกำรผิดนัดชำระหนี้
7. การปฏิ บตั ิ ต่อภาครัฐ
นโยบาย : ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนให้ควำมสำคัญกับภำครัฐซึ่งถือเป็ นหนึ่งในผูม้ สี ่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั จึงได้
กำหนดแนวทำงในกำรปฎิบตั ติ ่อภำครัฐในประเทศต่ำงๆ ที่เข้ำไปลงทุนเพื่ อหลีกเลีย่ งกำรดำเนินกำรทีอ่ ำจ
ส่งผลต่อกำรกระทำทีไ่ ม่เหมำะสม
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1) ดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตรงไปตรงมำ เมือ่ มีกำรติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำทีห่ รือหน่วยงำนของรัฐ
2) หลีกเลี่ยงกำรทำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ ำที่ข องรัฐ หรือสมำชิกครอบครัวของเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐในขณะที่เจ้ำหน้ ำ ที่
ดังกล่ำวมีอทิ ธิพลต่อกำรตัดสินใจเกีย่ วกับสัญญำทีท่ ำกับรัฐ
8. การปฏิ บตั ิ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
นโยบาย : ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง
และรับผิดชอบต่อสังคม คุณภำพชีวติ และกำรอนุ รกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิท ธิภำพ แบ่ง ปั น ผลกำไรส่ว นหนึ่ง เพื่อ ตอบแทนและสร้ำงสรรค์ชุม ชนและสัง คม รวมถึง ให้ควำม
ร่ว มมือ ช่ว ยเหลือ สนับสนุ น และอำสำท ำกิจ กรรมที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ ชุม ชนและสังคม ทัง้ นี้ บริษ ัทได้
กำหนดข้อพึงปฏิบตั สิ ำหรับผูบ้ ริหำรและพนักงำนเพื่อถือปฏิบตั ดิ งั นี้
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1) ปลูกฝั งจิตสำนึกในเรือ่ งควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ ในหมูพ่ นักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่ อง
และจริงจัง
2) ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กิจกรรมของท้องถิน่ โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสม
และประโยชน์ทสี่ งั คมและชุมชนพึงจะได้รบั อย่ำงยั ่งยืน
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การจัดการผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิ จ
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิ จ
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรจัดกำรห่วงโซ่ธุรกิจในทุกขัน้ ตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้ส่ว น
เสียมำตลอดและตระหนักดีว่ำเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ ำให้บริษทั ฯ มีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั ่งยืน โดยเริม่ จำกกำรจัดหำแหล่งเงินทุ นจำก
สถำบันกำรเงินและนักลงทุน กำรคัดเลือกคู่คำ้ ที่มมี ำตรฐำน ร่วมถึงกำรให้บริกำรสินเชื่อแก่ลู กค้ำทีส่ ะดวกรวดเร็ว บริษทั ฯ จะเก็บ
ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรขอสินเชื่อเพื่อทำกำรวิเครำะห์และอนุมตั สิ นิ เชื่อให้แก่ลูกค้ำ พร้อมทัง้ พิจำรณำควำมเสีย่ งให้สนิ เชือ่
อย่ำงระมัดระวัง รวมถึงกำรติดตำมดูแลอย่ำงใกล้ช ิดในกำรให้คำแนะน ำและให้ข ้อมูล วัน ก่อ นครบกำหนดช ำระค่ำงวด บริษทั ฯ
จะแจ้ง เตือ นกำรช ำระค่ำ งวดล่ ว งหน้ ำ ไปยัง ลู ก ค้ำ เพื่ อ ค้ำ ลู ก ค้ำ รับ ทรำบและดำเนิ น กำรติด ต่ อ ช ำระค่ำ งวด เพื่ อ สิท ธิ
ประโยชน์ ข องลู กค้ำเป็ น หลัก
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การวิ เคราะห์ผ้มู ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ คณ
ุ ค่า
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองความคาดหวัง

ช่องทางการติ ดต่อสื่อสาร

ของผู้มีส่วนได้เสีย

• กำกับดูแลกิจกำรอย่ำงโปร่งใส เป็ น
ธรรม ตรวจสอบได้
• จ่ำยเงินปั นผลอย่ำงเหมำะสม
• เปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส
• จัดทำแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ

• กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรือร่วมกัน
ระหว่ำงกำรประชุมต่ำงๆ เช่น
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
,Opportunity Day

• ทำแบบสอบถำมเพือ่
ประเมินควำมพึงพอใจ

• เก็บรักษำควำมลับของข้อมูลลูกค้ำ

• กำรพัฒนำเพือ่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ให้มคี ุณภำพและควำมหลำกหลำย
มำกยิง่ ขึน้
• กำรบริกำรหลังกำรขำยทีด่ ี
• มีจรรยำบรรณในกำรรักษำข้อมูล
ลูกค้ำ

3. พันธมิตรและคู่คำ้

• ปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงและเงือ่ นไขกำร
จ่ำยเงิน
• อย่ำงเป็ นธรรม
• ได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องรวดเร็ว

• มีนโยบำยสัญญำและข้อกำหนดที่
ชัดเจน และโปร่งใส
• มีนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน่

• ทำแบบสอบถำมเพือ่ ประเมินควำม
พึงพอใจและวิเครำะห์เพือ่ ปรับปรุง
• กำรประชุมร่วมกันและแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

4. พนักงำน

• สวัสดิกำรและค่ำตอบแทน
• กำรจัดอบรมควำมรูใ้ นด้ำนควำม
ปลอดภัยให้แก่พนักงำน
• กำรจัดกำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำบุคลำกร
• ควำมมันคงและควำมก้
่
ำวหน้ำในอำชีพ

• กำรทำกิจกรรมร่วมกับ
ผูบ้ ริหำร
• กำรประชุมระหว่ำงผูบ้ ริหำรและ
พนักงำน

5. ชุมชนและสังคม

• ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆใน
ชุมชน
• ไม่สร้ำงผลกระทบทำงลบแก่ชุมชนและ
สิง่ แวดล้อม
• ปฏิบตั ติ ำมหลักสิทธิมนุษยชนและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน

• ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยสิทธิฯ และ
นโยบำย กำรจ้ำงงำนอย่ำงเคร่งครัด
• จัดหำสวัสดิกำรให้กบั พนักงำนที
เหมำะสม
• นำเสนอหลักสูตรกำรอบรมพัฒนำ
ควำมรู้ ให้เหมำะสมกับหน้ำทีแ่ ละ
ตำแหน่ง
• สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ

1. ผูถ้ อื หุน้

2. ลูกค้ำ

• กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
• เงินปั นผลทีด่ แี ละสร้ำงผลตอบแทน
ทีค่ มุ้ ค่ำ
• ดำเนินธุรกิจอย่ำงเป็ นธรรม โปร่งใส
• สร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจเพือ่ เพิม่ มูลค่ำ
ต่อองค์กร
• ปฏิบตั ติ ่อลูกค้ำอย่ำงเท่ำเทียม และ
เป็ นธรรม
• ได้รบั คำแนะนำ รวมถึงกำรเข้ำ
บริกำรทีเ่ หมำะสม

• ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อ

• กำรเปิ ดเผยข้อมูลด้ำน
สิง่ แวดล้อม

สังคมและสิง่ แวดล้อม
• กำกับดูแลกิจกำรอย่ำงโปร่งใสเป็ น
ธรรมตรวจสอบได้
• มีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน
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การจัดการด้านความยังยื
่ นในมิ ติสิ่งแวดล้ อม
นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ด้านสิ่ งแวดล้อม
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ใส่ใจในควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยของบุคลำกรของบริษทั ฯ และชุมชนโดยรอบบริษทั ฯ มุง่ ส่งเสริมและปลูกฝั ง
จิตสำนึกทำงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล้อมให้เป็ นวิถีดำเนินชีวติ ประจำวันของบุคลำกรของบริษทั ฯ เพื่อ
ประโยชน์ ของทุกคน รวมทัง้ ชุมชนและสังคม โดยรวมบริษทั ฯ สนับสนุ นให้มกี ำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม และลดกำรใช้อย่ำง
สิน้ เปลือง
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1. บริษทั ฯ ส่งเสริมให้ควำมปลอดภัยเป็ นเรือ่ งสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล้อม ที่มมี ำตรกำรไม่น้อยกว่ำทีก่ ฎหมำยกำหนดตำมมำตรฐำนสำกล บุคลำกรของบริษทั ฯ
ต้องศึกษำ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยนโยบำยข้อกำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย
และสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงเคร่งครัด
2. บริษ ัท ฯ จะดำเนิ น กำรทุ กวิถีทำงเพื่อ ควบคุมและป้ องกัน ควำมสูญ เสีย ในรูปแบบต่ ำงๆอันเนื่ องมำจำกอุ บตั ิเหตุ
อัคคีภยั กำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำนทรัพย์สนิ สูญหำยหรือเสียหำยกำรละเมิดระบบรักษำควำมปลอดภัย
กำรปฏิบตั ิงำนไม่ถูกวิธแี ละควำมผิดพลำดต่ำงๆทีเ่ กิดขึ้นตลอดจนรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ปลอดภัยต่อ
บุคลำกรของบริษทั ฯ และมีกำรซักซ้อมแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยเป็ นประจำ ทัง้ นี้ถือเป็ นหน้ ำที่รบั ผิดชอบของ
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนในกำรรำยงำนอุบตั เิ หตุอุบตั กิ ำรณ์โดยปฏิบตั ติ ำมขันตอนที
้
ก่ ำหนดไว้
3. บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรประชำสัมพันธ์และสือ่ ควำมเพื่อสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจและเผยแพร่ขอ้ มูลให้กบั บุคลำกรของ
บริษทั ฯ พนักงำนของผูร้ บั จ้ำงตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสียที่เกีย่ วข้อง เพื่อให้ทรำบและเข้ำใจในนโยบำยกฎระเบียบ
ขันตอนวิ
้
ธปี ฏิบตั แิ ละข้อควรระวังต่ำงๆ ทำงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล้อมตลอดจนน ำไป
ยึดถือปฏิบตั ไิ ด้อย่ำงถูกต้อง โดยไม่กอ่ ให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล้อม
4. บริษทั ฯ มุง่ มั ่นมีสว่ นร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในเรือ่ งคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล้อ มอย่ำง
จริงจังและต่อเนื่องกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยตระหนักถึงควำมสำคัญของสิง่ แวดล้อมและ
ควำมปลอดภัยของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียที่เกีย่ วข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคมในกำรรักษำสิง่ แวดล้อมและ
พัฒนำคุณภำพชีวติ ของคนในชุมชนตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั ่งยืน
5. บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงกำรลดกำรใช้กระดำษ ด้วยกำรมีโครงกำรบริกำรลูกค้ำผ่ำนช่องทำงอิเล็คทรอนิคส์ เพิ่มขึ้น
จำกเดิมจะต้องมีกำรจัดส่งเอกสำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร หรือเอกสำรสำคัญในกำรติดต่อทำธุรกรรมกับทำงบริษทั ฯ หรือ
กำรแจ้ ง กิจ กรรมกำรตลำด กิจ กรรมสิท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ ก ับ ลู ก ค้ำ ผ่ ำ นทำงช่ อ งทำงไปรษณี ย์ เช่ น กำรจัด ส่ ง
ใบเสร็จรับเงิน กำรจัดส่งเอกสำรใบแจ้งเตือนชำระค่ำงวด หรือสิทธิประโยชน์ ดำ้ นกิจกรรมทำงกำรตลำดในรูปแบบ
คูปองอิเล็คทรอนิคส์ ผ่ำนทำง LINE OA ของทำงบริษทั ฯ เพื่อเป็ นกำรจัดส่งเอกสำร มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร และกำร
แจ้งเตือนกำรทำธุรกรรมของบริษทั ฯ ให้ลูกค้ำทรำบแทน เพื่อลดกำรใช้กระดำษในกำรจัดส่งให้ลูกค้ำ และลดกำรเดิน
ทำงเข้ำมำทีบ่ ริษทั ฯในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด – 19
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ผลการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม
(1.1)

การกาจัดของเสีย
บริษทั ฯ ได้รณรงค์ในกำรจัดกำรของเสีย ด้วยกำรคำนึงว่ำของเสียนัน้ ต้องเกิดขึน้ น้อยทีส่ ดุ หรือเมือ่ มีของเสียเกิดขึน้ จะต้อง
มีกระบวนกำรจัดกำรอย่ำงไรให้เกิดประโยชน์กบั บริษทั ฯ
- ของเสียทีเ่ กิดจำกสำนักงำน ได้แก่ กระดำษ ลูกแม๊กซ์ทใี่ ช้แล้ว ลวดเสียบกระดำษ
- ของเสียทีเ่ กิดจำกโรงอำหำร กำรรับประทำนกระป๋ องน้ ำอัดลม ขวดน้ ำ ถุงพลำสติก
วิธีกำรจัดกำรกับของเสียที่เ กิดขึ้น บริษทั ฯมีนโยบำยกำรใช้กระดำษให้ครบ 2 หน้ำ พร้อมทัง้ รณรงค์กำรลดใช้ ปริมำณ
กระดำษ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ โดยมีโครงกำร 3R คือ Recycle นำกลับมำใช้ใหม่ Reuse ใช้แล้วใช้ซ้ำ Reduce ลดกำรใช้
(1.2) การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
นอกจำกบริษทั ฯจะมีกำรปลูกฝั งให้พนักงำนมีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ วัสดุหรืออุปกรณ์ ต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลด้วยควำมมุ่งมั ่นที่บริษทั ฯ ต้องกำรจะลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจำกกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนภำยในองค์กรแล้ว
บริษทั ฯยังมี โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรกั ษ์พลังงำน ดังนี้
1.1 แผนงานลดการใช้ไฟฟ้ า
บริษัทได้มีนโยบายให้จดั ตั้ง โครงการประหยัดพลังงาน พร้อมทัง้ ได้จดั ตั้งคณะทางานด้านประหยัดพลังงาน เพื่อ
ดาเนินงานด้านโครงการประหยัดพลังงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งปั จจุบนั ได้กาหนดมาตรการ ภายในองค์กรร่วมมือกันเพื่อลดการ
ใช้ไฟฟ้า และอยู่ในขัน้ ตอนการวางแผนงานเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1.2 แผนการลดการใช้น้า
บริษัทฯ มีมาตรการประหยัดนา้ เพื่อรณรงค์ ปลูกฝั่ งค่านิยม สร้างความตระหนัก และความร่วมมือจากหน่วยงานและ
พนักงานใน องค์กรให้มีสว่ นร่วมและดาเนินการตามมาตรการการประหยัดนา้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้น ้า
อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯยังไม่มีการจัดทาโครงการ ประหยัดนา้ และจัดตัง้ คณะทางานที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานช่วยกันสอดส่องดูแล และมีสว่ น ร่วมในการปฏิบัติตาม
มาตรการร่วมกัน โดยมีมาตรการ ดังนี ้
-

มีกำรตรวจเช็คกำรรั ่วไหลของระบบน้ ำ เพื่อตรวจสอบหำจุดรั ่วไหล และดำเนินกำรจัดซ่อมให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วและให้มกี ำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ
ตรวจสอบอุปกรณ์ในกำรใช้น้ ำ เช่น ชักโครก ก๊อกน้ ำ โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์
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นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ ด้านสังคม
บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิดำ้ นสังคม โดยให้ควำมสำคัญต่ อกำรปฏิบตั ติ นต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย ด้วยควำม
โปร่งใส เป็ นธรรม และกำรกำกับกิจกำรที่ดี กำรให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบตั ิดำ้ นแรงงำน และกำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำตำมข้อปฏิบตั ิ
จริยธรรมธุรกิจที่บริษทั ฯ กำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด มุ่งมั ่นสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั ่นใจให้กบั ลูกค้ำที่จ ะได้รบั ผลิตภัณฑ์และ
บริกำรทีด่ มี คี ณ
ุ ภำพ และยกระดับมำตรฐำนให้สงู ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ รักษำสัมพันธภำพทีด่ แี ละยั ่งยืน
ผลการดาเนิ นงานด้านสังคม
ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ ลู กค้ำของบริษ ัทฯ ได้ร บั ผลกระทบจำกกำรแพร่ร ะบำดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 บริษ ัท ฯ จึง มี
นโยบำย และมำตรกำรต่ำงๆออกมำเพื่อช่วยเหลือลูกค้ำให้สำมำรถก้ำวผ่ำนช่วงยำกลำบำกไปได้ โครงกำรรับชำระหนี้ต่ำงๆ ของ
บริษทั ฯ ได้รกั ำรออกแบบปรับปรุงมำเพื่อควำมเหมำะสมกับลูกค้ำแต่ละกลุ่มและแต่ละรำยเพื่อบรรเทำผลกระทบทีไ่ ด้รบั จำกรำยได้
ที่ลดลง ในส่วนของภำคสังคมทำงบริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมต่ำงๆหลำยโครงกำร มุ่งหวังเพื่อสร้ำงกำลังใจให้ ผมู้ สี ่วนได้เสีย ในสังคม
ร่ว มแรงร่ว มใจกัน ฝ่ ำวิกฤตนี้ ผ่ำนกระบวนกำรดำเนิ น ธุ รกิจ (CSR-In Process) รวมถึง กิจ กรรมควำมรับผิดชอบต่ อ สัง คมที่ไม่
เกีย่ วข้องกักระบวนกำรดำเนินธุรกิจ (CSR-After Process) จำนวนทัง้ สิน้ 6 โครงกำร ได้แก่
1.

โครงการมิ ตรสิ บร่วมใจฝ่ าวิ กฤตโควิ ด 19 (พ่นน้ายาฆ่ าเชื้อห้องโดยสารรถ Taxi)
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2.

โครงการมิ ตรสิ บร่วมใจฝ่ าวิ กฤตโควิ ด 19 (แจกประกันภัยโควิ ด19 จานวน 200 สิ ทธิ์ )

3.

โครงการรถมิ ตรสิ บรถปันสุข
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4.

โครงการมิ ตรสิ บเติ มสุข (แจกคูปองเติ มน้ามัน 150 บาท)
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ในปั จจุบนั กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยนัน้ ยังคงวิกฤติ ส่งผลให้ยงั ไม่สำมำรถ
เปิ ดประเทศ เพื่อรับนักท่องเทีย่ วได้ รวมถึงมีกำรล็อคดำวน์ ปิ ดสถำนศึกษำ ห้ำงสรรพสินค้ำ ผับ บำร์ และสถำนทีอ่ ่นื ๆ ประชำชนส่วน
ใหญ่ไม่คอ่ ยออกจำกบ้ำน ไม่กล้ำใช้บริกำรรถสำธำรณะ จึงทำให้ลูกค้ำทีใ่ ช้บริกำรรถแท็กซี่มจี ำนวนลดน้อยลงมำก ส่งผลให้ ผขู้ บั รถ
แท็กซีม่ รี ำยได้ลดลงไม่เพียงพอต่อกำรดำรงชีพ บริษทั ฯ จึงเล็งเห็นว่ำกำรช่วยลดค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ลูกค้ำแท็กซี่มติ รสิบ และรถแท็กซี่
ทั ่วไป มีรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยเหลือเพิม่ ขึน้ จึงคิดโครงกำร มิตรสิบ เติมสุข ( แจกคูปองเติมน้ ำมัน 150 บำท) ให้กบั ลูกค้ำรถแท็กซี่
มิตรสิบ และรถแท็กซีท่ ั ่วไป เพื่อช่วยเหลือลูกค้ำรถแท็กซีม่ ติ รสิบ และรถแท็กซีท่ ั ่วไป

5.

โครงการปลอดเชื้อ ปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากมิ ตรสิ บ
จำกสถำนกำรณ์ ในปั จจุบนั กำรแพร่ระบำดของไวรัส โควิด 19 ในประเทศไทยนัน้ ยังคงวิกฤติ และต้องเฝ้ ำระวังอย่ ำง
ใกล้ชดิ มีผตู้ ิดเชื้อเพิ่มขึ้นรำยวันเป็ นจำนวนมำก ทำงภำครัฐและหน่ วยงำนต่ำงๆ จึงมีเป้ ำหมำยหลักคือ ต้องกำรให้ประชำชำชน
ได้รบั กำรตรวจหำเชื้อทั ่วถึง อย่ำงรวดเร็วเพื่อเป็ นกำรช่วยแก้ปัญหำกำรแพร่ระบำดของไวรัส โควิด 19 ให้เร็วที่สุด แต่เนื่องจำก
ขณะนี้หลำยโรงพยำบำลมีผมู้ ำใช้บริกำรเพื่อตรวจหำเชือ้ โควิด 19 เป็ นจำนวนมำก ทำให้เกิดควำมแออัด คิวยำว ใช้เวลำในกำรรอ
เข้ำรับกำรตรวจเป็ นเวลำนำน หรือ ในบำงสถำนที่ ที่รบั ตรวจมีเสียค่ำใช้จ่ ำยในกำรตรวจ บริษทั ฯ จึงจัดทำโครงกำร ปลอดเชื้อ
ปลอดภัย ด้วยควำมห่วงใยจำกมิตรสิบ เพื่อช่วยให้ประชำชำนได้รบั กำรตรวจหำเชือ้ ทั ่วถึง และรวดเร็ว เป็ นกำรช่วยแก้ปัญหำกำร
แพร่ระบำดของไวรัส โควิด 19 และช่วยลดค่ำใช้จ่ำย โดยบริษทั ฯ ได้สนับสนุ นชุดตรวจและทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชำญจำกโรงพยำบำล
ซีเมด ลีฟวิง่ แคร์ และ Hospital B-your home ทีร่ กั ษำสำหรับผูป้ ่ วยทีต่ ดิ โควิดให้กบั ลูกค้ำมิตรสิบและประชำชนทั ่วไป
โครงกำรต่ำงๆ ทีบ่ ริษทั ฯ จัดทำขึน้ ในช่วงกำรแพร่ระบำดโรคโควิด 19 ตำมทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้นนัน้ เป็ นเพียงจุดเริม่ ต้นของ
กำรจัดสรรแบ่งปั น สร้ำงกำลังใจและตระหนักถึงควำมสำคัญสิง่ ต่ำงๆรอบตัว เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ กำรเสียสละเพื่อกำรพัฒนำองค์
รวมของสังคมในทุกๆมิติ ให้สมบูรณ์และยั ่งยืน
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6.

โครงการมิ ตรสิ บแบ่งปัน ครังที
้ ่ 2 (โครงการช่วยเหลือนักรบเสื้อขาว)
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ ปัจจุบนั พื้นที่จงั หวัดสมุทรปรำกำรเป็ นพื้นที่สแี ดงเข้ม รวมถึงสถำนกำรณ์ กำรเพิ่มของจ ำนวน
ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสพุ่งสูงขึน้ ทำงบริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงปั ญหำจำกสถำนกำรณ์ และควำมเดือดร้อนของกลุ่มประชำชนและบุคคำกร
ทำงกำรแพทย์ทจี่ ำเป็ นต้องแก้ไขปั ญหำจำกกำรใช้ชวี ติ ประจำวันท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัส บริษทั ฯ จึงได้
จัดทำโครงกำรมิตรสิบแบ่งปั น ครัง้ ที่2 โดยกำรจัดหำและรวบรวมเครื่องมือทำงกำรแพทย์ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุ นหน่ วยงำน
สำธำรณะสุข ทีอ่ ยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชำชนในพื้นที่
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การกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ติ ำมหลักธรรมำภิบำลในกำรดำเนินธุรกิจ ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั จึงได้
กำหนดนโยบำยปฏิบตั ติ ำมหลักกำรและข้อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดสี ำหรับกรรมกำรบริษทั
ทีส่ อดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำหรับกรรมกำร
บริษทั จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจำกนี้บริษทั ฯ ได้นำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) มำใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำนโยบำยที่
ครอบคลุมถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและ ควำมเป็ น
อิสระของคณะกรรมกำร กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส ในกำรควบคุมและบริหำรควำมเสีย่ ง ตลอดจนจริยธรรมทำงธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริษทั จะติดตำมกำรทำงำนของบริษทั ให้ดำเนินธุรกิจอย่ำงยั ่งยืน ไม่เห็นแก่ผลกำไรระยะสัน้ ทีอ่ ำจทำให้
ธุรกิจของบริษทั เสียหำยด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรใช้ควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำอนุ มตั ิกำรลงทุน กำรกูย้ มื กำรลงทุนในธุรกิจ
ต่ำงๆ โดยคณะกรรมกำรบริษ ัทจะท ำกำรซักถำมรำยละเอีย ดต่ ำงๆในกำรพิ จ ำรณำอนุ มตั ิร ำยกำรต่ ำงๆเพื่อ ให้ม ั ่นใจว่ำกำรท ำ
ธุรกรรมต่ำงๆนัน้ เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ของบริษทั ในระยะยำว เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใสตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี ซึง่ มีเนื้อหำทีส่ ำคัญแบ่งได้เป็ น 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้
2. กำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. บทบำทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น บริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยจะไม่กระทำกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่ำวสำรข้อมูลอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม รวมทัง้ จะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้
ใช้สทิ ธิของตน ทัง้ นี้ บริษทั ฯจะดำเนินกำรในเรือ่ งต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นกำรส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้
2. การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเที ย มกัน บริษ ัท ฯจะปฏิบ ตั ิต่ อผู้ถือ หุ้น ทุกรำยอย่ ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม โดยไม่
คำนึงถึง เพศ อำยุ เชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ ควำมเชือ่ ฐำนะ ทำงสังคม หรือกำรทุพพลภำพ ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร ผู้
ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุ้นต่ำงชำติและผูถ้ ือหุ้น ส่วนน้อย โดยเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอระเบียบ
วำระกำรประชุมในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำปี รวมทัง้ เสนอชือ่ ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมำะสมเข้ำเป็ นกรรมกำร โดยมีขนตอนและ
ั้
วิธปี ฏิบตั ทิ โี่ ปร่งใส
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นนอกจำกผูถ้ ือหุน้ จึงได้กำหนดแนวทำง
ปฏิบตั ิ ในนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิสำหรับผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยระบุไว้ใน
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั ฯ
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลตำมหลักเกณฑ์ทหี่ น่ว ยงำน
ก ำกับ ดู แ ลก ำหนด นอกจำกนี้ ย ัง เผยแพร่ ข ้อ มู ล ที่ส ำคัญ ของบริษ ัท ฯ ไว้บ นเว็บ ไซต์ ข องบริษ ัท ฯ ได้แ ก่ ข่ ำ วสำร
ประชำสัมพันธ์ ข่ำวตลำดหลักทรัพย์ รำยงำนประจำปี ตลอดจนนโยบำยต่ำงๆ ที่บริษทั ฯประกำศใช้ โดยมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และบุคคลทั ่วไป ได้รบั ทรำบข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทียม ทั ่วถึง และ
ทันต่อเหตุกำรณ์
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5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยที่คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตัง้ ขึน้ มีบทบำทสำคัญ ใน
กำรก ำหนดวิ ส ัย ทั ศ น์ และกลยุ ท ธ์ ขององค์ ก ร เป้ ำหมำย ภำรกิ จ แผนธุ ร กิ จ และงบประมำณของบริ ษ ั ท ฯ
คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีก่ ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรบริหำรงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้ และมีบทบำทสำคัญใน
กำรกำหนดและจัดทำนโยบำยต่ำงๆ เพื่อเป็ นกรอบกำรปฏิบตั งิ ำนให้กบั พนักงำนและคณะทำงำนได้ดำเนินตำม โดยทีผ่ ำ่ น
มำ บริษทั ฯ จัดทำนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิ กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษทั และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ตลอดจนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั ่น และนโยบำยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ไว้เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร มีกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย ดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ และจัดให้มกี ำรทบทวนนโยบำย
เป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยจัดให้คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง คณะกรรมกำรบริหำร มีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนตนเองอย่ำงน้อย ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรบริษทั ได้มกี ำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็น และอุปสรรคที่
เกิดขึน้ ในระหว่ำงปี ทผี่ ำ่ นมำ และพิจำรณำเพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยตำมหลัก
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
เลขำนุกำรบริษทั ฯจะนำส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั ให้กรรมกำรทุกท่ำนประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนประจำปี ทงั ้ แบบคณะและรำยบุคคล ซึง่ ภำยหลังทีค่ ณะกรรมกำรแต่ล ะท่ำนประเมินเสร็จเรียบร้อย จะนำแบบประเมิน ส่ง
มำยังเลขำนุ กำรบริษทั ฯ เพื่อรวบรวมผลคะแนนกำรประเมินของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำนและสรุปผลวิเครำะห์กำรประเมิน กำร
ปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในรอบปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ล่ำวข้ำงต้น

ความคืบหน้ าเกี่ยวกับการกกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษทั ฯ มีกำรปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบำย เพื่อให้กำรรำยงำนข้อมูลกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษทั จดทะเบียนไทย มี
ควำมครบถ้วน เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ซึง่ ในปี 2564 ทำให้ผลกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษทั จดทะเบียนไทย บริษทั ฯได้รบั
คะแนนเฉลีย่ โดยรวมร้อยละ 83 จัดอยู่ในระดับ “ดีมำก” หรือ 4 ตรำสัญลักษณ์ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ยังมีนโยบำยทีจ่ ะพัฒนำกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ ใี นหมวดควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้มคี ะแนนโดยรวมในปี ต่อไปเพิม่ ขึน้
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การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)
การวิ เคราะห์การดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นที่ผา่ นมา และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจขำยรถแท็กซี่ และให้บริกำรสินเชือ่ เช่ำซื้อรถแท็กซีม่ เิ ตอร์ และรถขนส่งสำธำรณะประเภทอื่น เช่น รถ
สองแถวประจำทำง และรถบรรทุก ตลอดจนให้บริกำรสินเชือ่ ส่วนบุคคลแบบมีหลักประกัน และแบบไม่มหี ลักประกัน (พิโกไฟแนนซ์)
ภำยใต้ชอ่ื “กลุ่มบริ ษทั มิ ตรสิ บ ลิ สซิ่ ง จากัด (มหาชน)”
จำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจที่บริษทั ฯ เน้นกำรให้บริกำรสินเชื่อเช่ำ ซื้อรถแท็กซี่มเิ ตอร์ ในกรณีที่เป็ นรถใหม่ป้ำยแดง
บริษทั จะมีกำรสั ่งซื้อรถยนต์จำกดีลเลอร์โดยตรงในรุ่นที่นิยมกัน เช่น รถยนต์โตโยต้ำ อัลติส เป็ นต้น รถใหม่ป้ำยแดงดังกล่ ำวที่
บริษทั ฯ ได้รบั มำจะเป็ นรถยนต์สพี ้นื ปกติ ดังนัน้ บริษทั ฯ จำเป็ นต้องทำสีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น หำก
ต้องกำรเป็ นรถแท็กซีส่ ่วนบุคคล บริษทั ฯ ต้องสั ่งพ่นสีใหม่ เป็ นสีเขียว-เหลือง และหำกเป็ นรถแท็กซีน่ ิติบุคคล บริษทั ฯ ต้องสั ่งพ่นสี
ใหม่เป็ นสีเหลือง เป็ นต้น และบริษทั ฯ ต้องดำเนินกำรติดตัง้ ระบบแก๊สในรถแท็กซี่ รวมถึงกำรติดตัง้ โป๊ ะไฟบนหลังคำรถยนต์ มิเตอร์
ป้ ำยไฟว่ำง และระบบGPS ด้วย ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะส่งมอบรถแท็กซีม่ เิ ตอร์ให้กบั ลูกค้ำ
นอกจำกนี้ บริษ ัท ฯ ยัง มีบริกำรให้ส ิน เชื่อ ในลักษณะอื่น เพิ่ ม เติ ม กับลู ก ค้ำที่ ส นใจ เช่น บริกำรรับซื้อ สิท ธิเ รีย กร้ อ ง
(factoring) รวมถึงกำรให้บริกำรสินเชือ่ กรมธรรม์ประกันภัย และกำรให้บริกำรด้ำนอื่น เช่น กำรให้บริกำรต่อ พ.ร.บ. ทะเบียนรถ
และตรวจสภำพรถ เป็ นต้น
จำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด19 (COVID-19) ส่งผลให้ลูกหนี้ของบริษทั ฯ ประสบปั ญหำในกำรจ่ำยชำระ
เงินคืนแก่บริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2563 จนถึงปี 2564 เพื่อบรรเทำภำระในกำรจ่ำยช ำระเงิน คืนของลู กหนี้ บริษทั ฯ จึงมี
มำตรกำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ทไี่ ด้รบั ผลกระทบตัง้ แต่เดือนมกรำคม ถึง ธันวำคม 2564 ดังนี้
-

ให้สทิ ธิผอ่ นผันกำรชำระค่ำงวดในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำงวดปั จจุบนั
ให้สทิ ธิชำระค่ำงวดบำงส่วน โดยต้องชำระค่ำงวดไม่ต่ำกว่ำงวดละ 6,000 บำท
ปรับโครงสร้ำงหนี้ให้ลูกหนี้ทแี่ จ้งควำมประสงค์และเข้ำเงือ่ นไขตำมทีบ่ ริษทั กำหนด
ให้สทิ ธิพกั ชำระค่ำงวด 2 งวด สำหรับลูกหนี้ทเี่ ป็ นผูป้ ่ วย COVID-19 หรือ เป็ นกลุ่มเสีย่ งสูงทีม่ คี วำมจำเป็ นต้องกักตัว
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การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
กลุ่ ม บ ริ ษั ท ข อเ รี ย น ชี้ แจง ผลกา รด า เ นิ นง า นส า หรั บ ปี สิ้ น สุ ดวั น ที่ 3 1 ธั น วา คม 2 5 6 4 โดย ส รุ ป ดั ง นี้
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กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีจำนวนเงิน 12.90 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2563
เป็ นจำนวนเงิน 15.17 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 54.04 เนื่องจำก
รายได้ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีจำนวนเงิน 555.71 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 เป็ นจำนวนเงิน
64.92 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 13.23 เป็ นผลมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ จำกรำยได้จำกกำรขำยรถ และรำยได้จำกกกำร
ปล่อยสินเชือ่ ของบริษทั ย่อย
ค่าใช้ จ่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีจำนวนเงิน 495.78 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 เป็ นจำนวนเงิน
96.84 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 24.27 เนื่องจำก
• ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร มีจำนวนเงิน 120.29 ล้ำนบำท เพิม
่ ขึน้ เป็ นจำนวนเงิน 12.61 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
11.71 เนื่องจำกมีกำรรับรูผ้ ลขำดทุนจำกกำรยึดรถแท็กซีแ่ ละรถสำธำรณะอื่น ซึง่ เป็ นผลกระทบจำก COVID-19
ทีท่ ำให้ลูกหนี้ขำดควำมเชือ่ มั ่นในประกอบธุรกิจต่อ
• ต้นทุนทางการเงิ น มีจำนวนเงิน 29.65 ล้ำนบำท เพิม
่ ขึน้ เป็ นจำนวนเงิน 1.60 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 5.71
เนื่องจำกบริษทั ย่อยกูย้ มื เงินเพื่อนำมำปล่อยสินเชือ่
• ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น มีจำนวนเงิน 7.68 ล้ำนบำท เพิม
่ ขึน้ เป็ นจำนวน
เงิน 10.04 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 425.74 เนื่องจำกในปี 2564 บริษทั ปรับปรุงแบบจำลองที่ใช้คำนวณอัตรำ
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้นให้มคี วำมเหมำะสมมำกขึน้
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปลี่ยนแปลงจากงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีจำนวนเงิน 1,573.56 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ เป็ นจำนวนเงิน 97.14 ล้ำนบำท คิด
เป็ นร้อยละ 6.58 เป็ นผลมำจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ จำกกำรกูย้ มื เงินเพื่อนำมำ ปล่อยสินเชื่อของ
กลุ่มบริษทั เป็ นจำนวนเงิน 45 ล้ำนบำท และจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้จำกกำรให้สนิ เชือ่ เป็ นจำนวนเงิน 105 ล้ำนบำท
หนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีจำนวนเงิน 845.08 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ เป็ นจำนวนเงิน 117.23 ล้ำนบำท คิดเป็ น
ร้อยละ 16.11 เนื่องจำกในปี 2564 มีกำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึน้ เป็ นจำนวนเงิน 107 ล้ำนบำท เพื่อรองรับ
กำรให้บริกำรสินเชือ่ ของกลุ่มบริษทั
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีจำนวนเงิน 728.48 ล้ำนบำท ลดลงเป็ นจำนวนเงิน 20.09 ล้ำนบำท คิด
เป็ นร้อยละ 2.68 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยเงินปั นผลผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563 เป็ นจำนวนเงิน 50.85 ล้ำนบำท
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ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลทั ่วไป
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษทั
สถานที่ตงั ้

บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสำร 0 2009 9991

ผูต้ รวจสอบบัญชี
ชื่อบริ ษทั
ชื่อผูส้ อบ

ที่ตงั ้
เว็บไซต์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ชื่อบริ ษทั
เลขทะเบียนบริ ษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนบริ ษทั ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทุนชาระแล้ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด
1.นำงสำวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 4208 หรือ
2.นำงสำวอรพิน
สินทวรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 9441 หรือ
3.นำงสำวอรวรรณ โชติวริ ยิ ะกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 10566 หรือ
4.นำงสำวฐิตมิ ำ
พงษ์ชยั ยงค์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 10728
50 ถ. สำทรใต้ แขวง ยำนนำวำ เขต สำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
https://home.kpmg/th/en/home.html

บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จำกัด (มหำชน)
0107560000168
895-6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270
02-743-8787
02-743-8783
www.mitsibleasing.com
375,187,314.50 บำท
375,187,178.50 บำท
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ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
ข้อมูลของนิ ติบคุ คลที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
1. ชื่อบริ ษทั
บริษทั มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด
สถานที่ตงั ้
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 895-6 หมูท่ ี่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
ประกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับธนำคำรแห่งประเทศไทย
ประเภทธุรกิ จ
ทุนจดทะเบียนบริ ษทั ณ 31 ธ.ค.64 50,000,000 บำท
ทุนชาระแล้ว ณ 31 ธ.ค. 64
50,000,000 บำท
สัดส่วนการถือหุ้น
99.9%
2. ชื่อบริ ษทั
สถานที่ตงั ้
ประเภทธุรกิ จ
ทุนจดทะเบียนบริ ษทั
ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น

บริษทั มิตรสิบ พิโก จำกัด
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 895-6 หมูท่ ี่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
ประกอบธุรกิจสินเชือ่ รำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรกำกักระทรวงกำรคลัง
10,000,000 บำท
10,000,000 บำท
99.9%

3. ชื่อบริ ษทั
สถานที่ตงั ้
ประเภทธุรกิ จ
ทุนจดทะเบียนบริ ษทั
ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น

บริษทั เบสท์คำร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
434/1 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรำปรำกำร
ผลิตจำหน่ำยและบริกำรซ่อมบำรุง
30,000,0000 บำท
7,500,000 บำท
99.9%

4. ชื่อบริ ษทั
สถานที่ตงั ้
ประเภทธุรกิ จ

บริษทั แอพแท็กซี่ จำกัด
434/1 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรำปรำกำร
ให้บริกำรเรียกรถแท็กซีร่ บั จ้ำงสำธำรณะด้วยแอพพลิเคชั ่นผ่ำน
ระบบอินเตอร์เน็ต
16,900,000 บำท
16,900,000 บำท
45.64%

ทุนจดทะเบียนบริ ษทั
ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพำททำงกฎหมำยใดๆ ทีอ่ ำจมี
ผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ทีม่ จี ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และไม่มคี ดีที่
ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
ตลาดรองกรณี จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น
สถาบันการเงิ นที่ติดต่อประจา
-
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ข้อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวม
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซือ้
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้สนิ เชือ่ อื่น
หนี้ สินและส่วนของบุคคล
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ผลการดาเนิ นงาน

2562

2563

2564

ล้านบาท
1,338.68
1,178.08
33.51

1,476.42
1,222.77
71.33

1,573.56
1,200.57
200.24

609.20
729.48

727.85
748.57

845.08
728.48

469.49
259.29
186.63
1.06
359.00
249.65
25.63
83.72
65.99
66.79

490.79
270.19
183.05
0.94
398.95
258.64
32.63
107.68
25.79
28.07

555.71
342.67
159.99
1.41
495.79
331.06
44.44
120.29
12.95
12.90

ล้านบาท

ล้านบาท

รำยได้รวม
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกสัญญำเช่ำซือ้
รำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรรับซือ้ สิทธิเรียกร้อง
ค่ำใช้จ่ำยรวม
ต้นทุนขำย
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
อัตรำส่วนดอกเบี้ยรับ

(%)

18.03%

17.51%

17.57%

อัตรำส่วนดอกเบี้ยจ่ำย

(%)

4.13%

4.42%

4.04%

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย

(%)

13.90%

13.09%

13.53%

อัตรำกำไรสุทธิ

(%)

14.05%

5.25%

2.33%

อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

(%)

9.05%

3.44%

1.78%

(บำท/หุน้ )
(บำท/หุน้ )
(บำท/หุน้ )
(%)

0.111
1.094
0.104
40.11%

0.034
1.048
0.040
197.22%

0.017
0.971
0.015
86.90%

(%)

4.93%

1.75%

0.82%

(เท่ำ)

0.35

0.33

0.35

กำไรสุทธิต่อหุน้
มูลค่ำทำงบัญชีต่อหุน้
อัตรำเงินปั นผลต่อหุน้
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
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2562
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินให้กตู้ ่อเงินกู้
(เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภำพต่อสินเชือ่ รวม
(%)
อัตรำส่วนค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ต่อเงินให้สนิ เชือ่ ด้อย
คุณภำพ
(%)

0.84
2.11
2.74%
84.00%

2563
0.97
1.89
2.75%
93.22%

2564
1.16
1.76
3.06%
95.22%
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ การกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบาย
ปฏิบตั ิตามหลักการและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดสี าหรับกรรมการบริษทั ฯ ซึ่งได้สอดคล้องกับข้อพึ่งปฏิบตั ิที่ดสี าหรับกรรมการบริษ ัท จด
ทะเบีย น (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
นอกจากนี้บริษทั ฯได้นาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ (ี Good Corporate Governance) มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนโยบายทีค่ ล
อบคลุมถึง สิทธิที่เท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็ นอิสระของ
คณะกรรมการ การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในการควบคุมและการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้
การบริหารงานและการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างการโดยทางธุรกิจทีด่ อี ย่างยั ่งยืน โดยมีเนื้อหา
สาคัญแบ่งได้เป็ น 5 หมวด ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผูถ้ อื หุน้
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บาทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ าหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักของกิจการ วิสยั ทัศน์ พันธกิจนโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์
แผนการ ดาเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อานาจอนุมตั ิ และงบประมาณของบริษทั รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั นิ โยบายและทิศ
ทางการดาเนิ น งาน ที่ ฝ่ ายบริห ารเสนอ รวมทัง้ กากับดูแ ลการด าเนิ น งานของบริษ ัท เพื่อ ประโยชน์ สูง สุดของผู้ถือ หุ้น โดย
คณะกรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั บริษทั ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ อื
หุน้ (Duty of Obedience) และเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส (Duty of Disclosure) โดยมีรายละเอียด
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความ
สะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1) สนับสนุนให้คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผูบ้ ริหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ที่ปรึกษา
กฎหมายทีเ่ ป็ นอิสระ และผูส้ อบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียด ระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็น
ของ คณะกรรมการ และหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุม ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้ารวมทัง้ นาเสนอข้อมูลที่
เกีย่ วข้องทัง้ หมดบนเว็บไซต์ของ บริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าก่อนที่จะส่งเอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้น มีเวลา
ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั ฯ และไม่มกี ารเพิ่มระเบียบ
วาระในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
3) เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้น หนึ่ง คนหรือหลายคนซึ่ง ถือ หุ้น ตามเกณฑ์ที่บริษ ัท ฯ กาหนดสามารถเสนอเรื่อ งบรรจุเ ป็ น
ระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของ
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4)

5)
6)
7)

บริษทั ฯ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณากลั ่นกรอง
ความเหมาะสม และนาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
กากับดูแลการดาเนินการ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯ มีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทีด่ ี และมีการนาเสนอรายงาน
สถานภาพของบริษ ัท ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อ มูลทางการเงิน การบัญ ชีแ ละรายงานอื่น ๆ โดยสม่ าเสมอและ
ครบถ้วนตามความเป็ นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ตัง้ อยู่บน
พื้นฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมผี ลอย่างเพียงพอ
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองและผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั องค์กร
อานวยความสะดวกในการประชุมให้ผถู้ ือหุ้นโดยเท่าเทียมกันทุกราย รวมทัง้ ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็น การถามคาถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม และประธานในที่ประชุมได้ให้
ความสาคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน และ เผยแพร่รายงานการ
ประชุมผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ สามารถตรวจสอบได้

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ จะให้โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกาหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็ นไปตามจานวนหุ้น
โดยหนึ่งหุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ไม่วา่ จะเป็ น ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุ้นต่างชาติ บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผู้มหี น้าที่ดูแ ลผู้ถื อ
หุ้นส่วนน้อย โดยผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อ ยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยัง กรรมการอิส ระ ซึ่งจะพิจ ารณา
ดาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็ นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการ
แก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็ น ข้อเสนอแนะที่เป็ นเรื่องสาคัญและมีผลต่อผูม้ สี ่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษทั ฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณากาหนดเป็ นวาระการประชุมในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับบริษทั ตามลาดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ
ครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมใน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี รวมทัง้ การเสนอชือ่ ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาสมเข้าเป็ นกรรมการ โดยมีขนตอนและวิ
ั้
ธปี ฏิบตั ทิ โี่ ปร่งใส ดังนี้
2.

