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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (Chayo Group Public Company Limited) (“บริษทั” หรือ “CHAYO”) และบริษทั
ย่อย ด ำเนินธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพและกำรให้บริกำรติดตำมและทวงถำมหน้ี โดย
สำมำรถแบ่งประเภทธุรกิจตำมลกัษณะกำรด ำเนินงำนไดท้ั้งหมด 5 ประเภท ประกอบดว้ย ธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภำพ ธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี ธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ ธุรกิจปล่อยสินเช่ือ และ
ธุรกิจกำรขำยสินคำ้ผ่ำนช่องทำง Call Center และ/หรือ TV Shopping และ/หรือช่องทำง Online โดยบริษทัไดด้ ำเนินธุรกิจ
ใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีมำเป็นระยะเวลำเกือบ 23 ปี ก่อนท่ีจะขยำยธุรกิจมำลงทุนในธุรกิจหลกัในดำ้น
บริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ (หรือซ้ือหน้ีมำบริหำร) ในปี 2557 ต่อมำ ในปี 2559 บริษทัไดจ้ดัตั้งธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูล
ลูกคำ้เพื่อขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรให้ครอบคลุมถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีบริษทัให้บริกำรอยู่ ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 15 
กนัยำยน 2558  ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 ของบริษทัมีมติอนุมติัยำ้ยสถำนประกอบกำรไปยงัท่ีท ำกำรแห่งใหม่
และมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียน คือ เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย ์เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 
และเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2558 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2558 ของบริษทัมีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัจำก
บริษทั ชโย คอลเลคชัน่ แอนด ์ลอว ์จ ำกดั เป็นบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั ต่อมำ บริษทัไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัใน
วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 ของบริษทั ณ วนัท่ี 25 เมษำยน 2560 

โดยเม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2561 บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(MAI) และในระหวำ่งปี 2561 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติม ช่ือบริษทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั โดยถือหุ้น 70% (ทั้งน้ี 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ขอซ้ือหุ้นคืนจำกผูถื้อหุ้นรำยอ่ืนอีก 6% โดยบริษทัได้
ด ำเนินกำรซ้ือคืนเสร็จเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 5 มีนำคม 2564 ส่งผลใหปั้จจุบนับริษทัถือหุ้น 76% ในบริษทั ชโย แคปปิตอล 
จ ำกดั) เพ่ือด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองโดยกำรปล่อยสินเช่ือทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั โดยกำรปล่อยสินเช่ือดงักล่ำว 
อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัของธนำคำรแห่งประเทศไทย (นำโนไฟแนนซ์ และเพอร์ซนันลัโลน) นอกจำกน้ี ไดมี้กำรเปล่ียนช่ือบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงจำกบริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นช่ือบริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั โดยเพ่ิมวตัถุประสงค์
กำรด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพยแ์ละกำรปล่อยสินเช่ือภำยใตก้ำรก ำกบัของกระทรวงกำรคลงั (ฟิโก ไฟแนนซ์)  

ในวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อยเพ่ิมอีก 1 บริษทั คือ บริษทั 555       
ชอ้ปป้ิง จ ำกดั เพ่ือด ำเนินธุรกิจกำรขำยสินคำ้ผ่ำน Call Center และ/หรือ TV Shopping และ/หรือช่องทำง Onlineโดยปัจจุบนั 
บริษทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ำกดั มีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 