1. คุณสมบัตผิ ถู้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือ่ กรรมการต้องเป็ นผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ ณ วันที่
เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ กรรมการ ซึ่งอาจเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้โ ดยมี
สัดส่วนการถือหุน้ ขันต
้ ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจานวนหุน้ จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
2. ผูถ้ ือหุ้นที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนจะต้องส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม พร้ อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานและส่งให้
คณะกรรมการพร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องภายในเวลาทีก่ าหนด ดังนี้
1) หลักฐานการถือ หุ้น ได้แ ก่ หนัง สือ รับรองจากบริษ ัท หลักทรัพ ย์ หรือ หลักฐานอื่น จาก ศูน ย์ ร บั ฝาก
หลักทรัพย์ (TSD)
2) เอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ(ถ้ามี)
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3. การเสนอชื่อกรรมการ ผูถ้ ือหุ้นที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อกรรมการและส่งให้ เลขานุ การ
บริษทั ฯ หรือคณะกรรมการพร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องภายในเวลาทีก่ าหนด ดังนี้
1) หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัตกิ ารท างานของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่
3) มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนดไว้
4) เอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
5) ผูถ้ อื หุน้ ส่งแบบรายการและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้ฝ่ายเลขานุการบริษทั ฯ ตามทีอ่ ยู่สว่ นงานเลขานุการบริษทั
ขันตอนการพิ
้
จารณา
ส่ว นงานเลขานุ การบริษ ัทฯ จะเป็ น ผู้ร บั ผิดชอบในการสอบทานความครบถ้ว นของข้อ เสนอของผูถ้ ือ หุ้น และนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึง่ ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ถือเป็ นทีส่ ดุ
การส่งเอกสาร
ผูถ้ อื หุน้ ส่งแบบรายการและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องตามทีอ่ ยู่ ดังนี้
ส่วนงานเลขานุการบริษทั ฯ
บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 895-6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สาโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
3.

บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย

บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก เช่น คูแ่ ข่ง คูค่ า้ ลูกค้า เป็ นต้น โดยบริษทั ตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้ม ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ มจะเป็ น ประโยชน์ ในการดาเนิ นงานและการพัฒ นาธุร กิจของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ่วนได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ บริษทั ยังส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือ
ระหว่างบริษทั และกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั ่นคงให้แก่บริษทั ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุ้น :
1) บริษ ัท มุ่ง มั ่นเป็ น ตัว แทนที่ดีข องผู้ถือ หุ้น ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ เพื่อ สร้างความพึง พอใจสูง สุดแก่ผู้ถือ หุ้น จึง
กาหนดให้พนักงานต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางต่อไปนี้
2) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
3) กากับดูแ ลการดาเนิ น การ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่าบริษ ัท มีส ถานะทางการเงิน และผลการดาเนิ น งานที่ดี และมีการ
นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดย
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สม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
4) รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ตัง้ อยู่
บนพื้นฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมผี ลอย่างเพียงพอ
5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองและผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั องค์กร
6) บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ อื หุน้
พนักงาน :
1) บริษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานและลูกจ้างทุกตนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ ์ศรี ด้วยความเสมอภาคและเท่า
เทียมโดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฏหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และปฏิบตั ิ ต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ น
ธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
2) บริษทั ฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดารงตาแหน่งต่างๆ โดยมีแผนการสรรหาพนักงานที่มปี ระสิทธิภาพ มี
ความเสมอภาค และเป็ นธรรม โดยค านึ ง ถึ ง คุ ณ สมบัติ ข องแต่ ล ะต าแหน่ ง งาน คุ ณ วุ ฒ ิท างการศึ ก ษา
ประสบการณ์ และข้อกาหนดอื่นๆ ที่ จาเป็ นกับงานโดยไม่มขี อ้ กีดกันเรือ่ ง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
3) บริษทั ฯ จะกาหนด ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรมไม่น้อยกว่าที่
กฎหมาย ก าหนดหรือ มากกว่ า ตามความเหมาะสมกับ สภาพและลัก ษณะของงาน ผลการปฏิบ ัติ ง าน
ความสามารถของบริษทั ฯ ใน การจ่ายค่าตอบแทนนัน้
4) การเลิกจ้างงานพนักงานของบริษ ัทฯ และบริษทั ย่อย ในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ หรือกรณีที่บริษทั ฯต้อง
เลิกจ้างพนักงาน โดยพนักงานไม่ไ ด้กระท าความผิดใดๆ บริษทั ฯจะมีกระบวนการเลิกจ้างงานที่เ ป็ น ธรรม
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน และ ข้อก าหนดทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด ซึง่ มีการประกาศไว้ในคูม่ อื พนักงานทุ ก
ปี
5) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ อาทิ การจัด
อบรมสัมมนา การฝึ กอบรม และให้โอกาสอย่างทั ่วถึงกับพนักงานทุกคน
6) จัดให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการทีพ่ นักงานพึงได้รบั โดยมีคู่มอื พนักงานซึง่ กาหนดระเบีย บ
ข้อบังคับการทางาน คูม่ อื ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวติ แบบกลุ่ม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
7) เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกีย่ วกับการทางาน และกาหนดวิธกี ารแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ทุกฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
คู่แข่งทางการค้า :
บริษทั มุ่งดาเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสาเร็จอย่างยั ่งยืน และเป็ นบริษทั ชัน้ นาในธุรกิจภายใต้การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งทางการค้าดังนี้
1) ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
2) ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ ใ น
การ ดาเนินธุรกิจของบริษทั
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3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุง่ ทาลายชือ่ เสียงแก่คแู่ ข่งทางการค้า
4) ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื หรือคูแ่ ข่ง ทางการค้า
คู่ค้าและเจ้าหนี้ :
บริษทั ปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ ตามกรอบการค้าทีส่ จุ ริต โดยยึดถือการปฏิบตั ติ ามสัญญาและคามั ่นทีใ่ ห้ไว้กบั คู่คา้ อย่าง
เคร่งครัด พร้อมทัง้ คัดเลือกคูค่ า้ ด้วยความยุตธิ รรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ า้ ของ บริษทั เพื่อ
ป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
้
ดหา
ลูกค้า : บริ ษทั มีความมุ่งมั ่นที่จะพัฒนาสิ นค้าและบริ การภายใต้หลักการดาเนิ นงานดังนี้
1) มุง่ มั ่นทีจ่ ะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มคี ุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรมให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และการ
บริการทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็ นจริงทัง้
ในการโฆษณาหรือในการสื่อ สารช่องทางอื่นๆ กับ ลูกค้าอันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ
ปริมาณ หรือเงือ่ นไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
3) จัดให้มกี ระบวนการทีส่ ามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปั ญหาหรือการให้บริการทีไ่ ม่เหมาะสม เพื่อทีบ่ ริษทั จะได้ป้องกัน
แก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ดังกล่าวต่อไป
4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิ ดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
เจ้าหนี้ : บริ ษทั ยึดมั ่นในการดาเนิ นธุรกิ จอย่างมีหลักการและวิ นัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กบั เจ้าหนี้
โดยบริ ษทั ยึดหลักปฏิ บตั ิ ดงั ต่อไปนี้
1) บริษทั ฯ ยึดมั ่นในการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ตามสัญญาหรือทีไ่ ด้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด จะไม่ดาเนินการที่
ทุจริตกับเจ้าหนี้ รวมถึงบริษทั ฯ จะไม่เรียก ไม่รบั ผลประโยชน์ใดๆทีไ่ ม่สจุ ริต
2) หากเกิดกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีต่ กลงกันไว้ได้ บริษทั จะแจ้งให้ทราบ
สังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม :
บริษทั ให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีวา่ เราเปรียบเสมือนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะ
ร่วมก้าว เดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมเพื่อความยั ่งยืนสืบไป บริษทั จึงได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสัง คม
อย่างต่อเนื่องควบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
1) มีนโยบายในการประกอบธุ รกิจโดยคานึงถึงสภาพสิง่ แวดล้อมเป็ นส าคัญ และปฏิบตั ิกฎหมายและข้อ บัง คับ
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีบ่ งั คับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
2) มีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือ
3) ปฏิบตั กิ นั ภายในองค์กรส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั มีจติ สานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
4) เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั เข้าไปดาเนินธุรกิจ
5) ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมอย่างสม่า เสมอ เพื่อให้ชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ม ี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ทัง้ ทีด่ าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นทีท่ บี่ ริษทั เข้าไปดาเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
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7) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ ทมี่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมชุมชน ชีวติ และทรัพย์สนิ
อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษทั โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีก่ บั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
หน่ วยงานของรัฐ :
บริษทั มุ่งปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกาหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้ความร่วมมือ และ
สนับสนุ นมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั ่น และค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เป็ นธรรม ทัง้ นี้บริษทั จะปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านี้ได้รบั การดูแลอย่างดี
นโยบายการส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บริษทั มิตรสิบ ลิสซิ่ง จากัด(มหาชน) ได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุด โดยกาหนดไว้ใน
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิ ในหัวข้อหน้าทีต่ ่อสังคมและสิง่ แวดล้อม จึงได้มนี โยบายในการส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คมุ้ ค่า หรือการเกิดประโยชน์สงู สุด ดังนี้
1. ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการประหยัดพลังงาน
2. สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษ ัท ฯ ให้ความส าคัญ กับ การดูแ ลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน ด้ว ยการกาหนดนโยบายความ
ปลอดภัยอย่าง ชัดเจนและเป็ นรูปธรรมรวมทัง้ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน เพื่อดาเนินงาน เกีย่ วกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดแี ก่พนักงาน โดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิ ใน
ส่วนของการพัฒนาการที่ย ั ่งยืนใน สินค้าและการบริการ ซึ่งผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของ
บริษทั ฯ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม อย่างเคร่งครัด โดยการดูแล อา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ ค้า และชุมชน การป้ องกันผลกระทบ ทีจ่ ะมีต่อชุมชนให้น้อยทีส่ ุด ปกป้ องระบบนิ เวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพให้ดที สี่ ดุ
นโยบายการปฏิ บตั ิ ด้านภาษี
บริษทั ฯ ยึดมั ่นในการดาเนิ นธุร กิจอย่ างโปร่ง ใส และเป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อสังคมและประเทศชาติ ตามหน้ าที่ที่กฎหมาย
กาหนดไว้ โดยยึดถือและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดกฎหมายภาษีทเี่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่
หลีกเลีย่ งภาษี ให้ ความสาคัญในด้านภาษีจนนาไปสู่การบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กรที่มกี ารตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง
ในด้านการปฏิบตั ติ าม กฎหมายภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานอย่างยั ่งยืน บริษทั ฯ ได้บริหารจัดการและวางแผนด้านภาษี
อย่างครอบคลุมตามทีก่ ฎหมาย กาหนดเพื่อนาส่งภาษีให้กบั รัฐอย่างครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และใช้สทิ ธิ
ประโยชน์ ทางภาษีอากรอย่างถูกต้องตาม กฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิดา้ นภาษีเอาไว้ใน
คูม่ อื แนวทางและขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านของฝ่ ายทีก่ ากับดูแลในด้านภาษีของบริษทั ฯ
4.

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์ทหี่ น่วยงานราชการประกาศ กาหนดนอกจากนี้ยงั
เผยแพร่ไว้บน เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้แก่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจาปี ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่
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บริษทั ฯประกาศใช้ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลเป็ นปั จจุบนั สม่า เสมอ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และบุคคลทั ่วไป ได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารอย่ า ง
เท่าเทียม ทั ่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ โดยมีหลักการทีส่ าคัญดังนี้
การเปิ ดเผยข้อมูล
1) บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนดของ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
(กลต.) ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายอื่นที่เ กีย่ วข้องโดยเคร่ง ครัด ซึ่งรวมถึง การ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และ/หรือสาธารณะโดย เท่าเทียมกัน
2) เปิ ดเผยสารสนเทศทีส่ าคัญ เช่น ข้อมูลทางการเงินซึง่ ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี และผ่าน
การอนุมตั จิ าก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ฯแล้ว
3) กาหนดนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ ประวัตกิ รรมการ และการเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกัน
4) เปิ ดเผยรายชือ่ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ประวัตกิ ารเข้า
ร่วมประชุม การ อบรม ตลอดจน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทีเ่ ป็ นไปตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุม ตั ิ
5) เปิ ดเผยนโยบายต่างๆ ของบริษทั ฯ ได้แก่ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิกฎ
บัตรในการบริหารจัดการ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น และนโยบายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง โดยปรับปรุงเป็ นปั จจุบนั ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
6) บริษทั ฯ มีการจัดทาแบบประเมินตนเองในการปฏิบตั งิ านของ CEO โดยนาเสนอต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั ฯแล้ว
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทัง้ ระยะ
สันและระยะยาว
้
7) บริษทั ฯ กาหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ( Whistle Blower) โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า
คูค่ า้ และ เจ้าหนี้ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบประกาศ เพิ่มเติมเพื่อให้เป็ นไปตามการปฏิบตั ติ ามการดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ฯกาหนด
ช่อ งทางการรับคาแนะน าข้อ ร้องเรีย น เบาะแสการกระท าความผิดของพนักงานของบริษ ัทฯ ตลอดจนการ
รับทราบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น ผ่านช่องทางติดต่อ ได้ที่ Email ดังนี้
Email

sec_com@mitsibleasing.com

ชื่อ
วารุณี นนทศรี

ตาแหน่ ง
เลขานุการบริ ษทั

หรือส่งจดหมายมาที่
บริ ษทั มิ ตรสิ บ ลิ สซิ่ ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนคริ นทร์ ตาบลสาโรงเหนื อ
ทัง้ นี้ บริษทั จะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อ ร้องเรียนดัง กล่าวเป็ นความลับและจากัดกลุ่ มผูร้ บั ทราบข้อมูล โดย
เปิ ดเผยเฉพาะผูท้ ี่เกีย่ วข้องเท่านัน้ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ผู้
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิ ดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ หากปรากฎว่ามีผใู้ ดกลั ่นแกล้งหรือ
ปฏิบตั ไิ ม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษทั จะลงโทษผูน้ นั ้ ในขันเด็
้ ดขาด
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5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญ
คณะกรรมการบริษทั ฯและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษทั ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี มี
บทบาทสาคัญ ในการกาหนดวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ ขององค์กร เป้ าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ฯ โดย
กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ และยังมีบทบาทสาคัญในการกาหนดและจัดทานโยบาย
ต่างๆ เพื่อเป็ นกรอบการปฏิบตั งิ านให้กบั พนักงานและคณะทางานได้ดาเนินตาม โดยที่ผ่านมา บริษทั ฯ จัดทานโยบายกากับดูแล
กิจการทีด่ ี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิ กฎบัตรของคณะกรรมการ นโยบายการบริหารความ เสีย่ ง ตลอดจนนโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชั ่น และนโยบายอื่นที่เกีย่ วข้อง ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีการติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบาย ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ และ
จัดให้มกี ารทบทวนนโยบายเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรูค้ วามสามารถ โดยเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตาม
แผนทีว่ างไว้อย่างเป็ นอิสระ
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบกรรมการมีจานวนน้อยกว่า 3 คน โดยจะมีการพิจารณาทบทวนจานวน กรรมการที่
เหมาะสมเป็ นระยะตามความจ าเป็ นและภาระหน้าทีท่ เี่ พิม่ ขึน้ ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 9 ท่าน
2. กาหนดให้มกี รรมการอิสระในจานวนที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ของบริษทั จดทะเบียน คือ กรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ โดยกรรมการอิสระของบริษทั ประกอบด้วยบุคคลผูม้ คี วามรูด้ า้ นบัญชี
การเงิน และธุรกิจแขนงอื่นอย่างหลากหลายหลายแขนงเป็ นอย่างดี เหมาะสมต่อการปกป้ องผลประโยชน์ของ ผู้
ถือหุ้น และอื่นๆ นอกจากนี้ยงั ครอบคลุมคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 หากแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจานวนใกล้ทสี่ ุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งนี้จะได้รบั การเลือกตัง้ ให้กลับเข้ามา
รับตาแหน่งอีกก็ได้
4. บุคคลทีเ่ ป็ นกรรมการต้องไม่เป็ น หรือเคยเป็ นกรรมการ หรือพนักงาน หรือหุน้ ส่วนของบริษทั สอบบัญชีภายนอก
ทีป่ ั จจุบนั บริษทั ฯ มีการว่าจ้างให้เป็ นบริษทั ผูส้ อบบัญชีให้ (ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
5. บริษ ัท ได้แ บ่ง แยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษ ัท กับผูบ้ ริหารอย่ างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษทั ทาหน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย
ในขณะที่ผบู้ ริหารทาหน้าทีบ่ ริหารงานของบริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนด ดังนัน้ ประธาน
กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้ สองตาแหน่ งต้องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบริษ ัท เพื่อ ให้ไ ด้บุคคลที่ม ีความเหมาะสมที่สุด ส่ง ผลให้คณะกรรมการบริห ารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การไม่มอี านาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมติที่สาคัญ ซึง่ จะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้ กรรมการบริษทั จะไม่สามารถอนุ มตั ริ ายการใดๆทีต่ นเอง หรือบุคคล
ทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่ นได้เสียในการทารายการนัน้
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6. กรรมการบริษทั ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน
จากัด รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจ การ
ที่ม ีม หาชนเป็ น ผู้ถือ หุ้น ตามที่ประกาศของส านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) กาหนด
7. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ต้องมีความโปร่งใสและมีความชัดเจนโดยต้องผ่านกระบวนการพิจ ารณา
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนมีหน้าทีพ่ จิ ารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมเพื่อเป็ นกรรมการบริษทั พร้อม
ประวัติอย่างเพียงพอสาหรับการตัดสินใจ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ตามข้อบังคับของบริษทั ต่อไป
สาหรับการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ออกก่อนครบกาหนดวาระให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เป็ นผูแ้ ต่งตัง้
8. มีการเปิ ดเผยประวัตแิ ละข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษทั ทุกคน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี
(แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดและเว็บไซต์ของ
บริษทั ตลอดจนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ ก.ล.ต. (แบบ 35-E1) ทุกครัง้ ที่ม ีการ
เปลีย่ นแปลงกรรมการ
ทัง้ นี้ บริษ ัท มีเ ลขานุ การบริษ ัท ซึ่ง ทาหน้าที่ใ ห้การสนับสนุ นงานของคณะกรรมการบริษ ัทในด้านที่
เกีย่ วข้องกับกฎระเบีย บ จัดการเรื่อ งการประชุม กรรมการ และคณะกรรมการที่แต่ง ตัง้ โดยคณะกรรมการที่
เกีย่ วข้อง และการประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี รวมทัง้ การ
จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เก็บรักษา
รายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาด
ทุนประกาศกาหนด และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งจัดทาโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริ ษทั
1) กรรมการเฉพาะเรือ่ งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2) การแต่งตัง้ และการพ้นตาแหน่งของกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตใิ นข้อบังคับของบริษทั โดย
กรรมการบริษทั มีวาระการดารงตาแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด ที่
กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้
การดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั อื่นของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฎิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั จึงต้องให้ความสาคัญกับ
จานวน บริษทั ทีก่ รรมการไปดารงตาแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษทั ควรดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 5 บริษทั
บริษทั ฯ มีนโยบายให้มกี ารกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มเี หตุอนั สมควรได้รบั การ
พิจารณายกเว้น
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จรรยาบรรณธุรกิจ
1.

การต่อต้านทุจริ ต คอร์รปั ชั ่น
บริษทั ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นทุกรูปแบบ โดยมุง่ เน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสานึกและ
ค่านิยมทีถ่ ูกต้องในการปฏิบตั งิ าน บริษทั จึงกาหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นและสือ่ สารให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานได้รบั ทราบ เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
แนวทางปฎิ บตั ิ ที่ดี : บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องปฎิ บตั ิ ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ดงั นี้
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น โดยไม่เข้า
ไปเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์ร ปั ชั ่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการ
กระทาทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชั ่นทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั กาหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือ
การทาสัญญาใดๆ โดยแต่ละขัน้ ตอนต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการกาหนดอานาจอนุ มตั ิอย่าง
เหมาะสมและรัดกุม
2) กาหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ ครอบคลุ ม ด้านการเงิน และการบัญ ชีที่ม ีประสิทธิภาพ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่า
ธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็ นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3) กาหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิง่ ของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลส่อให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการ
ทุ จ ริต หรือ การให้ส ิน บน หากเป็ น การรับของขวัญ ควรเป็ น ไปอย่างสมเหตุส มผล และต้อ งไม่เ ป็ นเงิน สดหรือ
เทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักว่าการกระทาใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4) จัดให้มกี ารสือ่ สารนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นไปยังกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุก
ระดับของบริษ ัท ให้รบั ทราบและเข้าใจอย่ างถ่ องแท้เพื่อ นาไปปฏิบตั ิโ ดยผ่านช่อ งทางต่ างๆ เช่น การอบรม
พนักงาน ระบบการสือ่ สารภายในองค์กร เป็ นต้น
5) กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชั ่นในกรณีที่พบเหตุการณ์ ทนี่ ่ าสงสัยอันส่อให้เกิดการ
ทุ จ ริต และการประพฤติม ิช อบของกรรมการ ผู้บริห าร และพนักงานของบริษทั โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่ง
รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ไปยังบริษทั โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต์ อีเมล์ หรือ จดหมาย
6) จัดทากลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชั ่นที่เกีย่ วข้องกับบริษทั โดยการกาหนดข้อมูลของผูแ้ จ้ ง
เบาะแสให้เป็ น ความลับกรณี ที่ขอ้ มูลของผูแ้ จ้ง เบาะแสถู กเปิ ดเผย ผูท้ ี่มหี น้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูล ดัง กล่ า ว
จะต้องถูกดาเนินการลงโทษทางวินยั
7) กาหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่มกี ระทาการทุจริตคอร์รปั ชั ่นหรือสนับสนุ นการกระท าที่
เกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์ร ปั ชั ่น โดยจะดาเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ลดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดาเนินคดีตามกฏหมาย เป็ นต้น
8) กาหนดให้ม ีการตรวจสอบ และรายงานตามลาดับขัน้ ของสายงานการบัง คับบัญชา ของผู้กระท าการทุจริต
จนกระทั ่งถึง คณะกรรมการความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั
กาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตขึน้ ร่วมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริต
แบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์รปั ชัน การทีผ่ บู้ ริหารสามารถฝ่ าฝื นระบบ
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ควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
2.

การมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ใ ห้กรรมการบริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงาน บริษทั แสวงหาผลประโยชน์ สว่ นตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับ บริษทั หลีกเลีย่ งการทารายการที่
เกี่ย วโยงกับ ตนเองที่อ าจก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ก ับ บริษ ัท หรือ ในก รณี ที่ จ าเป็ นต้ อ งท ารายการเช่น นัน้
คณะกรรมการ บริษทั จะดูแลให้การทารายการนัน้ มีความโปร่ง ใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก
ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีม่ สี ว่ นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
ในกรณีที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกีย่ วโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริษ ัท
จะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
บริษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานบริษทั แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงกาหนดเป็ นข้อปฏิบตั สิ าหรับกรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ดังต่อไปนี้
แนวทางปฎิ บตั ิ ที่ดี
1) หลีกเลีย่ งการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเอง ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
2) ในกรณีที่จาเป็ นต้องท ารายการเช่นนัน้ เพื่อ ประโยชน์ ข อง บริษทั ให้ทารายการนัน้ เสมือนการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ทัง้ นี้ กรรมการ ผู้บริห าร หรือ พนักงานที่ม ีส่ว นได้เ สียในรายการนัน้ จะต้อ งไม่มสี ่ว นในการ
พิจารณาอนุมตั ิ
3) ในกรณีทเี่ ข้าข่ายเป็ นรายการที่เกีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันของบริษทั จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4) ในกรณีทกี่ รรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีสว่ นร่วม หรือ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใด ๆ
ซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั จะต้องแจ้งให้ผบู้ ริหารสูงสุดทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5) กรณี ที่กรรมการ ผู้บริห าร หรือ พนักงานไปเป็ น กรรมการ หรือ ที่ปรึกษาในบริษ ัทหรือ องค์กรทางธุร กิจอื่นๆ
การไปดารงตาแหน่งนัน้ จะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของ บริษทั และการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรงในบริษทั
3. การป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน จึงกาหนด
นโยบายให้มกี ารเก็บรักษาข้อมูลภายในให้เป็ นความลับระหว่างผูท้ เี่ กีย่ วข้องเท่านัน้ รวมทัง้ กาหนดบทลงโทษอย่างร้ายแรงส าหรับ
ผูท้ นี่ าข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ รายละเอียดดังนี้
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ
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2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องไม่นาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ
ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมและ
ไม่วา่ จะได้ผลตอบแทน หรือไม่กต็ าม
3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้า งของบริษทั ฯ จะต้องไม่ทาการซื้อขาย โอนหรือรับ โอน หลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ โดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และ/หรือเข้า ทานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/
หรือ ข้อ มูล ภายในของบริษ ัท ฯ อัน อาจก่อ ให้เ กิดความเสีย หายต่ อ บริษ ัท ฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้ อ ม
ข้อกาหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษทั ฯ ด้วย ผูใ้ ดทีฝ่ ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดอย่างร้ายแรง
4) บริษทั มีหน้าที่เปิ ดเผยสารสนเทศเกีย่ วกับการดาเนินงานที่สาคัญของบริษทั ให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและ
อย่างทั ่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล ของ
บริษทั กาหนด รวมถึงผ่านสื่ออื่น ๆ ของบริษทั เพื่อให้แน่ ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุ กกลุ่ ม อย่ าง
ทันท่วงทีและเท่าเทียม
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าทีใ่ นการรายงาน การถือหลักทรัพย์ของตน
ในบริษทั ฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาด หลักทรัพ ย์ ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ หลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 กรรมการและผูบ้ ริหารทุกท่านมีหน้าทีร่ ายงานการถือ ครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อ
สานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครังแรก
้
(แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดเสนอขาย หลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรือวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงดาแหน่ง กรรมการ หรือ ผูบ้ ริหาร
2. การรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครังเมื
้ อ่ มีการซื้อขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดรายการขึน้ พร้อมทัง้ ส่งสาเนารายงานนี้ให้ คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ เพื่อ
เก็บเป็ นหลักฐานทุกครัง้ .
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การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน / รายงานทางบัญชี / การเงิ น
บริษทั ฯ จะจัดให้บริษทั มีระบบการควบคุม ภายในทุ กด้าน และระบบการตรวจสอบภายในต่าง ๆ ทัง้ ด้านการเงิน การ
ปฏิบตั ิงาน การดาเนินการให้เป็ น ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกีย่ วข้องการจัดให้มกี ลไกการตรวจสอบและถ่ วงดุล ที่ ม ี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้ อง รักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษทั อยู่เสมอ จัดให้มกี ารกาหนด
ล าดับชัน้ ของอ านาจอนุ มตั ิและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่ม ีการตรวจสอบถ่ ว งดุล ในตัว กาหนดระเบียบการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรมีสานักตรวจสอบที่เป็ นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าทีต่ รวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของทุกหน่ วยงาน ทัง้ หน่ วยงานธุรกิจ และหน่ วยงานสนับสนุ นให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ เพื่อให้ ม ั ่นใจได้ว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริษทั เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการควบคุม
ภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุมการควบคุมภายใน
ด้านการบริหาร (Management Control) การดาเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการ
ปฏิบตั ติ ามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Control)
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1. การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริห ารความเสีย่ ง : ต้องสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน / การบริหารความเสีย่ ง และรายผลการสอบทานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
2. ผู้บริห ารระดับสูง : ต้อ งจัดระบบควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษ ัท ฯ รวมถึง การ
ปลูกฝั งให้พนักงานมีวนิ ัย มีความรูค้ วามเข้าใจมีทศั คติที่ดี และให้ความร่ว มมือในการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
3. ผูบ้ ริหารระดับกลาง : ต้องจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งที่เกีย่ วข้องกับงานที่
รับผิดชอบ มีการประเมินผล ปรับปรุงสอบทาน และปฎิบตั ติ ามระบบทีว่ างไว้
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน :
▪
ต้องรับผิดชอบการสอบทาน การประเมินการควบคุมภายในสนับสนุนกระบวนการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี การควบคุมและการบริหารความเสีย่ ง
▪
ต้อ งเสนอแนะมาตรการควบคุม ที่เ หมาะสม และการดาเนิ น การที่ช่ว ยสร้างมูล ค่าเพิ่ม แก่
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ ส ภาพแวดล้ อ ม และปั จ จัย ความเสี่ ย งที่
เปลีย่ นแปลงไป
5. พนักงานทุกระดับ : ตร้องปฎิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั ่ง และระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ การ
บริหารความเสีย่ งทีต่ วั เองรับผิดชอบของบริษทั ฯ
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษ ัท กาหนดให้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่อ สาร เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ที่ช่ว ยส่ง เสริม การด าเนิ น ธุ ร กิจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน ฉะนัน้ จึงเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษทั ทุกคนทีจ่ ะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อ สารภายใต้ข ้อ บัง คับของกฎหมาย คาสั ่ง บริษ ัท และตามมาตรฐานที่บริษ ัทกาหนด และบริษ ัท ได้จ ัดให้ม ีการบริหารความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึง่ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล พระราชบัญญัตวิ ่าด้วย
การกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทัง้ นี้ พนักงานบริษทั ทุกคนมีหน้าที่ และข้อปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
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แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1. มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการป้ องกัน และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบริษทั ที่อยู่ในความครอบครอง หรือหน้าที่
รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รบั อนุ ญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามสาคัญทาง
ธุรกิจต่อผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง
2. มีวนิ ัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ ส่อื สารของบริษทั ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษทั และผูอ้ ่นื
เช่น ใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการเข้าถึง ระบบสารสนเทศโดยมิช อบสร้างความเสียหายต่อ ชื่อเสีย ง และทรัพย์สนิ
รบกวน หรือก่อความราคาญต่อการทางานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงทีไ่ ม่เหมาะสมรวมทัง้ ไม่นาไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว หรือการ
กระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย
3. ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ซอฟท์แวร์ หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื
4. ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีทตี่ ้องการส่งข้อมูลที่สาคัญทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ ไม่แลกเปลีย่ น
ข้อมูลทีส่ าคัญทางธุรกิจกับ Website ทีไ่ ม่มกี ารป้ องกันความปลอดภัยของข้อมูล
5. กรณีทพี่ นักงานขออนุญาตให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสมทบ ซึง่ เป็ นพนักงานของผูร้ บั จ้างของบริษทั เข้าใช้ระบบสารสนเทศ
ของบริษทั ได้นนั ้ พนักงานผูข้ ออนุ ญาตต้องควบคุมการใช้งานของผูป้ ฏิบตั ิง านสมทบ และต้องรับผิดชอบต่ อ
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั
6. บริษทั จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อ
สงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางทีไ่ ม่เหมาะสม หรือมีเหตุอนั ควร เพื่อป้ องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ของบริษทั
7. หากบริษทั พบว่า พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่ างเป็ นธรรมปรากฏว่าเป็ นจริง จะได้ร บั การ
พิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
6. การแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด
บริษทั จัดให้มแี นวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการกระทาผิด
กฎหมายหรือพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในบริษทั รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน
จากพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นโดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ Email ดังนี้
Email/หรือส่งจดหมายมาที่
sec_com@mitsibleasing.com
➢

ชื่อ
นางสาววารุ ณี นนทศรี

ตาแหน่ ง
เลขานุการบริษัทฯ

บริ ษทั มิ ตรสิ บ ลิ สซิ่ ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนคริ นทร์ ตาบลสาโรงเหนื อ อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 (สานักเลขานุการบริ ษทั ) หรือ ติ ดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2743-8787 ต่อ 902

ทัง้ นี้ บริษทั จะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็ นความลับและจากัด กลุ่มผูร้ บั ทราบข้อมูลโดยเปิ ดเผย
เฉพาะผูท้ เี่ กีย่ วข้องเท่านัน้ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ผูแ้ จ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะเปิ ดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์อ อกนามก็ได้ หากปรากฎว่ามีผใู้ ดกลั ่นแกล้งหรือปฏิบตั ไิ ม่เป็ น
ธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษทั จะลงโทษผูน้ นั ้ ในขันเด็
้ ดขาด
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบายแนวปฏิบัติ
และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี ที่ผ่านมา
การนาหลัการรกากับดูแลกิจ การที่ ดีส าหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ บริษทั ฯ ให้ความส าคัญ กับการน า
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 Corporate Governance Code 2017 (CG Code 2017) ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ กลต. ได้จดั ทาและประกาศใช้ตงั ้ แต่เดือนมีนาคม 2560 โดยในปี 2561 บริษทั ฯได้ดาเนินการดังนี้
1. บริษทั ได้กาาหนดนโยบายต่างๆ และนโยบายกาากับดูแลกิจการทีด่ ี เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการทบทวน
ปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั และมีการกากับดูแลให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
2. บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องสานักงาน กลต.
3. บริษทั ได้ปรับปรุงนโยบายตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Thai Institute of Directors (IOD) มาพิจารณาปรับปรุงการดาเนิ น งาน
ของบริษทั ฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการกาากับดูแลกิจการให้ดยี งิ่ ขึน้
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โครงสร้างการกากับดูแลกิ จการ และข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริ หาร พนักงาน และอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีโครงสร้างองค์กรและรายละเอียด ดังนี้
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษทั (Board of Director)
คณะกรรมการบริษทั ถือเป็ นหัวใจส าคัญของการกากับดูแลกิจ การที่ดี แต่การบริหารจัดการของบริษ ัทนัน้ กฎหมาย
กาหนดให้เป็ นอานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ที่จะต้องดาเนิน การให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ องค์ประกอบของคระกรรมการบริษทั มีดงั นี้
1) มีกรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ 4 คน เป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.44
2) มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 4 คน ที่มคี วามเป็ นอิสระ โดยมี
หน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความรูแ้ ละประสบการณ์ ที่จะสอบทานความ
น่าเชือ่ ถือของงบการเงิน 1 คน รวมทัง้ ทาหน้าทีอ่ ่นื ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
3) มีกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร 7 คน จากจานวนกรรมการทัง้ หมด 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.78 บริษทั มีกรรมการทีไ่ ม่ใช่
ผูบ้ ริหาร 7 คน จากจานวนกรรมการทัง้ หมด 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.78
4) ประธานคณะกรรมการ เป็ นกรรมการอิสระและมิได้เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความอิสระแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบระหว่างกันอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริ ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร. กิตติ
นายอัษฎางค์
นายพงษ์ไชย
ดร.สิงห์ชัย
รศ. ศรัณย์
นายนิติพัทญ์
นายนิทัศน์
นายณัชชา
นายอรรถสิทธิ์

ยงค์สงวนชัย
ศรีศุภรพันธ์
เกษมทวีศักดิ์
บุณยโยธิน
ชูเกียรติ
ยงค์สงวนชัย
ยงค์สงวนชัย
ยงค์สงวนชัย
มั่งมี

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางสาววารุณี นนทศรี เป็ นเลขานุการบริ ษทั

ทัง้ นี้ ข้อมูลและรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั และผูม้ อี านาจควบคุม ปรากฏในเอกสารแนบ 1
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั คือ นายนิตพิ ทั ธ์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายนิทศั น์ ยงค์สงวนชัย หรือนายณัชชา ยงค์สงวน
ชัย กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
1. กรรมการบริษทั ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (และตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความ
ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มมี หาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกาหนดโดยจะต้อ งเป็ นบุ ค คลที่ม ีช่อื อยู่ ใ นระบบข้อ มูล รายชื่อ กรรมการและผู้บริห ารของบริษ ัท ที่ อ อก
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อ บุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
2. เป็ นบุคคลที่มคี ุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทางานที่ดแี ละมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั อย่างเต็มที่
3. มีความรูห้ รือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการเห็นควร
4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ทุกครัง้ ยกเว้นกรณีมเี หตุจาเป็ นหรือสุดวิสยั
5. กรรมการบริษทั ไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้า
เป็ นหุน้ ส่วน หรือกรรมการในนิตบิ คุ คลอื่นทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะทา
เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
6. กรรมการบริษทั ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีบ่ ริษทั ทาขึน้ ไม่วา่ โดยตรง หรือโดย
อ้อม หรือถือหุน้ หุน้ กู้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
7. มีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารบริษทั อย่างน้อย 1 ท่านเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั
ดาเนินกิจการอยู่
8. เพื่อให้ม ั ่นใจว่ากรรมการสามรถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นบริษทั ได้อย่างเพียงพอ กรรมการบริษทั ไม่ควรดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษทั
9. คุณสมบัตอิ ่นื ทีอ่ าจกาหนดเพิม่ เติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆ ในภายหลัง
การเลือกตัง้ กรรมการบริ ษทั และการดารงตาแหน่ ง
การเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั ให้กระทาโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกตัง้ กรรมการอาจใช้วธิ ีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆ
คน ตามแต่ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มตี าม
ข้อ 1 ทัง้ หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ไม่ สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตน
ในการเลือกตัง้ กรรมการ เพื่อให้ผใู้ ดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ. 2535
ได้ (ลงคะแนนแบบ Non-cumulative voting เท่านัน้ )
3. บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครังนั
้ น้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครังนั
้ น้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
4. คณะกรรมการบริษทั ที่มหี น้ าที่ในการบริห ารจัดการการดาเนินธุ รกิจของบริษ ัท ให้มวี าระการดารงต าแหน่ ง ตาม
ข้อบังคับของบริษทั กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1/3
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ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1/3 กรรมการซึ่งอยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนัน้ ออกจากตาแหน่ งก่อนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ ง อาจ
ได้ร บั เลือ กให้กลับเข้า มารับต าแหน่ ง อี กได้ ส าหรับคณะกรรมการเฉ พาะเรื่อ งได้แ ก่ค ณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้มวี าระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี
ในทีน่ ้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปี ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญ ผูถ้ อื
หุน้ ในปี ถดั ไปกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การเสนอชือ่ และแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
5. นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมือ่
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด หรือกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ทีป
่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจานวนผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
• ศาลมีคาสั ่งให้ออก
6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึง
บริษทั กรรมการซึง่ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
7. ในกรณีทตี่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นั ้ จะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั
เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3/4 ของจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
8.
กรรมการของบริษทั ทีจ่ ะไปดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั

เลขานุการบริ ษัท
บริษทั จัดให้มเี ลขานุ การบริษทั ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้
กาหนดให้เลขานุ การบริษทั ฯ นอกเหนือจากการเก็บรักษาเอกสารที่เกีย่ วกับการประชุม กรรมการ และรายงานมีส่ว นได้เสียของ
กรรมการหรือผูบ้ ริหารแล้ว ปั จุบนั ยังมีบทบาทหน้าทีเ่ พิม่ เติม ทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ รวมทัง้ ต้อ ง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วย ซึ่งได้
กาหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบสาหรับเลขานุ การบริษทั ไว้โดยเฉพาะ ดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษทั
(3) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
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2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
3. จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้ และบริษทั ต้องจัดให้มรี ะบบการเก็บรักษาเอกสาร
หรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มกี ารเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ
ตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ารจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
หลักในการปฏิ บตั ิ งานของเลขานุการบริ ษทั
เลขานุการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผถู้ อื หุน้ โดย
1) การตัดสินใจต้องกระทาบนพื้นฐานข้อมูลทีเ่ ชือ่ โดยสุจริตว่าเพียงพอ
2) การตัดสินใจได้กระทาไปโดยตนไม่มสี ว่ นได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรือ่ งทีต่ ดั สินใจนัน้
3) กระทาการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นสาคัญ
4) กระทาการทีม่ จี ุดมุง่ หมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทาการอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ
บริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลของบริษทั ทีล่ ่วงรูม้ า เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้
ทรัพย์สนิ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ในลักษณะทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบตั ทิ ั ่วไปตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
6) ไม่เข้าทาข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ
บริษทั หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษทั ทัง้ ยังเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ติ ่องานในหน้าทีข่ องตน
กรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่ ง หรือไม่อาจปฏิ บตั ิ หน้ าที่ได้
แนวทางการปฏิบตั ิในกรณีทเี่ ลขานุการบริษทั พ้นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
1) ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั คนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีเ่ ลขานุการบริษทั คนเดิมพ้น
จากตาแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
2) ให้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในช่วงเวลาที่
เลขานุการบริษทั พ้นจากตาแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด
3) ให้ประธานกรรมการแจ้งชือ่ เลขานุการบริษทั ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ทีจ่ ดั ให้มผี รู้ บั ผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว
4) ดาเนินการแจ้งให้สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานทีเ่ ก็บเอกสารตามหัวข้อจัดทา
และเก็บรักษาเอกสารและเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การกากับดูแลกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วย
การกากับดูแลกิจการ ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่ อคณะกรรมการชุดย่อยแต่ ละชุด
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
1. รศ.ศรันย์
ชูเกียรติ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอัษฏางค์
ศรีศภุ รพันธ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายพงษ์ไชย
เกษมทวีศกั ดิ ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.สิงห์ชยั
บุณยโยธิน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : โดยมีนายณกรณ์ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัตใิ นการเป็ นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์
กาหนด และมี รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ เป็ นผูท้ มี่ คี วามรูท้ างด้านบัญชีและการเงิน
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีพ่ จิ ารณาและสอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ และให้
ความเห็นเกีย่ วกับระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงรายการที่เ กีย่ ว
โยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ให้มคี วามถูกต้องครบถ้ว น
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์อ่นื ๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณา โดยมีรายละเอียด
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การสรรหากรรมการตรวจสอบ
บริษทั มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบตามคุณสมบัติ ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2) กรรมการตรวจสอบมีท ักษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมายกรรมการตรวจสอบอย่ าง
น้อย 1 คนต้องมีความรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ ดา้ นการบัญชีหรือการเงิน
3) ให้คณะกรรมการของบริษทั เลือกและแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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4) ให้ผจู้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถในด้านการตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีลกั ษณะและคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระดังนี้
1) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการของบริษทั
2) มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์
3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็ นผูม้ คี วามรูด้ า้ นการบัญชีและการเงิน
4) กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นคณะกรรมการอิสระดังนี้
4.1 ถือ หุ้น ไม่เ กิน ร้อ ยละ 1 ของจ านวนหุ้น ที่ ม ีส ิท ธิ อ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษ ัท บริษ ัท ใหญ่ บริษ ัท ย่ อ ย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
4.2 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
4.3 ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4.4 ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มนี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
4.5 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีข องบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
4.6 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
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ของ ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
4.7 ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
4.8 ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4.9 ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
5) เป็ นผูท้ สี่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายได้
อย่างเป็ นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องหรือ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6) เป็ นผูท้ ไี่ ด้รบั ความเชือ่ ถือและเป็ นทีย่ อมรับโดยทั ่วไป
7) สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ใ นตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของปี ที่ไ ด้ร บั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นในปี ถ ัดไป และคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การเสนอชือ่ และแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งใหม่อกี ได้
2. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมือ่
•
•
•
•

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ย่นื ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยควรแจ้ง เป็ น
หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ โดยบริษทั จะแจ้งเรื่อง
การลาออกพร้อมสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ ในกรณีทกี่ รรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ งทัง้
คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งต้องรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
4. ในกรณีที่ตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษ ัท แต่ ง ตัง้ บุคคลที่ม ีคุณสมบัติครบถ้ว นขึ้น เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อ ให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษทั กาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงวาระทีย่ งั คงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
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2. คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.ศรันย์
ชูเกียรติ
นายนิตพิ ทั ธ์
ยงค์สงวนัชยั
นายณัชชา
ยงค์สงวนชัย
นางสาวพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช
นายวรกฤต
ศิระเมธาเดช
นายศรุต
ธราธรชนะกุล

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/กรรมการอิสระ
กรรมการความเสีย่ ง/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการความเสีย่ ง/รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการความเสีย่ ง/ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการความเสีย่ ง/ผูอ้ านวยการสายงานสนับสนุน
กรรมการความเสีย่ ง/ผูอ้ านวยการสายงานสินเชือ่ จัดไฟแนนซ์

โดยมีนางสาวพิ มพ์วลัญช์ เตชะพานิ ช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
2. มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญในด้านธุรกิจของบริษทั ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ
3. มีวฒ
ุ ภิ าวะ และความมั ่นคง กล้าแสดงความเห็นทีแ่ ตกต่าง และมีความเป็ นอิสระ
4. สามารถอุทศิ เวลาในการทาหน้าที่
การสรรหาคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยเลือกจากคณะกรรมการบริษทั อย่างน้ อย
จานวน 1 ท่าน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2. เป็ นผูม้ คี วามเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ ตรงในธุรกิจ เพื่อกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งให้
ครอบคลุมทัง้ องค์กร รวมทัง้ กากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่ อ
ธุรกิจของบริษทั อย่างเหมาะสม
3. กาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต้องแต่งตัง้ เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งโดยอาจเป็ น
หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเห็นสมควรซึ่งบุคคลดังกล่าวต้อง
สนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเห็นสมควรซึง่ บุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุน และคอย
ช่วยเหลือการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึก
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีหน้าที่กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) โดยรวม
ของบริษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ งและติดตามการนาไปปฏิบตั ิ รวมทัง้ การสอบทานประสิทธิผลของการบริหาร
ความเสีย่ งรวมถึงพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิ ทธิผลอย่างต่อเนื่อง
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เพื่อ เสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษ ัทพิจารณา โดยมีร ายละเอีย ดขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
บริษทั ฯมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ที่
เป็ นผูบ้ ริหารงาน 2 คน และกรรมการบริษทั ที่เป็ นกรรมการอิสระ 1 คน เป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน
รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ ง

1. นายพงษ์ไชย

เกษมทวีศกั ดิ ์

ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายนิตพิ ทั ธ์

ยงค์สงวนัชยั

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายณัชชา

ยงค์สงวนชัย

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาววารุณี นนทศรี ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
2. มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญในด้านธุรกิจของบริษทั ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ
3. มีวฒ
ุ ภิ าวะ และความมั ่นคง กล้าแสดงความเห็นทีแ่ ตกต่าง และมีความเป็ นอิสระ
4. สามารถอุทศิ เวลาในการทาหน้าทีก่ ารสรรหาคณะกรรมการบริหาร
บริ ษทั ฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตัง้ กรรมการบริ หาร ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั โดยแต่งตัง้ กรรมการบริษทั คนหนึ่งที่เป็ นคณะ
กรรมการบริหารให้เป็ นประธานกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึง่ จะประกอบด้วยกรรมการบริษทั จานวนหนึ่ง และ
อาจประกอบด้วยผูบ้ ริหารของบริษทั และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจานวนหนึ่ง
3. คณะกรรมการบริหารต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรูค้ วามเข้าใจ
ถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. คณะกรรมการบริหารควรเป็ นผูท้ สี่ ามารถอุทศิ เวลา และความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนมีห น้าที่กาหนดหลักเกณฑ์ นโยบายในการสรรหาและนโยบายในการ
กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษ ัท และกรรมการชุ ดย่อ ย โดยสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ด ารง
ต าแหน่ ง กาหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็ น และเหมาะสม หลักเกณฑ์การประเมิน และประเมิน ผลงานผลการปฏิบ ตั ิง าน กาหนด
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ค่าตอบแทนประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงกลั ่นกรองหลักเกณฑ์การจ่ายโบนั ส และการขึ้นเงินเดือนประจาปี ของ
พนักงาน เพื่อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท พิจ ารณา โดยมีร ายละเอีย ดขอบเขตอ านาจ หน้ าที่ และความรับผิด ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการบริ หาร จานวน 6 ท่าน
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ ง

1. นายนิตพิ ทั ธ์
ยงค์สงวนชัย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. นายณัชชา
ยงค์สงวนชัย
กรรมการบริหาร
3. นางสาวพิมพ์วลัญช์
เตชะพานิช
กรรมการบริหาร
4. นายวรกฤต
ศิระเมธาเดช
กรรมการบริหาร
5. นายศรุต
ธราธรชนะกุล
กรรมการบริการ
6. นางสาวธันยาภรณ์
จันตรี
กรรมการบริหาร
โดยมีนางสาววารุณี นนทศรี ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
การสรรหาคณะกรรมการบริ หาร
บริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตัง้ กรรมการบริหาร ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั โดยแต่งตัง้ กรรมการบริษทั คนหนึ่งทีเ่ ป็ นคณะ
กรรมการบริหารให้เป็ นประธานกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึง่ จะประกอบด้วยกรรมการบริษทั จานวนหนึ่ง และอาจ
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารของบริษทั และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจานวนหนึ่ง
3. คณะกรรมการบริหารต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรูค้ วามเข้าใจถึง
คุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. คณะกรรมการบริหารควรเป็ นผูท้ สี่ ามารถอุทศิ เวลา และความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
2. มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญในด้านธุรกิจของบริษทั ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ
3. มีวฒ
ุ ภิ าวะ และความมั ่นคง กล้าแสดงความเห็นทีแ่ ตกต่าง และมีความเป็ นอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริษทั มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารตามคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทไี่ ด้กระทาโดยทุจริต
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4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสานักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีอนั เนื่องจากกรณีทสี่ านักงาน ก.ล.ต.
กล่าวโทษหรือเคยต้องคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก ไม่ว่าศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจาคุก
หรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถงึ 3 ปี ทัง้ นี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
(ก) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกีย่ วกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ข) การกระทาโดยทุจริต หรือการทาให้เสียหายต่อทรัพย์สนิ ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
(ค) ไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สจุ ริต
(ง) จงใจแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรือปกปิ ดข้อความจริงอันเป็ นสาระสาคัญทีค่ วรบอกให้แจ้ง
(จ) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รบั อนุญาตและเข้าข่ายเป็ นการฉ้อโกงประชาชน
6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่ วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงิน ไม่วา่ ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่าง
ถูกดาเนินคดีอนั เนื่องจากกรณีทหี่ น่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่ วยงานดังกล่าว ห้ามเป็ นกรรมการ
หรือผูบ้ ริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษ
หรือไม่ และพ้นโทษจาคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทัง้ นี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่ องจากการบริหารงานทีม่ ี
ลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกีย่ วกับทรัพย์สนิ และทาให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บคุ คลนัน้
เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือต่อลูกค้า
7. ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้ นโทษจาคุกหรือพ้นจาก
การรอลงโทษมาแล้วไม่ถงึ 3 ปี ทัง้ นี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกีย่ วกับการบริหารงานที่มลี กั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือ
ทุจริตเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
8. ไม่เป็ นผูท้ ศี่ าลมีคาสั ่งให้ทรัพย์สนิ ตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมาย
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พน้ 3 ปี นับแต่วนั ที่ศาลมี
คาสั ่งให้ทรัพย์สนิ ตกเป็ นของแผ่นดิน
9. ไม่มพี ฤติกรรมกระทาการ หรือละเว้นกระทาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทาธุรกรรมของ
บริษ ัท หรือ บริษ ัท ย่อ ย และเป็ น เหตุ ใ ห้บริษ ัท หรือผู้ถือ หุ้น ได้รบั ความเสียหาย หรือ เป็ น เหตุใ ห้ต นหรือ บุคคลอื่น ได้รบั
ประโยชน์โดยมิชอบไม่มพี ฤติกรรมในการเปิ ดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความเกีย่ วกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยอัน เป็ น
เท็จที่อาจทาให้สาคัญผิด หรือโดยปกปิ ดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน หรือผูท้ ี่เกีย่ วข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั ่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทาเปิ ดเผย
หรือเผยแพร่ขอ้ มูลหรือข้อความนัน้ หรือโดยการกระทาหรือละเว้นการกระทาอื่นใด ทัง้ นี้ เว้นแต่พิ สจู น์ได้ว่าโดยตาแหน่ ง
ฐานะ หรือหน้าทีข่ องตน ไม่อาจล่วงรูถ้ งึ ความเป็ นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงทีค่ วรต้อง
แจ้งนัน้ ทัง้ นี้ การทาธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ไม่วา่ จเป็ นการสั ่งการการอนุ มตั ิ การสนับสนุนการได้ร บั
ประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะอื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้
เป็ นประการอื่น
(1) ธุรกรรมทีม่ ไิ ด้กระทาในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทั ่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน และไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นสาคัญ หรือมีลกั ษณะไปในทางเอื้อประโยชน์
แก่ตนหรือบุคคลอื่น
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(2) ธุรกรรมทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกีย่ วกับการ
ทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่า ยไปซึง่ ทรัพย์สนิ
10. ไม่มพี ฤติกรรมทีเ่ ป็ นการกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้ งทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีสว่ นร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าว
11. เพื่อให้ม ั ่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นบริษทั ได้อย่างเพียงพอ ผูบ้ ริหารบริษทั ไม่ควรดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษทั
อานาจการดาเนิ นการ
พิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทาธุรกรรมการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อเปิ ดบัญชี การกูย้ ืม จานา
จานอง ค้าประกัน หรือการอื่นใด รวมถึงการซื้อ ขาย จดทะเบียนกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ เพื่อการทาธุรกรรมตามปกติของบริษทั ภายใต้
อานาจวงเงินตามที่ได้กาหนดไว้ในคู่มอื การปฏิบตั ิงานเรื่องอานาจดาเนินการของบริษทั ทัง้ นี้ การกระทาดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกาหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. พิจารณากลั ่นกรองและสอบทานแผนธุรกิจและแผนการลงทุนและงบประมาณต่างๆ ของบริษทั ทีน่ าเสนอจากฝ่ ายบริหาร
จัดการก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2. ติดตาม กากับ และควบคุมให้การปฏิบตั งิ านบรรลุเป้ าหมายของแผนงานที่ได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมายพิจารณาอนุมตั ิให้ดาเนินการ หรืออนุมตั กิ ารใช้จ่ายเงินเพื่อการดาเนินการต่างๆ ส่วนทีเ่ กินกว่า
อานาจหรือเกินวงเงินอนุ มตั ิของฝ่ ายจัดการ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามระเบียบอานาจอนุ มตั ิของบริษทั หรือตามงบประมาณที่
ได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว
3. กาหนดผังโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารจัดการ นโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของบริษทั เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั มอบหมายเพื่อให้บคุ คลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอานาจกระทาการใดๆ แทนคณะกรรมการ
บริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขอานาจ
กระทาการนัน้ ๆ ได้
4. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ทัง้ นี้ขอบเขตอานาจหน้าทีท่ คี่ ณะกรรมการบริหารได้รบั มอบหมายไม่ครอบคลุมถึงรายการที่กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คนใดคนหนึ่งมีส่ว นได้
เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั บริษทั หรือบริษทั ย่อย ในกรณีเช่นนัน้ คณะกรรมการบริหารจะต้องนาเสนอเรื่ องสู่การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เว้นแต่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะได้ยกเว้นโดยชอบเป็ นเฉพาะกรณีไว้กอ่ นหน้านัน้ แล้ว
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริ หาร
โครงสร้างการกากับดูแลกิ จการ
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รายละเอียดผู้บริ หาร
คณะผู้บริ หาร
ผูบ้ ริหาร ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.23/2551 หมายถึง “ผูจ้ ดั การหรือผู้ดารงตาแหน่ ง ระดับ
บริหารสีร่ าย แรกนับต่อจากผูจ้ ัดการลงมา ผูซ้ ึ่งดารงตาแหน่ งเทีย บเท่ ากับผู้ดารงตาแหน่ ง ระดับบริห ารรายที่สที่ ุ กราย และให้
หมายความรวมถึง ผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริห ารในสายงานบัญชีห รือ การเงิน ที่เ ป็ น ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้น ไปหรือเทียบเท่า ” ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารจานวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนิตพิ ทั ธ์
นายณัชชา
นางสาวพิมพ์วลัญช์
นายวรกฤต
นายศรุต
นางสาวธันยาภรณ์

ยงค์สงวนชัย
ยงค์สงวนชัย
เตชะพานิช
ศิระเมธาเดช
ธราธรชนะกุล
จันตรี

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการ
ผูอ้ านวยการสายงานาบัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการสายงานสนับสนุน
ผูอ้ านวยการสายงานสินเชือ่ จัดไฟแนนซ์
ผูอ้ านวยการสายงานบริหารทั ่วไป

ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุด
ย่อยในรูปแบบของเบี้ยประชุม รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย
1. กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รบั ค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เ ป็ น
ผูบ้ ริห ารจะได้รบั เฉพาะค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือ น โบนัส และเงินสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้
2.3 ค่าเบี้ยประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น/วิสามัญผูถ้ ือหุ้นได้รบั ค่าตอบแทนในแต่ละครัง้ ที่มาประชุม
- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครัง้
- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครัง้
1.2 ค่าเบี้ยประชุม กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนในแต่ละครัง้ ที่มาประชุม
- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครัง้
- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครัง้
1.3 ค่าเบี้ยประชุม กรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง,
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รบั ค่าตอบแทนในแต่ละครัง้ ที่มาประชุม
ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครัง้
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครัง้
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1.

2.

3.

4.

5.

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิ สามัญผุ้ถื อหุ้น
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

จานวนเงิ น
ต่ อการประชุม 1 ครัง้
40,0000
25,000
ต่ อการประชุม 1 ครัง้
40,0000
25,000
ต่ อการประชุม 1 ครัง้
30,000
20,000
ต่ อการประชุม 1 ครัง้
30,000
20,000
ต่ อการประชุม 1 ครัง้
30,000
20,000

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผู้บริ หาร
บริษทั ได้กาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการบริห ารและผูบ้ ริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เ ป้ าหมาย ให้สอดคล้องกับผลการดาเนิน งาน และข้อมูลของบริษทั อื่นที่มขี นาดใกล้เคียงหรืออยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการกาหนดตัวชี้ว ดั และค่ามาตรฐานในการบริหารงานมนแต่ละปี
ลักษณะค่าคอบแทนของผูบ้ ริหาร มีดงั นี้
1) ค่าตอบแทนคงที่ ได้แ ก่ ค่าตาแหน่ ง ค่าสมรรถนะ ซึ่งเป็ น ค่าตอบแทนที่ได้รบั เป็ นประจา โดยใช้ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2) ค่าตอบแทนที่ มี การแปผัน โดยผัน ปรตามผลการดาเนินงาน ได้แก่ โบนัส ค่าผลงาน ค่าเบี้บเลี้ยง โดยวัด
ประเมินจากผลการดาเนินงาน
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริ หารและผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ น
รายการ
เงิ นเดือ น
โบนัส
ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ปี 2563
จานวน(คน)
ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
6
6.49
-

ปี 2564
จานวน(คน)
ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
6
7.03
-

(1) ค่าตอบแทนอื่น
บริษทั จัดให้ม ีกองทุนสารองเลี่ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษทั หลักทรัพย์ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ แอล เอช ฟั น ด์
มาสเตอร์พูล จากัด โดยบริษทั ได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเดือน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
จานวนพนั กงาน ค่า ตอบแทนพนักงานและผู้บริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีพนักงานรวม จานวน 112 คน โดยสามารถจาแนกเป็ นสายงานในแต่ละ
สาย ดังนี้
ลาดับ
สายงานหลัก
จานวนพนั กงาน
สายงานบริหาร
17
1
2
สายงานบัญชีและการเงิน
14
3
สายงานสินเชื่อจัดไฟแนนซ์และการตลาด
28
4
สายงานสนับสนุ นธุรกิจ
28
5
สายงานบริหารงานทั ่วไป
29
จานวนรวม
112
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มิ ตรสิ บ เสกเงิ น จากัด
ลาดับ
สายงานหลัก
1
สายงานบริหาร
2
สายงานสาขา
จานวนรวม

จานวนพนั กงาน
16
30
46
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ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จากัด
ลาดับ
สายงานหลัก
1
สายงานบริหาร
2
สายงานบัญชีและการเงิน

จานวนพนั กงาน
4
7
11

จานวนรวม

ค่าตอบแทนรวม และลักษณะค่าตอบแทน ของพนักงาน
ค่าตอบแทน
ในปี 2562, 2563 , 2564 สิ้นสุด ณ 31 ธัน วาคม บริษทั ได้จ่ ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน และในรูปแบบ
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุน ซึ่งคิดเป็ นจานวนเงินทัง้ หมด ดังนี้
บริ ษทั มิ ตรสิ บ ลิ สซิ่ ง จากัด(มหาชน)
จาวนพนักงาน(คน)
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินรวม (พันบาท)

ปี 2562
132
48,922

ปี 2563
128
45,247

ปี 2564
112
38,930

บริ ษทั มิ ตรสิ บ เสกเงิ น จากัด
จาวนพนักงาน(คน)
ค่าตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ นรวม (พันบาท)

ปี 2562
11
394

ปี 2563
50
10,232

ปี 2564
46
14,088

บริ ษทั เบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์ จากัด
จาวนพนั กงาน(คน)
ค่าตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ นรวม (พันบาท)

ปี 2562
-

ปี 2563
-

ปี 2564
11
5,154

,

กองทุนสารองเลี้ยงชี พ
บริษทั ได้มกี ารจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพโดยการเข้าร่ว มกับ “กองทุนสารองเลี้ยงชีพ แอล เอช ฟั นด์ มาสเตอร์พูล ”
ซึ ่ง อยู ่ภ ายใต้ก ารจัด การของ บริษ ทั หลัก ทรัพ ย์จ ดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จ ากัด ตัง้ แต่ว นั ที ่ 1 มกราคม 2560 มี
คณะกรรมการกองทุน ฝ่ าย น ายจ้า ง คือ นางสาวพิม พ์ว ล ญ
ั ช์ เตชะพานิช และกรรมการกองทุน ฝ่ ายลูก จ้า ง คือ
นายยศพัชร จันทะวงษ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงานและเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษ ทั
ในระยะยาว มีเงื่อนไขการสมทบในส่วนของนายจ้าง รายละเอียด ดังนี้
อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี
ครบ 3 ปี ข้นึ ไป

อัตราเงิ นสะสม (ร้อยละ)
3 -15%
3 – 15%
3 – 15%

นายจ้างสมทบ (ร้อยละ)
3
4
5
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ข้อพิ พาทด้า นแรงงาน
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษทั ไม่มขี อ้ พิพ าทด้านแรงงานที่ มนี ัยสาคัญ
ค่าตอบแทนสวัสดิ การ
บริษ ทั มิต รสิบ ลิส ซิ่ง จากัด(มาหชน) และบริษ ทั ย่อ ย มีการกาหนดค่าตอบแทน สิท ธิประโยชน์ และสวัส ดิการต่างๆ
ตามตาแหน่ งงานความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเ คราะห์ ค่างานให้ม ีความ
เป็ น ปั จ จุบนั เหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส อดคล้อ งกับการดาเนิน ธุร กกิจ ของบริษ ทั โดยมีประกาศสวัส ดิการ
พนักงานไว้ในคู่มอื พนักงาน โดยสรุปดังนี้
1. ค่าเบีย้ ขยัน
บริษทั ฯ กาหนดการจ่ายเบีย้ ขยันสาหรับพนักงานเดือนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท)
สาหรับพนักงานที่ผา่ นทดลองงานแล้ว โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ประกันสุขภาพ-ประกันกลุ่ม บริษทั ฯ มีสวัสดิการในส่วนของประกันสุขภาพแบบประกันกลุ่ม สาหรับพนักงานโดย
พนักงานทีจ่ ะได้รบั สวัสดิการ จะต้องผ่านทดลองงาน และบรรจุเป็ นพนักงานประจาแล้วเท่านัน้
2. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริษทั ฯ มีสวัสดิการในส่วนของกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานที่ผ่านทดลองงาน
และบรรจุเป็ นพนักงานประจาแล้ว พนักงานสามารถสมัครเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพได้ หรือตามสมัครใจ
3. สวัสดิ การช่วยเหลือ กรณี การเสียชีวิต
กรณีพนักงาน แยกตามลาดับดังนี้
(1) ระดับผูจ้ ดั การฝ่ าย/ผูจ้ ดั การแผนก บริษทั ฯ ร่วมเป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้ 1 คืนในวงเงิน 20,000 บาท พร้อม
สวัสดิการ ค่าพวงหรีด เคารพศพในวงเงิน 1,000 บาท
(2) ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก บริษทั ฯ ร่วมเป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้ 1 คืน ในวงเงิน 10,000 บาท พร้อม
สวัสดิการค่าพวงหรีดเคารพศพในวงเงิน 1,000 บาท
(3) ระดับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ บริษทั ฯ ร่วมเป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้ 1 คืน ในวงเงิน 8,000 บาท พร้อมสวัสดิการ
ค่าพวงหรีดเคารพศพในวงเงิน 1,000 บาท
(4) บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร และบุตรบุญธรรมตามกฏหมายของพนักงาน บริษทั ฯ ร่วมเป็ นเจ้าภาพสวดในวงเงิน
5,000 บาท พร้อมสวัสดิการพวงหรีดเคารพศพ ในวงเงิน 1,000 บาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษ ทั มีน โยบายการพัฒ นาบุค ลากร โดยมีว ตั ถุป ระสงค์เ พื่อ พัฒ นาบุค ลากรในด้า นความรู ค้ วามสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานและรักษาบุคลากรที่ม คี วามรู้ความสามารถทางานกับบริษทั ในระยะยาว โดยมีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษทั ได้จ ดั
ให้มกี ารจัดอบรมทัง้ ในและนอกสถานที่อย่ างสม่าเสมอ และมีการจัดทาแผนการฝึ กอบรมขึ้นทุ กปี โดยจะสารวจความต้อ งการ
ในการฝึ กอบรมบุคลากรในแต่ละฝ่ ายและจะคานึงถึงการจัดฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน
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ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
ข้อมูลผู้ที่ได้รบั แต่ งตัง้ ให้ ควบคุมหรือปฏิ บตั ิ หน้ าที่ต่างๆ ในบริ ษัท
1) เลขานุการบริ ษ ัท คณะกรรมการบริษ ทั ได้ม มี ติแ ต่งตัง้ ให้ นางสาววารุณี นนทศรี เป็ น เลขนุ การบริษ ทั ตัง้ แต่วนั ที่
24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริษทั ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
2) ผู้ที่ ไ ด้ร บั มอบหมายให้ ร บั ผิ ด ชอบโดยตรงในการควบคุม การท าบัญ ชี ค ณะกรรมการบริษ ทั มอบหมายให้
นางสาวพิมพ์วลัญ ช์ เตชะพานิช รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแลการทาบัญชีข องบริษทั ฯ โดยคุรสมบัต ิข องผู ้
ที่ไ ด้ร บั มอบหมายให้ร บั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแ ลการท าบัญ ชี ข องบริษ ทั ฯ โดยคุณสมบัต ิข องผู ท้ ี ่ไ ด้ร บั
หมอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
3) หน่ ว ยตรวจสอบภายในคณะกรรมการบริษ ทั ได้แ ต่ง ตัง้ บริษ ทั บริษั ท บีเ ค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ซึ่ง เป็ น บริษั ท ผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน( OUTSOURCE) เพื่อตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษัท ฯ ตั้งแต่ วันที่ 9 กันยำยน
2563 โดยมอบหมำยให้ นำงสำวบุญณี กุศลโสภิ ต เป็ น ผูร้ บั ผิดชอบ พร้อ มทั้ง ได้แ ต่ง ตั้ง นายณกรณ์ จงมนตรี ดารง
ตาแหน่ ง เป็ น หัว หน้างานตรวจสอบภายในของบริษ ทั (INHOUSE) เพื่อ ประสานงานกับบริษ ทั ผูส้ อบภายนอก ในการ
ติดตามและปฏิบตั ิต ามหลัก ระบบควบคุม ภายใน เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามหลัก กการกากับ ดูแ ลกิจ กำรที่ ดี ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์
ชื่ อบริ ษทั
ชื่ อผู้ติดต่ อ
ที่ ตงั ้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
เว็ปไซด์
Email :

บริษทั มิตรสิบ ลิสซิ่ง จากัด(มหาชน)
นางสาววารุณี นนทศรี (เลขานุ การบริษทั )
895 – 6 ถนนศรีนครนทร์ ต.สาโรงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02-743-8787
www.mitsibleasing.com
sec_com@mitsibleasing.com

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณาแต่ง ตัง้ ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 และกาหนดจานวนเงนค่าสอบบัญ ชี ประจาปี
2564 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาแต่ง ตัง้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชีข อง
บริษทั โดยมีรายชื่อของบุคลลที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้
รายชื่ อผู้สอบบัญชี
1. นางสาวพรรณทิ พย์ กุลสันติ ธารง
2. นางสาวอรพิ น สิ นทวรกุล ยงค์
3. นางสาวอรวรรณ โชติ วิริยะกุล
4. นางสาวฐิ ติมา พงษ์ชยั ยงค์

ผู้สอบบัญชี รบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่
เลขที่ 4208 หรือ
เลขที่ 9441 หรือ
เลขที่ 10566 หรือ
เลขที่ 10728

หมายเหตุ : บมจ.มิตรสิบ ลิสซิ่ง จากัด(มหาชน) และบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั มิตรสิบ เสกเงิน จากัด บริษทั เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จากัด และกิจการ
ร่วมค้า บจ.แอพแท็กซี่ จากัด แต่งตัง้ ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีเดียวกันทุกบริษทั
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โดยกาหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในตารางข้างต้นเป็ นผู้สอบบัญ ชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษ ทั
และบริษทั ย่อย ประจาปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 2,500,000 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงิ นของบริ ษ ัท และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2564
ผูส้ อบบัญชี
นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารง
ผูส้ อบบัญชีได้รบั อนุ ญาต
เลขที่ทะเบียน 4208
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด ชัน้ 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

รายงานผลการดาเนิ นงานที่สาคัญด้านการกากับดูแลกิ จการ
สรุปผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ ผ่านมา
คณะกรรมการบริษ ทั ฯ ได้ม นี โยบายในการกากับดูแ ลกิจ การที่ด ี ตามหลักการและข้อ พึง ปฏิบตั ิที่ดสี าหรับกรรมการ
บริษทั ฯ โดยได้ นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบาย
ที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่า เทียมกันของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ สี ่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความ
เป็ นอิสระของคณะกรรมการ การเปิ ดเผย ข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสีย่ ง การพัฒนากรรมการ และ
ผูบ้ ริห ารของบริษ ทั ฯ ตลอดจนจริย ธรรมทางธุร กิจ เพื่อ ให้การบริห ารงาน และการดาเนิน ธุร กิจ ของบริษ ทั ฯ เป็ น ไปอย่า งมี
ประสิท ธิภาพ และโปร่ง ใส โดยหลักการกากับดูแ ลกิจ การที่ด ี ในรอบปี ที่ผ ่านมาบริษ ทั ฯได้ดาเนิน งานตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การสรรหา การพัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของ คณะกรรมการ การกากับดูแลบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วม การติดตามให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการ เป็ นต้น

การสรรหา พัฒนา และประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการ
1) การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
ในการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการอิสระ กรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงสุด โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ิ ทัง้ นี้ บุคคลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีป่ ระกาศ
ไว้ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และมีเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้สม่าเสมอ โดย
บริษทั ฯ สามารถสรรหากรรมการและผู้บริห ารระดับสูงสุดได้จ ากหลายช่องทาง เช่น การประกาศผ่า น
ช่องทางต่างๆ หรือการคัดเลือกจาก ทาเนียบกรรมการอิสระของ IOD หรือการติดต่อผ่านบริษทั ผูจ้ ดั หา หรือการติดต่อโดยตรง
กรรมการอิ สระ
เป็ นกลไกที่สำคัญประกำรหนึ่งของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรตัดสินใจต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท จะ
เป็ นไปโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสำคัญ มิใช่เพียงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ กลุม่ ใดกลุ่มหนึ่ง
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
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(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนั กงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันที่
ยื่น คาขออนุ ญ าตต่ อ ส านั กงาน ทัง้ นี้ ลักษณะต้อ งห้ามดัง กล่ า วไม่ร วมถึ ง กรณี ที่ กรรมการอิส ระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่ม ีความสัมพัน ธ์ท างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบีย นตามกฎหมาย ในลักษณะที่เ ป็ นบิ ด า
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริม ทรัพ ย์
รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับรวมถึงพฤติการณ์ อ่นื ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้
บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิข อง
บริษทั หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เ ป็ นไป
ตามวิธีการค านวณมู ล ค่ าของรายการที่ เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี กอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดัง กล่ าวมาแล้วไม่น้ อยกว่าสองปี ก่อนวัน ที่ย่นื คาขออนุ ญ าตต่ อ
สานักงาน
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่ม ี นัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื
คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุ้น
ซึง่ เป็ นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจ การที่ม ีสภาพอย่ างเดีย วกัน และเป็ น การแข่งขันที่มนี ัย กับกิจ การของบริษ ัท หรือบริษทั ย่ อ ย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึก ษา
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(9)

(10)

(11)

(12)

ที่ร บั เงิน เดือ นประจ า หรือ ถือ หุ้น เกิน ร้อ ยละหนึ่ ง ของจ านวนหุ้น ที่ ม ีส ิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษ ัท อื่ น
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่า งเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั กรรมการ
อิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่ อ ย บริษ ัท ร่ว ม บริษ ัท ย่ อ ยล าดับเดีย วกัน ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ม ีอ านาจควบคุม ของบริษ ัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ในกรณีทบี่ คุ คลทีผ่ ขู้ ออนุญาตแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนด
ตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษทั จัดให้มคี วามเห็นคณะกรรมการบริษทั ทีแ่ สดงว่า ได้พจิ ารณาตามหลักใน
มาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เ ป็ น
อิสระ และจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
ด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ าให้บคุ คลดังกล่าวมี
คุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ น
กรรมการอิสระ
ให้คณะกรรมการอิสระมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการอิสระซึง่ พ้นจากตาแหน่ง ตามวาระ
อาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อีกได้ แต่ไม่ควรดารงตาแหน่ งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่ง ตัง้
ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณา
อย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
กรรมการอิส ระคนใดจะลาออกจากต าแหน่ ง ให้ย่ืนใบลาออกต่ อ ประธานกรรมการบริษทั โดยควรแจ้ ง เป็ น
หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยบริษทั จะแจ้งเรือ่ งการลาออกพร้อมสาเนาหนังสือลาออก
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีทกี่ รรมการอิสระพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการอิสระ
ที่พ้นจากตาแหน่ งต้องรักษาการในตาแหน่ งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการอิสระชุดใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่
ในกรณีทตี่ าแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการอิสระแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการอิสระมีจานวน
ครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการอิสระแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่
ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึง่ ตนแทน
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นโยบายและแผนการสื บทอดตาแหน่ งของกรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริษ ัท ต้อ งดาเนิ น การเพื่อ ให้ม ั ่นใจได้ว่า บริษ ัท มีร ะบบการคัดสรรพนักงานที่จ ะเข้ามารับผิดชอบใน
ตาแหน่ งงานบริหารที่สาคัญทุกระดับ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯ ได้ผบู้ ริหารที่ม ี ความเป็ น มือ
อาชีพ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาแผนสืบทอดตาแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณา ดังนี้
1. ระดับกรรมการอิ สระ/ประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
ในกรณีที่ตาแหน่ งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การว่างลง หรือผูอ้ ยู่ในตาแหน่ งที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งได้ บริษทั ฯ มีระบบการให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองรับเป็ นผูร้ กั ษาการในตาแหน่งจนกว่าจะ
มีการสรรหาและ คัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทตี่ ามทีส่ านักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และบริษทั ฯ กาหนด ซึง่ ต้อง
เป็ นผู้ม ีว ิส ัย ทัศ น์ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่ ม ีค วามเหมาะสมกับ วัฒ นธรรมองค์ ก ร โดยการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูส้ รรหา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิ
แต่งตัง้ ผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามเหมาะสมให้ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
2. ระดับผูบ้ ริ หาร
เมื่อ ต าแหน่ ง ระดับผู้บริห ารตัง้ แต่ ผอู้ านวยการขึ้น ไปว่างลง หรือ ผู้อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง ที่ไม่ส ามารถปฏิบตั ิห น้ าที่ ใน
ตาแหน่ งได้ บริษทั ฯ จะมีการนาเสนอผูส้ บื ทอดตาแหน่งทีค่ ดั เลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้ การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของบริษทั ฯ ระดับผูบ้ ริหารมีกระบวนการ ดังนี้
• การวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน
แผนการขยายธุรกิจ
• ประเมินความพร้อมของกาลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสันและระยะยาว
้
• กาหนดความสามารถ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพและทัศนคติ ของพนักงานในตาแหน่ งนัน้ ๆ และจัดท า
แผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล กาหนดแผนสร้างความพร้อมของกาลังคน โดยพัฒนาหรือสรรหาพนักงานเพื่อ
เตรียมทดแทนผูท้ พี่ น้ ตาแหน่ง
• คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของบุคลากร
• ระบุผสู้ บื ทอดตาแหน่ง จากการประเมินวิเคราะห์ศกั ยภาพ ผลงาน ของพนักงานโดยมีการแจ้งให้พนักงาน
ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรูง้ านและกาหนดผูส้ บื ทอดสารอง
• พัฒนาและประเมิน พนักงานที่คาดว่าจะเป็ นผูส้ บื ทอดตาแหน่ งว่าจะสามารถมีพฒ
ั นาการและสร้างผลงาน
ตามทีค่ าดหวังไว

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มกี ารอบรมและให้ความรูแ้ ก่กรรมการผูเ้ กีย่ วข้องในระบบกากับดูแลกิจการของ
บริษทั ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหาร ตลอดจนผูบ้ ริหารของบริษทั
เพื่อให้การปฏิบตั งิ านมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลีย่ นแปลงกรรมการ บริษทั จะจัดให้มกี ารแนะนาแนวทางในการดาเนิ น
ธุรกิจของบริษทั และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบตั ิหน้าที่มปี ระสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
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นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายที่จะทาการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินทีไ่ ด้จะถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าที่ และนาไปใช้เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั เป็ นหนึ่งในภารกิจสาคัญของคณะกรรมการบริษทั ทีจ่ ะตัดสินใจ กาหนดทิศทาง และกากับดูแล
การดาเนินงานของบริษทั ด้วยความรับผิดชอบ จึงกาหนดให้มกี ารประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างน้อย 3
เดือนต่อครัง้ และไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี โดยในการประชุมทุกครัง้ จะมีการแจ้งตารางการประชุมล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา 1 ปี ใน
กรณีทคี่ ณะกรรมการไม่ได้มกี ารประชุมทุกเดือน การประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการ
ควรเข้าประชุมทุกครัง้ นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสยั ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุ การคณะกรรมการบริษทั เป็ น การล่วงหน้า บริษทั ต้อง
รายงานจานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ เพื่อให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็ นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อให้
ทราบถึง วันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็ นผูร้ วบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุมจากกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่ วงหน้ า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ขอ้ มูลที่เพียงพอต่ อ การ
ตัดสินใจและใช้ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการประชุม เพื่อ
จัดทาเป็ นรายงานการประชุมซึง่ ต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบรูณ์ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ประชุมเสร็จสิน้ เพื่อเสนอ
ให้ประธานคณะกรรมการบริษทั ลงนาม และจะต้องจัดให้มรี ะบบการจัดเก็บทีด่ ี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การจะร่วมกันพิจารณากาหนดวาระการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละ
ท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศใน
รายละเอียด เพิม่ เติม
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ องค์ประชุมขันต
้ ่า ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการจะต้อ ง
มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2564 บริษ ัท ฯ ได้จ ัดการประชุม คณะกรรมการบริษ ัท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะคณะ โดยแสดง
รายละเอียดการเข้าร่วมของกรรมการ ดังนี้
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ตาแหน่ ง

รายชื่อกรรมการ

ประชุม
คณะกรรมการ
บริ ษทั

ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรร
ตรวจสอบเข้า หาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน
-

ประชุม
คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ยง
-

ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้น

1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย

ประธานกรรมการ

4/4

2. นายอัษฎางค์ ศรีศภุ รพันธ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

4/4

4/4

-

-

1/1

3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศกั ดิ ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

4/4

4/4

2/2

-

1/1

4/4

4/4

-

1/1

1/1

4/4

4/4

-

-

1/1

6. นายนิตพิ ทั ญ์ ยงค์สงวนชัย

กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

4/4

-

2/2

1/1

1/1

7. นายนิทศั น์ ยงค์สงวนชัย

กรรมการ

4/4

-

-

-

1/1

4. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ

5. ดร.สิงห์ชยั บุณยโยธิน

1/1
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รายชื่อกรรมการ

8. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย
9. นายอรรถสิทธิ ์ มั ่งมี

ตาแหน่ ง

ประชุม
คณะกรรมการ
บริ ษทั

กรรมการ/
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ

4/4
4/4

ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรร
ตรวจสอบเข้า หาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน
-

-

ประชุม
คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ยง
-

ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้น

-

1/1

1/1

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ชื่อ-นามสกุล

คณะกรรมการ
บริ ษทั

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรร
ตรวจสอบ
บริ หารความเสี่ยง หาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน
-

รวม (บาท)

1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย

200,000

200,000

2. นายอัษฎางค์ ศรีศภุ รพันธ์

100,000

80,000

-

-

180,000

3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศกั ดิ ์

125,000

80,000

-

60,000

265,000

4. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ

125,000

120,000

30,000

-

275,000

5. ดร.สิงห์ชยั บุณยโยธิน

125,000

80,000

-

-

205,000
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ชื่อ-นามสกุล

6. นายนิตพิ ทั ญ์ ยงค์สงวนชัย

คณะกรรมการ
บริ ษทั
-

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรร
ตรวจสอบ
บริ หารความเสี่ยง หาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน
-

รวม (บาท)

-

7. นายนิทศั น์ ยงค์สงวนชัย

125,000

-

-

-

125,000

8. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย

-

-

-

-

-

125,000

-

-

-

125,000

950,000

360,000

30,000

60,000

1,375,000

9. นายอรรถสิทธิ ์ มั ่งมี
รวม
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การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษัทย่อย
บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) มีนโยบายในการลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
ในการประกอบกิจการ ที่สนับสนุ นธุรกิจของบริษทั ฯ หรือธุรกิจอื่นที่เอื้อประโยชน์ ให้กบั บริษทั ฯ โดยสามารถสนับ สนุ น
บริษทั ฯ ให้มคี วามครบวงจรมากยิง่ ขึน้ ซึง่ คาดว่าจะทให้บริษทั ฯ มีผลประกอบการ หรือผลกาไรเพิม่ ขึน้
บริษทั กาหนดระเบียบปฎิบตั ิให้การเสนอชื่อและใช้สทิ ธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั ด้วย โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม มีหน้าทีด่ าเนินการเพื่อประโยชน์ ที่ดที ี่สุด
ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั ) และบริษทั ได้กาหนดให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั การอนุ ม ตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั ก่อ นที่จะไปลงมติ หรือใช้สทิ ธิออกเสียงในเรื่องส าคัญในระดับเดีย วกับที่ต้อ งได้ร บั อนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการบริษทั หากเป็ นการดาเนินการโดยบริษทั เอง ทัง้ นี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริษทั ย่อยหรือ บริษทั
ร่วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
นอกจากนี้ บริษทั กาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั นัน้ ต้องดูแลให้บริษทั ย่อยมีขอ้ บัง คับใน
เรื่องการทารายการเกีย่ วโยง การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษทั ดังกล่าว ให้
ครบถ้ว นถู กต้อง และใช้ห ลักเกณฑ์ที่เ กี่ยวข้อ งกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับ
หลักเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงต้องกากับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั สามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย

การติ ดตามให้มีการปฏิ บตั ิ นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ ในการกากับ
ดูแลกิ จการที่ดี
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการการกากับกิจดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้องไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทัง้ สนับสนุนและให้ความร่วมมือให้เกิดการปฏิบตั ิ
อย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชือ่ มั ่นต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแ ลกิจการทีด่ คี รอบคลุม
เรือ่ ง ดังต่อไปนี้
1)
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดทานโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
2) การดาเนินการติดตามการจัดทานโยบายการป้ องกันและหราบปรามการฟอกเงิน
3) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
4) การดูแลสิง่ แวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร.
ซึง่ ผลการติดตามพบว่าบริษทั ได้ดาเนินการตามแนวทางครบถ้วน
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นอกจากนี้ บริ ษทั มีการติ ดตามการดาเนิ นงาน เพื่อให้ เกิ ดการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
อีก 4 ประเด็นดังนี้
1. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ถือเป็ นนโยบายสาคัญ ที่จะไม่ให้กรรมการบริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานของบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ บริษทั หลีกเลีย่ ง
การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเองทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั บริษ ทั และบริษทั ย่อย
หรือในกรณีทจี่ าเป็ นต้องทารายการเช่นนัน้ คณะกรรมการ บริษทั จะดูแลให้การทารายการนัน้ มีความโปร่งใส เทีย่ งธรรม
เสมอเหมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีม่ สี ว่ นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่
มีส่วนในการพิจารณาอนุม ตั ิ ในกรณีทีเข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการ บริษทั จะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกีย่ วโยงกันของ
บริษทั จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด บริษทั ถือเป็ นนโยบายสาคัญทีจ่ ะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการ
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริหารต้องจัดทา
รายงานการเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นประจาทุกปี เมือ่ เกิดเหตุการณ์
2. การใช้ข้อมูลภายในของบริ ษทั
บริษทั มีการกาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูล ภายในของบริษทั เพื่อให้มคี วามโปร่งใส และสิทธิเท่าเทียมกัน และ
กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในรับทราบถึงแนวปฏิบตั แิ ละข้อควรระวังเกีย่ วกับการใช้
ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ผูเ้ กีย่ วข้อง หรือ บุคคลภายนอก ก่อนทีบ่ ริษทั ฯจะประกาศผลการดา
เนอนงานบริษทั มีการจากัดการเข้าถึงข้อมูลภานในเพียงผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ ได้แก่ ส่วนงานบัญชีและการเงิน ส่วน
งานนักลงทุนสัมพันธ์ และส่วนงานเลขานุการบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร จะต้องแจ้ง การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครัง้ ต่อเลขานุ การ
บริษทั เพื่อให้มกี ารรายงานต่อตคณะกรรมการบริษทั เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลภายใน บริษทั จึงได้กาหนด
แนวทางการใช้ขอ้ มูลภายในไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy) เพื่อเป็ นแนวทางให้
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ติ าม ดังนี้
3. นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
กรรมการ ผู้บ ริห าร และผู้ส อบบัญ ชีข องบริษ ัท มีห น้ า ที่ ต้ อ งรายงานการถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/1 ต้องจัดทารายงานและจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตนรวมถึงคูส่ มรสหรือผูท้ ี่อยู่กนิ ด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
• การรายงานการถือหลักทรัพย์ครังแรก
้
(แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
•

การรายงานการเปลี่ยนแปลงถือ หลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อัน เนื่ อ งมาจากการ ซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอน
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มกี ารซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ในกรณี
อื่น ตามาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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4. นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริ ษทั
ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/1
พนักงานที่เกีย่ วข้อง กับการจัดทางบการเงิน เลขานุ การคณะกรรมการบริษทั ฯ เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
บุคคลภายนอกอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั การบอกกล่าวเกีย่ วกับข้อมูลภายในทีส่ าคัญ เช่น ผูส้ อบบัญชี เปิ ดเผยข้อมูลภายในทีส่ าคัญทีย่ งั
ไม่เปิ ดเผยต่อ สาธารณะชน แก่บุคคลอื่น รวมทัง้ ห้าม ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ง บการเงิน
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนและไม่ทารายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ อันเป็ นการเอาเปรียบต่อบุคคล

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษ ัท จะต้อ งมีการประเมินผลการปฎิบ ตั ิง านประจาปี ของตนเองทัง้ คณะ และประเมินตนเอง
รายบุคคล เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหา
และอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี ทผี่ ่านมา และเป็ นโอกาสทีจ่ ะพิจารณาเรื่องการอุทิศเวลาในการปฎิบตั หิ น้าที่ อีกทัง้ ยัง
ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษ ัท จัดให้ม ีการประเมิน ผลการปฎิ บ ตั ิง านของกรรมการทัง้ คณะโดยรวม และ
คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ คณะ และประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล รวมทัง้ มีการประเมินผลการปฎบัตงิ านของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่ศูนย์พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจ การบริษทั จดทะเบียน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทาขึ้น และจัดส่งให้บริษทั เพื่อนามาปรับใช้ เพื่อให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน
ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานระหว่างปี ที่ผ่านมา เพื่อนามาแก้ไขและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการท างาน โดยการ
ประเมิน ผลการปฎิ บ ัติง านของคณะกรรมการโดยรวมและคณะกรรมการชุด ย่ อ ย ส าหรับ แบบประ เมิน ตนเองของ
คณะกรรมการบริษทั (Board Self Assessment) นัน้ จัดทาขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และปรับปรุงให้เหมาะสม
กับบริษทั ซึง่ เป็ นการประเมินผลการปฎิบตั งิ านของคณะกรรมการในรอบปี ทผี่ ่านมา เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานปั ญหาและ
อุปสรรคต่างๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
สาหรับกระบวนการในการประเมินการปฎิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะและรายบุคคลนัน้ คณะกรรมการ
บริษทั มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็ นผูร้ วบรวมและสรุปผลการประเมิน และความเห็นเพิม่ เติม (ถ้ามี) เสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั เพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานต่อไป โดยมีหวั ข้อและผลการประเมินในปี 2564
ทีร่ ะดับผลการประเมินดังนี้
• การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะโดยภาพรวม มีห ัว ข้อ การประเมิน 6 หัว ข้อ ได้แ ก่
โครงสร้า งและคุ ณ สมบัติ ข องคณะกรรมการ บทบาท หน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ การประชุ ม
คณะกรรมการการทาหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒ นา
ผูบ้ ริหารสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั ่งคณะโดยภาพรวม มีคะแนนอยู่ที่ 219.76 คิดเป็ น 96.39% ระดับ
“เห็นด้วยอย่างมาก”
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• การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการชุด ย่ อ ยแบบรายคณะโดยภาพรวม คณะกรรมการชุด ย่ อ ย

ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีหน้าประเมินผลการปฎิบตั ิงานของตนเองและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็ น
ประจาทุกปี โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประเมินผลการ
ปฎิบตั ิงานเป็ นรายคณะ และได้เสนอ
ผลการประเมินผลการประเมินต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนนอยูที่ 138.76 คิดเป็ น 93.76%
ระดับ “เห็นด้วยอย่างมาก”

•
ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการเป็ นรายบุคคล มีห ัว ข้อ การประเมิน 3 ห้ว ข้อ ได้แ ก่
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็ นรายบุคคล มีคะแนนอยู่ที่ 38.99 คิดเป็ น 88.61% ระดับ “เห็นด้วยอย่างมาก”
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รายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนครัง้ การประชุมและการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ปี 2564 จานวนครังของการประชุ
้
มคณะกรรมการตรวจสอบ และจานวนครังที
้ ก่ รรมการตรวจสอบแต่ละท่านเข้า
ร่วมประชุมเป็ นดังต่อไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.

รศ. ศรัณย์
นายอัษฎางค์
นายพงษ์ไชย
ดร.สิงห์ชยั

ชูเกียรติ
ศรีศภุ รพันธ์
เกษมทวีศกั ดิ ์
บุณยโยธิน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมการประชุม/
จานวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2564
4/4
4/4
4/4
4/4

โดยมีนายณกรณ์ จงมนตรี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : บริษทั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
1/ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
2/ ดร.สิงห์ชยั บุณยโยธิน ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2564 ของบริษทั ทัง้ ในด้านความถูกต้อง
และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี และเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มฝี ่ ายจัดการ เพื่อให้ม ั ่นใจว่า การรายงานทางการเงินของบริษทั ได้จดั ทาขึ้นอย่ างถูกต้อง
ครบถ้ว น ตามที ่ค วรในสาระส าคัญ และเชื่อ ถือ ได้ต ามมาตรฐานการบัญ ชีที่ร บั รองทั ่วไป รวมถึง การ
เปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารราอนุ มตั ิ
2. พิจารณาให้ม ีการตรวจสอบระบบควบคุม ภายในของบริษทั ให้เ ป็ น ไปอย่ างมี ประสิทธิภาพ โดยพิจ ารณา
แผนการตรวจสอบภายในประจาปี และรายงานผลการตรวจสอบระบบควบภายในจากผู ส้ อบบัญ ชี
รวมถึงการติดตามผลและความคืบหน้าในการแก้ไข (ถ้ามี) กับฝ่ ายบริหารอย่างต่อเนื่อง
3. พิจ ารณาผลการสอบทานการปฏิบตั ิง านของบริษ ทั ให้เ ป็ น ไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์
กฎหมายว่าด้ว ยบริษ ทั มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อ กาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. สอบทานการบริห ารความเสีย่ งของบริษ ัท ซึ่ง ได้ม กี ารประเมิน ความเสีย่ งทัง้ จากปั จ จัย ภายนอก และ
ปั จจัยภายใน การจัดการความเสีย่ ง และติดตามความคืบหน้าจากหน่ วยงานที่เ กีย่ วข้อง เพื่อให้ม ั ่นใจว่า
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5. สามารถปฏิบ ตั ิง านได้ต ามเป้ า หมายที ่ ก าหนดไว้ และหากเกิด เหตุก ารณ์ ที ่อ าจมีผ ลต่อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษทั สามารถจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทัน กาล
6. สอบทานและให้ความเห็น ต่อ การเข้าท ารายการที่เ กีย่ วโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมีความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ประจาปี และรายไตรมาส
7. พิจ ารณาการปฏิบ ตั ิง านของผู ส้ อบบัญ ชี และค่า ตอบแทนของผู ส้ อบบัญ ชี จากความรู ท้ างธุร กิจ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน และความเป็ น อิส ระของผูส้ อบบัญ ชี และเสนอให้ม กี าร
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชีของบริษ ทั ค่าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้เสนอขออนุ มตั ิต่อ ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นต่อไป
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ฏิบ ตั ิห น้ า ที ่ค รบถ้ว นตามที ่ร ะบุไ ว้ใ นกฎบัต รคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไ ด้ร บั อนุ ม ตั ิจากคณะกรรมการบริษ ทั และมีค วามเห็น ว่า บริษ ทั มีการรายงานข้อ มูลทางการเงิน และการ
ดาเนิน งานอย่า งถูก ต้อ งครบถ้ว นมีร ะบบการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริห ารความเสีย่ งที่
เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อ กาหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบตั ิกบั รายการที่ เ กีย่ ว
โยงกัน อย่า งถูก ต้อ ง มีก ารปฏิบ ตั ิง านที ่ส อดคล้อ งกับ ระบบการกากับ ดูแ ลกิจ การที่ด อี ย่า งเพีย งพอ และเชื่อ ถือ ได้
รวมทัง้ มีการพิจารณาความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีเพื่อแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

สรุปผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
จานวนครัง้ การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 6 ท่ าน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จานวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/
จานวนการประชุมทั้งหมด

ตาแหน่ง

ปี 2564
1. รศ.ศรัณย์

ชูเกียรติ

2. นายนิ ติพทั ญ์

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

1/1

ยงค์สงวนชัย

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

1/1

3. นายณัชชา

ยงค์สงวนชัย

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

1/1

4. นายวรกฤต

ศิระเมธาเดช

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

1/1

5. นางสาวพิ มพ์วลัญช์

เตชะพานิช

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

1/1

6. นายศรุต

ธราธรชนะกุล

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

1/1

โดยมีนางสาวพิ มพ์วลัญช์ เตชะพานิ ช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี
116 | รายงานประจาปี 2564 (56 -1 One Report)

ส่วนที่ 2
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 3 ท่ าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คุณพงษ์ไชย
2. นายนิตพิ ทั ญ์
3. นายณัชชา

เกษมทวีศกั ดิ ์
ยงค์สงวนชัย
ยงค์สงวนชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน

จานวนครั้งที่เข้าร่วม
การประชุม/จานวนการ
ประชุมทั้งหมด
ปี 2564
2/2
2/2
2/2

โดยมีนางสาวารุณี นนทศรี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ : บริษทั ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559

ผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการจานวน 3 คนโดยมีประธานเป็ น กรรมการ
อิส ระ กรรมการที่ไ ม่เ ป็ น ผูบ้ ริห ารจานวน 1 คน และกรรมการที่เ ป็ น ผูบ้ ริห ารจานวน 1 คน โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิห น้ าที่ต ามที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความรอบคอบ โปร่งใสและเป็ น
ธรรม ตระหนักถึงประโยชน์ สูงสุดของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ สี ่วนได้เสีย ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทัง้ สิ้น 2 ครัง้ โดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
1. พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระโดยพิจารณาบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ กาหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มคี วามเหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการต่อไป
2. พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ เป็ น กรรมการ
3. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อเสนออนุ มตั ิต่อ
คณะกรรมการบริษทั และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
4. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การจ่ ายโบนัส ประจาปี 2564 เพื่อเสนออนุ มตั ิต่อคณะกรรมการบริษ ัท
นอกจากนี้ ปี 2563 คณะกรรมการได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือ หุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เ ห็น ว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือก
เป็ นกรรมการ ซึ่งปรากฏว่าไม่มผี ถู้ ือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุม สามัญผูถ้ ือ หุ ้น ปี
2564
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คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
จานวนครังที
้ ่เข้าร่วม
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

การประชุม/จานวนการ
ประชุมทัง้ หมด

ตาแหน่ ง

ปี 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนิตพิ ทั ญ์
นายณัชชา
นางสาวพิมพ์วลัญช์
นายวรกฤต
นายศรุต
นางสาวธันยาภรณ์

ยงค์สงวนชัย
ยงค์สงวนชัย
เตชะพานิช
ศิระเมธาเดช
ธราธรชนะกุล
จันตรี

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการสานงานบัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
ผูอ้ านวยการสายงานสินเชือ่ จัดไฟแนนซ์และการตลาด
ผูอ้ านวยการสายงานบริหารงานทั ่วไป

10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10

ผลการปฏิ บตั ิ หน้ า ที่ ของคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 6 คน คณะกรรมการบริห ารได้ปฏิบตั ิหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานให้เ ป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่คณะกรรมการบริษทั กาหนด ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทัง้ สิ้น
10 ครัง้ โดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
1. พิจารณากาหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดาเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานและ
อานาจอนุ มตั ิต่างๆ ของบริษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. พิจ ารณางบประมาณประจ าปี เพื่อ เสนอต่อ คณะกรรมการบริษ ทั และควบคุม การเบิกจ่ ายงบประมาณให้
เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริษ ทั อนุ มตั ิ
3. ควบคุม กากับ ดูแ ล และติด ตามผลการดาเนิน งานของบริษ ทั ให้เ ป็ น ไปตามนโยบาย เป้ า หมาย แผนการ
ดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กาหนดไว้ และอานาจบริห ารต่ างๆ ตามที่ได้รบั อนุ ม ตั ิจ าก
คณะกรรมการบริษ ทั ให้เ ป็ น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ และเอื ้อ ต่อ สภาพธุร กิจ และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั
4. พิจารณาอนุ มตั ิการดาเนินงานที่เป็ นธุร กรรมปกติธุรกิจของบริษทั โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายกา
เป็ นไปตามตารางอานาจอนุ มตั ิ ที่ผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั
5. พิจารณาโครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสมกับการดาเนินงานของบริษทั เพื่อเสนออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั
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การควบคุมภายในและรายงานระหว่างกัน
การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุ มทัง้
ในด้านการเงิน การบริหารการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง
และมุ่งเน้นให้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organization) ซึง่ นามาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งมีความเหมาะสมเพียงพอ รัดกุม และอยู่ใน
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ เพื่อให้การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษทั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีส่ ดุ
อีกทัง้ บริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
อย่างเป็ นระบบ ซึง่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง การประเมิน และวิเคราะห์ ปัจจัย
เสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กรทัง้ ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนาความเสีย่ งไปกาหนดแผนงาน
พันธกิจ และวิสยั ทัศน์ ขององค์กรในระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงานในองค์กรดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมายของ
องค์กร ภายใต้เครือ่ งมือจัดการความเสีย่ งทีบ่ ริษทั กาหนด
โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กาหนดวันและ
เวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1ครัง้ เพื่อพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั และรายงานทางการเงิน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ
1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม บริษทั ฯ มีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยส่งเสริมให้ระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยทุกคนในองค์กรตระหนัก ถึงความจาเป็ นของระบบควบคุมภายใน การจัด
โครงสร้างสายการบัง คับบัญชามีความเหมาะสม การกาหนดหน้าที่อย่ างชัดเจน และมีนโยบายและระเบีย บ
ปฏิบตั ทิ เี่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2) ด้านการบริ หารความเสี่ยง บริษทั ฯให้ความสาคัญในด้านการบริหารความเสีย่ ง โดยกาหนดให้มกี ารประเมินผล
การดาเนินธุรกิจ และประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดย
ผูบ้ ริหารเป็ นผูว้ เิ คราะห์ความเสีย่ งต่างๆ ผ่านการประชุมคณะกรรมการความเสีย่ ง ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ รับทราบและเสนอแนะ เพื่อหาแนวทาง และเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจบรรลุเป้ าหมายตามแผนทีก่ าหนด
3) ด้านการควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริ หารบริษทั ฯ มีนโยบายการควบคุมการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ม ั ่นใจว่า
แนวทางที่ฝ่ายบริหารกาหนดไว้ได้รบั การตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากผูป้ ฏิบตั ิงานในกลุ่มบริษทั ฯ โดยมีการ
กาหนดอานาจ และระดับการอนุ มตั ิรายการอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อไม่ให้เอื้อต่ อการกระท า
ทุจริต และมีการกาหนดขัน้ ตอนวิธีการทำธุ รกรรมกับ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่ำว เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
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4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษทั ฯ มีการจัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้
เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ มีการปรับปรุงให้มกี ารจัดเก็บเอกสารเป็ นหมวดหมูโ่ ดยเฉพาะ
เอกสารที่สาระสาคัญ เช่น เอกสารทางบัญชี เอกสารสัญญาต่ างๆ เป็ นต้น ที่มผี ลต่อการจัดทารายงานทางการ
เงิน นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังมีการสารองข้อมูล และแผนสารองฉุกเฉิน ทีใ่ ช้ในการดาเนินงานเป็ นประจาทุกวัน โดย
การสารองลงบนเครื่องสารองข้อมูลภายนอก จัดเก็บไว้ในบริษทั ฯ รวมถึงบน Cloud สารองข้อมูล โดยบริษทั ฯ
ผูบ้ ริหารบริษทั ภายนอกทีมคี วามน่ าเชื่อถือ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉิน กลุ่มบริษทั ฯ จะยังมีขอ้ มูลเพื่อ
การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
5) ด้านระบบการติ ดตาม บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จากัด ให้ทา
หน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ โดยทาการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มี
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามเป้ าหมายทีว่ างไว้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการตรวจสอบติดตามการ
ปฏิบตั งิ าน โดยกาหนดให้ทาหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั ิงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร เพื่อให้ม ั ่นใจว่า พนักงานได้ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื และระเบียบการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้บริษทั ฯ การจัดตัง้ หน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั (In-House) เพื่อช่วยประสานงานกับ
บริษทั ผูต้ รวจสอบภายนอก และติดตามประเด็นผลการตรวจที่ต้องได้รบั การแก้ ไข และรายงานโดยตรงให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรับทราบ เป็ นประจาทุกไตรมาส
ข้อสังเกตจากผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผูต้ รวจสอบบัญชีอนุญาตบริษทั ฯ
โดยบริษทั บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด ได้รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจาปี 2564 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ว่า ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เข้าสอบทานโดยให้ความเห็นโดยไม่มเี งือ่ นไข
ข้อสังเกตของผูต้ รวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที
้ ่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึง่ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินการควบคุมภายใน โดยให้ฝ่ายบริหารชีแ้ จงระบบต่างๆ ในการบริหารงานและการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการซักถามข้อมูลจากผูบ้ ริหาร คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พีย งพอ
และเหมาะสมในสภาพปั จจุบนั กล่าวคือ บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมทัง้ 5 ส่วน ประกอบด้วย การควบคุม ภาย
สภาพแวดล้อมในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุม การปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และระบบ
การติดตาม ทั ้้ งนี ้้ ยงั ให้ บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จากัด ซึ่งเป็ นหน่ วยงานภายนอก ได้จดั ให้มบี ุคลากรอย่างเพียงพอ
เพื่อสามารถดาเนินงาน ระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นด้าน วงจรรายได้หรือ ค่าใช้จ่าย และได้ตดิ ตาม
ควบคุมดูแลการใช้งานและป้ องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยจากการทีพ่ นักงาน และผูบ้ ริหารอาจนาไปใช้โดยมิชอบ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ครังที
้ ่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับ
การควบคุมภายในของบริษทั และพิจาณาตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม
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รายงานระหว่างกัน
รายชื่ อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งกับบริ ษัทฯ
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อรายการระหว่างกัน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที
้ ่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วย ได้ให้ความเห็น
ว่าต่อการทารายการระหว่างกัน ระหว่างบริษทั , บริษทั ย่อย และผูท้ ี่อานาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่ าการ ซึ่งทุกรายการเป็ นรายการที่
เกิดขึ้นตามปกติ มีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ ส่วนราคาที่ใช้ในการซื้อขายระหว่างกันเป็ นราคาตลาดรวมถึงอัตราดอกเบี้ยทีใ่ ช้ในการกูย้ ืมเงิน เป็ นอัตรา
ดอกเบีย้ ทีเ่ ทียบเท่ากับทีก่ จู้ ากบุคคลภายนอก รวมทัง้ พิจารณามาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รดั กุมและเพียงพอ
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นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษทั กาหนดนโยบายและขัน้ ตอนการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเพื่อเป็ นเครือ่ งมือหรือกลไกที่สาคัญ ที่ทา
ให้บริษทั มีการกากับดูแลกิจการที่ดี วัตถุประสงค์ของการกาหนดนโยบายและขัน้ ตอนการทารายการที่ เกีย่ วโยงกัน
เพื่อ ให้ม ั ่นใจได้ว่าการทารายการที่เกี่ย วโยงกันทุ กรายการของบริษ ัทเป็ น ไปอย่างโปร่ง ใส ไม่ม ีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ได้รบั อนุ มตั ิจากฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น และได้มกี ารเปิ ดเผยไว้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ สงู สุดต่อบริษทั และบริษทั ย่อย
1) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องและ
แจ้งให้บริษทั ทราบเพื่อให้บริษทั มีขอ้ มูลสาหรับใช้ประโยชน์ภายในการดาเนินการตามข้อกาหนด
เกีย่ วกับการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2) หลีกเลีย่ งการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3) ในกรณีทจี่ าเป็ นต้องทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทุกรายของบริษทั ต้องนาเสนอ
และขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันดังกล่าวต่อฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
4) ปฏิบตั ติ ามขันตอนการด
้
าเนินการของบริษทั เมือ่ มีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุ น ส านักงานกากับหลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
5) กาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกีย่ วโยงกันเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length
basis) ซึง่ ต้องเป็ นธรรม สมเหตุสมผล โดยต้องเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก
ภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกัน
ในการพิจารณาการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั อาจแต่งตัง้ ผูป้ ระเมินอิสระเพื่อทาการประเมิน
และเปรีย บเทีย บราคาส าหรับรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ที่ส าคัญ ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ม ั ่นใจว่ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน ดัง กล่าว
สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุ มตั ิ การทารายการระหว่างกัน
บริษทั ได้มกี ารกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการเข้าทารายการระหว่างกัน ซึ่งได้ ผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครังที
้ ่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2559 และทบทวนโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที
้ ่
1/2565เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยหากบริษทั มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษทั ได้กาหนดมาตรการ ขันตอนการอนุ
้
มตั ริ ายการเกีย่ วโยงกันและ
รายการเกี่ย วกับการได้ม าหรือ จ าหน่ ายไปซึ่ง ทรัพ ย์ ส ิน ของบริษ ัท เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามข้อ กาหนดของส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
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• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อ-ขายสินค้า และการให้บริการ เป็ นต้น บริษทั
มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณา และให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อ
การทารายการดังกล่าว และการมีเงือ่ นไขการค้าทีม่ รี าคาและเงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรม และไม่กอ่ ให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทารายการระหว่างบริษทั และบุคคลทั ่วไป หรือการทารายการระหว่าง
บุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ กบั บุคคลทั ่วไป หรือ การท ารายการในลักษณะเดีย วกัน กับ
ผู้ประกอบการอื่น ในธุร กิจ บริษ ัท มีน โยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็น
เกีย่ วกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อ การท ารายการดัง กล่าวเป็ นรายไตรมาส และจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อ บัง คับ ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่
เกีย่ วโยงกัน
• รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขา้ งต้น เช่น รายการเกีย่ วกับ
ทรัพย์สนิ หรือบริการหรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นก่อนทารายการโดยพิจารณาเกีย่ วกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อ
การทารายการดังกล่าว และมีการกาหนดวงเงินสาหรับการกูย้ มื หรือการค้าประกันเงินกู้ ไม่เกิน 25 ล้านบาท
ในช่วงเวลาใดๆ และจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ คาสั ่งหรือ ข้อ กาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบตั ิต ามข้อ กาหนด
เกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกีย่ วโยงและการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สาคัญของ
บริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มนี โยบายการให้กยู้ มื เงินแก่ผถู้ อื หุน้ หรือกรรมการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
กับบริษทั ยกเว้นเป็ นไปตามระเบียบของบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอานาจ
อนุมตั ใิ นการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ อยู่ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้
• บริษทั จะเปิ ดเผยการทารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด
• กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่
กาหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษทั ทราบโดยมิชกั ช้าเมือ่ เกิดกรณี ดังต่อไปนี้
1. มีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ทาขึน้ ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ ลักษณะของสัญญา ชือ่ คู่สญ
ั ญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)
2. ถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษทั โดยระบุจานวนทัง้ หมดทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี (ถ้ามี)
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นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในกรณีทบี่ ริษทั มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษทั จะเสนอ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ย วกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ นัน้ บริษทั จะจัดให้มบี คุ คลทีม่ ี
ความรู้ ความชานาญพิเ ศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือผูป้ ระเมินราคาทรัพ ย์ส ินที่ม ีความเป็ นอิสระ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกีย่ วกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญพิเศษ จะถูก
นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ ือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วามมั ่นใจว่าการเข้าท า
รายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการยักย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั หรือบริษทั ย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งของบริษทั แต่เป็ นการทารายการทีบ่ ริษทั ได้คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี รบั อนุญาต
บริษทั มิตรสิบ ลิสซิ่ง จากัด(มหาชน) และบริษทั ย่อย
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนที่ 3
งบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชี รบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริ ษัท มิ ตรสิ บ ลิ สซิ่ ง จากัด(มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การของบริษ ทั มิต รสิบ ลิส ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษ ทั ย่อ ย
(“กลุ่ม บริษ ทั ”) และของเฉพาะบริษ ทั มิต รสิบ ลิส ซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษ ทั ”) ตามลาดับ ซึ่ง ประกอบด้ว ยงบแสดงฐานะ
การเงิน รวมและงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ รวมและงบกาไร
ขาดทุน เบ็ดเสร็จ เฉพาะกิจ การ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ว นของผูถ้ ือ หุ้น รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ว นของผูถ้ ือหุ้น
เฉพาะกิจ การ และงบกระแสเงิน สดรวมและงบกระแสเงิน สดเฉพาะกิจ การ สาหรับปี ส ิ้น สุดวัน เดีย วกัน รวมถึง หมายเหตุซึ่ง
ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การข้างต้นนี้แ สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจ การของ
กลุ่ม บริษ ทั และบริษ ทั ตามลาดับ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ผลการดาเนิน งานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงิน สดรวมและกระแสเงิน สดเฉพาะกิจ การ ส าหรับ ปี ส ิ้น สุด วัน เดีย วกัน โดยถูก ต้อ งตามที ่ค วรในสาระส าคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ใ นวรรคความรับผิด ชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ น อิส ระ
จากกลุ่ม บริษ ทั และบริษ ทั ตามข้อ กาหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิช าชีพ บัญ ชีที่กาหนดโดยสภาวิช าชีพ บัญ ชีใ นส่ว นที่
เกีย่ วข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การ และข้า พเจ้า ได้ป ฏิบ ตั ิต ามความรับ ผิด ชอบด้า น
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ ่ง เป็ น ไปตามข้อ กาหนดเหล่า นี้ ข้า พเจ้า เชื่อ ว่า หลัก ฐานการสอบบัญ ชีที ่ข า้ พเจ้า ได้ร บั เพีย งพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้ า

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่าง ๆ ที่มนี ัยสาคัญทีส่ ุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จ จุ บ ัน ข้า พเจ้ า ได้น าเรื่ อ งเหล่ า นี้ ม าพิ จ าร ณาใน บริ บ ทขอ ง การ
ตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แ สดง
ความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรือ่ งเหล่านี้
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ความเพียงพอของค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ ของลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ
อ้างถึงหมายเหตุข้อ 7, 26 และ 30 ของงบการเงิ น
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 กลุ่ ม บริษ ัท และบริษ ัท มีลู กหนี้ ต าม วิ ธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ประกอบด้วย
สัญ ญาเช่ า ซื้ อ จ านวน 1,201 ล้ า นบาท และ 1,209 ล้ า นบาท 1. การท าความเข้า ใจกระบวนการพิ จ ารณาการให้ส ิน เชื่อ
ตามลาดับ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 76.30 ของสินทรัพย์รวมของ
การรับช าระคืน และการควบคุม ดูแล รวมถึง นโยบายและ
กลุ่มบริษทั และร้อยละ 83.44 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั โดย
วิธีการที่ผบู้ ริหารใช้พิจารณาการตัง้ ค่าเผื่อผลขาดทุ น ด้าน
กลุ่มบริษทั และบริษทั มีค่าเผื่อผลขาดทุ น ด้านเครดิตที่คาดว่า จะ
เครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
เกิ ด ขึ้ น เป็ นจ านวนเงิ น 38.5 ล้ า นบาทและ 38.9 ล้ า นบาท 2. การพิจ ารณาความสอดคล้อ งของนโยบายการบัญ ชีแ ละ
ตามลาดับ
เอกสารประกอบโมเดลด้านเครดิตของกลุ่มบริษทั และบริษทั
กับข้อกาหนดตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ผูบ้ ริหารประมาณการเกีย่ วกับผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่ าจะ
3. การประเมินการออกแบบและความมีประสิทธิผลของระบบ
เกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยใช้โมเดลด้านเครดิต
การ ควบคุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ กร ะ บ วน ก าร พิ จ า ร ณ า
ซึ่งผูบ้ ริหารต้องใช้วจิ ารณญาณและการประมาณการที่ส าคัญ ใน
การให้สนิ เชือ่ และการตัง้ ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
การจัดทาโมเดลด้านเครดิตดังกล่าว รวมถึงการกาหนดเงื่อนไขใน
ว่าจะเกิดขึน้
การพิจ ารณาการเพิ่ ม ขึ้น อย่ า งมีนัย ส าคัญ ของความเสี่ย งด้ า น
4. การให้ ผู้เ ชี่ย วชาญความเสี่ย งด้า นเครดิต ของเคพีเ อ็ม จี
เครดิตนับจากวันที่ร บั รูร้ ายการเมื่อ เริ่มแรก การพัฒนาโมเดลที่
ทดสอบเอกสารประกอบโมเดลและวิธีการทางโมเดล เพื่อ
นามาใช้ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
ประเมิ น ความเหมาะสมของเงื่ อ นไขในการพิ จ ารณา
การกาหนดปั จจัยเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มกี ารคาดการณ์ ไปใน
การเพิ่ ม ขึ้น อย่ า งมีนัย ส าคัญ ของความเสี่ย งด้า นเครดิต
อนาคตและการถ่วงน้ าหนักด้วยความน่ าจะเป็ นตามสถานการณ์ ที่
การจัดชัน้ การกาหนดปั จจัยเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่ม ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
การคาดการณ์ ไ ปในอนาคตและการถ่ ว งน้ าหนั ก ด้ว ย
เกิดขึ้น และการพิจารณาการประมาณการเพิ่ม เติ มโดยผู้บริห าร
ความน่าจะเป็ นตามสถานการณ์ทคี่ าดว่าจะเกิดขึน้
(Management overlay)
5. การทดสอบการใช้เ กณฑ์การเพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยส าคัญ ของ
ความเสี่ย งด้านเครดิต และการจัดชัน้ ของกลุ่ ม บริษ ัท และ
ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวมีสาระสาคัญ การวัดมูล ค่า
บริษทั
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เกีย่ วข้องกับการคานวณ
ทีซ่ บั ซ้อน รวมถึงต้องอาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริหารในการประมาณ 6. การประเมิน ความเหมาะสมของข้อสมมติแ ละวิ ธีการของ
ผู้บ ริห ารในการระบุ แ ละการประมาณการเพิ่ ม เติ ม โดย
การตามที่กล่ าวข้างต้น ข้าพเจ้าเห็น ว่าเรื่อ งดัง กล่ า วเป็ น เรื่ อ ง
ผูบ้ ริหาร (Management overlay)
สาคัญในการตรวจสอบ
7. การทดสอบการคานวณผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่ าจะ
เกิดขึน้ และ
8. การพิ จ ารณาความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่
เกี่ย วข้อ งกับลู กหนี้ ต ามสัญ ญาเช่ าซื้ อ และฐานะเปิ ดของ
ความเสีย่ งด้านเครดิตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
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ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลัง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มั ่นต่ อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่
ระบุขา้ งต้นเมือ่ จัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มสี าระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ
กับความรูท้ ี่ได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
หรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลและขอให้ทาการแก้ไข
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้ ริหารมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดท างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจ ริต
หรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั และบริษทั
ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับ
การดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุ่มบริษทั และบริษทั หรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลมีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั และบริษทั
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั ่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ข ดั ต่อข้อเท็จจริงอัน เป็ น
สาระสาคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมือ่ คาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผ ลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

•
•

•

•

ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ นสาระส าคัญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจ การไม่ว่าจะเกิดจากการทุจ ริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งที่
เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท าความเข้าใจในระบบการควบคุม ภายในที่เ กี่ย วข้อ งกับการตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
และบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสาคัญที่เกีย่ วกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ สงสัย
อย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษทั และบริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนทีม่ สี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึง การเปิ ดเผยข้อ มูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูล ดัง กล่ าวไม่เพียงพอ ความเห็น ของ
ข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่ างไรก็ต าม เหตุ การณ์ ห รือ สถานการณ์ ใ นอนาคตอาจเป็ น เหตุ ใ ห้กลุ่ ม บริษ ัท และบริษ ัท ต้อ งหยุ ด การ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อ มูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถู กต้อง
ตามทีค่ วรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจ ภายในกลุ่มบริษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ส่วนที่ 3
งบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับผูม้ หี น้าที่ในการกากับดูแลในเรือ่ งต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้
วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สาคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มนี ยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้ า ได้ใ ห้ ค ารับ รองแก่ ผู้ ม ีห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลว่ า ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนดจรรยาบรรณที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ
ความเป็ นอิสระและได้ส่อื สารกับผูม้ หี น้ าที่ในการกากับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อ ว่า มี
เหตุผลทีบ่ ุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่อ งที่ ส่ือ สารกับ ผู้ม ี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ล ข้า พเจ้ า ได้พิ จ ารณาเรื่อ งต่ า ง ๆ ที่ ม ีนั ย ส าคัญ ที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านี้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทยี่ ากที่
จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ค วรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ไ ด้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว

(พรรณทิพย์ กุลสันติธารงค์)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 4208

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
กรุงเทพมหานคร
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ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษทั ขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้บริษทั ขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถู กต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
2. บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระส าคัญ
ทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฎิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
3. บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฎิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ การกระทา
ทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารเป็ นชุดเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รองความถูกต้อง
แล้ว บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้นายนิตพิ ทั ญ์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายณัชชา ยงค์สงวนชัย คนใดคนหนึ่งเป็ นผูล้ งลายมือ
ชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของนายนิตพิ ทั ญ์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายณัชชา ยงค์
สงวนชัย กากับไว้ บริษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายนิตพิ ทั ญ์ ยงค์สงวนชัย

กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

นายนิตพิ ทั ญ์ ยงค์สงวนชัย

2. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

นายณัชขา

ยงค์สงวนชัย

ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ
นางสาวพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท
ลาดับ

1.

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย
ประธานกรรมการ
(ชื่อ – สกุล เดิม)
(ไม่ม)ี
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการเมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2561
** สัดส่วนการถือหุน้ ของ
ประธานกรรมการ เป็ นการถือ
หุน้ ของนางสาวน้าผึง้ พิสษิ ฐ์กุล
ภรรยา

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

62

- ปริญญาเอก สาขาสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
ในประบรมราชูปถัมภ์
- ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่
138/2017 เมื่อวันที่ 19/06/2560

3.27

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
พี่ชายนาย
นิตพิ ทั ญ์

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

2546 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บริษทั มิตรสิบ ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)
บริษทั กิตตินคร แอสเซท จากัด

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

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

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดารงค์ชยั โกดังและโรงงาน
จากัด
บริษทั ดารงค์ชยั บางบ่อพาเลซ จากัด
บริษทั ดีซี กรุ๊ป จากัด
บริษทั ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จากัด
บริษทั ดีซเี ค เซลฟ์ สโตเรจ จากัด
บริษทั ดีซเี ค แลนด์ จากัด
บริษทั บางบ่อ มินิแฟคตอรี่ จากัด
บริษทั กิตตินคร จากัด
บริษทั กิตตินครการ์เด้น จากัด
บริษทั กิตตินครเพลส บางปลา จากัด
บริษทั กิตตินครเพลส บ้านโพธิ ์ จากัด
บริษทั กิตตินคร เรียลเอสเตท จากัด
บริษทั กิตตินครวิลล่า จากัด
บริษทั กิตตินคร เฮ้าส์ซงิ่ จากัด
บริษทั จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา
จากัด

ประเภทธุรกิ จ

ลีสซิง่ แท็กซี่
ค้าอสังหาริมทรัพย์จดั สรร
บ้านและที่ดนิ
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กิจการอพาร์ทเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เสริมความงามและ
บริการ
ตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์
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เอกสารแนบ 1
ลาดับ

2.

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
รองประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมอิสระ
(ชื่อ – สกุล เดิม)
(ไม่ม)ี
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

อายุ
(ปี )

70

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

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

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

-ไม่ม-ี

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

-ไม่ม-ี

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

2558 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2557 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จุบนั

กรรมการ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ

2559 – ปั จจุบนั

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

2557 – 2561

2557 – 2561
2557 – 2561
2557 – 2561
2557 – 2561

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

บริษทั ทรัพย์ดารงค์ แอสเซท จากัด
บริษทั บางพลีใหญ่เพลส จากัด
บริษทั ปราการปิ โตรเลี่ยม จากัด
บริษทั ร่วมทุนพร็อพเพอร์ตี้ จากัด
บริษทั เอ็ม.ที.กรุ๊ป เซอร์วสิ จากัด
บริษทั กิตตินคร วิลเลจ
หจก.ดารงค์ชยั ไฮเทค
บริษทั มิตรสิบ ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิ จ

หอพักให้เช่า
สถานีบริการน้ามัน
พัฒนาอสังหาริทรัพย์
จาหน่ายแก๊สและน้ามัน
เชือ้ เพลิง
พัฒนาอสังหาริทรัพย์
ให้เช่าหอพัก
ลิสซิง่ แท็กซี่

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
(มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จากัด
บริษทั สาเพ็ง2พลาซ่า จากัด
บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทรกัลปพฤกษ์) จากัด
บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจ
เม้นท์ จากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริหารจัดการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
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เอกสารแนบ 1
ลาดับ

3.

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศกั ดิ ์
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมอิสระ

อายุ
(ปี )

63

(ชื่อ – สกุล เดิม)
(ไม่ม)ี
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

4.

รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมอิสระ
(ชื่อ – สกุล เดิม)
(ไม่ม)ี

53

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้ องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) จาก
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่น
ที่ 51
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการกากับ
ดูแลกิจการสาหรับกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน สถาบัน
พระปกเกล้า
- ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่
130/2016 เมื่อวันที่ 19/09/2559

-ไม่ม-ี

- ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่
130/2016 เมื่อวันที่ 19/09/2559

-ไม่ม-ี

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

-ไม่ม-ี

ช่วงเวลา

2556 – 2557
2550 – 2557
2562 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2557 - 2558
2555 - 2557
2554 - 2555

-ไม่ม-ี

2559 – ปั จจุบนั

2538 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
รองปลัดกระทรวง
ผูต้ รวจราชการ
กระทรวง
รองอธิบดี

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
อาจารย์ประจา

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต
บริษทั มิตรสิบ เสกเงิน จากัด
บริษทั มิตรสิบ ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)

สถาบันการเงิน
รัฐวิสาหกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคล
ลิสซิง่ แท็กซี่

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานราชการ
หน่วยงานราชการ

กรมการขนส่งทางบก

หน่วยงานราชการ

บริษทั มิตรสิบ ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)

ลิสซิง่ แท็กซี่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษา
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เอกสารแนบ 1
ลาดับ

5.

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
นายนิตพิ ทั ญ์ ยงค์สงวนชัย
ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ
(ปี )

50

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

- Master Degree in Business
Administration, Schiller
International University

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

6.00

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร

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

ชื่อ-สกุล เดิม
นายนิพนั ธ์ ยงค์สงวนชัย
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
6.

นายนิทศั น์ ยงค์สงวนชัย
กรรมการ
(ชื่อ – สกุล เดิม)
(ไม่ม)ี
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2546

57

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

3.37

พี่ชายนาย
นิตพิ ทั ญ์

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั อะจิลติ สั จากัด

ตรวจสอบบัญชี

2546 – ปั จจุบนั

บริษทั มิตรสิบ ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)

ลิสซิง่ แท็กซี่

2555 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จาหน่ายแก๊สรถยนต์
จาหน่ายแก๊สรถยนต์
จาหน่ายแก๊สรถยนต์

2551 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ชัยศิรจิ ติ จากัด
บริษทั กิง่ แก้ว ปิ โตรแก๊ส จากัด
บริษทั ดี.ซี.เค เทพราช ปิ โตรเลียม
จากัด
บริษทั บางวัว เซอร์วสิ จากัด
บริษทั สวัสดิศิ์ ริ จากัด
บริษทั เอ็น.อี.อี. จากัด

2562 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั มิตรสิบ เสกเงิน จากัด
บริษทั มิตรสิบ ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)
บริษทั กิตตินคร แอสเซท จากัด

2546 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2535 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ดารงค์ชยั โกดังและโรงงาน
จากัด
บริษทั ดารงค์ชยั บางบ่อพาเลซ จากัด
บริษทั ดีซี กรุ๊ป จากัด
บริษทั ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จากัด

สินเชื่อส่วนบุคคล
ลีสซิง่ แท็กซี่
ค้าอสังหาริมทรัพย์จดั สรร
บ้านและที่ดนิ
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าโกดัง

จาหน่ายแก๊สและน้ามัน
บริการจัดการทรัพย์สนิ
จาหน่ายแก๊สและน้ามัน
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เอกสารแนบ 1
ลาดับ

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

2556 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2551 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2536 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2542 – ปั จจุบนั
2532 – ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั
2524 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

บริษทั ดีซเี ค เซลฟ์ สโตเรจ จากัด
บริษทั ดีซเี ค แลนด์ จากัด
บริษทั บางบ่อ มินิแฟคตอรี่ จากัด
บริษทั กิตตินคร จากัด
บริษทั กิตตินครการ์เด้น จากัด
บริษทั กิตตินครเพลส บางปลา จากัด
บริษทั กิตตินคร เรียลเอสเตท จากัด
บริษทั กิตตินครวิลล่า จากัด
บริษทั จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา
จากัด
บริษทั กิตตินคร ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บริษทั กิตตินคร บิวเดอร์ จากัด
บริษทั กิตตินครพร็อพเพอร์ตี้ จากัด
บริษทั กิตตินคร เฮ้าส์ซงิ่ จากัด
บริษทั ดารงค์ชยั ค้าทอง จากัด
บริษทั ดารงค์ชยั เซฟแอนด์ สตีล
เฟอร์นิเจอร์ จากัด
บริษทั ดารงค์ชยั บางพลีพาเลซ จากัด
บริษทั ดารงค์ชยั พาเลซ จากัด
บริษทั ดารงค์ชยั พาเลซอินน์ จากัด

ประเภทธุรกิ จ

ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กิจการอพาร์ทเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เสริมความงานและ
บริการ
จัดสรรบ้านและที่ดนิ
สานักงานผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
จัดสรรบ้านและที่ดนิ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จาหน่ายทองคา
จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริการห้องพัก
บริการห้องพัก
บริการห้องพัก
จาหน่ายแก๊สรถยนต์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
จาหน่ายแก๊สรถยนต์
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เอกสารแนบ 1
ลาดับ

7.

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

นายณัชชา ยงค์สงวนชัย
กรรมการบริหาร/รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร/

อายุ
(ปี )

34

(ชื่อ – สกุล เดิม)
(ไม่ม)ี
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

8.

นายอรรถสิทธิ ์ มังมี
่

42

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

- ปริญญาโท Pain Science
University King’s College
London
- ปริญญาโท Pharmacognosy
University College London
- ปริญญาตรี Physiology and
Pharmacology
University College London
- ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่
130/2016 เมื่อวันที่ 19/09/2559

1.84

- ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์

1.87

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

หลานนาย
นิตพิ ทั ญ์

-ไม่ม-ี

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

2551 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2559 – ปั จจุบนั

2535 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

กรรมการ/
รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ

2546 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั ดี.ซี.ปิ โตรแก๊ส จากัด
บริษทั ที่ดนิ ทอง จากัด
บริษทั บ้านโพธิ ์ ปิ โตรแก๊ส จากัด
บริษทั ปราการ เคเบิล้ ทีวี จากัด
บริษทั มิตรสิบ ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)

บริการรายการโทรทัศน์
เคเบิล้

บริษทั ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จากัด
บริษทั กิตตินคร แอสเซท จากัด

ให้เช่าโกดัง
ค้าอสังหาริมทรัพย์จดั สรร
บ้านและที่ดนิ
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าโกดัง
ให้เช่าโกดัง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ส่งออกสินค้า
โปรแกรมแท็กซี่
นาเข้า ส่งออกอาหาร
เครื่องดืมและยาสูบ
ลิสซิง่ แท็กซี่

บริษทั ดารงค์ชยั โกดังและโรงงาน
จากัด
บริษทั ดารงค์ชยั บางบ่อพาเลซ จากัด
บริษทั ดีซี กรุ๊ป จากัด
บริษทั ดีซเี ค เซลฟ์ สโตเรจ จากัด
บริษทั ดีซเี ค แลนด์ จากัด
บริษทั บางบ่อ มินิแฟคตอรี่ จากัด
บริษทั ดีซเี ค อินดัสเตรียล จากัด
บริษทั โกเวอร์ อินเตอร์เทรด จากัด
บริษทั แอพเท็กซี่ จากัด
บริษทั ฟู๊ ดเพียส์ จากัด
บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)

ลิสซิง่ แท็กซี่
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เอกสารแนบ 1
ลาดับ

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

กรรมการ

9.

10.

ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการเมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2562
นายวรกฤต ศิระเมธาเดช
กรรมการบริหาร/ผูอ้ านวยการ
(ชื่อ – สกุล เดิม)
(ไม่ม)ี
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นผูบ้ ริหารเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2559

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร

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

(ชื่อ – สกุล เดิม)
(ไม่ม)ี
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการเมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ดร.สิงห์ชยั บุณยโยธิน
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
(ชื่อ – สกุล เดิม)
(ไม่ม)ี

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

2545 – 2546

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร จากัด
( บริษทั ดับเบิ
๊ ล้ เอ (1991) จากัด
(มหาชน) )
บริษทั อินออนแอท จากัด

ประกอบกิจการ
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ผลิตสื่อโฆษณา

63

- ปริญญาเอก สาขา เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย อินซบรูก ประเทศ
ออสเตรีย
- ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่
159/2019
เมื่อวันที่ 1/04/2562

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

2562 – ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2559 - 2561
2556 - 2558

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ผูอ้ านวยการอาวุโส
Resident Advisor,
IMF at Kenya

บริษทั มิตรสิบ พิโก จากัด
บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
East African Community (EAC)

สินเชื่อรายย่อย
องค์กรอิสระ
องค์กรระหว่างประเทศ

47

ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ เอก
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

2562 – ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร/ผูจ้
อานวยการสายงาน
สนับสนุน
ผูจ้ ดั การเขต
ผูจ้ ดั การอาวุโส

บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)

ลิสซิง่ แท็กซี่

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 2014 จากัด
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด

ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร

2558 – 2562
2548 – 2558
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เอกสารแนบ 1
ลาดับ

11.

12.

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

อายุ
(ปี )

นางสาวธันยาภรณ์ จันตรี
กรรมการบริหาร/ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
(ชื่อ – สกุล เดิม)
(ไม่ม)ี
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นผูบ้ ริหารเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2559

46

นางสาวพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช
กรรมการบริหาร/ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายบัญชีการเงินและการเงิน (ผู้
ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน และ(ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมาย
ให้รบั ผิดชอบในการควบคุมดูแล
การทาบัญชี)
(ชื่อ – สกุล เดิม)
(ไม่ม)ี
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นผูบ้ ริหารเมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2564

39

-

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
ทัวไป
่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสติ
ประกาศวิชาชีพ, ประกาศ
วิชาชีพชัน้ สูง เทคนิคศรีวฒ
ั นา

-ไม่ม-ี

- ปริญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนฌลยีราชมงคล
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
- ปริญญาตรี สาขาบัญชีตน้ ทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
- ผ่านการอบรม หลักสูตร
“CFO’orientation course for new
IPO’s รุ่นที่ 5
- หลักสูตร “School of CFO สาหรับ
CFO”
- การอบรมการพัฒนาความรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่องด้านบัญชี รวมจานวน 6.00
ชัวโมง
่

-ไม่ม-ี

-

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ช่วงเวลา

2548-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2542 – 2547

กรรมการบริหาร/
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ปฏิบตั กิ าร
พนักงาน

2537 - 2542

พนักงาน

2562-ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร/
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
การเงิน

บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)

ลิสซิง่ แท็กซี่

บริษทั ไอออน เมาน์เทน (ประเทศ
ไทย) จากัด

ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การให้บริการจัดเก็บ ป้ อง
ป้ องข้อมูล

พนักงานบัญชี
อาวุโส

PTT MCC Biochem Co. Ltd

ผลิตและจาหน่ายเม็ด
พลาสติกชีวภาพ BPS

2561-2562

2554-2561

บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)

ลิสซิง่ แท็กซี่

บริษทั กรุงเทพผลิตเหล็ก จากัด
(มหาชน)
บริษทั ไทยฟิ ลม์อนิ ดัสตรี จากัด
(มหาชน)

ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เหล็ก
ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ฟิลม์

EY ACS Limited Co., Ltd.
2548-2554

ผูใ้ ห้คาปรึกษาด้าน
บัญชีและภาษีอากร

ให้บริการการทาบัญชี
วางแผนภาษีและ
ตรวจสอบบัญชี
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ลาดับ

13.

14.

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นายศรุต ธราธรชนะกุล
กรรมการบริหาร/ผูอ้ านวยการ
สายงานสินเชื่อสินเชื่อการตลาด
(ชื่อ – สกุล เดิม)
(ไม่ม)ี
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นผูบ้ ริหารเมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

53

นางสาววารุณี นนทศรี
เลขานุการบริษทั
(ชื่อ – สกุล เดิม)
(ไม่ม)ี
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นเลขานุการ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

37

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ไม่มี

ความสัมพัน
ธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริ หาร
ไม่มี

ช่วงเวลา

2564-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ผูอ้ านวยการสาย
งานสินเชื่อ
การตลาด

2553-2558
ปริญญาตรี
สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ปริญญาตรี สาขาการตลาเ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
- ผ่านการอบรม CSP รุ่นที่
107/2020 เมื่อวันที่ 15 – 16
มิถุนายน 2563

ผูอ้ านวยการสาขา

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)

ลิสซิง่ รถเชิงพาณิชย์

บริษทั เอเชียเสริมกิจลิสซิง่ จากัด
(มหาชน)
ธนาคารธนชาต

ธุรกิจการเงิน

2542-2553

ธนาคาร
รองผูอ้ านวยการ

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

2558-2563

2563-ปั จจุบนั

เลขานุการบริหาร
บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
และผูช้ ่วยเลขานุการ
บริษทั
เลขานุการบริษทั

ลิสซิง่ แท็กซี่
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นายชัชวัสส์ นิยมราษฎร์ ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริษทั มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 17
มีน าคม 2559 โดยเลขานุ ก ารบริษ ัท จะต้ อ งปฎิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับ
บริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หน้าทีต่ ามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษท
ั
• หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน
้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. ดาเนินงานตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
• ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง และข้อพึงปฎิบตั ิดา้ นการกากับดูแลในการดาเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
• ทาหน้าทีใ่ นการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษท
ั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษท
ั ให้ปฎิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีก
่ ากับดูแล เช่น สานักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและ
รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ ากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
• หน้าทีอ่ ่น
ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั
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รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร ในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม

7. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย

I,V

I,V,
VI
-

I,V
I
I

I,V
I
I

VI

บจ.ดีซี กรุ๊ป

I,V
I
I

บจ.เอ็ม.ที.กรุป๊ เซอร์วสิ

I

-

บจ.ร่วมทุนพร็อพเพอร์ตี้

I,VI

I,VI

-

บจ.ปราการปิ โตรเลีย่ ม

-

6. นายนิทศั น์ ยงค์สงวนชัย

-

-

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

I

I

-

-

-

VI

VI

-

VI

VI

-

-

I,V
I
VI

I,V
I
-

I,V
I
-

I,V
I
-

I

VI

I,VI

VI

I

VI

VI

I

I

VI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I
-

-

-

-

-

I,V
I
I

I

I,V,V I,V,V
I,VI
I
I
I
I
I
I
8. นายอรรถสิทธิ ์ มั ่งมี
I
9. ดร.สิงห์ชยั บุณยโยธิน
I,III,IV
I
10. นางสาวพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช
V
11. นายวรกฤต ศิระเวธาเดช
V
I
12. นางสาวธันยาภรณ์ จันตรี
V
13. นายติณณภพ ยงค์สงวนชัย
V
I,V I,V
14. นายจิรายุ ยงค์สงวนชัย
V
V
หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการอิสระ V = ผูบ้ ริหาร VI = ผูถ้ อื หุน้
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร ในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่วม

บจ.บางพลีใหญ่เพลส

-

I

I

บจ.ทรัพย์ดารงค์แอสเซท

-

I,V
I
VI

I

บจ.กิตตินครวิลเลจ

-

I,V
I
-

I,V
I
VI

บจ.กิตตินครเพลสบ้านโพธิ ์

I,V,V
I
I,VI

บจ.จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา

I,V,V
I
I,VI

-

บจ.กิตตินครวิลล่า

I
I,V,
VI
I,VI

I

บจ.กิตตินครเรียลเอสเตท

I,III,IV
I,III,IV
I,III,IV
I,V,VI

I,V
I
VI

บจ.กิตตินครเพลส บางปลา

I

บจ.กิตตินครการ์เด้น

I

บจ.กิตตินคร

I

บจ.บางบ่อ มินิแฟคตอรี

-

บจ.ดีซเี คแลนด์

-

บจ.ดีซเี ค เซลฟ์ สโตเรจ

บจ.ดารงค์ชยั บางบ่อพาเลซ

-

บจ.ดี.ซี.โกดังและโรงงาน

บจ. ดารงค์ชยั โกดังและโรงงาน

-

บจ. แอพแท็กซี่

บจ.กิตตินคร แอสเซท

นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
นายพงษ์ไชย เกษมทวีศกั ดิ ์
รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
นายนิตพิ ทั ญ์ ยงค์สงวนชัย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

บจ.เบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์

2.
3.
4.
5.

บริ ษทั
ร่วม

X

รายชื่อ

1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย

บริ ษทั ย่อย

บจ.มิตรสิบ พิโก

บริ ษทั

บจ.มิตรสิบ เสกเงิน

รายชื่อบริ ษทั
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บจ.สวัสดิ ์ศิริ

บจ.เอ็น.อี.อี.

บจ.กิตตนคร ดีเวลลอปเมนท์

บจ.กิตตินครบิวเดอร์

บจ.กิตตินครพร็อพเพอร์ตี้

บจ.กิตตินครเฮ้าส์ซงิ่

บจ.ดารงค์ชยั ค้าทอง

บจ.ดารงค์ชยั เซฟแอนด์สตีล เฟอร์นิเจิร์

บจ.ดารงค์ชยั บางพลีพาเลซ

บจ.ดารงค์ชยั พาเลซ

บจ.ดารงค์ชยั พาเลซอินน์

บจ.ดี.ซี.ปิ โตรแก๊ส

บจ.ที่ดนิ ทอง

บจ.บ้านโพธิ ์ ปิ โตรแก๊ส

บจ.ปราการเคเบิล้ ทีวี

บจ.โกเวอร์อนิ เตอร์เทรด

บจ.ดี ซี เค อินดัสเตรียล

บจ.ฟู๊ ดเพียส์

บจ.อินออนแอท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VI

VI

-

-

VI

VI

-

-

-

-

-

-

VI

-

-

2.
3.
4.
5.

นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
นายพงษ์ไชย เกษมทวีศกั ดิ ์
รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
นายนิตพิ ทั ญ์ ยงค์สงวนชัย

I,III,IV
I,III,IV
I,III,IV
I,V,VI

I,VI
-

I

-

I

I

I

VI

VI

VI

VI

VI

-

VI

VI

-

-

-

-

VI

-

-

-

-

-

-

-

-

I,VI

I,V
I
I,V
I
VI
VI

VI

I,VI

I,V
I
-

6. นายนิทศั น์ ยงค์สงวนชัย

I,V
I
-

I

I,V
I
-

I,V
I
-

-

VI

-

I
-

I
-

I
-

I,V I,V I,V I,V I I,V
I
I
I
I
I
7. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย
I,V
I,VI
- VI
8. นายอรรถสิทธิ ์ มั ่งมี
I
9. ดร.สิงห์ชยั บุณยโยธิน
I,III,IV
10. นางสาวพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช
V
11. นายวรกฤต ศิระเวธาเดช
V
12. นางสาวธันยาภรณ์ จันตรี
V
13. นายติณณภพ ยงค์สงวนชัย
V
14. นายจิรายุ ยงค์สงวนชัย
V
หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการอิสระ V = ผูบ้ ริหาร VI = ผูถ้ อื หุน้

I,V
I
-

-

บจ.ปราการโปรดักชั ่น

บจ.บางวัวเซอร์วสิ

1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย

บจ. กิตตินคร วิลเลจ

บจ.ดี.ซี.เค เทพราชปิ โตรเลียม

X

รายชื่อ

บจ.ดารงค์ชยั กิง่ แก้ว

บจ.โกเวอร์อนิ เตอร์เทรด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

บจ.กิง่ แก้วปิ โตรแก๊ส

บริ ษทั

บจ.อะจิลติ สั

รายชื่อบริ ษทั

VI

-

VI

I,V
I
-

-

VI

-

VI

I
-

-

-

-

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร ในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่วม
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เอกสารแนบ 2

หจก.ดารงค์ชยั ไฮเทค

บจ.ปราการดิจติ อล

รายชื่อ

บจ.ดี ซี เค สโตร์ เซฟ

บริษทั ที่เกี่ยวข้อง

บจ.ดี ซี เค ปิ โตรแก๊ส

บริษทั

บจ. ดี.ซี.เฟอร์นิเจอร์ อินเตอร์เนชั ่นแนล

รายชื่อบริษทั

1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย
X
- VI VI I,VI
2. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
I,III,IV 3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศกั ดิ ์
I,III,IV 4. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
I,III,IV 5. นายนิตพิ ทั ญ์ ยงค์สงวนชัย
I,V,VI
- VI VI
6. นายนิทศั น์ ยงค์สงวนชัย
I,VI
VI VI VI VI
7. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย
I,V
8. นายอรรถสิทธิ ์ มั ่งมี
I
9. ดร.สิงห์ชยั บุณยโยธิน
I,III,IV 10. นางสาวพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช
V
11. นายวรกฤต ศิระเวธาเดช
V
12. นางสาวธันยาภรณ์ จันตรี
V
13. นายติณณภพ ยงค์สงวนชัย
V
VI
14. นายจิรายุ ยงค์สงวนชัย
V
หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการอิสระ V = ผูบ้ ริหาร VI = ผูถ้ อื หุน้
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และงานกากับดูแล
การปฎิ บตั ิ งานของบริ ษทั (Compliance)
บริษทั ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน มีคณ
ุ สมบัติ
วุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
ลาดับ

1.

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

นางสาวบุญณี กุศลโสภิต
หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน บริษทั บีเค ไอเอ
แอนด์ ไอซี จากัด

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

49

คุณวุฒิทางการศึกษา
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA
Executive) มหาวิทยาลัยบูรพา
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลเทคนิคกรุงเทพ
3. ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
4. วุฒบิ ตั รหลักสูตรการตรวจสอบ
ภายในเพื่อเตรียมตัวเป็ นผูส้ อบ
ภายในรับอนุญาตสากล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/
บริ ษทั

2547 – ปั จจุบนั Partner , Chief audit บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์
executive
ไอซี จากัด

ประเภทธุรกิ จ

รับ ตรวจสอบภายในและ
ให้ ค า ป รึ ก ษา เกี่ ย วกั บ
ระบบการควบคุมภายใน

2538 - 2546
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี
จากัด

กา รส อ บ บั ญ ชี กา รให้
คาปรึกษาด้านบัญชี
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เอกสารแนบ 3
ลาดับ

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/
บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ประวัติอบรม
- การจัดทากระดาษทาการเพื่อ
มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันใน
่
องค์กร สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย และสภา
วิชาชีพบัญชี
- หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในตามแนว COSO สมาคม
ผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย
- Risk Based Audit สมาคมผูต้ รวจ
สอบภายในแห่งประเทศไทย
2

นายณกรณ์ จงมนตรี
Mr. Nakorn Jongmontri

30

คุณวุฒิทางการศึกษา

2564-ปั จจุบนั

• เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษ์ภูวนารถ
• Bachelor of Economics
RAJAMAKALA TAWAN-OK
UNIVERSITY

2561-2564

หัวหน้าแผนก
ตรวจสอบภายใน
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด
(มหาชน)

การเงิน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในอาวุโส

บริษทั เสนา ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์
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เอกสารแนบ 3
ลาดับ

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

• ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายใน
ของประเทศไทย
Certified Professional Internal
Audit of Thailand (CPIAT)
ประวัตอิ บรม
• หลักสูตรผูต้ รวจสอบมือใหม่
- สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในของประเทศไทย –
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย
• หลักสูตร Risk Based Audit
– สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย
• หลักสูตร Leadership Audit–
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย
• หลักสูตร Control Self
Assessment : An Introduction
- สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ช่วงเวลา

2561-2561

2557-2561

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/
บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

Internal Auditor

บริษทั ธนาคารเมกะสากล
พาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ธนาคาร การเงิน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน

บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลล
อปเม้น จากัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์
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เอกสารแนบ 3
ลาดับ

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/
บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

• หลักสูตร Control Self
Assessment : Facilitation Skill –
สมาคมผูต้ รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Analytical Thinking for
Professional Internal Auditor
- สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย
• หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
(จป.หัวหน้างาน)
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
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เอกสารแนบ 4

นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการกากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุรกิ จ
บริษทั มีนโยบายการปฏิบตั ิต ามข้อ พึงปฏิบตั ิที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่ง ใส และเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั อันจะทาให้เกิดความเชื่อมั ่นในกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผู้ ทเี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย ดังนัน้
คณะกรรมการบริษทั จึงได้มกี ารกาหนดหลักการการกากับดูแลกิจการ ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ติ ามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ซึง่ กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกากับดูแลกิจการของบริษทั ครอบคลุมหลักปฏิบตั ิ 8 หมวด
ดังนี้

หลักปฎิ บตั ิ ที่ 1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ
ผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น
การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยั ่งยืน
นอกเหนือจากการกากับดูแลกิจการให้มผี ลกาไรสูงสุดต่อผูถ้ อื หุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษทั จะยังคงคานึงถึงการ
ประกอบกิจการให้ย ั ่งยืนในระยะยาวโดยไม่เห็นแก่การทากาไรในระยะสันแลกกั
้
บชือ่ เสียงหรือภาพลักษณ์ของบริษทั โดยมี
หลักการคือ
1. ไม่ทาการพิจารณานโยบายทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั ่งยืนแก่บริษทั
2. ไม่ทาการพิจารณานโยบายทีเ่ ป็ นการเพิม่ ผลประโยชน์ระยะสันแลกกั
้
บผลเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระยะยาวพิจารณา
เรือ่ งกฎหมายและระเบียบข้อปฏิบตั ทิ อี่ าจมีผลต่อการดาเนินงานธุรกิจของบริษทั ในอนาคต และมีการวาง
กากับดูแลกิจการให้มคี วามพร้อม ความชานาญ ในกิจการของบริษทั และมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
บริษทั มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
3. กาหนดรูปแบบการดาเนินกิจการทีเ่ ป็ นผลดีต่อทุกฝ่ าย เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การและพัฒนาสังคมทีบ่ ริษทั
ประกอบธุรกิจด้วย
4. จัดให้มกี ารทบทวนและพัฒนาการใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั ่งยืน
ในการดาเนินงานทัง้ ต่อตัวบริษทั และสังคม โดยทรัพยากรในทีน่ ้ีครอบคลุมถึง แต่ไม่จากัด ทรัพยากร 6 หมวด
ได้แก่ การเงิน การผลิต ภูมปิ ั ญญา บุคลากร สังคมและความสัมพันธ์ และธรรมชาติ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้ส่ง เสริม ให้ม ีการสื่อ สาร และเสริมสร้างให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของอ งค์ กร
สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดาเนินงานของบุคลากรในทุ กระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมในองค์กรและพิจารณาความ
เหมาะในการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่น การปฏิบตั ิต่ อ
พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสัง คม
และสิง่ แวดล้อม

การกากับดูแลนโยบายและการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและกิ จการอื่นที่บริษทั ไปลงทุนอย่างมี
นัยสาคัญ
บริษทั มีนโยบายในการกากับดูแลบริษทั ย่อยและกิจการอื่นทีม่ นี ัยยะสาคัญดังต่อไปนี้
1. บริษทั จะส่งบุคคลทีเ่ ป็ นตัวแทนของบริษทั เข้าไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมในบริษทั ย่อย โดย
บุคคลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทั เว้นแต่กรณีทบี่ ริษทั ย่อยนัน้ มีขนาดเล็กทีเ่ ป็ น operating arms
ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ก็ได้
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2. บริษทั จะกาหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของบุคคลทีเ่ ป็ นตัวแทนของบริษทั และให้ตวั แทนของบริษทั ดูแลให้การ
ปฏิบตั เิ ป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ย่อย และในกรณีทบี่ ริษทั ย่อยมีผรู้ ว่ มลงทุนรายอื่น ตัวแทนของบริษทั ก็จะทา
หน้าทีอ่ ย่างดีทสี่ ดุ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ย่อย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษทั แม่
3. บริษทั ย่อยต้องมีระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทารายการต่างๆ ก็เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
4. บริษทั ย่อยจะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานการทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การทารายการอื่นทีส่ าคัญ การเพิม่ ทุน การลดทุน การเลิกบริษทั ย่อย เป็ นต้น
ทัง้ นี้ หากบริษทั ได้ทาการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นที่มนี ยั ยะสาคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงตัง้ แต่
ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิม่ เติมนัน้ มีนยั ยะสาคัญ ในกรณีทจี่ าเป็ น บริษทั จะ
ดูแลให้มกี ารจัดทา shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกีย่ วกับอานาจในการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรือ่ งสาคัญ การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทางบการเงิน
ของบริษทั ได้ตามมาตราฐานและกาหนดเวลา

หลักปฎิ บตั ิ ที่ 2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความ
ยังยื
่ นความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ย่อมเกีย่ วข้องกับผูม้ สี ่วนได้เสียหลายกลุ่ม ตัง้ แต่ผถู้ ือหุ้น ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี้ พนักงานไปจนถึงชุมชนสังคม และสิง่ แวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั จึงได้
กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มดังนี้
1. การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
นโยบาย : ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตน และมุง่ มั ่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผู้
ถือหุ้นโดยคานึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั ่งยืน สร้างมู ลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่าง
ต่อเนื่องรวมทัง้ ดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1. ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมี
วิสยั ทัศน์ กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ ให้ต นเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะและไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็ น
ลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ไม่หาประโยชน์ให้กบั ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้องโดยใช้ขอ้ มูลภายในทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลความลับทางธุรกิจอันจะนามาซึง่ ผลเสียของกลุ่มบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หนึ่งคนหรือหลายคนซึง่ ถือหุน้ ตามเกณฑ์ทบี่ ริษทั กาหนดสามารถเสนอเรือ่ งบรรจุเ ป็ น
ระเบีย บวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อ บุคคลที่เ ห็น ว่าเหมาะสม เพื่อ เข้ารับการพิจ ารณาคัดเลือ กเป็ น
กรรมการของบริษ ัท ได้ล่ ว งหน้ าก่อ นการประชุม ผู้ถือ หุ้ น โดยคณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิจ การ หรือ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณากลั ่นกรองความเหมาะสม และนาเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ต่อไปและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
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4. กากับดูแลการดาเนินการ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั มีสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ดี และมีการ
นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ
โดยสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
5. รายงานให้ผถู้ ือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่ง
ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมผี ลอย่างเพียงพอ
6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองและผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
หรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
7. บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. การปฏิ บตั ิ ต่อบุคลากรในองค์กร
นโยบาย : ผู้บริห ารและพนักงานทุกคนจะต้อ งปฏิบ ตั ิต่อ กัน อย่างยุ ติธ รรม บริห ารงานโดยความไม่ล าเอียง
สนับสนุ นในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรใน
องค์กรรวมทัง้ ส่ง เสริม ให้ทุ กคนมีความเข้า ใจในเรื่อ งจรรยาบรรณที่พ นั กงานต้อ งพึง ปฏิบตั ิ จัด
สวัสดิการให้พนักงานอย่ างเหมาะสมและปฏิบตั ิต่ อพนักงานใต้บงั คับบัญชาและพนักงานในระดับ
เดียวกันด้วยความสุจริตใจ รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1. ปฎิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกีย่ วข้องกับพนักงานและหลักการเกีย่ วสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พื้นฐานตาม
เกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่น กาเนิ ด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล
สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มไิ ด้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฎิบตั งิ านรวมทัง้ ให้ความเคารพต่อความเป็ น
ปั จเจกชนและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
2. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนมีหน้ าที่ในการบริห ารทรัพยากรบุคคลภายในหน่ วยงานของตน ตามระบบและแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั และบริหารงานโดยหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อความมั ่นคงในหน้าทีก่ ารงานของพนักงาน
3. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุ น กลยุทธ์ / เป้ าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงได้กบั ธุรกิจชัน้ นา โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ กลุ่มบริษทั
4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็ นเรือ่ งขององค์กร ผูบ้ งั คับบัญชา และพนักงานทุกคนดังนี้
• ผูบ
้ งั คับบัญชามีหน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับและสนับสนุ นการพัฒ นา
พนักงานอย่างเสมอภาค
• พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง
• องค์กรจะคัด สรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่ม ีพฤติกรรมในการท างานอย่ างมืออาชีพ และพัฒ นา
ความรูค้ วามสามารถให้มปี ระสิทธิภาพในหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
5. ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่าง ๆ ขึน้ อยู่
กับคุณภาพ ผลสาเร็จของงานทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน
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6. การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทาด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ
และตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความรูค้ วามสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การกระทาหรือการปฎิบตั ิของ
พนักงานนัน้ ๆ
7. สนับสนุ น การจัดตัง้ ชมรมของพนักงานภายในของบริษ ัท โดยมีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ส่ง เสริม ความสัมพันธ์
แลกเปลีย่ นองค์ความรูใ้ นการกลุ่มพนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเชือ่ มความสัมพันธ์กบั องค์กรและชุม ชน
ภายนอก
8. ส่งเสริมให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ในการทางาน มีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยทีด่ ี ตลอดจนจัดการดูแล
สถานทีท่ างานให้ปลอดจากการใช้สารเสพติดและการดืม่ แอลกอฮอล์
9. รับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้
พนักงานสามารถแจ้งเรื่องส่อไปในทางผิดข้อบัง คับการท างาน ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั ่ง ประกาศ หรือ
กฎหมายได้
10. หลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมั ่นคงในหน้าทีก่ ารงานของพนักงาน
11. จัดให้พนักงานทุ กคนรับทราบนโยบายและสวัส ดิการที่พนักงานพึงได้ร บั โดยมีคู่ม ือพนักงานซึ่ง ก าหนด
ระเบียบข้อบังคับการทางาน คูม่ อื ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวติ แบบกลุ่ม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็ นต้น
12. เปิ ดโอกาสให้พ นักงานเสนอแนะหรือ ร้อ งทุกข์เกี่ย วกับการทางาน และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อ ให้เ กิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
3.

การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
นโยบาย : ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ่อลูกค้าตามข้อปฏิบตั จิ ริยธรรมธุรกิจ ทีบ่ ริษทั กาหนดไว้
อย่ างเคร่ง ครัด มุ่ง มั ่นสร้างความพึงพอใจและความมั ่นใจให้กบั ลู กค้า ที่จ ะได้ร บั ผลิตภัณฑ์แ ละบริการที่ดมี ี
คุณภาพ และยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพทีด่ แี ละยั ่งยืน
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
1. มุง่ มั ่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
2. เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และไม่บดิ เบือ น
ข้อเท็จจริง
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกีย่ วกับสิน ค้า
และบริการ และดาเนินการอย่างดีทสี่ ดุ เพื่อให้ลูกค้าได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
4. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เ พื่อประโยชน์ ข อง
ตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
5. ปฎิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฎิบตั ิได้ต้องรีบแจ้งให้ ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
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4.

การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า

นโยบาย : ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์
ใดๆ ทีไ่ ม่ชอบธรรมจากคูค่ า้ และหากปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดไม่ได้ ให้รบี แจ้งคูค่ า้ ให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
(1) ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้
(2) ปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี ่อคูค่ า้ อย่างเคร่งครัด
(3) รักษาความลับของคูค่ า้ อย่างจริงจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของคูค่ า้ มาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้
ทีเ่ กีย่ วข้อง
(4) กรณี ไ ม่ส ามารถปฎิบตั ิต ามเงื่อ นไขได้ จะต้อ งรีบแจ้ง ให้คู่ค้าทราบล่ว งหน้าเพื่อ ร่ว มกัน พิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
6. การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
นโยบาย : ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน ที่ ดี
และไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยวิธที ไี่ ม่สจุ ริต
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
(1) ประพฤติปฎิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
(3) ไม่ทาลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา โจมตีคแู่ ข่งโดยปราศจากข้อมูลความเป็ นจริง
(4) ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื หรือคูแ่ ข่งทางการค้า
7. การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้
นโยบาย : ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน
ทีด่ ี และไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยวิธที ไี่ ม่สจุ ริต
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
(1) รักษาและปฎิบตั ติ ามเงื่อนไขที่มตี ่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทัง้ ในแง่การชาระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน
และเงือ่ นไขอื่นๆ
(2) รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ต ามข้อ กาหนดในสัญญาเงิน กูอ้ ย่ างถู กต้องครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(3) รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฎิบตั ติ ามข้อมูลผูกผันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้
8. การปฏิ บตั ิ ต่อภาครัฐ
นโยบาย : ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนให้ความสาคัญกับภาครัฐซึง่ ถือเป็ นหนึ่งในผูม้ สี ว่ นได้เสียของกลุ่ม
บริษทั จึงได้กาหนดแนวทางในการปฎิบตั ติ ่อภาครัฐในประเทศต่างๆ ทีเ่ ข้าไปลงทุนเพื่อ
หลีกเลีย่ งการดาเนินการทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสม
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
(1) ดาเนินการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา เมือ่ มีการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานของรัฐ
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(2) หลีกเลีย่ งการทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในขณะที่เจ้าหน้ าที่
ดังกล่าวมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเกีย่ วกับสัญญาทีท่ ากับรัฐ
(3) การทาความรูจ้ กั หรือการสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างภาครัฐและกลุ่มบริษทั ในขอบเขตทีเ่ หมาะสมสามารถท า
ได้ เช่น การพบปะพูดคุยในทีส่ าธารณะต่างๆ การแสดงความยินดีในวาระโอกาสเทศกาล หรือตามประเพณี
ปฎิบตั ิ
9. การปฏิ บตั ิ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
นโยบาย : ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ย วข้อ ง และรับผิดชอบต่ อ สัง คม คุณภาพชีว ิต และการอนุ ร กั ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ส่ง เสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งปั นผลกาไรส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุม ชน
และสัง คม รวมถึง ให้ความร่วมมือ ช่ว ยเหลือ สนับสนุ น และอาสาทากิจ กรรมที่เป็ น ประโยชน์ ต่อ
ชุมชนและสังคม ทัง้ นี้ บริษทั ได้กาหนดข้อ พึง ปฏิบตั ิส าหรับผู้บริห ารและพนักงานเพื่อ ถือ ปฏิบตั ิ
ดังนี้
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
(1)
(2)
(3)
(4)

ปลูกฝั งจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อ สัง คมและสิง่ แวดล้อ มให้เ กิดขึ้นในหมู่พ นักงานทุ กระดับ
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
อานวยประโยชน์ต่อสังคมทุกระดับ ทัง้ ในระยะใกล้หรือไกล
ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน
ให้การสนับสนุ นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่น โดยคานึง ถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ทสี่ งั คมและชุมชนพึงจะได้รบั อย่างยั ่งยืน

หลักปฎิ บตั ิ ที่ 3. เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี แต่การบริหารจัดการของบริษทั นัน้ กฎหมาย
กาหนดให้เป็ นอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีท่ จี่ ะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และแต่งตัง้ คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาต่างๆ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ และความสามารถที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั เป็ นบุคคลทีม่ ภี าวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์ และมีความเป็ นในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และ
ผู้ถือ หุ้น โดยรวม เสีย สละเวลาและความพยายามอย่ างเต็ม ที่ใ นการปฎิบตั ิหน้ าที่ต ามความรับผิดชอบ โดยองค์ประกอบ
คุณสมบัติ และการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั เป็ นดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3
คน ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 คน
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(2) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 หากแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งนี้จะได้รบั การเลือกตัง้ ให้กลับเข้ามา
รับตาแหน่งอีกก็ได้
(3) บริษทั ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษทั ประกอบด้วยบุคคลผูม้ คี วามรูด้ า้ นบัญชี การเงิน และ
ธุรกิจแขนงอื่นอย่างหลากหลายหลายแขนงเป็ นอย่างดี เหมาะสมต่อการปกป้ องผลประโยชน์ ของผูถ้ ือหุ้น และ
อื่นๆ นอกจากนี้ยงั ครอบคลุ ม คุณสมบัติที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไ ทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) บริษ ัท ได้แ บ่ง แยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษ ัท กับผูบ้ ริห ารอย่ างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษทั ทาหน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย
ในขณะที่ผบู้ ริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ดังนัน้ ประธาน
กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้ สองตาแหน่ งต้องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ได้บคุ คลทีม่ คี วามเหมาะสมทีส่ ุด ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ไม่มอี านาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมติที่สาคัญ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั หรือที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้ กรรมการบริษทั จะไม่สามารถอนุ มตั ริ ายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่ม ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่ นได้เสียในการทารายการนัน้
(5) กรรมการบริษทั ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด
รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจ การที่ม ี
มหาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามที่ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กาหนด
(6) การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ต้องมีความโปร่งใสและมีความชัดเจนโดยต้องผ่านกระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทนมีหน้าทีพ่ จิ ารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชือ่ บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็ นกรรมการบริษทั พร้อม
ประวัติอย่างเพียงพอสาหรับการตัดสินใจ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ตามข้อบังคับของบริษทั ต่อไป
สาหรับการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ออกก่อนครบกาหนดวาระให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เป็ นผูแ้ ต่งตัง้
(7) มีการเปิ ดเผยประวัตแิ ละข้อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษทั ทุกคน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี
(แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดและเว็บไซต์ข อง
บริษทั ตลอดจนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) และ ก.ล.ต. (แบบ 35-E1) ทุกครัง้ ที่ม ีการ
เปลีย่ นแปลงกรรมการ
ทัง้ นี้ บริษทั มีเลขานุ การบริษทั ซึ่งทาหน้าที่ให้การสนับสนุ นงานของคณะกรรมการบริษทั ในด้านที่เกีย่ วข้องกับ
กฎระเบียบ จัดการเรือ่ งการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง และการประชุมผูถ้ อื หุ้น
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี รวมทัง้ การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด
ประชุมผูถ้ ือหุ้น รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมทัง้ เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริห าร
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งจัดทาโดย
กรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
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วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษทั
(1)
(2)

(3)

กรรมการเฉพาะเรือ่ งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
การแต่งตัง้ และการพ้นตาแหน่งของกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตใิ นข้อบังคับของบริษทั ฯ โดย
กรรมการบริษทั ฯ มีวาระการดารงตาแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด ที่
กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้
การดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั อื่นของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั สามารถอุทิศเวลาในการ
กากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การ ไม่
ควรดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน เกิน 3 แห่ง และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารไม่ควรดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 แห่ง

บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์
ตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ ของบริษทั
บนพื้นฐานของหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนดใน
พระราชบัญญัติบริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกีย่ วข้องกับต าแหน่ งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่ งกรรมการว่ างลง
เพราะเหตุอ่นื นอกจากการออกตามวาระ
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อ บัง คับ และ/หรือ ระเบียบที่เกีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ หรือเสนอต่ อ ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ต่อไป
พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั ได้
แต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ
มอบอานาจเพื่อให้บุคคลดัง กล่ าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอานาจนัน้ ๆ ได้
จัดการให้บริษทั มีเลขานุการบริษทั เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั งิ านต่างๆ
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
พิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั เว้นแต่ในกรณี
ทีร่ ายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุมตั ิ
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์
พิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เว้นแต่ในกรณีทรี่ ายการดังกล่าวจะต้องได้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุ มตั ิดงั กล่าวให้เป็ นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดหลักทรัพย์
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(9)

(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

(15)
(16)
(17)

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมือ่ เห็นได้วา่ บริษทั มีกาไร
พอสมควรทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ คราวต่อไป
มีหน้าทีก่ าหนดวิสยั ทัศน์ นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษทั กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจ าปี
และกากับควบคุม ดูแลให้ฝ่ ายบริห ารดาเนิน การให้เ ป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่ างมีประสิท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลเพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ และการเติบโตอย่างยั ่งยืน
รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ใิ นการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งานของบริษทั ให้คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายที่
เกีย่ วข้องโดยจัดทาเป็ นคูม่ อื อานาจดาเนินการ และให้มกี ารทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
จัดให้มกี ารทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั และลงลายมือชือ่ เพื่อรับรอง งบ
การเงินดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ดูแลการจัดทารายงานประจาปี แบบ 56-1 ทีส่ ามารถสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงานทีด่ พี อ และสนับสนุนให้จดั ทาคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิน
ทุกไตรมาส
ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อ
นาเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่
เหมาะสม
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบั รายงาน
ของผู้ส อบบัญ ชีไ ว้ใ นรายงานประจ าปี และครอบคลุ ม ในเรื่อ งส าคัญ ๆ ตามนโยบายข้อ พึง ปฏิ บ ัติ ที่ ดี
สาหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แต่งตัง้ และกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎบัตรที่
กาหนดไว้
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
โดยรวม
คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคลของกรรมการ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
ดาเนินการให้บริษทั นาระบบงานบัญชีทเี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้ จัดให้ม ี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
จัดให้มนี โยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชือ่ มั ่นได้วา่ บริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วน
เกีย่ วข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม
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ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั สามารถอนุมตั ริ ายการที่
ตนหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุ น ) อาจมีส่ว นได้เ สีย หรือ อาจได้ร บั ประโยชน์ ใ นลักษณะใด ๆ หรือ อาจมีความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ของบริษทั ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทที่ ี่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้

บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ประธานกรรมการบริษทั ฯ จะต้องสนับสนุ นการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการแต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานปกติประจาวันของบริษทั ฯ
กากับดูแลการทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
กาหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการประชุม
มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบตั ติ ามขอบเขตอานาจหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ตามกฎหมายและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง

การประชุมคณะกรรมการบริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในภารกิจสาคัญของคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีจ่ ะตัดสินใจ กาหนดทิศทาง
และกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบ โดยมีแนวทางดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ไม่น้อยกว่า 6 ครังต่
้ อปี
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มกี ารประชุมทุกเดือน การประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลย
พินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครัง้ นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสยั ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่าน
ทราบเป็ น การล่ ว งหน้ า เลขานุ การคณะกรรมการจะต้อ งจัดส่ง หนัง สือ เชิญ ประชุม แก่กรรมการทุ กท่ าน
เพื่อให้ทราบถึง วันเวลาสถานทีแ่ ละวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็ นผู้
รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และ
เอกสารดังกล่าวต้องให้ขอ้ มูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุมซึ่งต้อง
มีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบรูณ์ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธาน
คณะกรรมการบริษทั ลงนาม และจะต้องจัดให้มรี ะบบการจัดเก็บทีด่ ี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี
(2) คณะกรรมการบริษทั กาหนดองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดรวมถึงคณะกรรมการอิสระ
(3) กรรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรือ่ งนัน้
(4) การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานในที่ประชุมเป็ นกรรมการที่มสี ทิ ธิออกเสียงและให้
ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้างมากเป็ นสาคัญ ในกรณีทคี่ ะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม ออก
เสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษทั คนอื่นๆ ที่มไิ ด้ลงมติ
เห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
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(5)
(6)
(7)
(8)

บริษ ัท จะจัดให้ม ีการประชุม คณะกรรมการตามความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่แ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครังต่
้ อปี
บริษทั จะให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่มกี ารประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการรับทราบการดาเนินงานของบริษทั และทาการกากับดูแลควบคุมได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
ผูบ้ ริหารระดับสูงควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผูท้ ี่เกีย่ วข้องกับเรื่องที่
เสนอโดยตรง
ประธานกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นกรรมการอิสระ ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดใี นการเสนอวาระ จะต้องมี
ประธานกรรมการอิสระท่านอื่นเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อเป็ นการถ่วงดุล

กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่กจิ การ และกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั และมีจานวนไม่เกินกึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด

กรรมการอิ สระ (สาหรับบริษทั มหาชนจากัดหรือกรณี ที่ทางการกาหนดให้มี)
กรรมการอิสระ เป็ นกลไกทีส่ าคัญประการหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจต่างๆ ของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็ นไปโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ มิใช่เพียงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เ กีย่ วข้อ งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคย
เป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เ ป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษ ัท
หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีล ักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่อสานักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรค
หนึ่ ง รวมถึ ง การท ารายการทางการค้า ที่ ก ระท าเป็ นปกติ เ พื่ อ ปร ะกอบกิจ การ การเช่ า หรือ ให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กยู้ ืม ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์ อ่นื ทานองเดีย วกัน
ซึ่งเป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ที่ม ี
ตัวตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยี่สบิ ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาด
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(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั
รวมภาระหนี้ทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี กอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ี
อานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญ ชี
ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษ ัท สัง กัดอยู่ เว้น แต่ จ ะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดัง กล่าวมาแล้ว ไม่น้ อ ยกว่าสองปี ก่อ นวัน ที่ย่นื คาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่ม ีส่วนร่ว มบริห ารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั กรรมการ
อิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ในกรณีที่บุคคลที่ผขู้ ออนุ ญ าตแต่งตัง้ ให้ ด ารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมู ล
ค่าที่กาหนดตามวรรคข้อ 4. หรือ ข้อ 6. ให้บริษ ัท จัดให้ม ีความเห็น คณะกรรมการบริษ ัท ที่แ สดงว่า ได้
พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ละ
การให้ความเห็น ที่เ ป็ น อิส ระ และจัดให้ม ีการเปิ ดเผยข้อ มูลต่อ ไปนี้ ใ นหนัง สือ นัดประชุม ผูถ้ ือ หุ้น ในวาระ
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุร กิจหรือ การให้บริการทางวิช าชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไ ม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ
อิสระ
ให้คณะกรรมการอิสระมีวาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้ การกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระไม่ เกิน 9 ปี นับ
จากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งต่อไป
คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว ทัง้ นี้ นอกจากการพ้นตาแหน่งตาม
วาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการอิสระจะพ้นจากตาแหน่งเมือ่
o ตาย
o ลาออก
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(11)

(12)

o ขาดคุณสมบัติการเป็ น กรรมการอิส ระตามกฎบัต ร หรือ ตามหลักเกณฑ์ข องตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
o พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
o ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั ลงมติให้พน้ จากตาแหน่ง
o ศาลมีคาสั ่งให้ออก
กรรมการอิสระคนใดจะลาออกจากต าแหน่ ง ให้ย่นื ใบลาออกต่ อประธานกรรมการบริษทั โดยควรแจ้ง เป็ น
หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยบริษทั จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส าเนาหนัง สือ
ลาออกให้ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในกรณี ที่ ก รรมการอิ ส ระพ้ น จากต าแหน่ ง ทัง้ คณะ ให้
คณะกรรมการอิ ส ระที่ พ้ น จากต าแหน่ ง ต้ อ งรัก ษาการในต าแหน่ ง เพื่ อ ด าเนิ น การต่ อ ไปก่ อ นจนกว่ า
คณะกรรมการอิสระชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีทตี่ าแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการอิสระแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการอิสระมีจานวน
ครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการอิสระแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่
ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึง่ ตนแทน.

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
เพื่อให้มกี ารพิจารณากลั ่นกรองการดาเนินงานทีส่ าคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงจัดตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งขึน้ รวม 3 คณะ โดยได้มอบหมายภาระหน้าทีใ่ นการ
พิจารณากลั ่นกรองการดาเนินงานทีส่ าคัญเป็ นการเฉพาะเรือ่ ง ด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพเพื่อนาเสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ พร้อมทัง้ กาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งแต่ละคณะเป็ นลายลักษณ์
อักษร และเปิ ดเผยรายงานผลการปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งทุกคณะไว้ในรายงานประจาปี โครงสร้างของ
คณะกรรมการ เป็ นดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรูด้ า้ นบัญชี
/ การเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง ต้ อ งมีคุณ สมบัติ และขอบเขตการดาเนิ น งานตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อทาหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั ฯ มีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินทีเ่ ชือ่ ถือได้ม ีการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งที่เพียงพอและมีประสิทธิผล มีการคัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชีที่มคี วามเป็ น
อิสระ และมีการพิจารณาการปฎิบตั แิ ละการเปิ ดเผยรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน

•

•

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึง่ หนึ่งต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทาหน้าทีค่ ดั เลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอรายชื่อเป็ น
กรรมการรายใหม่อย่างมีหลักเกณฑ์และมีความโปร่งใส โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และคุณสมบัตเิ ฉพาะด้านที่
จ าเป็ น และสอดคล้อ งกับกลยุ ท ธ์ การดาเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษ ัท ฯ เพื่อ ให้เ กิดความสมดุล ในสาขาต่ างๆ และเป็ น
ประโยชน์ สูงสุด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ / หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิตาม
กรณี
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•

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทาหน้าที่กาหนด
นโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริห ารความเสี่ย งต่ างๆ ที่เ กี่ย วกับการดาเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษ ัท ฯ อย่ าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ ยง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ การติดตามและประเมินผลการปฎิบตั ิต ามกรอบการบริห ารความเสี่ย ง
เพื่อให้ม ั ่นใจว่ามีการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษทั สามารถดาเนินไปได้อย่ างมีประสิทธิภาพบริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี ณะจัดการ อัน
ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหาร ในการพิจารณาการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทาธุรกรรมการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อเปิ ด
บัญชี การกูย้ ืม จานา จานอง ค้าประกัน หรือการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย จดทะเบียนกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ เพื่อการทาธุ รกรรม
ตามปกติของบริษทั ภายใต้อานาจวงเงินตามที่ได้กาหนดไว้ในคู่มอื การปฏิบตั งิ านเรือ่ งอานาจดาเนินการของบริษทั ทัง้ นี้ การ
กระท าดัง กล่ าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อ กาหนดต่ างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกีย่ วข้อง เพื่อให้การปฎิบตั ิงานเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนี้
(1) จัดทาและนาเสนอนโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจาปี กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ
ประจาปี และอานาจบริหารต่างๆ ของบริษทั เพื่อขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั รับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ของบริษทั ให้เป็ นไปตามทิศทาง เป้ าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษทั
(2) รับผิดชอบการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ ี่เกีย่ วข้อง วางโครงสร้างองค์ก ร
และกาหนดตาแหน่ งหน้าที่ของบริษทั รวมทัง้ ปรับปรุงแก้ไข เมื่อดาเนินการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั ทราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
(3) มีอานาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดาเนินงานต่างๆ การกูย้ มื หรือการ
ขอสินเชือ่ ใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กยู้ มื เงิน ตลอดจนการเข้าเป็ นผูค้ ้าประกัน เพื่อการทาธุรกรรมตามปกติ
ของบริษทั และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ภายในวงเงินที่กาหนด ทัง้ นี้
การกระทาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
(4) กาหนดโครงสร้างองค์กรและอานาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การ
โยกย้ายการฝึ กอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษ ัท ที่เ ป็ น คณะผู้บริห าร หรือ ผู้บริห ารระดับสูง โดย
มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั เป็ นผูม้ อี านาจแทนบริษทั ทีจ่ ะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
(5) กากับดูแลและอนุ มตั ิเรื่องที่เกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั และอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้ บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการ
บริหารสามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขอานาจนัน้ ๆ ได้
(6) มีอ านาจแต่ งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่ างๆ ที่จ าเป็ น ต่ อ การดาเนิ น การของบริษ ัท หรือ เพื่อ ให้เป็ น ไปตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
(7) กากับและติดตามผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั และรายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ให้แก่กรรมการบริษทั รับทราบเป็ นประจาทุกเดือน
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(8)

พิจารณาสอบทานและอนุมตั ริ ายการเกีย่ วกับการลงทุนและจาหน่ายทรัพย์สนิ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน
และการบริหารเงิน การบริหารงานทั ่วไป และรายการอื่นใดที่เกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ภายในขอบเขตอานาจที่
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
(9) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอานาจช่วงให้ผบู้ ริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจในการดาเนินการในเรื่องใด
เรือ่ งหนึ่งหรือหลายเรือ่ งตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้การอนุมตั ริ ายการของคณะกรรมการ
บริหาร และหรือการมอบอานาจช่วงต้องไม่เป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือรายการทีค่ ณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามทีก่ าหนดในข้อบังคับของบริษทั และตามที่
กาหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และหน่วยงานกากับดูแล
(10) รายงานผลการปฏิบตั งิ านทีส่ าคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
ในวาระการรายงานของประธานกรรมการบริหาร
(11) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็ นประจาทุกปี ซึ่งอาจทาพร้อมกับ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
(12) ดาเนินการอื่น ๆ ใด หรือ ตามอานาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมายหน้ าที่ใ ห้เ ป็ น
คราวๆ ไป
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี ักษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุ มตั ริ ายการ
ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีสว่ นได้
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใดกับบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะ
การดาเนินธุรกรรมที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษทั ได้พิจ ารณาอนุ มตั ิไว้ ซึ่งเป็ นไปตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ข้อบังคับบริษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการเลือ ก และแต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่ง เป็ นผู้บริห ารสูง สุด และเลขานุ การ
คณะกรรมการ โดยให้เรียกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะ
เป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ที่ปฎิบตั ิหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกเหนือจากที่ได้รบั ในฐานะเป็ นกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษทั โดยประธานเจ้าหน้าที่บริห าร
จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละรับผิดชอบต่อการดาเนินงานของบริษทั ทัง้ ด้วยตนเอง หรือตามทีค่ ณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้อง
บริหารบริษทั ตามแผนงาน หรืองบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ ือหุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างดีทสี่ ดุ รวมทัง้ การคานึงถึงความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อ
องค์กร
ทัง้ นี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถอนุ มตั ิร ายการที่ตนหรือ บุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใ น
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย
หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ได้

เลขานุการบริษทั
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้อง
จัดให้มเี ลขานุ การบริษทั เพื่อปฎิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของบริษทั ได้แก่ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รายงานประจาปี และเก็บรักษารายงาน
การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร ดาเนินการเกีย่ วกับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
285 | รายงานประจาปี 2564 (56 -1 One Report)

เอกสารแนบ 4
นอกจากนี้ยงั ต้องเป็ นผูม้ คี วามรอบรูแ้ ละเข้าใจในธุรกิจของบริษทั กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจ การที่ดแี ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั เลขานุ การบริษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด อีกทัง้ ให้การสนับสนุ น
งานของคณะกรรมการบริษทั ในด้านที่เกีย่ วข้องกับ กฎระเบียบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั สามารถปฏิบตั ิห น้าที่ไ ด้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อบริษทั รวมถึงให้คาแนะนาด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกาหนดต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผู้บริหาร
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร เพื่อให้มคี วามเหมาะสม
โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ทใี่ ช้อยู่ในปั จจุบนั เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อื่นที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษทั และกาหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มคี วาม
เป็ นธรรม และเป็ นการตอบแทนบุคคลทีช่ ว่ ยให้งานของบริษทั ประสบผลสาเร็จ
ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจา ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน และ
ค่าเบี้ยประชุม โดยคานึงถึงแนวปฏิบตั ิที่อุตสาหกรรมเดีย วกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุร กิจ ของ
บริษทั และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ และผูบ้ ริหารทีบ่ ริษทั ต้องการ
พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของผูบ้ ริหารเป็ นประจาทุกปี ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
โดยผูท้ ที่ าการประเมินดังกล่าวนัน้ จะต้องไม่เป็ นผูบ้ ริหารหรือตัวผูถ้ ูกประเมิน
กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พจิ ารณาไว้ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ส่วนของกรรมการ ให้
คณะกรรมการบริษทั นาเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มกี ารเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนั กงาน
โดยยึดหลักให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพได้อย่างแท้จริง

หลักปฎิ บตั ิ ที่ 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดังสูงสุด
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รวมถึงเลขานุการบริษทั เพื่อเป็ นกลไกสาคัญประการหนึ่งของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และเพื่อให้แน่ ใจว่าการตัดสินใจต่างๆ
จะเป็ นไปโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
ภาวะผูน้ าและความเป็ นอิ สระของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบทีส่ าคัญในการกาหนดอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงกาหนดหน้าทีแ่ ละความความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาและให้ความเห็นได้ตามขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบได้
อย่างถูกต้อง
โดยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจะต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มคี วามรู้ ทักษะและความ
เชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย และมีภาวะผูน้ า ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับ โดยคณะกรรมการบริษทั จะมีสว่ นร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
286 | รายงานประจาปี 2564 (56 -1 One Report)

เอกสารแนบ 4
กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อประโยชน์ ในการติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯอย่างใกล้ช ิด
รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีห่ ลักในการกาหนดวิสยั ทัศน์ นโยบายโดยรวม ตลอดจนกลยุทธ์สาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ด้วยความรูค้ วามสามารถและความสุจริตรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุน้ รวมถึงการควบคุมกากับฝ่ ายบริหารจัดการของบริษทั ให้ดาเนินการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
ตามข้อบังคับของกฎหมายและข้อกาหนดขององค์กรกากับต่างๆ อีกทัง้ ให้ความความรูส้ อดคล้องกับหลักเกณฑ์การกากับกูแล
กิจ การที่ดี และคณะกรรมการบริษ ัท ต้อ งดาเนิ น การให้ บริษ ัท มีร ะบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภา ยในที่ ม ี
ประสิทธิภาพ

การประเมิ นผลการปฎิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษ ัท ฯ จะต้อ งมีการประเมิน ผลการปฎิบ ตั ิง านประจ าปี ข องตนเองทัง้ คณะ และประเมิน ตนเอง
รายบุคคล เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหา
และอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี ทผี่ า่ นมา และเป็ นโอกาสทีจ่ ะพิจารณาเรือ่ งการอุทศิ เวลาในการปฎิบตั หิ น้าที่ อีกทัง้ ยังช่วย
ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ต้องจัดให้มกี ารปะเมินผลปฎิบตั ิงานประจาปี ของตนเองและทัง้ คณะ
โดยผลการประเมินการปฎิบตั ิง านประจาปี ของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องดังกล่าว จะนาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฎิบตั งิ านของคณะกรรมการ
เพื่อกาหนดบรรทัดฐานทีจ่ ะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฎิบตั งิ านอย่างมีหลักเกณฑ์ และเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มกี ารอบรมและให้ความรูแ้ ก่กรรมการผูเ้ กีย่ วข้องในระบบกากับดู แลกิจการของ
บริษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหาร ตลอดจนผูบ้ ริหารของ
บริษ ัท ฯ เพื่อ ให้การปฏิบตั ิงานมีการพัฒ นาอย่ างต่ อเนื่ อง หากมีการเปลี่ย นแปลงกรรมการ บริษ ัท ฯจะจัดให้มกี ารแนะนา
แนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบตั หิ น้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะทาการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินทีไ่ ด้จะถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าที่ และนาไปใช้เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการต่อไป
แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องดาเนินการเพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่า บริษทั ฯ มีระบบการคัดสรรพนักงานทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบใน
ตาแหน่ งงานบริหารที่สาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็ นไปตามกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หลักปฏิ บตั ิ ที่ 5. ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ
1. การมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้กรรมการบริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงาน บริษทั แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุร กิจที่แข่งขัน กับ บริษทั หลีกเลี่ยงการท า
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รายการที่เกีย่ วโยงกับตนเองที่อ าจก่อให้เ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั บริษทั หรือในกรณีที่จาเป็ นต้อ งทารายการ
เช่น นัน้ คณะกรรมการ บริษ ัท จะดูแ ลให้การท ารายการนัน้ มีความโปร่ง ใส เที่ย งธรรม เสมอเหมือ นการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีม่ สี ว่ นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
ในกรณีที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เ กีย่ วโยงกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย คณะกรรมการ
บริษทั จะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียนอย่าง
เคร่งครัด
บริษทั ถือเป็ นนโยบายสาคัญทีจ่ ะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน จึงกาหนดเป็ น ข้อ ปฏิบตั ิส าหรับกรรมการผู้บริห าร และพนักงานของบริษ ัท
ดังต่อไปนี้
แนวทางปฎิ บตั ิ ที่ดี
(1) หลีกเลีย่ งการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเอง ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
(2) ในกรณีที่จาเป็ นต้องทารายการเช่นนัน้ เพื่อ ประโยชน์ ข อง บริษทั ให้ทารายการนัน้ เสมือ นการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ทัง้ นี้ กรรมการ ผู้บริห าร หรือ พนักงานที่ม ีส่ว นได้เสียในรายการนัน้ จะต้อ งไม่ม ีส่ ว นในการ
พิจารณาอนุมตั ิ
(3) ในกรณีทเี่ ข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกีย่ ว
โยงกันของบริษทั จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
(4) ในกรณีทกี่ รรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีสว่ นร่วม หรือ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใด ๆ
ซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั จะต้องแจ้งให้ผบู้ ริหารสูงสุดทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(5) กรณีทกี่ รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานไปเป็ นกรรมการ หรือทีป่ รึกษาในบริษทั หรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ การ
ไปดารงตาแหน่งนัน้ จะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของ บริษทั และการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรงในบริษทั
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั กาหนดให้เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่อสาร เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริม การดาเนิ นธุร กิจ และ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน ฉะนัน้ จึงเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษทั ทุกคนทีจ่ ะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสือ่ สารภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมาย คาสั ่ง บริษทั และตามมาตรฐานทีบ่ ริษทั กาหนด และบริษทั ได้จดั ให้มกี ารบริหารความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึง่ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ทัง้ นี้ พนักงานบริษทั ทุกคนมีหน้าที่ และข้อปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
(1) มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการป้ องกัน และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบริษทั ที่อยู่ ในความครอบครอง หรือหน้าที่
รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วามสาคัญทางธุรกิจ
ต่อผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง
(2) มีวนิ ยั ในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สอ่ื สารของบริษทั ไม่ให้สง่ ผลกระทบในแง่ลบต่อบริษทั และผู้อ่นื เช่น
ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อชือ่ เสียง และทรัพย์สนิ รบกวน หรือ
ก่อความราคาญต่อการทางานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์
เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงทีไ่ ม่เหมาะสมรวมทัง้ ไม่นาไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว หรือการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย
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(3) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ซอฟท์แวร์ หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื
(4) ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลทีส่ าคัญทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ ไม่แลกเปลี่ยน
ข้อมูลทีส่ าคัญทางธุรกิจกับ Website ทีไ่ ม่มกี ารป้ องกันความปลอดภัยของข้อมูล
(5) กรณีที่พนักงานขออนุ ญาตให้ผปู้ ฏิบตั ิงานสมทบ ซึ่งเป็ นพนักงานของผูร้ บั จ้างของบริษทั เข้าใช้ระบบสารสนเทศ
ของบริษทั ได้นนั ้ พนักงานผูข้ ออนุญาตต้องควบคุมการใช้งานของผูป้ ฏิบตั งิ านสมทบ และต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั
(6) บริษทั จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อ
สงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางทีไ่ ม่เหมาะสม หรือมีเหตุอนั ควร เพื่อป้ องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ของบริษทั
(7) หากบริษ ัท พบว่า พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่ างเป็ นธรรมปรากฏว่าเป็ น จริง จะได้ร บั การ
พิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
บริษทั มีนโยบายในกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ให้มคี วามเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของบริษทั เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุร กิจและพัฒนาการดาเนินงานของบริษทั การบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษทั ได้ โดยมีการจัดทานโยบายดังนี้
(1) นโยบายในการจัดสรรและการบริหารด้านทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) นโยบายการบริห ารความเสีย่ งขององค์กรที่ร วมถึงการบริห ารและการจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย
(3) นโยบายและมาตราการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิ บตั ิ ที่ 6. ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ที่ เหมาะสม
การบริ หารความเสี่ยง
(1) คณะกรรมการบริษทั มุง่ มั ่นและตัง้ ใจทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิม่ และความมั ่นคงให้แก่กจิ การอย่างยั ่งยืน โดยสอดคล้อง
กับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จดังกล่าว จึงได้จดั ให้มคี ณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งในระดับคณะกรรมการบริษทั และกกาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้
จัดให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งที่สาคัญ
ต่างๆ ของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
(2) คณะกรรมการบริษ ัท สอบทานให้ม ีการปฎิบ ตั ิต ามกรอบการบริห ารความเสี่ย งทั ่วทัง้ องค์ กร พร้อ มทัง้ ให้
คาแนะนาในการบริหารความเสีย่ งทีส่ าคัญ สอบทานการรายงานการบริหารความเสีย่ ง และติดตามความเสีย่ งที่
สาคัญ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ามีการจัดการความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
ระบบการควบคุมภายใน
(1) คณะกรรมการบริษทั / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง : ต้องสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน / การบริหารความเสีย่ ง และรายผลการสอบทานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
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(2) ผู้บริห ารระดับสูง : ต้อ งจัดระบบควบคุม ภายในและการบริห ารความเสี่ยงของบริษ ัท รวมถึง การปลูกฝั งให้
พนักงานมีวนิ ยั มีความรูค้ วามเข้าใจมีทศั คติทดี่ ี และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและควบคุมภายใน
(3) ผูบ้ ริหารระดับกลาง : ต้องจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีร่ บั ผิดชอบ
มีการประเมินผล ปรับปรุงสอบทาน และปฎิบตั ติ ามระบบทีว่ างไว้
(4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน:
• ต้องรับผิดชอบการสอบทาน การประเมินการควบคุมภายในสนับสนุ นกระบวนการกากับดูแลกิจการทีด่ ี การ
ควบคุมและการบริหารความเสีย่ ง
• ต้องเสนอแนะมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และการดาเนินการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่หน่ วยงานต่ างๆ ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์สภาพแวดล้อม และปั จจัยความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
(5) พนักงานทุกระดับ: ต้องปฎิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั ่ง และระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ การบริหาร
ความเสีย่ งทีต่ วั เองรับผิดชอบของบริษทั
(6) จัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีในทุกๆ ด้าน ทีค่ รอบคลุมถึงการประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันที่
อาจเกิดขึ้นต่อบริษทั และจัดทากรอบการควบคุม ภายในขององค์กร ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ครอบคลุ มเรื่อ งกา ร
ประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันในระดับกระบวนการ (Process Level) และกาหนดให้มกี ระบวนการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั เป็ นประจา เพื่อให้ความมั ่นใจว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
ความถูกต้องของการบันทึกรายการทางบัญชี / การเงิ น
(1) การบัน ทึกรายการทางธุร กิจทุกอย่างของบริษ ัทจะต้อ งถู กต้อ งครบถ้ว น และสามารถตรวจสอบได้โ ดยไม่ม ี
ข้อจากัดหรือข้อยกเว้นในลักษณะใด
(2) การลงรายการบัญชี และการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็ นไปตามความเป็ นจริง ไม่มกี ารบิดเบือนหรือสร้างรายการ
เท็จ ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
(3) บุคลากรทุกระดับต้องดาเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด และคาสั ่งต่าง ๆ
ของบริษทั รวมทัง้ มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วนและให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผทู้ ี่มหี น้า ที่เกีย่ วข้องกับการบันทึก การจัดทา และการประเมิน
รายงานทางการบัญชีและการเงิน สามารถบันทึก และจัดทารายงานทางการบัญชี และการเงินทุกประเภทของ
บริษทั ลงในระบบบัญชีของบริษทั โดยมีรายละเอียดทีถ่ ูกต้อง และครบถ้วน
รายงานทางการบัญชีและการเงิ น
(1) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทาการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็ น ข้อมูลรายการทางธุรกิจที่
เกีย่ วกับการบัญชี และการเงิน หรือข้อมูลรายการทางด้านปฏิบตั กิ าร
(2) พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางบัญชีและการเงิน เป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
(3) พนักงานทุกคนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดาเนินการ จัดเตรียม และ/หรือให้ขอ้ มูล รายการทางธุรกิจ
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การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
(1) บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ระเบียบ ข้อกาหนด และคาสั ่ง เพื่อให้การจัดทาบัญชี
และบันทึกทางการเงินของบริษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
(2) บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และความซื่อตรง ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล โดย
ความซื่อตรงดังกล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกีย่ วกับกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือผิดจริยธรรมด้วย
รายงานของคณะกรรมการ
(1)
คณะกรรมการตรวจสอบ จะทาหน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผอู้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
และผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงิน (รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ทีป่ รากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าว
จัดท าขึ้น ตามมาตรฐานการบัญ ชีรบั รองและตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญชีรบั อนุ ญาต รวมทัง้ จะดาเนิ น การ
เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน บนพื้นฐานของข้ อเท็จจริงอย่าง
ครบถ้วน และสม่าเสมอ
(2) คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้บุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการจัดท าและเปิ ดเผยข้อ มูลมีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจานวนเพียงพอ และจะดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ
ให้สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอแก่สาธารณะ
การดูแลฐานะทางการเงิ นของกิ จการ
(1) คณะกรรมการบริษทั จะกากับให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ ทาให้คณธกรรมการสามารถรับทราบฐานะทางการเงินของกิจการ
ตลอดเวลาและสามารถแก้ปัญหาได้แต่เนิ่นๆหากเริม่ มีสญ
ั ญาณบ่งชีเ้ รื่องปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการชาระหนี้
(2) การอนุ ม ตั ิท ารายการใดๆหรือ การเสนอความเห็น ให้ที่ ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น อนุ ม ตั ินัน้ จะผ่านการพิจ ารณา
กลั ่นกรองว่าการท ารายการดัง กล่าวจะไม่กระทบต่อ ความต่อเนื่องในการดาเนิ นกิจ การ สภาพคล่องทาง
การเงิน หรือความสามารถในการชาระหนี้ หากบริษทั ประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มทีจ่ ะประสบ
ปั ญหา คณะกรรมการจะทาการติดตามอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั มีแผนการที่จะแก้ไขปั ญหาของ
กิจการ หรือมีกลไกอื่นทีจ่ ะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้อย่างสมเหตุส มผล โดยคานึงถึงสิทธิของผูม้ ี
ส่วนได้เสียเป็ นหลัก และให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย

หลักปฏิ บตั ิ ที่ 7. รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นการเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปรงใส
บริษทั ตระหนักดีถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามถูกต้องครบถ้วน และโปร่ง ใส ทัง้ รายงานข้อมูลทาง
การเงิน และข้อ มูล ทั ่วไป ตามหลักเกณฑ์ข องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นทีส่ าคัญที่มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ซึง่ ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั โดยบริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน และ
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สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษทั คือ www.mitsibleasing.com
ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั ้ บริษทั ยังไม่ได้มกี ารจัดตัง้ หน่ วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในเบือ้ งต้น บริษทั
ได้มอบหมายให้ เลขานุการฝ่ ายบริหาร ทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจาปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทั ่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือ
ปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบ
ทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อ มูลส าคัญอย่ างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
รายงานทางการบัญชีและการเงิ น
(1) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทาการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็ น ข้อมูลรายการทาง
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการบัญชี และการเงิน หรือข้อมูลรายการทางด้านปฏิบตั กิ าร
(2) พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางบัญ ชีและการเงิน เป็ นความรับผิด ชอบ
ร่วมกันของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
(3) พนักงานทุกคนมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดาเนินการ จัดเตรียม และ/หรือให้ขอ้ มูล รายการทางธุรกิจ การ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
(4) บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ระเบียบ ข้อกาหนด และคาสั ่ง เพื่อให้การจัดทา
บัญชีและบันทึกทางการเงินของบริษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
(5) บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื่อ สัตย์ ปราศจากอคติ และความซื่อตรง ในการจัดเก็บ บัน ทึ ก
ข้อมูล โดยความซื่อตรงดังกล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกีย่ วกับกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือผิดจริยธรรม
ด้วย
ทัง้ นี้ บริษทั จะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็ นความลับและจากัดกลุ่มผูร้ บั ทราบข้อมูล โดย
เปิ ดเผยเฉพาะผูท้ เี่ กีย่ วข้องเท่านัน้ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างไรก็ต าม
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่ จะเปิ ดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ หากปรากฎว่ามีผใู้ ดกลั ่นแกล้ง
หรือปฏิบตั ไิ ม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษทั จะลงโทษผูน้ นั ้ ในขันเด็
้ ดขาด

หลักปฏิ บตั ิ ที่ 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ อื หุ้น
สิ ทธิ ของผูถ้ อื หุ้น
บริษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพ้นื ฐานต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของเจ้าของบริษทั และในฐานะนักลงทุน
ในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ สิทธิใน
การที่จะได้รบั ส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษทั สิทธิ ต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่ว ม
ตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การ
อนุมตั ธิ ุรกรรมทีส่ าคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพ้นื ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ยังได้ดาเนินการในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ ป็ นการอานวยความสะดวกในการ
ใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
(1) บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิน้ สุดรอบบัญชีในแต่ละ
ปี พร้อมทัง้ จัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้า 7
วัน ก่อนถึงวันประชุม ส่วนกรณีวาระสาคัญนัน้ ต้องให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้า 14 วัน ก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้
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(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

ผูถ้ อื หุน้ มีระยะเวลาในการพิจารณา เช่น กรณีมวี าระเสนอผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ิรายการสาคัญ ได้แก่ การเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจ ากัด (PP) ในราคาต่ า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้กบั กรรมการและ
พนักงาน (ESOP) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษทั การทารายการที่เกีย่ วโยงกัน การได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทมี่ นี ยั สาคัญ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ เป็ นต้น และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัด
ประชุมล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนทีจ่ ะถึงวันประชุม
บริษทั ฯจะเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ อย่างน้อย 28 วัน
พร้อ มทัง้ ชี้แจงสิทธิของผูถ้ ือหุ้น ในการเข้าประชุม และสิท ธิออกเสียงลงมติข องผู้ถือ หุ้น ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัด
ประชุม
ก่อนการประชุมบริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรสของเลขานุการบริษทั ได้แก่sec_com@mitsibleasing.com
บริษทั มีนโยบายในการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะใช้สถานที่
ซึง่ สะดวกแก่การเดินทาง รวมถึงเลือกวันเวลาทีเ่ หมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
ในการประชุมบริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นตัง้ ข้อซักถาม ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุม ใน
ประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทัง้ นี้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องเข้า
ร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามและให้ขอ้ มูลรายละเอียดในทีป่ ระชุม
บริษทั จะให้ทาการเปิ ดเผยมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทาการถัดไปผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ แจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือหุ้นตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนั ทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม
คณะกรรมการจะส่งเสริมการนาเทคโนโลยี มาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ้น ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และการนับ
คะแนนเพื่อ แสดงผล เพื่อ ให้การดาเนิ น การประชุม สามารถท าได้ร วดเร็ว ถู กต้อ ง แม่น ย า รวมถึง การใช้
เทคโนโลยีดงั กล่าวเพื่อการรายงานข้อมูลให้แก่ผทู้ มี่ าประชุมได้รบั ทราบ
ประธานกรรมการบริษทั จะเป็ น ประธานที่ป ระชุมของผูถ้ ือหุ้นมีหน้ าที่ดูแลการประชุม ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ที่เกีย่ วข้อง และข้อบังคับของบริษทั จัดสรรเวลาสาหรับแต่ว าระการประชุม ที่กาหนดไว้ใ นหนัง สือ
ประชุมอย่างเหมาะสม

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั ฯ ได้กาหนดหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริห าร และพนักงาน เพื่อให้ผเู้ กีย่ วข้อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรมทัง้ การปฏิบตั ติ ่อบริษทั ฯ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทัง้ การกาหนดระบบติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจา
ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้มกี ารประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าว
(1) เป็ นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนื่องบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ
โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และการเจริญเติบโตอย่างยั ่นยืนและมั ่นคง
(2) ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อบังคับบริษทั ฯ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
(3) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังโดยไม่ฝักใฝ่ การเมือง และวางตัวเป็ นกลางอย่างเคร่ง ครัด
รวมทัง้ มีความเป็ นอิสระทัง้ ในด้านการตัดสินใจและการกระทา โดยไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับการปฎิบตั ิ
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(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

หน้าทีข่ องตนในภายหลัง
ให้อานาจผูใ้ นการดาเนินงานประจาวันของบริษทั ฯ อย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปชีน้ าการดาเนินงานดังกล่าวโดยไม่
มีเหตุผลสมควร
ไม่ควรมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เป็ นธุรกิจเกีย่ วข้องกับบริษทั หรือ ในกิจการที่มลี กั ษณะเป็ นการแข่งขันกัน
กับบริษทั ฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกรณีทกี่ รรมการบริษทั ฯ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั
ฯ มีสว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ให้รายงานการมีสว่ นได้เสียดังกล่าวตามทีก่ ฎหมายกาหนด
หลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่ าง
เต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ
ไม่แ สวงหาผลประโยชน์ อ ัน มิช อบจากการปฎิบ ตั ิง านให้แก่ต นเองและบุคคลที่เ กี่ย วข้อ ง ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม
ไม่กระทาการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั ่นทอนผลประโยชน์ ของบริษทั ฯ หรือเป็ นการเอื้อประโยชน์ ให้บุคคล
หรือนิตบิ คุ คลอื่น
มุ่งมั ่นที่จะป้ องกันและขจัดการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็ นเรื่องที่ต้องดาเนินการอย่าง
รวดเร็วและเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ทดี่ ขี องบริษทั ฯ
ยึดถือและปฎิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และนามาใช้ในการปฎิบตั หิ น้าทีร่ วมทัง้ เป็ นผูน้ าในเรื่อง
จริยธรรม เป็ นตัวอย่างในการปฎิบตั งิ านตามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีแ่ ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการประกอบธุรกิจ
1.

การต่อต้านทุจริ ต คอร์รปั ชั ่น
บริษทั ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสานึก
และค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน บริษทั จึงกาหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ปั ชั ่นและสื่อสารให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รบั ทราบ เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
แนวทางปฎิ บตั ิ ที่ดี
บุคลากรทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องปฎิบตั ติ ามแนวทางทีไ่ ด้กาหนดไว้ดงั นี้
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น โดยไม่
เข้าไปเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั ่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉยเมือ่ พบการ
กระทาทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชั ่นทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
(2) กาหนดระเบีย บการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ ายเงิน หรือการทาสัญญาใดๆ โดยแต่ละขัน้ ตอนต้องมีหลักฐาน
ประกอบอย่างชัดเจนและมีการกาหนดอานาจอนุมตั อิ ย่างเหมาะสมและรัดกุม
(3) กาหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุม ด้านการเงิน และการบัญ ชีที่ม ีประสิท ธิภาพ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่า
ธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็ นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
(4) กาหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิง่ ของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลส่อให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการ
ทุ จ ริต หรือ การให้ส ินบน หากเป็ น การรับของขวัญควรเป็ นไปอย่ างสมเหตุ สมผล และต้อ งไม่เ ป็ นเงิน สด หรือ
เทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักว่าการกระทาใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
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(5) จัดให้มกี ารสื่อสารนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นไปยังกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกระดับของบริษทั ให้รบั ทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนาไปปฏิบตั ิโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรม
พนักงาน ระบบการสือ่ สารภายในองค์กร เป็ นต้น
(6) กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชั ่นในกรณีทพี่ บเหตุการณ์ทนี่ ่ าสงสัยอันส่อให้เกิดการ
ทุจริตและการประพฤติมชิ อบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษ ัทโดยผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถส่ง
รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ไปยังบริษทั โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต์ อีเมล์ หรือ จดหมาย
(7) จัดทากลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชั ่นที่เกีย่ วข้องกับบริษทั โดยการกาหนดข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสให้เป็ นความลับกรณีที่ขอ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแสถูกเปิ ดเผย ผูท้ ี่มหี น้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อ มูล ดัง กล่ า ว
จะต้องถูกดาเนินการลงโทษทางวินยั
(8) กาหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่ม ีกระทาการทุจริตคอร์รปั ชั ่นหรือสนับสนุ นการกระทาที่
เกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั ่น โดยจะดาเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ลดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดาเนินคดีตามกฏหมาย เป็ นต้น
(9) กาหนดให้ม ีการตรวจสอบ และรายงานตามลาดับขัน้ ของสายงานการบัง คับบัญชา ของผู้กระทาการทุจริต
จนกระทั ่งถึง คณะกรรมการความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั
กาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตขึน้ ร่วมถึงผลกระทบโดยครอบคลุม
การทุจริตแบบต่ างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงิน เท็จ การทาให้สูญ เสีย ทรัพ ย์ส ิน การคอร์รปั ชัน การที่ผบู้ ริห าร
สามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานทีส่ าคัญ
การได้มาหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
2.

การมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายสาคัญทีจ่ ะไม่ให้กรรมการบริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงาน บริษทั แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุร กิจที่แข่งขัน กับ บริษทั หลีกเลี่ยงการท า
รายการที่เกีย่ วโยงกับตนเองที่อ าจก่อให้เ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั บริษทั หรือในกรณีที่จาเป็ นต้อ งทารายการ
เช่น นัน้ คณะกรรมการ บริษ ัท จะดูแ ลให้การท ารายการนัน้ มีความโปร่ง ใส เที่ย งธรรม เสมอเหมือ นการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีม่ สี ว่ นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
ในกรณีที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เ กีย่ วโยงกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย คณะกรรมการ
บริษทั จะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบี ยนอย่าง
เคร่งครัด
บริษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาหนดเป็ นข้อปฏิบตั สิ าหรับกรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
ดังต่อไปนี้
แนวทางปฎิ บตั ิ ที่ดี
(1) หลีกเลีย่ งการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเอง ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
(2) ในกรณีที่จาเป็ นต้องทารายการเช่นนัน้ เพื่อ ประโยชน์ ข อง บริษทั ให้ทารายการนัน้ เสมือ นการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ทัง้ นี้ กรรมการ ผู้บริห าร หรือ พนักงานที่ม ีส่ว นได้เสียในราย การนัน้ จะต้อ งไม่ม ีส่ว นในการ
พิจารณาอนุมตั ิ

295 | รายงานประจาปี 2564 (56 -1 One Report)

เอกสารแนบ 4
(3) ในกรณีทเี่ ข้าข่ายเป็ นรายการที่เกีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกีย่ ว
โยงกันของบริษทั จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
(4) ในกรณีทกี่ รรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีสว่ นร่วม หรือ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใด ๆ
ซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั จะต้องแจ้งให้ผบู้ ริหารสูงสุดทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(5) กรณีทกี่ รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานไปเป็ นกรรมการ หรือทีป่ รึกษาในบริษทั หรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ การ
ไปดารงตาแหน่งนัน้ จะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของ บริษทั และการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรงในบริษทั
3.

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน จึง
กาหนดนโยบายให้มกี ารเก็บรักษาข้อมูลภายในให้เป็ นความลับระหว่างผูท้ ี่เกีย่ วข้องเท่านัน้ รวมทัง้ กาหนดบทลงโทษอย่าง
ร้ายแรงสาหรับผูท้ นี่ าข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ รายละเอียดดังนี้
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องไม่นาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ
ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมและ
ไม่วา่ จะได้ผลตอบแทน หรือไม่กต็ าม
(3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องไม่ทาการซื้อขาย โอนหรือรับ โอน หลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ โดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และ/หรือเข้า ทานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/
หรือ ข้อ มูล ภายในของบริษ ัท ฯ อัน อาจก่ อ ให้เ กิดความเสีย หายต่ อ บริษ ัท ฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อ ม
ข้อกาหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษทั ฯ ด้วย ผูใ้ ดทีฝ่ ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดอย่างร้ายแรง
(4) บริษทั มีหน้าที่เปิ ดเผยสารสนเทศเกีย่ วกับการดาเนินงานที่สาคัญของบริษทั ให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและ
อย่างทั ่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของ
บริษทั กาหนด รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของบริษทั เพื่อให้แน่ ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึง นักลงทุ นทุกกลุ่ ม อย่ าง
ทันท่วงทีและเท่าเทียม
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงาน การถือหลักทรัพย์ของตน
ในบริษทั ฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ สานักงาน
ก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการและผูบ้ ริหารทุกท่านมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อสานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. การรายงานการถือ หลักทรัพ ย์ ครัง้ แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแต่ ว นั ปิ ดเสนอขาย หลักทรัพ ย์ ต่ อ
ประชาชนหรือวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงดาแหน่ง กรรมการ หรือ ผูบ้ ริหาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครัง้ เมื่อมีการซื้อขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดรายการขึ้น พร้อมทัง้ ส่งสาเนารายงานนี้ให้ คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ เพื่อ
เก็บเป็ นหลักฐานทุกครัง้
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3.1 การรักษาความลับของบริ ษทั
เพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลของบริษทั ฯ ที่ยงั ไม่เปิ ดต่อสาธารณะ หรืออาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ หรือผูม้ สี ่วนได้เสียหรือราคาหุ้นของบริษทั ฯ จึงถือเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ฯ
ผู้บริห าร พนักงาน ลู กจ้าง และผู้ร บั จ้าง ที่จ ะต้อ งปฎิบ ตั ิต ามแนวปฎิบตั ิที่ดีใ นการรักษาความลับและการให้ข่าวสารแก่
บุคคลภายนอก
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
3.1.1 การรักษาความลับ
1. ในการควบคุมดูแลการดาเนินการข้อมูลข่าวสารลับบริษทั ได้แต่งตัง้ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ลับ และผูช้ ว่ ยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของบริษทั ให้ดแู ลรับผิดชอบการดาเนินการกับข้อมูล
ข่าวสารลับ
2. การกาหนดชัน้ ความลับของข้อมูลข่าวสารลับ การกาหนดชัน้ ความลับของข้อมูลข่าวสารลับของ
บริษทั โดยแบ่งชันความลั
้
บไว้เป็ น 3 ระดับ ดังนี้
2.1 ลับที่สุด (Top Secret) หมายถึง ข้อ มูล ข่าวสารลับ ซึ่ง หากเปิ ดเผยทัง้ หมด หรือ เพียง
บางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ บริษทั อย่างร้ายแรงทีส่ ดุ
2.2. ลับมาก (Secret) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึง่ หากเปิ ดเผยทัง้ หมด หรือ เพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ บริษทั อย่างร้ายแรง
2.3. ลับ (Confidential) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึง่ หากเปิ ดเผยทัง้ หมด หรือ เพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ บริษทั ระเบียบฯ ดังกล่าวได้ยกเลิกความลับ
ชัน้ “ปกปิ ด (Restrict)” และกาหนดแนวทางปฏิบตั ิวา่ หากมีขอ้ มูลข่าวสารลับชัน้ ปกปิ ด ให้
พิจารณายกเลิกชันความลั
้
บ หรือปรับเป็ น “ลับ”
3.1.2 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บคุ คลภายนอก
1. กรรมการผู้จ ัดการ หรือ ผู้บริห ารที่ไ ด้ร บั มอบหมายจะเป็ น ผู้ใ ห้ค วามเห็น ชอบข้อ มูล ที่ อ อกสู่
สาธารณชน
2. หน่วยงานทีก่ าหนดให้เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่สาธารณชน ได้แก่ ส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการให้ ขอ้ มูล
ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็ นผูจ้ ดั ทารายละเอียดให้
3.1.3 การแสดงความเห็นแก่บคุ คลภายนอก
1. ต้องไม่เปิ ดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บคุ คลอื่นใดภายนอกบริษทั
2. ขอให้ท่านถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าทีใ่ นการตอบคาถามเหล่านัน้ หรือไม่ หากไม่มขี อให้ปฏิเสธ
การแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนาให้สอบถามจากหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อ ง
โดยตรงต่อไป
4.

การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน / รายงานทางบัญชี / การเงิ น
บริษทั ฯ จะจัดให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทุกด้าน และระบบการตรวจสอบภายในต่าง ๆ ทัง้ ด้านการเงิน การ
ปฏิบตั งิ าน การดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องการจัดให้มกี ลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล ที่ม ี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้ อง รักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ และสินทรัพย์ของบริษทั อยู่เสมอ จัดให้มกี ารกาหนด
ลาดับชัน้ ของอานาจอนุ มตั ิและความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานที่มกี ารตรวจสอบถ่วงดุลในตัวกาหนดระเบียบการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมีสานักตรวจสอบทีเ่ ป็ นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าทีต่ รวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของทุกหน่ วยงาน ทัง้ หน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุ นให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่า
ระบบควบคุมภายในของบริษทั เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการ
ควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุ ม การ
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ควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดาเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial
Control) และการปฏิบตั ติ ามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Control)
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
4.1 การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริห ารความเสีย่ ง : ต้องสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน / การบริหารความเสีย่ ง และรายผลการสอบทานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
(2) ผูบ้ ริหารระดับสูง : ต้องจัดระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ รวมถึงการปลูกฝั ง
ให้พนักงานมีวนิ ัย มีความรูค้ วามเข้าใจมีท ัศคติที่ดี และให้ความร่วมมือ ในการตรวจสอบและควบคุ ม
ภายใน
(3) ผูบ้ ริหารระดับกลาง : ต้องจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งที่เ กีย่ วข้องกับงานที่
รับผิดชอบ มีการประเมินผล ปรับปรุงสอบทาน และปฎิบตั ติ ามระบบทีว่ างไว้
(4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน :
▪ ต้อ งรับผิดชอบการสอบทาน การประเมิน การควบคุม ภายในสนับสนุ น กระบวนการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี การควบคุมและการบริหารความเสีย่ ง
▪ ต้อ งเสนอแนะมาตรการควบคุม ที่ เ หมาะสม และการดาเนิ น การที่ช ่ว ยสร้า งมูล ค่า เพิ่ ม แก่
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที ่เ หมาะสมกับ สถานการณ์ ส ภาพแวดล้อ ม และปั จ จัย ความเสี ่ย งที่
เปลี่ย นแปลงไป
(5) พนักงานทุกระดับ : ตร้องปฎิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั ่ง และระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ การ
บริหารความเสีย่ งทีต่ วั เองรับผิดชอบของบริษทั ฯ
(6) จัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีในทุกๆ ด้าน ทีค่ รอบคลุมถึงการประเมินความเสีย่ งด้านคอร์ร ปั ชัน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อบริษทั ฯ และจัดทากรอบการควบคุมภายในขององค์กร ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ครอบคลุมเรื่อง
การประเมิ น ความเสี่ย งด้ า นคอร์ ร ัป ชัน ในระดับ กระบวนการ (Process Level) และก าหนดให้ ม ี
กระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เป็ นประจา เพื่อให้ความมั ่นใจว่าบริษทั ฯ มี
ระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
4.2

รายงานทางบัญชี / การเงิ น
ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
(1) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษทั จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โ ดยไม่
มีขอ้ จากัดหรือข้อยกเว้นในลักษณะใด
(2) การลงรายการบัญชี และการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็ นไปตามความเป็ นจริง ไม่มกี ารบิดเบือนหรือสร้าง
รายการเท็จ ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
(3) บุคลากรทุกระดับต้องดาเนินรายการทางธุร กิจให้สอดคล้อง และเป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด และ
คาสั ่งต่าง ๆ ของบริษทั รวมทัง้ มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผทู้ ี่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการบันทึก การ
จัดทา และการประเมินรายงานทางการบัญชีและการเงิน สามารถบันทึก และจัดทารายงานทางการบัญ ชี
และการเงินทุกประเภทของบริษทั ลงในระบบบัญชีของบริษทั โดยมีรายละเอียดทีถ่ ูกต้อง และครบถ้ว

298 | รายงานประจาปี 2564 (56 -1 One Report)

เอกสารแนบ 4
5.

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั กาหนดให้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่อสาร เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริมการดาเนิ นธุร กิจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน ฉะนัน้ จึงเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษทั ทุกคนทีจ่ ะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสือ่ สารภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมาย คาสั ่ง บริษทั และตามมาตรฐานทีบ่ ริษทั กาหนด และบริษทั ได้จดั ให้มกี ารบริหารความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึง่ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ทัง้ นี้ พนักงานบริษทั ทุกคนมีหน้าที่ และข้อปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
(1) มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการป้ องกัน และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบริษทั ที่อยู่ในความครอบครอง หรือหน้าที่
รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รบั อนุ ญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วามสาคัญทาง
ธุรกิจต่อผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง
(2) มีวนิ ัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ ส่อื สารของบริษทั ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษทั และผูอ้ ่นื
เช่น ใช้เป็ นเครื่องมือ ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิช อบสร้างความเสียหายต่ อชื่อเสีย ง และทรัพย์ ส ิน
รบกวน หรือก่อความราคาญต่อการทางานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสมรวมทัง้ ไม่นาไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว หรือ
การกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย
(3) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ซอฟท์แวร์ หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื
(4) ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีทตี่ ้องการส่งข้อมูลที่สาคัญทางธุรกิจผ่า นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ ไม่แลกเปลี่ยน
ข้อมูลทีส่ าคัญทางธุรกิจกับ Website ทีไ่ ม่มกี ารป้ องกันความปลอดภัยของข้อมูล
(5) กรณีทพี่ นักงานขออนุญาตให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสมทบ ซึง่ เป็ นพนักงานของผูร้ บั จ้างของบริษทั เข้าใช้ระบบสารสนเทศ
ของบริษทั ได้นนั ้ พนักงานผูข้ ออนุ ญาตต้อ งควบคุมการใช้งานของผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบ และต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั
(6) บริษทั จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อ
สงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางทีไ่ ม่เหมาะสม หรือมีเหตุอนั ควร เพื่อป้ องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ของบริษทั
(7) หากบริษทั พบว่า พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่ างเป็ นธรรมปรากฏว่าเป็ นจริง จะได้ร บั การ
พิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
6.

การแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด
บริษทั จัดให้มแี นวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการ
กระทาผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในบริษทั รวมถึงความบกพร่องของระบบ
ควบคุมภายในจากพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นโดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ Email ดังนี้
Email
sec_com@mitsibleasing.com

ชื่อ
นางสาววารุณี นนทศรี

ตาแหน่ ง
เลขานุการบริ ษทั

หรือส่งจดหมายมาที่
บริษทั มิตรสิบ ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ 10270 (สานักเลขานุการบริษทั ) หรือ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2743-8787 ต่อ 902
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ทัง้ นี้ บริษทั จะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็ นความลับและจากัดกลุ่มผูร้ บั ทราบข้อมูล โดย
เปิ ดเผยเฉพาะผูท้ เี่ กีย่ วข้องเท่านัน้ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างไรก็ต าม
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิ ดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ หากปรากฎว่ามีผใู้ ดกลั ่นแกล้ง
หรือปฏิบตั ไิ ม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษทั จะลงโทษผูน้ นั ้ ในขันเด็
้ ดขาด
7.

ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ย่อมเกีย่ วข้องกับผูม้ สี ่วนได้เสียหลายกลุ่ม ตัง้ แต่ผถู้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี้ พนักงานไปจนถึงชุมชนสังคม และสิง่ แวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้
กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มดังนี้
7.1

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
7.2

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
นโยบาย : ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตน และมุง่ มั ่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผู้
ถือหุน้ โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั ่งยืน สร้างมูลค่าเพิม่ และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมี
วิส ยั ทัศน์ กว้างไกล ไม่ห าผลประโยชน์ ให้ต นเองและพวกพ้อง จากข้อ มูล ขององค์กรซึ่ง ยัง ไม่ไ ด้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะและไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็ นลักษณะ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่หาประโยชน์ ให้กบั ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้อ งโดยใช้ขอ้ มูล ภายในที่ยงั ไม่ เ ปิ ดเผยต่อ สาธารณะ และไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลความลับทางธุรกิจอันจะนามาซึง่ ผลเสียของกลุ่มบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งถือหุน้ ตามเกณฑ์ที่บริษทั ฯ กาหนดสามารถเสนอเรื่องบรรจุเป็ น
ระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ของบริษทั ฯ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณากลั ่นกรองความเหมาะสม และนาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ต่อไป
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
กากับดูแ ลการดาเนิ น การ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่าบริษ ัท มีส ถานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานที่ดี และมีการ
นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดย
สม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ตัง้ อยู่
บนพื้นฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมผี ลอย่างเพียงพอ
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองและผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั องค์กร
บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ อื หุน้
การปฏิ บตั ิ ต่อบุคลากรในองค์กร
นโยบาย : ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ่อกันอย่างยุตธิ รรม บริหารงานโดยความไม่ลาเอียง
สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรใน
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องค์กรรวมทัง้ ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณทีพ่ นักงานต้องพึงปฏิบตั จิ ดั
สวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบตั ติ ่อพนักงานใต้บงั คับบัญชาและพนักงานในระดับ
เดียวกันด้วยความสุจริตใจ รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
(1) ปฎิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับที่เกีย่ วข้องกับพนักงานและหลักการเกีย่ วสิทธิมนุษยชนขัน้ พื้นฐานตามเกณฑ์
สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา
หรือสถานะอื่นใดที่มไิ ด้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฎิบตั ิงานรวมทัง้ ให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและ
ศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
(2) ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนมีหน้าทีใ่ นการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการ
บริห ารทรัพ ยากรบุคคลของบริษ ัท ฯ และบริห ารงานโดยหลีกเลี่ย งการกระทาใดๆ ที่ไ ม่เ ป็ น ธรรม ซึ่ง อาจมี
ผลกระทบต่อความมั ่นคงในหน้าทีก่ ารงานของพนักงาน
(3) บริห ารจัดการทรัพ ยากรบุคคลให้ส อดคล้อ งและสนับสนุ น กลยุ ท ธ์ / เป้ าหมายธุ ร กิจ และจัดวางระบบและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงได้กบั ธุรกิจชัน้ นา โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุตธิ รรม เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันทัง้ กลุ่มบริษทั ฯ
(4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็ นเรือ่ งขององค์กร ผูบ้ งั คับบัญชา และพนักงานทุกคนดังนี้
• ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับและสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
อย่างเสมอภาค
• พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง
• องค์กรจะคัดสรรและสร้า งคนดี คนเก่ง ที่ม ีพ ฤติกรรมในการทางานอย่ างมือ อาชีพ และพัฒ นาความรู้
ความสามารถให้มปี ระสิทธิภาพในหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
(5) ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่างๆ ขึ้นอยู่กบั
คุณภาพผลสาเร็จของงานทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน
(6) การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทาด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และ
ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความรูค้ วามสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การกระทาหรือการปฎิบตั ขิ องพนักงานนัน้ ๆ
(7) สนับสนุ น การจัดตัง้ ชมรมของพนั กงานภายในของบริษ ัท ฯ โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ส่ง เสริม ความสัม พั น ธ์
แลกเปลี่ยนองค์ความรูใ้ นการกลุ่มพนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กบั องค์กรและชุม ชน
ภายนอก
(8) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวติ ในการทางาน มีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี ตลอดจนจัดการดูแล
สถานทีท่ างานให้ปลอดจากการใช้สารเสพติดและการดืม่ แอลกอฮอล์
(9) รับฟั งความข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่ าเทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้
พนักงานสามารถแจ้งเรือ่ งส่อไปในทางผิดข้อบังคับการทางาน ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั ่ง ประกาศ หรือกฎหมายได้
(10) หลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมั ่นคงในหน้าทีก่ ารงานของพนักงาน
(11) จัดให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการทีพ่ นักงานพึงได้รบั โดยมีคู่มอื พนักงานซึง่ กาหนดระเบียบ
ข้อบังคับการทางาน คูม่ อื ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวติ แบบกลุ่ม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
(12) เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกีย่ วกับการทางาน และกาหนดวิธกี ารแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ทุกฝ่ ายและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
7.3

การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
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นโยบาย : ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ่อลูกค้าตามข้อปฏิบตั จิ ริยธรรมธุรกิจ ที่บริษทั กาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด มุง่ มั ่นสร้างความพึงพอใจและความมั ่นใจให้กบั ลูกค้า ทีจ่ ะได้รบั ผลิตภัณฑ์และ
บริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ และยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพทีด่ ี
และยั ่งยืน
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
(1) มุง่ มั ่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
(2) เปิ ดเผยข่าวสารข้อ มูล เกี่ย วกับสิน ค้าและบริการอย่ างครบถ้ ว น ถู กต้อ งทัน ต่ อ เหตุ การณ์ และไม่บิดเบือ น
ข้อเท็จจริง
(3) ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาทีเ่ หมาะสม มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกีย่ วกับสินค้าและ
บริการ และดาเนินการอย่างดีทสี่ ดุ เพื่อให้ลูกค้าได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(4) รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
(5) ปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฎิบตั ไิ ด้ตอ้ งรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า

7.4

นโยบาย : ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์
ใดๆ ทีไ่ ม่ชอบธรรมจากคูค่ า้ และหากปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดไม่ได้ ให้รบี แจ้งคูค่ า้ ให้ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
(1) ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้
(2) ปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี ่อคูค่ า้ อย่างเคร่งครัด
(3) รักษาความลับของคู่คา้ อย่างจริงจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของคู่คา้ มาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผูท้ ี่
เกีย่ วข้อง
(4) กรณีไม่สามารถปฎิบตั ติ ามเงื่อนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คคู่ า้ ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า

7.5

นโยบาย : ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันทีด่ ี และไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยวิธที ไี่ ม่สจุ ริต
(1)
(2)
(3)
(4)

แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
ประพฤติปฎิบตั ภิ ายใต้กรอกกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม
ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
ไม่ทาลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา โจมตีคแู่ ข่งโดยปราศจากข้อมูลความเป็ นจริง
ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื หรือคูแ่ ข่งทางการค้า
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การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้

7.6

นโยบาย : ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันทีด่ ี และไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยวิธที ไี่ ม่สจุ ริต
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
(1) รักษาและปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทัง้ ในแง่การชาระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน และ
เงือ่ นไขอื่นๆ
(2) รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกาหนดในสัญญาเงินกูอ้ ย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี
(3) รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฎิบตั ิตามข้อมูลผูกผัน ในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้
การปฏิ บตั ิ ต่อภาครัฐ

7.7

นโยบาย : ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนให้ความสาคัญกับภาครัฐซึง่ ถือเป็ นหนึ่งในผูม้ สี ว่ นได้เสียของกลุ่ม
บริษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวทางในการปฎิบตั ติ ่อภาครัฐในประเทศต่างๆ ทีเ่ ข้าไปลงทุนเพื่อ
หลีกเลีย่ งการดาเนินการทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสม
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
(1) ดาเนินการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา เมือ่ มีการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานของรัฐ
(2) หลีกเลี่ยงการทาธุรกรรมกับเจ้าหน้ าที่ของรัฐ หรือสมาชิก ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ข องรัฐ ในขณะที่เจ้าหน้ าที่
ดังกล่าวมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเกีย่ วกับสัญญาทีท่ ากับรัฐ
(3) การทาความรูจ้ กั หรือการสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างภาครัฐและกลุ่มบริษทั ฯ ในขอบเขตทีเ่ หมาะสมสามารถท าได้
เช่น การพบปะพูดคุยในทีส่ าธารณะต่างๆ การแสดงความยินดีในวาระโอกาสเทศกาล หรือตามประเพณีปฎิบตั ิ
การปฏิ บตั ิ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม

7.8

นโยบาย : ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบีย บที่
เกีย่ วข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม คุณภาพชีวติ และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งปั นผลกาไรส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชมุ ชนและ
สังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทากิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อ ชุม ชน
และสังคม ทัง้ นี้ บริษทั ได้กาหนดข้อพึงปฏิบตั สิ าหรับผูบ้ ริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบตั ดิ งั นี้
(1)
(2)
(3)
(4)

แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
ปลูกฝั งจิตสานึกในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ ในหมูพ่ นักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง
อานวยประโยชน์ต่อสังคมทุกระดับ ทัง้ ในระยะใกล้หรือไกล
ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน
ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมของท้องถิน่ โดยคานึงถึงความเหมาะสม
และประโยชน์ทสี่ งั คมและชุมชนพึงจะได้รบั อย่างยั ่งยืน
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
กำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ สำหรับบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ที่มีประชำชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น โดย
ระบบที่ดีจะสำมำรถช่วยป้ องกัน บริ หำร จัดกำรควำมเสี่ ยงหรื อควำมเสี ยหำยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นกับบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย
ได้เป็ นอย่ำงดี ดังนั้นจึ งเป็ นหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ จะต้องดำเนิ นกำรให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั มีระบบควบคุมภำยในที่
เหมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
มีประสิ ทธิภำพ สำมำรถป้ องกันทรัพย์สิน จำกกำรทุจริ ตเสี ยหำย รวมทั้งมีกำรจัดทำบัญชีรำยงำนที่ถูกต้องน่ำเชื่อถือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับควำมร่ วมมือเป็ นอย่ำงดีจำกไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในกำรพัฒนำแบบประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้บริ ษทั ใช้เป็ นแนวทำงในกำร
ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมิ น นี้ ได้จัด ท ำตำมแนวคิ ด ของ COSO 1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่ ได้ปรับปรุ ง framework ใหม่ เมื่อเดื อนพฤษภำคม 2556 และนำมำปรับให้เข้ำใจง่ำยขึ้น รวมทั้งเหมำะสมกับ
บริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ่งคำถำมหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนเช่นเดียวกับแนวทำงของ COSO เดิม แต่ได้ขยำยควำมแต่ละส่ วน
ออกเป็ นหลักกำรย่อยรวม 17 หลักกำร เพื่อให้เข้ำใจและเห็นภำพของแต่ละส่วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
กำรนำไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมินนี้เป็ นแนวทำงในกำรประเมินหรื อทบทวนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้อยทุกปี
และอำจมีกำรทบทวนเพิ่มเติมหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ กำรประเมิน
ดังกล่ำวควรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษทั ด้วย เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็น
ให้มีควำมเข้ำใจตรงกัน และสำมำรถกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิที่เหมำะสมกับบริ ษทั ได้
กำรตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยูบ่ นพื้นฐำนของกำรปฏิบตั ิจริ ง หำกประเมินแล้วพบว่ำ บริ ษทั ยังขำดกำรควบคุม
ภำยในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่วำ่ จะเป็ นกำรไม่มีระบบในเรื่ องนั้น หรื อมีแล้วแต่ยงั ไม่เหมำะสม) บริ ษทั ควรอธิบำยเหตุผลและ
แนวทำงแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

1

เป็ นคณะกรรมกำรร่ วมของสถำบันวิชำชี พ 5 แห่ ง ได้แก่ สถำบันผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตแห่ งสหรัฐอเมริ กำ (AICPA) สถำบันผูต้ รวจสอบภำยใน
สำกล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถำบันผูบ้ ริ หำรกำรเงิน (Financial Executives Institute หรื อ FEI) สมำคมนักบัญชี แห่ ง
สหรัฐอเมริ กำ (American Accounting Association หรื อ AAA) และสถำบันนักบัญชีเพื่อกำรบริ หำร (Institute of Management Accountants หรื อ
IMA)

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1.

องค์ กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่ าของความซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม

คาถาม
1.1 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรกำหนดแนวทำง และมีกำร
ปฏิ บั ติ ที่ อยู่ บ นหลั ก ควำมซื่ อตรงและกำรรั ก ษำ
จรรยำบรรณในกำรดำเนินงำน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ประจำวัน และกำรตัดสิ นใจใน
เรื่ องต่ำง ๆ
1.1.2 กำรปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ ลูกค้ำ และบุคคลภำยนอก

ใช่



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 คณะกรรมกำรและผู ้บ ริ หำรของบริ ษัท ให้
ควำมสำคัญกับเรื่ องดังกล่ำว ตำมที่ ระบุ ไว้ใน
น โยบ ำยกำรก ำกั บ ดู แ ล กิ จ กำรที่ ดี แ ล ะ
จรรยำบรรณธุ รกิ จ และนโยบำยที่ สำคัญ ของ
บริ ษ ัท โดยบริ ษ ัท ได้เผยแพร่ ข ้อ มู ล ผ่ำนทำง
ร ะ บ บ Intranet แ ล ะ Website ข อ ง บ ริ ษั ท
เพื่อให้ผบู ้ ริ หำร พนักงำน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยฯ
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้
 อ้ำงอิงจำก
1) น โยบ ำยก ำรก ำกั บ ดู แ ล กิ จ ก ำร ที่ ดี แ ล ะ
จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุ ง 21/12/2561
2) นโยบำยที่ ส ำคัญ ของบริ ษัท ฉบับ ปรั บ ปรุ ง
12/03/2561

1.2 มี ข ้อ ก ำหนดที่ เป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรให้ ผูบ้ ริ ห ำรและ
พนั ก งำนปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ด้ว ยควำมซื่ อ ตรงและรั ก ษำ
จรรยำบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มี ข้ อ ก ำห น ดเกี่ ยวกั บ จริ ยธรรม (code of
conduct) ส ำหรั บ ผู ้บ ริ หำรและพนั ก งำน ที่
เหมำะสม
1.2.2 มีขอ้ กำหนดห้ำมผูบ้ ริ หำรและพนักงำนปฏิ บัติ
ตนในลักษณะที่ อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบั กิ จกำร ซึ่ งรวมถึงกำรห้ำมคอร์
รัปชันอันทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อองค์กร2
1.2.3 มี บ ทลงโทษที่ เหมำะสมห ำกมี ก ำรฝ่ ำฝื น
ข้อกำหนดข้ำงต้น
1.2.4 มีกำรสื่ อสำรข้อกำหนดและบทลงโทษข้ำงต้น
ให้ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุ กคนรับทรำบ เช่ น
2



 บริ ษ ัท ฯ ได้สื่อสำรถึ ง คู่ มือ หลักกำร นโยบำย

ต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนทั้งองค์กรรับทรำบตำม
คำชี้แจงในข้อ 1.1

บริ ษทั ควรกำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชันให้เหมำะสมกับควำมเสี่ ยงของบริ ษทั
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คาถาม
รวมอยู่ ใ นกำรปฐมนิ เทศพนั ก งำนใหม่ ให้
พนั ก งำนลงนำมรั บ ทรำบข้ อ ก ำหนดและ
บทลงโทษเป็ นประจ ำทุ ก ปี รวมทั้ งมี ก ำร
เผยแพร่ Code of conduct ให้แก่ พนักงำนและ
บุคคลภำยนอกได้รับทรำบ
1.3 มีกระบวนกำรติ ดตำมและประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ ตำม
Code of Conduct
1.3.1 กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลโดยหน่ ว ยงำน
ตรวจสอบภำยในหรื อหน่ วยงำนกำกับดูแลกำร
ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หำรและพนักงำน
1.3.3 กำรประเมิ น โดยผู ้เชี่ ย วชำญที่ เป็ นอิ ส ระจำก
ภำยนอกองค์กร

ใช่



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม

 บริ ษ ัท ว่ ำ จ้ำ ง บริ ษ ัท บี เค ไอเอ แอนด์ ไอซี

จำกัด เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน ประเมิน
และติ ด ตำมผลกำรปฏิ บั ติ ต ำมคู่ มื อห ลั ก
จรรยำบรรณในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ , นโยบำย
เกี่ ย วกับ กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี , นโยบำย
เกี่ ย ว กั บ ก ำร ป้ อ งกั น ค วำม ขั ด แ ย้ ง ท ำง
ผลประโยชน์ดงั กล่ำวด้วยโดยได้จดั ทำรำยงำน
ผ ล ก ำร ต ร ว จ ส อ บ ภ ำย ใ น น ำเส น อ ใ ห้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำไตรมำสละ
ครั้ง
 รวมทั้ง ปั จ จุ บ ัน ได้มี แ ผนกตรวจสอบภำยใน

(In-House) เป็ น ห น่ ว ย งำน ก ล ำง ใน ก ำร
ประสำนงำน ติ ด ตำมประเด็ น ที่ ต รวจพบ
รำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 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 มี กำรจัดกำรอย่ำงทัน เวลำ หำกพบกำรไม่ ปฏิ บัติตำม
ข้ อ ก ำห น ดเกี่ ยวกั บ ควำมซื่ อตรงและกำรรั ก ษ ำ
จรรยำบรรณ
1.4.1 มีกระบวนกำรที่ ทำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ ำ
ฝื นได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม
1.4.2 มี ก ระบวนกำรที่ ท ำให้ ส ำมำรถลงโทษหรื อ
จัด กำรกับ กำรฝ่ ำฝื นได้อ ย่ำ งเหมำะสม และ
ภำยในเวลำอันควร
1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระทำที่ขดั ต่อหลักควำมซื่อตรง
และกำรรักษำจรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม และ
ภำยในเวลำอันควร



 บริ ษ ัท ฯ ก ำหนดแนวปฏิ บ ัติ ใ นเรื่ อ งดัง กล่ ำว

อ ย่ ำ งเป็ น ล ำยลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ได้ แ ก่ ก ำร
ตรวจสอบ กำรรำยงำนผู ้บั ง คับ บั ญ ชำ กำร
กำหนดมำตรกำรกำรดำเนิ นกำร โดยระบุไว้ใน
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของบริ ษทั ฯ
 อ้ำงอิงจำก
1) น โยบ ำยก ำรก ำกั บ ดู แ ล กิ จ ก ำร ที่ ดี แ ล ะ
จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุ ง 21/12/2561


ในปี 2564 ฝ่ ำยจัดกำรได้มีกำรร้องขอ ให้แผนก
ตรวจสอบภำยใน (In-House) เข้ำทำกำรสอบ
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คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
ทำน บำงกิ จกรรมในองค์กร เพื่ อให้ม ั่น ใจว่ำ
กำรปฏิ บั ติ ง ำนเป็ นไปตำมกฏหมำย และ
นโยบำยที่กำหนด

2.

คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้ านการ
ควบคุมภายใน

คาถาม
2.1 มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแยกจำก
ฝ่ ำยบริ หำร โดยได้ ส งวนสิ ทธิ์ อ ำนำจเฉพำะของ
คณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน

ใช่

ไม่ ใช่



รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษ ัท ได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ข อง
คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ค ณ ะ กรรม ก ำรบ ริ ห ำรค วำม เสี่ ยง แ ล ะ
คณะกรรมกำรบริ ห ำร อย่ำงเป็ นลำยลัก ษณ์
อักษร และจัดทำคู่มือกำหนดอำนำจอนุมตั ิของ
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ ห ำรแต่ ละระดับ เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร
 อ้ำงอิงจำก
1) น โยบ ำยก ำรก ำกั บ ดู แ ล กิ จ ก ำร ที่ ดี แ ล ะ
จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุ ง 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 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มีกำรกำหนดเป้ ำหมำยกำร
ดำเนิ นธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทำงใน
กำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำรและพนักงำน



 คณะกรรมกำรบริ ษ ท
ั ได้มีกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ

เป้ ำหมำยองค์ ก ร รำยงำนทำงกำรเงิ น และ
แผนงำนประจำปี โดยในกำรประชุมจะมีวำระ
ก ำกั บ ดู แ ลติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ นงำนจริ ง
เปรี ยบเทียบกับเป้ ำหมำย และรำยงำนทำงกำร
เงิ น ในกำรประชุ ม ทุ กครั้ ง ซึ่ งคณะกรรมกำร
บริ ษ ัท ได้มี ก ำรประชุ ม กัน อย่ำงน้อ ย ไตรมำ
สละ1 ครั้ง โดยมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

2.3 คณะกรรมกำรก ำกับ ดู แ ลให้ บ ริ ษ ัท ก ำหนดบทบำท
หน้ำที่ ของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรให้ถูกต้องตำม
กฎหมำย กฎบัต ร ซึ่ งครอบคลุ มบทบำทที่ สำคัญ ของ



เอกสารแนบ 4 หน้า 309

 บริ ษท
ั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

กำกับ ดู แลในเรื่ องดังกล่ำวและรำยงำนผลให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบทุกรำยไตรมำส
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คาถาม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู ้ส อบบัญ ชี ผูต้ รวจสอบ
ภำยใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

ใช่

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
โด ยก ำห น ดข อบ เขต ห น้ ำที่ และค วำม
รั บ ผิ ด ชอบ ไว้ใ น กฎบั ต รคณ ะกรรมกำร
ตรวจสอบ
 อ้ำงอิงจำก
1) น โยบ ำยก ำรก ำกั บ ดู แ ล กิ จ ก ำร ที่ ดี แ ล ะ
จรรยำบรรณธุ รกิ จ ฉบับปรับปรุ ง 21/12/2561 –
กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2.4 คณะกรรมกำรเป็ นผูม้ ีควำมรู ้เกี่ ยวกับธุรกิ จของบริ ษทั
และมี ควำมเชี่ ยวชำญที่ เป็ นประโยชน์ต่ อบริ ษ ัท หรื อ
สำมำรถขอคำแนะนำจำกผูเ้ ชี่ยวชำญในเรื่ องนั้นๆ ได้



 คณะกรรมกำรของบริ ษทั มำจำกผูเ้ ชี่ ยวชำญใน

หลำกหลำยอำชี พ เช่น อำจำรย์ประจำภำควิชำ
บัญ ชี นั ก กฎหมำย ผู ้ส อบบั ญ ชี อ นุ ญ ำต นั ก
บั ญ ชี นั ก บริ หำร อดี ต ผู ้บ ริ หำรหน่ ว ยงำน
รำชกำรที่มีควำมรู ้เกี่ยวกับธุรกิจ และกำรกำกับ
กิ จกำรที่ ดี เป็ นต้น ซึ่ งสำมำรถให้คำแนะนำที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั

2.5 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่ มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถน่ ำเชื่ อถื อ และมี ควำมเป็ นอิ สระในกำร
ปฏิ บัติหน้ำที่ อย่ำงแท้จริ ง เช่น ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุ ร กิ จ กับ บริ ษ ัท ไม่ มี ค วำมสั ม พัน ธ์ อื่ น ใด อัน อำจมี
อิทธิ พลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้ำที่ อย่ำงเป็ น
อิสระ ในจำนวนที่เหมำะสมเพียงพอ



 บริ ษท
ั มีนโยบำยเกี่ ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร

ที่ดีซ่ ึงกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระไว้
ได้ส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ ข องส ำนั ก งำน
กลต. และตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย
ซึ่ งบริ ษทั ได้สรรหำกรรมกำรอิ สระให้เป็ นไป
ตำมนโยบำยดังกล่ำว
 อ้ำงอิงจำก
1) น โยบ ำยก ำรก ำกั บ ดู แ ล กิ จ ก ำร ที่ ดี แ ล ะ
จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุ ง 21/12/2561

2.6 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิบตั ิเรื่ องกำร
ควบคุ ม ภำยในในองค์ก ร ซึ่ งครอบคลุ ม ทั้งกำรสร้ ำง
สภำพแวดล้อ มกำรควบคุ ม กำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง
กิ จกรรมกำรควบคุ ม ข้อ มู ลและกำรสื่ อสำร และกำร
ติดตำม



 บริ ษท
ั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน
(Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่
เหมำะสมและมีประสิ ทธิผล ซึ่ งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมี กำรรำยงำนผลให้คณะกรรมกำร
บริ ษทั รับทรำบทุกไตรมำส
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3.

ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้
องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คาถาม
3.1 ผูบ้ ริ หำรระดับสูงกำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่สนับสนุน
กำรบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษ ัท โดยพิ จ ำรณำถึ ง
ควำมเหมำะสมทั้งทำงธุ รกิ จและกฎหมำย รวมถึงกำร
จัด ให้ มี ก ำรควบคุ ม ภำยในอย่ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เช่ น
แบ่ งแยกหน้ำที่ ในส่ วนงำนที่ สำคัญ ซึ่ งท ำให้เกิ ดกำร
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน มีงำนตรวจสอบภำยในที่
ขึ้นตรงกับกรรมกำรตรวจสอบ และมีสำยกำรรำยงำนที่
ชัดเจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริ ห ำรระดับ สู งกำหนดสำยกำรงำนในบริ ษ ัท โดย
พิ จ ำรณำถึ ง ควำมเหมำะสมระหว่ำ งคณะกรรมกำร
บริ ษทั ผูบ้ ริ หำรระดับสูง ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน

ใช่

ไม่ ใช่



รายละเอียดเพิม่ เติม
 ผูบ้ ริ หำรระดับสู งได้จดั ทำผังโครงสร้ำงองค์กร
และได้น ำเสนอในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำร
บริ ษทั พิจำรณำอนุ มตั ิ ซึ่ งได้กำหนดให้มีกำร
แบ่งแยกหน้ำที่อย่ำงเหมำะสมแล้ว



 บริ ษ ัท ก ำหนดให้ มี ก ำรรำยงำนตำมสำยกำร

บังคับบัญชำในโครงสร้ำงองค์กร รวมถึงระบุ
สำยกำรบั ง คั บ บั ญ ชำไว้ใ น เอกสำร Job
Description ของทุ กต ำแหน่ งเป็ นลำยลักษณ์
อักษร

3.3 มีกำรกำหนด มอบหมำย และจำกัดอำนำจหน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมระหว่ำงคณะกรรมกำร
บริ ษทั ผูบ้ ริ หำรระดับสูง ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน



 บริ ษทั กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำม

รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำรบริ ษ ั ท และ
มอบหมำยอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้แก่
ก ร ร ม ก ำร แ ล ะ ผู ้ บ ริ ห ำร ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ งที่ 3/2559 วันที่ 17
มีนำคม 2559 นอกจำกนี้ได้ระบุขอบเขตอำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริ หำร ผูบ้ ริ หำรระดับสูง ในคู่มืออำนำจอนุมตั ิ
และอำนำจดำเนิ นกำร ซึ่ งได้ผ่ำนกำรอนุมตั ิใน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัทแล้ว รวมถึ งมี
กำรก ำหนดหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบของทุ ก
ตำแหน่งงำนอย่ำงชัดเจน

4.

องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ

คาถาม
4.1 บริ ษทั มีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบตั ิเพื่อจัดหำ พัฒนำ และ
รักษำบุคลำกรที่ มีควำมรู ้และควำมสำมำรถที่ เหมำะสม

ใช่



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษ ัท ได้ก ำหนดให้ มี ก ระบวนกำรสรรหำ
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คาถาม
และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิ บตั ิ
นั้นอย่ำงสม่ำเสมอ

ใช่

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
คั ด เลื อ กพนั ก งำน ตำมคุ ณ สมบั ติ ใน Job
Specification ซึ่ งก ำหนดไว้ใ นเอกสำร Job
Description และได้จดั ทำแผนพัฒนำบุคคล ซึ่ ง
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของพนักงำนและ
ควำมต้องกำรของบริ ษทั และกำหนดเป้ ำหมำย
ในกำรพัฒนำบุ คคลำอย่ำงเป็ นมำตรฐำนและ
ทันเหตุกำรณ์

4.2 บริ ษทั มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กำรให้
แรงจูงใจหรื อรำงวัลต่อบุคลำกรที่มีผลกำรปฏิ บตั ิงำนดี
และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรที่มีผลงำนไม่บรรลุเป้ ำหมำย
รวมถึง กำรสื่ อสำรกระบวนกำรเหล่ำนี้ ให้ผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนทรำบ



 บริ ษ ัท มี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของ

พนักงำนประจำปี ทุก 6 เดือน และใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนตำแหน่ ง กำรปรับ
เงิ นเดื อน กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิ เศษ (โบนัส)
รวมถึงใช้ในกำรจัดทำแผนฝึ กอบรมพนักงำน
ด้วย

4.3 บริ ษ ัท มี ก ระบวนกำรแก้ไ ขปั ญ หำหรื อ เตรี ย มพร้ อ ม
สำหรับกำรขำดบุคลำกรที่ มีควำมรู ้และควำมสำมำรถที่
เหมำะสมอย่ำงทันเวลำ



 บริ ษ ัท ฯได้มี ก ำรพัฒ นำให้ พ นัก งำนสำมำรถ

ท ำงำนทดแทนกัน ได้ รวมถึ ง มี แ ผนพัฒ นำ
ผูบ้ ริ หำรเพื่อสื บทอดตำแหน่งงำน (Succession
Plan)

4.4 บริ ษทั มีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผูบ้ ริ หำร
และพนั ก งำนทุ กคน เช่ น กำรจั ด ระบบที่ ปรึ กษำ
(mentoring) และกำรฝึ กอบรม
4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้ ื บทอดตำแหน่ง
(succession plan) ที่สำคัญ

5.



 ตำมควำมเห็นที่ระบุในข้อ 4.1 และ 4.2



 ตำมควำมเห็นที่ระบุในข้อ 4.3

องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมกำรและผู ้บ ริ ห ำรมี ก ระบวนกำรและกำร
สื่ อสำรเชิงบังคับให้บุคลำกรทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่อ
กำรควบคุ ม ภำยใน และจัด ให้ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
กระบวนกำรปฏิบตั ิในกรณี ที่จำเป็ น



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษ ัท ได้สื่ อ สำรให้ พ นั ก งำนตระหนั ก ตำม
ระบบกำรควบคุมภำยใน โดยสื่ อสำรผ่ำนกำร
ประชุ ม ผู ้บ ริ ห ำรและพนั กงำน รวมถึ ง มี กำร
ว่ำ จ้ำ งผู ้ต รวจสอบภำยในจำกภำยนอก เพื่ อ
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คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
ตรวจสอบและประเมิ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของ
พนั ก งำน ให้ เป็ นไปตำมระบบกำรควบคุ ม
ภำยในที่บริ ษทั กำหนด

5.2 คณะกรรมกำรและผู ้บ ริ ห ำรก ำหนดตัว ชี้ วัด ผลกำร
ปฏิ บั ติ ง ำน กำรสร้ ำงแรงจู ง ใจ และกำรให้ ร ำงวัล ที่
เหมำะสม โดยพิจำรณำทั้งเรื่ องกำรปฏิบตั ิตำม Code of
Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยำวของ
บริ ษทั



5.3 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้
รำงวัล อย่ำงต่ อ เนื่ อ งโดยเน้น ให้ ส ำมำรถเชื่ อ มโยงกับ
ควำมสำเร็ จ ของหน้ำที่ ในกำรปฏิ บัติ ต ำมกำรควบคุ ม
ภำยในด้วย



 บริ ษ ท
ั ได้กำหนดตัวชี้ วดั ผลกำรปฏิ บตั ิ งำนไว้

ในเอกสำร Job Description ทุ กต ำแหน่ งงำน
โดยให้พนักงำนทุ กคนได้รับทรำบและมี กำร
น ำตัว ชี้ วัด ดัง กล่ ำ วมำใช้ใ นกำรประเมิ น ผล
พนักงำน
 บริ ษทั มีกำรกำหนดตัวชี้วดั กำรปฏิบตั ิงำน (KPI)

เพื่ อ ประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ งำนของพนักงำน
ประจ ำปี และใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ประกอบกำร
พิจำรณำเลื่อนตำแหน่ง กำรปรับเงินเดือน กำร
จ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ (โบนัส)

5.4 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรได้พิจำรณำไม่ให้มีกำรสร้ำง
แรงกดดันที่มำกเกินไปในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของบุคลำกร
แต่ละคน



 ฝ่ ำยจั ด กำร ได้ ก ำห น ด ให้ มี กำรป ระชุ ม

Operation Meeting ป ร ะ จ ำเดื อ น เพื่ อ ใ ห้
ผู ้ บ ริ ห ำร และหน่ วยงำน รำยงำนผลกำร
ปฏิบตั ิงำน และรับทรำบปั ญหำกำรปฏิบตั ิงำน
เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ และแนวทำงกำรบริ หำร
จัดกำร
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.

องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร

คาถาม
6.1 บริ ษทั สำมำรถปฏิ บัติตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ที่รับรอง
โดยทัว่ ไป และเหมำะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดง
ได้ ว่ ำ รำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงิ น มี ต ั ว ตนจริ ง
ครบถ้วน แสดงถึงสิ ทธิ หรื อภำระผูกพันของบริ ษัทได้
ถูกต้อง มี มู ลค่ำเหมำะสม และเปิ ดเผยข้อ มูลครบถ้วน
ถูกต้อง

ใช่

ไม่ ใช่



รายละเอียดเพิม่ เติม
 รำยงำนทำงกำรเงิ น ของบริ ษ ัท แสดงรำยกำร
ถูกต้อ งตรงตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ที่ รั บ รอง
โดยทั่ว ไป และเหมำะสมกับ ธุ ร กิ จ ผ่ ำ นกำร
ตรวจสอบโดยผู ้ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตของ
บ ริ ษั ท โ ด ย ร ำย ง ำน ผ่ ำน ก ำร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อไป

6.2 บริ ษทั กำหนดสำระสำคัญของรำยกำรทำงกำรเงิน โดย
พิจำรณำถึงปั จจัยที่ สำคัญ เช่ น ผูใ้ ช้รำยงำนทำงกำรเงิ น
ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รำยงำนทำงกำรเงิ นของบริ ษทั สะท้อนถึ งกิ จกรรมกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั อย่ำงแท้จริ ง
6.4 คณะกรรมกำรหรื อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
อนุ ม ัติ แ ละสื่ อ สำรนโยบำยกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งให้
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบตั ิ จน
เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
7.



 ตำมควำมเห็นที่ระบุในข้อ 6.1



 ตำมควำมเห็นที่ระบุในข้อ 6.1



 บริ ษ ท
ั จัดตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

โดยมี ขอบเขตหน้ำที่ ควำมรั บผิด ชอบในกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงโดยรวมขององค์กร

องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุควำมเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อ
กำรดำเนิ นธุ รกิ จทั้งระดับองค์กร หน่ วยธุ รกิ จ ฝ่ ำยงำน
และหน้ำที่งำนต่ำงๆ



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษท
ั ได้จดั ทำ Enterprise Risk Management
โดยได้ระบุ ปัจจัยเสี่ ยง สำเหตุของควำมเสี่ ยง
ผลกระทบที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น และวิ ธี ก ำรจัด กำร
ควำมเสี ยง/กำรควบคุมภำยใน ทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ำยงำน และหน้ำที่งำนต่ำงๆ

7.2 บริ ษทั วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงทุกประเภทที่ อำจเกิ ดจำกทั้ง
ปั จจัยภำยในและปั จจัยภำยนอกองค์กร ซึ่ งรวมถึงควำม
เสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์ กำรดำเนิ นงำน กำรรำยงำนกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎเกณฑ์ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ



 ตำมควำมเห็นที่ระบุในข้อ 7.1
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คาถาม
7.3 ผูบ้ ริ หำรทุกระดับมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

ใช่

ไม่ ใช่



รายละเอียดเพิม่ เติม
 ในกำรจั ด ท ำควำมเสี่ ยงองค์ ก ร ผู ้ บ ริ หำร
ระดับสู ง และผูบ้ ริ หำรของแต่ละหน่ วยงำนได้
ร่ ว มกัน วิเครำะห์ ค วำมเสี่ ย งต่ ำงๆ ที่ อ ำจเกิ ด
ผลกระทบต่อบริ ษทั

7.4 บริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น ควำมส ำคัญ ของควำมเสี่ ย ง โดย
พิจำรณำทั้งโอกำสเกิ ดเหตุกำรณ์ และผลกระทบที่ อำจ
เกิดขึ้น
7.5 บริ ษทั มี มำตรกำรและแผนปฏิ บตั ิ งำนเพื่อจัดกำรควำม
เสี่ ย ง โ ด ย อ ำจ เป็ น ก ำร ยอ ม รั บ ค ว ำม เสี่ ย งนั้ น
(acceptance) กำรลดควำมเสี่ ยง (reduction) กำร
หลีกเลี่ยงควำมเสี่ ยง (avoidance) หรื อกำรร่ วมรับควำม
เสี่ ยง (sharing)



 ตำมควำมเห็นที่ระบุในข้อ 7.1



 บริ ษ ท
ั มีกำรจัดประชุม Executive Committee

(Ex-Com) เป็ นรำยไตรมำส เพื่อประเมินควำม
เสี่ ยงที่ อำจส่ งผลกระทบต่อบริ ษ ัท ทั้งภำยใน
และภำยนอกว่ำมีปัจจัยใดบ้ำงที่ ส่งผลกระทบ
บริ ษทั ในช่วงระยะเวลำสั้นและระยะยำว ทั้งนี้
ทำงผูบ้ ริ หำรระดับสู งและผูบ้ ริ หำรระดับฝ่ ำยที่
เกี่ ยวข้อ งจะหำรื อ ถึ งแนวทำงกำรแก้ไข กำร
ปรับตัวให้เป็ นไปตำมสภำวะตลำด และปั จจัย
เสี่ ย งต่ ำ งๆ ซึ่ งมี ก ำรประเมิ น ทั้ง โอกำสที่ จ ะ
เกิดขึ้น และผลกระทบที่อำจส่ งผลต่อภำพรวม
ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ั ท ฯ เพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรจัด สรร
ทรัพยำกรของบริ ษทั ฯให้เหมำะสม และวิธีกำร
หรื อ กลยุท ธ์ในกำรลดควำมเสี่ ยงเหล่ ำนั้น ได้
อย่ำงเหมำะสม และทันท่วงที

8.

องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริ ษั ท ประเมิ น โอกำสที่ จ ะเกิ ด กำรทุ จ ริ ตขึ้ นโดย
ครอบคลุมกำรทุจริ ตแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินเท็จ กำรทำให้สูญเสี ยทรัพย์สิน กำรคอร์ รัป
ชัน กำรที่ ผบู ้ ริ หำรสำมำรถฝ่ ำฝื นระบบควบคุมภำยใน
(Management Override of Internal Controls) กำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรำยงำนที่สำคัญ กำรได้มำหรื อใช้
ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษ ท
ั ได้ว่ำจ้ำงให้ผูส้ อบบัญ ชี อนุ ญ ำตบริ ษทั
สอบทำนรำยกำรทำงกำรเงิ น ประจำไตรมำส
ซึ่ งผูส้ อบบัญชีอนุ ญำตฯ ได้ตรวจสอบรำยกำร
บัญชีที่สำคัญ และได้วำ่ จ้ำงผูต้ รวจสอบภำยใน
ซึ่ งเป็ นบุ ค คลภำยนอกมำตรวจสอบควำม
เพียงพอของกำรควบคุมภำยใน โดยได้รำยงำน
ผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ใช่

8.2 บริ ษั ท ได้ ท บทวนเป้ ำหมำยกำรปฏิ บั ติ ง ำนอย่ ำ ง
รอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็ นไปได้ของเป้ ำหมำยที่
กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของ
กำรให้ส่ิ งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ
ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงำนกระทำไม่เหมำะสม
เช่น ไม่ต้ งั เป้ ำหมำยยอดขำยของบริ ษทั ไว้สูงเกินควำม
เป็ นจริ ง จนท ำให้เกิ ด แรงจู งใจในกำรตกแต่ งตัวเลข
ยอดขำย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิ จ ำรณำและสอบถำม
ผูบ้ ริ หำรเกี่ยวกับโอกำสในกำรเกิดทุจริ ต และมำตรกำร
ที่บริ ษทั ดำเนินกำรเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขกำรทุจริ ต



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 บริ ษท
ั มีกำรทบทวนเป้ ำหมำยและงบประมำณ

ใ น ก ำ ร ด ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ใ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกไตรมำส



 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ท ำกำรสอบถำม

และตั้งข้อสังเกตุ รำยกำรที่มีนยั สำคัญ จำกกำร
ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน จำกผูส้ อบบัญชี
อนุ ญ ำต และรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบ
ควบคุ มภำยใน ในกำรประชุ มคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยมี ก ำรบัน ทึ กกำรตั้งข้อสังเกต
ในรำยกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

8.4 บริ ษ ัทได้สื่อสำรให้พ นักงำนทุ กคนเข้ำใจและปฏิ บัติ
ตำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิที่กำหนดไว้



 บริ ษทั ได้จดั ทำข้อบังคับเกี่ ยวกับกำรทำงำนซึ่ ง

ได้ป ระกำศให้ พ นักงำนทรำบถึ ง หลักเกณฑ์
ข้อบังคับและบทลงโทษ
 อ้ำงอิงจำก
1) นโยบำยที่ ส ำคัญ ของบริ ษัท ฉบับ ปรั บ ปรุ ง
12/03/2561
2) ข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ กำรท ำงำน ฉบับ ปรั บ ปรุ ง
20/07/2563

9.

องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงปั จจัยภำยนอกองค์กร
ที่ อ ำจมี ผ ลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ กำรควบคุ ม
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิ น ตลอดจนได้กำหนด
มำตรกำรตอบสนองต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงนั้ นอย่ำ ง
เพียงพอแล้ว



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษท
ั มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงขององค์กรทั้ง

จำกปั จจัยภำยในและภำยนอกองค์กร ซึ่ งอำจมี
ผล กระท บ ต่ อ กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ โด ยได้
ดำเนิ นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงต่ำงๆ ที่ อำจเกิ ด
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ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม

ไม่ ใช่

ผลกระทบต่อบริ ษทั และโอกำสเกิดควำมเสี่ ยง
นั้น
9.2 บริ ษทั ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรู ปแบบกำรทำธุรกิจที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน
และรำยงำนทำงกำรเงิ น ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว
9.3 บริ ษ ัท ประเมิ น กำรเปลี่ ย นแปลงผู ้น ำองค์ก รที่ อ ำจมี
ผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และ
รำยงำนทำงกำรเงิ น ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว



 ตำมควำมเห็นที่ระบุในข้อ 9.1



 บริ ษั ท ได้ ก ำหนดเป้ ำหมำย นโยบำย และ

แผนงำนในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ชัด เจน โดยมี
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งเป็ นผูน้ ำเป้ ำหมำย นโยบำย
ไปสู่ กำรปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่
ก ำหนด รวมถึ ง ก ำหนดแผนบริ หำรควำม
ต่ อ เนื่ อ งท ำงธุ รกิ จ (BCP) แ ละ น โยบ ำย
แผนกำรสื บ ทอดทำงต ำแหน่ ง (Succession
Plan)

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่ วยลดความเสี่ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
คาถาม
10.1 มำตรกำรควบคุมของบริ ษทั มีควำมเหมำะสมกับควำม
เสี่ ย ง แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ เฉ พ ำ ะ ข อ ง อ ง ค์ ก ร เช่ น
สภำพแวดล้อ ม ควำมซับ ซ้อ นของงำน ลัก ษณะงำน
ขอบเขต กำรดำเนินงำน รวมถึงลักษณะเฉพำะอื่นๆ

ใช่



ไม่ ใช่

ร
 บริ ษ ท
ั ได้กำหนดกระบวนกำรควบคุ มภำยใน

ระดับ องค์ก ร และกระบวนกำรย่อ ยที่ ส ำคัญ
ต่ ำงๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ
และสภำพแวดล้อมกำรควบคุมของบริ ษทั โดย
กำหนดให้มีกำรทบทวนคู่มือ และแนวปฏิ บตั ิ
อย่ำงสม่ ำเสมอ และสอบทำนกำรปฏิ บัติ งำน
โดยผูต้ รวจสอบภำยใน เพื่อประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยใน และกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนมี
ประสิ ทธภำพ ประสิ ทธิผลที่ดีภำยในองค์กร

10.2 บริ ษ ัท มี ม ำตรกำรควบคุ ม ภำยในที่ ก ำหนดเป็ นลำย
ลักษณ์ อกั ษร และครอบคลุมกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำง



 บริ ษทั จัดทำคู่มืออำนำจอนุมตั ิ (Authorization
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เหมำะสม เช่ น มี น โยบำยและระเบี ย บวิธีป ฏิ บัติ งำน
เกี่ยวกับธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซื้อ และกำรบริ หำร
ทั่ว ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และ
ลำดับชั้นกำรอนุมตั ิของผูบ้ ริ หำรในแต่ละระดับไว้อย่ำง
ชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สำมำรถป้ องกันกำรทุจริ ตได้ เช่น
มี ก ำรก ำหนดขนำดวงเงิ น และอ ำนำจอนุ ม ั ติ ข อง
ผูบ้ ริ หำรแต่ละระดับ ขั้นตอนในกำรอนุ มตั ิ โครงกำร
ลงทุน ขั้นตอนกำรจัดซื้ อและวิธีกำรคัดเลือกผูข้ ำย กำร
บันทึ กข้อมู ลรำยละเอี ยดกำรตัดสิ นใจจัดซื้ อ ขั้นตอน
กำรเบิ ก จ่ ำ ยวัส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ กำรเบิ ก ใช้เครื่ อ งมื อ
ต่ำงๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนกำรสำหรับ กรณี
ต่ำงๆ ดังนี้
10.2.1 กำรเก็ บ รวบรวมข้อมู ลเกี่ ยวกับ ผูถ้ ื อหุ ้น รำย
ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บุ คคลดังกล่ ำว รวมทั้งบุ ค คลที่ เกี่ ยวโยงกัน
เพื่ อ ประโยชน์ ในกำรติ ด ตำมและสอบทำน
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน หรื อรำยกำรที่อำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งมีกำร
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทำสัญญำกับ
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในลักษณะที่ มี ผลผูกพันบริ ษ ัท
ในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรทำสัญญำซื้อขำย
สิ นค้ำ กำรให้กู้ยืม กำรค้ ำประกัน บริ ษ ัทได้
ติดตำมให้มนั่ ใจแล้วว่ำ มี กำรปฏิ บัติเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลำที่มี
ผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตำมกำรชำระคืนหนี้
ตำม ก ำห น ด ห รื อ มี กำรท บ ท วน ค วำม
เหมำะสมของสัญญำ เป็ นต้น
10.3 บริ ษทั กำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำย
อย่ำ งเหมำะสม เช่ น กำรควบคุ ม แบบ Manual และ
Automated หรื อกำรควบคุมแบบป้ องกันและติดตำม
10.4 บริ ษทั กำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในในทุกระดับของ
องค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริ ษทั หน่ วยธุรกิจ สำยงำน
ฝ่ ำยงำน แผนก หรื อกระบวนกำร

ใช่

ไม่ ใช่

ร
manual) ซึ่งกำหนดขอบเขตและอำนำจในกำร
อนุมตั ิกำรทำรำยกำรของผูบ้ ริ หำรระดับต่ำงๆ
อย่ำงชัดเจน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญใน
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสื่ อสำรให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและนำไปใช้
ตรวจสอบก่อนกำรทำธุรกรรม
 บริ ษทั มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือ

หุน้ ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน รวมถึงมีกำรกำหนดนโยบำย
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นลำยลักษณ์
อักษร และได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
 อ้ำงอิงจำก
1) น โยบ ำยก ำรก ำกั บ ดู แ ล กิ จ ก ำร ที่ ดี แ ล ะ
จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุ ง 21/12/2561
2) นโยบำยที่ ส ำคัญ ของบริ ษัท ฉบับ ปรั บ ปรุ ง
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) รำยงำนรำยกำรระหว่ ำงกัน ที่ เกิ ด ขึ้ น ประจ ำปี
2564



 บริ ษัท ออกแบบระบบควบคุ ม ภำยในโดย

กำหนดเป็ นส่วนหนึ่งในขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
ในระดับองค์กรและจัดทำเป็ นคู่มือปฏิบตั ิงำน



 บริ ษทั กำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในทุกระดับ

ขององค์กร โดยกำรจัด ท ำนโยบำย ระเบี ย บ
ปฏิบตั ิ และคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงำน
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ใช่

ไม่ ใช่

ร
ทุกระดับยึดถือปฏิ บตั ิ ซึ่ งทุ กรำยกำรกิ จกรรม
จะได้รับกำรอนุมตั ิ และดำเนิ นกำร ตำมอำนำจ
ที่บริ ษทั กำหนด

10.5 บริ ษทั มีกำรแบ่ งแยกหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบในงำน 3
ด้ำ นต่ อ ไปนี้ ออกจำกกัน โดยเด็ ด ขำด เพื่ อ เป็ นกำร
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่ำวคือ
(1) หน้ำที่อนุมตั ิ
(2) หน้ำที่บนั ทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ
และ
(3) หน้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน



 บริ ษ ัท แบ่ ง แยกหน้ำที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบงำน 3

ด้ ำ น ออกจำกกั น อย่ ำ งชั ด เจน โดยแต่ ล ะ
หน่ ว ยงำนมี ก ำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุ ม ัติ ที่
แตกต่ ำงกัน ตำมลัก ษณะหน้ำที่ ทั้งหน้ำที่ ใ น
กำรบันทึกรำยกำรบัญชี กำรจัดเก็บจัดทำข้อมูล
สำรสนเทศ และหน้ ำ ที่ ใ นกำรดู แ ลจัด เก็ บ
ทรั พ ย์สิ น ทั้ งนี้ นโยบำยของบริ ษั ท จะไม่
มอบหมำยงำนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งมีอำนำจ
กระท ำกำรได้ต้ ัง แต่ ต ้น กระบวนกำรจนจบ
กระบวนกำร ต้อ งมี ก ำรแบ่ ง แยกหน้ ำที่ กำร
สอบยัน ควำมถู กต้อ ง (Checks & Balances)
อย่ำงเหมำะสม

11. อ ง ค์ ก ร เลื อ ก แ ล ะ พั ฒ น ากิ จ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม ทั่ ว ไ ป ด้ ว ย ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี เพื่ อ ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริ ษ ัท ควรก ำหนดควำมเกี่ ยวข้อ งกัน ระหว่ำงกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวนกำรปฏิ บตั ิงำนและ
กำรควบคุมทัว่ ไปของระบบสำรสนเทศ

ใช่



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยระบบงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศซึ่ งระบุ แ นวทำงปฏิ บั ติ ง ำนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนกำรต่ ำ งๆ และกำร
ควบคุ ม ทั่ ว ไปของระบบสำรสนเทศ และ
สื่ อสำรให้พนักงำนทุกคนรับทรำบผ่ำนระบบ
Intranet
 อ้ำงอิงจำก
1) นโยบำยระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบับ
ลงนำม 12/05/2564

11.2 บริ ษทั ควรกำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของระบบเทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม



 บริ ษทั มอบหมำยแผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ

รับผิดชอบเรื่ องดังกล่ำว โดยจัดหำ กำรติ ดตั้ง
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คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
ระบบงำนต่ำงๆ กำรดูแลระบบเครื อข่ำย เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็ จรู ป และอุปกรณ์
ต่ อ พ่ ว งอื่ น ๆ ที่ เพี ย งพอเหมำะสมกั บ กำร
ดำเนินงำนในปั จจุบนั

11.3 บริ ษทั ควรกำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม



 บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยระบบงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยระบุ
ถึ ง กำรควบคุ ม ควำมปลอดภั ย ของระบบ
สำรสนเทศ และสื่ อ สำรให้ พ นั ก งำนทุ ก คน
รับทรำบผ่ำนระบบ Intranet
 อ้ำงอิงจำก
1) นโยบำยระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบับ
ลงนำม 12/05/2564

11.4 บริ ษทั ควรกำหนดกำรควบคุ มกระบวนกำรได้มำ กำร
พัฒนำ และกำรบำรุ งรักษำระบบเทคโนโลยีให้มีควำม
เหมำะสม



 ตำมควำมเห็นที่ระบุในข้อ 11.3

12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่
กาหนดไว้ น้นั สามารถนาไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คาถาม
12.1 บริ ษทั มีนโยบำยที่ รัดกุมเพื่อติดตำมให้กำรทำธุ รกรรม
ของผู ้ถื อ หุ ้ น รำยใหญ่ กรรมกำร ผู ้บ ริ หำร หรื อ ผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ต้องผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมตั ิ
ที่ กำหนด เช่ น ข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท เกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงำน ฯลฯ
เพื่ อ ป้ อ งกัน กำรหำโอกำสหรื อ น ำผลประโยชน์ ข อง
บริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว

ใช่



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษทั ฯได้มีกำรกำหนดคู่มือหลักจรรยำบรรณ
ในกำรดำเนินธุรกิจ, นโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับ
ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี นโยบำยเกี่ ยวกับ กำรป้ องกัน
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ำยบัญชี
จัดทำรำยกำรเกี่ยวโยงและนำเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุ กครั้ ง เพื่ อเป็ นไป
ตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศ
ไทย
 อ้ำงอิงจำก
1) น โยบ ำยก ำรก ำกั บ ดู แ ล กิ จ ก ำร ที่ ดี แ ล ะ
จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุ ง 21/12/2561
2) นโยบำยที่ ส ำคัญ ของบริ ษัท ฉบับ ปรั บ ปรุ ง
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คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
12/03/2561

12.2 บริ ษ ัท มี น โยบำยเพื่ อ ให้กำรพิ จ ำรณำอนุ ม ัติ ธุร กรรม
กระทำโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรมนั้น



 ตำมควำมเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 12.1

12.3 บริ ษ ัท มี น โยบำยเพื่ อ ให้กำรพิ จ ำรณำอนุ ม ัติ ธุร กรรม
ค ำนึ งถึ ง ประโยชน์ สู งสุ ด ของบริ ษ ัท เป็ นส ำคัญ และ
พิ จ ำรณำโดยถื อ เสมื อ นเป็ นรำยกำรที่ กระท ำกั บ
บุคคลภำยนอก (at arms’ length basis)



 ตำมควำมเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 12.1

12.4 บริ ษทั มี กระบวนกำรติ ด ตำมดู แลกำรดำเนิ น งำนของ
บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งกำหนดแนวทำงให้
บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร ใน
บริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้นถือปฏิ บตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มีเงิ น
ลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อบริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้



 บริ ษั ท ได้ มี ก ระบวนกำรติ ด ตำมดู แ ลกำร

ดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมอย่ำง
สม่ ำเสมอตำมนโยบำยกำรก ำกับ ดู แ ลบริ ษ ัท
ย่อยและบริ ษทั ร่ วม รวมถึงกำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในขั้นตอนปฏิบตั ิงำนของพนักงำน
ให้ ส อดคล้อ งกับ บริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ให้ มี แ นวทำง
ปฏิบตั ิเดียวกัน
 อ้ำงอิงจำก
1) น โยบ ำยก ำรก ำกั บ ดู แ ล กิ จ ก ำร ที่ ดี แ ล ะ
จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุ ง 21/12/2561

12.5 บริ ษ ัท กำหนดหน้ำที่ และควำมรั บ ผิด ชอบในกำรน ำ
นโยบำยและกระบวนกำรไปปฏิ บตั ิ โดยผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำน



 บริ ษ ท
ั ฯมีกำรระบุหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของ

ผู ้บ ริ ห ำรและพนั ก งำนทุ ก ต ำแหน่ ง เป็ นลำย
ลัก ษณ์ อ ักษร นอกจำกนี้ มี ก ำรใช้ต ัวชี้ วดั จำก
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนแต่ละ
ตำแหน่งในแบบประเมินผลพนักงำนประจำปี
ด้วย

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิ บัติของบริ ษทั ได้รับกำร
น ำไป ใช้ ใ น เวลำที่ เห ม ำะส ม โด ยบุ ค ลำกรที่ มี
ควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไข
ข้อผิดพลำดในกำรปฏิบตั ิงำน



 บริ ษั ท มี ก ำรก ำหนดให้ ท บทวนคู่ มื อ กำร

ปฏิ บัติงำนประจำปี ร่ วมถึ งมี กำรประชุ มร่ วม
ระหว่ำงพนักงำนและผูบ้ ริ หำรในแต่ละระดับ
เพื่ อ ก ำกั บ ดู แ ล แ ล ะ สื่ อ ส ำร น โ ย บ ำ ย
กระบวนกำรปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง
กระบ วน กำรแ ก้ ไ ข ข้ อ ผิ ด พ ลำด ใน กำร
ปฏิบตั ิงำนในที่ประชุมด้วย
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คาถาม

ใช่

12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิ บัติให้มี
ควำมเหมำะสมอยูเ่ สมอ



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 ตำมควำมเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 12.6

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีก่ าหนดไว้
คาถาม
13.1 บริ ษทั กำหนดข้อมูลที่ตอ้ งกำรใช้ในกำรดำเนิ นงำน ทั้ง
ข้อมูลจำกภำยในและภำยนอกองค์กร ที่ มีคุณภำพและ
เกี่ยวข้องต่องำน
13.2 บริ ษ ัท พิ จ ำรณำทั้ง ต้น ทุ น และประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ
รวมถึงปริ มำณและควำมถูกต้องของข้อมูล

ใช่



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษท
ั มีกำรกำหนดข้อมูลที่ ตอ้ งกำรใช้ในกำร
บริ หำรที่มีคุณภำพ และเป็ นข้อมูลที่มีกำรสอบ
ทำนควำมถูกต้องแล้ว รวมถึง



 บริ ษทั ดำเนินกำรรวบรวมและพิจำรณำข้อมูลที่

สำคัญ โดยคำนึ งถึงควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ
ควำมจ ำเป็ น และผลประโยชน์ ที่ ค ำดว่ำ จะ
ได้ รั บ จำกข้อ มู ล ดัง กล่ ำ วที่ มี ต่ อ เรื่ องที่ ต ้อ ง
พิ จ ำรณำ รวมถึ ง กำรพิ จ ำรณำต้น ทุ น ในกำร
จัดหำข้อมูลดังกล่ำวประกอบด้วย

13.3 บริ ษทั ดำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีขอ้ มูลที่สำคัญ
อย่ำงเพียงพอสำหรับใช้ประกอบกำรตัดสิ นใจ ตัวอย่ำง
ข้อ มู ล ที่ ส ำคัญ เช่ น รำยละเอี ย ดของเรื่ อ งที่ เสนอให้
พิจำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทำงเลือกต่ำงๆ



 บริ ษั ท มอบหมำยให้ ห น่ วยงำนต้ น เรื่ องที่

เกี่ ย วข้อ งเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบในกำรรวบรวม
ข้อ มู ล ที่ ส ำคัญ และวิ เครำะห์ ข ้อ มู ล ในด้ำ น
ต่ ำงๆ เพื่ อ ให้ค ณะกรรมกำรและผูบ้ ริ ห ำรใช้
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำอนุมตั ิเรื่ องต่ำงๆ

13.4 บริ ษทั ดำเนิ นกำรเพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั ได้รับหนังสื อ
นัด ประชุ ม หรื อ เอกสำรประกอบกำรประชุ ม ที่ ร ะบุ
ข้อมู ลที่ จำเป็ นและเพี ยงพอต่อ กำรพิ จำรณำก่ อ นกำร
ประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อยภำยในระยะเวลำขั้นต่ำตำมที่
กฎหมำยกำหนด



13.5 บ ริ ษั ท ด ำเนิ น ก ำร เพื่ อ ให้ รำยงำน ก ำร ป ร ะชุ ม
คณะกรรมกำรมี รำยละเอียดตำมควร เพื่อให้สำมำรถ
ตรวจสอบย้อ นหลัง เกี่ ย วกับ ควำมเหมำะสมในกำร
ปฏิ บัติหน้ำที่ ของกรรมกำรแต่ละรำย เช่ น กำรบันทึ ก



 เลขำนุกำรบริ ษทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ชุ ด ย่ อ ย จะจั ด ส่ งหนั ง สื อเชิ ญ ประชุ ม และ
เอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ำ 7 วัน เพื่ อ ให้ ก รรมกำร
ได้รับข้อมูลก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำ
 เลขำนุกำรบริ ษทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ชุ ด ย่อ ย มี ห น้ำที่ จดบัน ทึ กและจัด ท ำรำยงำน
ก ำร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำร บ ริ ษั ท ซึ่ ง
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คาถาม
ข้อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็ นหรื อข้อสังเกตของ
กรรมกำรในเรื่ องที่ พิจำรณำ ควำมเห็ นของกรรมกำร
รำยที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น

ใช่

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
ประกอบด้วยรำยละเอียดเรื่ องที่ พิจำรณำ เรื่ อง
อ นุ มั ติ ข้ อ ซั ก ถ ำม แ ล ะ ค วำม เห็ น ข อ ง
คณะกรรมกำร รวมถึงมติกำรประชุมในแต่ละ
วำระกำรประชุม

13.6 บริ ษทั มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
13.6.1 มี ก ำรจัด เก็ บ เอกสำรส ำคัญ ไว้อย่ำงครบถ้ว น
เป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ ได้ รั บ แจ้ ง จำกผู ้ ส อบ บั ญ ชี ห รื อผู ้
ตรวจสอบภำยในว่ ำ มี ข ้อ บกพร่ อ งในกำร
ควบคุมภำยใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้น
อย่ำงครบถ้วนแล้ว



 บริ ษ ัท มอบหมำยให้ ห น่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบ

จัดทำ/จัดเก็บเอกสำรสำคัญให้เป็ นระบบและ
ปลอดภัย กรณี ได้รับแจ้งจำกผูต้ รวจสอบบัญชี
หรื อ ผูต้ รวจสอบภำยในว่ำ มี ข ้อ บกพร่ อ งใน
กำรควบคุ ม ภำยในโดยกำรติ ด ตำมผลกำร
ตรวจสอบ โดยแผนกตรวจสอบภำยในของ
บ ริ ษั ท จะป ระสำน งำน และติ ดต ำมให้
หน่ ว ยงำนด ำเนิ น กำรแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งนั้ น
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด

14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่ งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่ อการ
สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
คาถาม
14.1 บริ ษั ท มี ก ระบวนกำรสื่ อสำรข้อ มู ล ภำยในอย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ และมี ช่ องทำงกำรสื่ อ สำรที่ เหมำะสม
เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน

ใช่



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษท
ั มีกำรช่องทำงสื่ อสำรข้อมูลภำยในและ
ช่ อ งทำงสื่ อ สำรเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรควบคุ ม
ภ ำย ใ น เช่ น ร ะ บ บ Intranet, จ ด ห ม ำ ย
อิ เลคทรอนิ กส์ (Email)ภำยในบริ ษ ัท , บอร์ ด
ติ ด ป ระกำศ เป็ น ต้ น รวมถึ ง กำรประชุ ม
คณ ะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ / คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ / คณะกรรมกำรบริ ห ำร และกำร
ประชุมเพื่อติ ดตำมผลกำรปฏิ บัติงำนของฝ่ ำย
งำนต่ ำ งๆ พร้ อ มจั ด ท ำบั น ทึ ก รำยงำนกำร
ประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

14.2 บริ ษ ัท มี กำรรำยงำนข้อมู ล ที่ สำคัญ ถึ งคณะกรรมกำร
บริ ษั ท อย่ ำ งสม่ ำ เสมอ และคณะกรรมกำรบริ ษั ท
สำมำรถเข้ ำ ถึ ง แหล่ ง สำรสนเทศที่ จ ำเป็ นต่ อ กำร
ปฏิบตั ิงำน หรื อสอบทำนรำยกำรต่ำงๆ ตำมที่ ตอ้ งกำร



 เลขำนุ กำรบริ ษั ท และฝ่ ำยบริ หำรจะเป็ น

ผู ้ร ำยงำนข้อ มู ล ที่ ส ำคัญ ต่ อ คณะกรรมกำร
บริ ษัท อย่ำ งสม่ ำ เสมอ ทั้ งนี้ คณะกรรมกำร
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คาถาม
เช่น กำรกำหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สำมำรถ
ติ ด ต่ อ ขอข้ อ มู ล อื่ น นอกจำกที่ ไ ด้ รั บ จำกผู ้บ ริ หำร
รวมทั้งกำรติ ด ต่ อ สอบถำมข้อ มู ล จำกผูส้ อบบัญ ชี ผู ้
ตรวจสอบภำยใน กำรจัดประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำร
และผู ้บ ริ หำรตำมที่ ค ณะกรรมกำรร้ อ งขอ กำรจั ด
กิ จ กรรมพบปะหำรื อระหว่ ำ งคณะกรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำรนอกเหนื อจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร เป็ น
ต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทำงกำรสื่ อสำรพิเศษหรื อช่องทำงลับ
เพื่ อให้ บุ ค คลต่ำงๆ ภำยในบริ ษ ัท สำมำรถแจ้งข้อมู ล
หรื อเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภำยในบริ ษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่ำงปลอดภัย

ใช่

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
บริ ษทั สำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลที่สำคัญเพิ่มเติมเพือ่
ประกอบกำรพิจำรณำหรื อติดต่อขอข้อมูลจำก
เลขำนุกำรบริ ษทั



 บริ ษ ท
ั ตั้งกล่องรับควำมคิ ดเห็ น และช่องทำง

รั บ เรื่ องร้ อ งเรี ยนผ่ ำ นระบบ Intranet และ
Website ของบริ ษทั รวมถึ ง Email ของแผนก
ตรวจสอบภำยใน ในกำรรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/
เบำะแส ทั้งนี้ รำยละเอี ยดของผูแ้ จ้ง เบำะแส
และข้อ ร้ อ งเรี ย นดัง กล่ ำวจะถู ก รั ก ษำไว้เป็ น
ควำมลับของบริ ษทั เพื่ อคุ ม้ ครองมิ ให้เกิ ดผล
กระทบต่อผูแ้ จ้งข้อร้องเรี ยนดังกล่ำว

15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริ ษ ัทมี กระบวนกำรสื่ อสำรข้อมูลกับ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย
ภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และมีช่องทำงกำร
สื่ อสำรที่ เหมำะสม เพื่อสนับสนุ น กำรควบคุมภำยใน
เช่น จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่หรื อหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น

ใช่



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษ ัท มอบหมำยให้ เ ลขำนุ ก ำรบริ ษัท เป็ น
หน่ วยงำนหลักในกำรติดต่อประสำนงำนและ
สื่ อสำรข้ อ มู ล กั บ บุ คคลภำยนอก โดยได้
ก ำหนดช่ อ งทำงให้ บุ ค คลภำยนอกติ ด ต่ อ /
ร้ อ งเรี ย นผ่ ำนทำง Website ของบริ ษ ัท และ/
หรื อจดหมำยและ E-mail

15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทำงกำรสื่ อสำรพิเศษหรื อช่องทำงลับ
เพื่ อ ให้ ผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย ภำยนอกองค์ก รสำมำรถแจ้ง
ข้อ มู ล หรื อเบำะแสเกี่ ย วกั บ กำรฉ้ อ ฉลหรื อทุ จ ริ ต
(whistle-blower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่ำงปลอดภัย



 บริ ษ ท
ั ตั้งกล่องรับควำมคิ ดเห็ น และช่องทำง

รั บ เรื่ องร้ อ งเรี ยนผ่ ำ นระบบ Intranet และ
Website ของบริ ษทั รวมถึ ง Email ของแผนก
ตรวจสอบภำยใน ในกำรรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/
เบำะแส ทั้งนี้ รำยละเอี ยดของผูแ้ จ้ง เบำะแส
และข้อ ร้ อ งเรี ย นดัง กล่ ำวจะถู ก รั ก ษำไว้เป็ น
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ควำมลับของบริ ษทั เพื่ อคุ ม้ ครองมิ ให้เกิ ดผล
กระทบต่อผูแ้ จ้งข้อร้องเรี ยนดังกล่ำว

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ ก รติด ตามและประเมิน ผลการควบคุม ภายใน เพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่าการควบคุม ภายในยังด าเนิ น ไปอย่ างครบถ้ ว น
เหมาะสม
คาถาม
16.1 บริ ษัท จัด ให้ มี ก ระบวนกำรติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ ต ำม
จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และข้อ ก ำหนดห้ ำมฝ่ ำยบริ ห ำรและ
พนักงำนปฏิ บัติ ต นในลัก ษณะที่ อำจก่ อให้ เกิ ด ควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงำน
ติ ด ตำมกำรปฏิ บัติ และรำยงำนผู ้บัง คับ บัญ ชำ หรื อ
มอบหมำยให้หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในติ ดตำมกำร
ปฏิ บัติ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ น
ต้น

ใช่



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษทั กำหนดให้ฝ่ำยบัญชี จัดทำรำยงำนแสดง
รำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษทั กับบุ คคล หรื อ
นิ ติบุคคลที่ มีควำมเกี่ ยวโยงกัน รวมถึ งปฏิ บัติ
ตำมคำแนะนำจำกผูส้ อบบัญชีอนุญำตบริ ษทั
 บริ ษ ท
ั ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภำยใน ซึ่ งมี

ควำมเป็ นอิ ส ระจะปฏิ บั ติ ง ำนตรวจสอบ
ครอบคลุม วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้มน่ั ใจว่ำกำร
ปฏิ บั ติ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรก ำกั บ ดู แ ล
กิจกำรที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบำย
แ ล ะ คู่ มื อ ป ฏิ บั ติ ง ำน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง โ ด ย
ประสำนงำนกับ แผนกตรวจสอบภำยใน ให้
ติ ด ตำมกำรแก้ ไ ขประเด็ น ที่ ต รวจพบ และ
นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อพิจำรณำอย่ำงเป็ นประจำรำยไตรมำส

16.2 บริ ษทั จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิ บตั ิตำมระบบกำร
ควบคุ มภำยในที่ วำงไว้ โดยกำรประเมิ นตนเอง และ/
หรื อกำรประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภำยใน



 บริ ษ ัท ว่ำจ้ำงให้บ ริ ษ ท
ั บี เค ไอเอ แอนด์ ไอซี

จ ำกัด ซึ่ งเป็ นผู ้ต รวจสอบภำยในอิ ส ระจำก
ภำยนอก เป็ นผูด้ ำเนินงำนตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ
ตำมระบบกำรควบคุมภำยใน

16.3 ควำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสม
กับกำรเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั



 บริ ษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ได้กำหนด

แผนกำรตรวจสอบ/ติดตำมและประเมินผลรำย
ไตรมำสโดยรำยงำนตรงต่ อ คณะกรรมกำร
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คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
ตรวจสอบ

16.4 ดำเนิ นกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลระบบกำรควบคุ ม
ภำยใน โดยผูท้ ี่มีควำมรู ้และควำมสำมำรถ
16.5 บริ ษทั กำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในให้ข้ ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ



 ตำมควำมเห็นที่ระบุขอ้ 16.2



 กำรปฏิ บตั ิ งำนเป็ นไปตำม กฏบัตรของแผนก

16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภำยในปฏิ บตั ิหน้ำที่ตำม
มำตรฐำนสำกลกำรปฏิ บัติงำนวิชำชี พ กำรตรวจสอบ
ภำยใน (International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing, IIA)



ตรวจสอบภำยใน เมื่อ 19 กรกฎำคม 2564
 บริ ษ ัท ว่ำจ้ำงให้บ ริ ษ ท
ั บี เค ไอเอ แอนด์ ไอซี

จำกัด ซึ่ ง เป็ นผู ้ป ระกอบวิชำชี พ ผูต้ รวจสอบ
ภำยในโดยตรง มีประสบกำรณ์ ในกำรทำงำน
มำกกว่ำ 16 ปี และได้พ ัฒ นำกำรปฏิ บัติ ง ำน
ด้ำนกำรตรวจสอบอยูเ่ สมอ
 แผนกตรวจสอบภำยใน ได้จดั ทำกฎบัตรแผนก

ตรวจสอบภำยใน ที่ ก ำหนดบทบำทหน้ ำ ที่
ควำมรั บ ผิ ด ชอบ สำยบั ง คั บ บั ญ ชำ และ
แนวทำงกำรปฏิบตั ิงำน ที่ได้รับกำรอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึ งประกำศให้
องค์กรรับทรำบ เมื่อ 19 กรกฎำคม 2564
17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ งรวมถึงผู้บริหาร
ระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริ ษ ัท ประเมิ น ผลและสื่ อ สำรข้อ บกพร่ อ งของกำร
ควบคุ มภำยใน และดำเนิ นกำรเพื่อติดตำมแก้ไขอย่ำง
ทันท่วงที หำกผลกำรดำเนิ นงำนที่ เกิดขึ้นแตกต่ำงจำก
เป้ ำหมำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีนยั สำคัญ

ใช่



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 ผูต้ รวจสอบภำยใน ซึ่ งเป็ นหน่ วยงำนอิส ระมี
หน้ำที่ เสนอผลกำรตรวจสอบระบบควบคุ ม
ภำยในโดยตรงต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงไรก็ ดี หำกพบข้อ บกพร่ องหรื อ ข้อ สรุ ป
ปรับปรุ ง หน่วยงำนตรวจสอบจะประสำนงำน
กับ หัวหน้ำหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อหำแนว
ทำงกำรแก้ไขพร้อมกับแจ้งให้ฝ่ำยบริ หำรของ
บริ ษทั รับทรำบในทันที รวมถึงรำยงำนควำม
คืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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คาถาม
17.2 บริ ษทั มีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ำยบริ หำรต้อ งรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำร
บริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิ ดเหตุกำรณ์ หรื อ
สงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ ทุจริ ตอย่ำงร้ำยแรง มีกำร
ปฏิ บัติ ที่ ฝ่ ำฝื นกฎหมำย หรื อ มี กำรกระท ำที่
ผิ ด ปกติ อื่ น ซึ่ งอำจกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย งและ
ฐำนะกำรเงินของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่ องที่ เป็ นสำระสำคัญ พร้อม
แนวทำงกำรแก้ ไ ขปั ญหำ (แม้ว่ ำ จะได้ เริ่ ม
ด ำเนิ น กำรจัด กำรแล้ว ) ต่ อ คณะกรรมกำร
บริ ษทั /คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำ
ภำยในระยะเวลำอันควร
17.2.3 รำยงำน ค วำม คื บ ห น้ ำใน กำรป รั บ ป รุ ง
ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ที่ เป็ น ส ำ ร ะ ส ำ คั ญ ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำร บ ริ ษั ท /ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำร
ตรวจสอบ

ใช่



ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บ ริ ษั ท ฯ ก ำห น ด น โยบ ำยใน กรณี ที่ เกิ ด
เหตุกำรณ์หรื อสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริ ตอย่ำง
ร้ ำยแรง หรื อ พบกำรปฏิ บัติ ที่ ฝ่ ำฝื นกฎหมำย
หรื อ มี กำรกระท ำที่ ผิ ด ปกติ อื่ น ซึ่ งกระทบต่ อ
ชื่ อ เสี ยงและฐำนะกำรเงิ น ของบริ ษ ัท อย่ำงมี
นั ย ส ำคั ญ ฝ่ ำย บ ริ ห ำร ต้ อ ง ร ำยง ำน ใ ห้
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท รั บ ทรำบโดยเร็ ว เพื่ อ
ร่ วมกันหำแนวทำงในกำรแก้ไขที่เหมำะสม
ทั้งนี้ ผูต้ รวจสอบภำยในมี ห น้ำที่ ร ำยงำน
ข้อบกพร่ อง หรื อสิ่ งที่ ควรปรับปรุ งของระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริ ษทั และแนวทำงใน
กำรปรับ ปรุ งแก้ไขรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยตรง เพิ่ อ ให้ บ ริ ษั ท สำมำรถ
ดำเนิ นกำรเพื่อติ ดตำมปรั บปรุ งแก้ไขโดยเร็ ว
ซึ่ งรวมถึงกำรติดตำมและรำยงำนสถำนะของ
กำรปรั บปรุ งแก้ไขดังกล่ำงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยตรง
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการบริษ ัท ได้แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท โดย ณ 31 ธัน วาคม 2564 ประกอบด้ว ย
กรรมการอิสระที่มไิ ด้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารจานวน 4 ท่าน และมีกรรมการสองท่านที่มคี วามรูค้ วามสามารถด้าน
บัญชีและ การเงิน โดยทุกท่านเป็ นบุคคลอิสระจากการบริหารงานของบริษทั ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รองศาสตารจารย์ศรัณย์
นายอัษฎางค์
นายพงษ์ไชย
นายสิงห์ชยั

ชูเกียรติ
ศรีศภุ รพันธ์
เกษมทวีศกั ดิ ์
บุณญโยธิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รบั อบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั โดยให้
ความสาคัญ กับการปฏิบตั ิตามจริยธรรม ความโปร่งใส การถ่วงดุลอานาจ และความสามารถที่ตรวจสอบได้ รวมทัง้ ได้
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การควบคุมการปฏิบตั ิง าน
ของฝ่ ายบริหาร การพิจารณารายการที่เกีย่ วโยงกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบตั ิ ตามข้อกาหนดและ
ข้อบังคับของบริษทั ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า
บริษทั มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวม 4 ครัง้ โดยการประชุมทีไ่ ม่มฝี ่ ายบริหาร ซึง่ ได้เชิญผูส้ อบ
บัญ ชีร วมทัง้ ผูต้ รวจสอบระบบการควบคุม ภายในและที่ปรึกษาอิส ระ เข้าร่ว มประชุม ตามวาระอัน ควร และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหาร เพื่อทราบและดาเนินการเป็ นรายไตรมาส ซึง่ พอจะสรุปได้ดงั นี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส สอบทานและเห็นชอบในการเสนอรายงานทางการเงิน ประจ าปี ก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. รับทราบและเสนอความคิดเห็นต่อผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตบริษทั ฯ
3. พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของบริษทั ผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในอันเกีย่ วเนื่อง
กับระบบการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายในองค์กร และเสนอฝ่ ายจัดการ เพื่อพิจ ารณาปรับปรุง และ
แก้ไขตามความสมควร รวมทัง้ ติดตามผลความคืบหน้าของการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
4. ดูแลให้มกี ารประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง บริษทั มิตรสิบ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
5. พิจารณาเหตุผล และให้ความเห็นต่อการทารายการระหว่างกัน ระหว่างบริษทั , บริษทั ย่อย และผูท้ อี่ านาจ
มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ซึ่ง เมื่อ พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่าการ ซึ่ง ทุ กรายการเป็ น รายการที่เกิดขึ้น
ตามปกติ มีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ ส่วนราคาที่ใช้ในการซื้อขายระหว่างกันเป็ น ราคา
ตลาดรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการกูย้ ื มเงิน เป็ นอัตราดอกเบี้ยที่เทียบเท่ากับที่กจู้ ากบุคคลภายนอก
รวมทัง้ พิจารณามาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รดั กุมและเพียงพอ
6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติดารง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4208 และ/หรือ
นางสาวอรพิน สินทวรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญ าตเลขที่ 9441 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ โชติวริ ยิ ะกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญ าตเลขที่ 10566 และ/หรือ นางสาวฐิติมา พงษ์ชยั ยงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่
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10728 ของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีอนุญาตบริษทั ฯ ประจาปี 2564 และ
กาหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิน 2,500,000 บาท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ และ
นาเสนอให้ที่ประชุม ส ามัญผูถ้ ือหุ้น ประจ าปี พิจารณาอนุ มตั ิแ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีอนุ ญ าตของบริษ ัท และ
กาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
7. พิจารณาคัดเลือก บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
พิจารณาแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมการปฏิบตั งิ านทุกระบบ
โดยหน้าที่ในขอบเขตความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 ได้รบั ความร่วมมือด้วยดี
จากทุกฝ่ ายที่เกีย่ วข้อง และปฎิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ด้วยความอิสระ ซึ่งทาง
คณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

.........................................................
รองศาสตาจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

326 | รายงานประจาปี 2564 (56 -1 One Report)

325 | รายงานประจาปี 2564 (56 -1 One Report)

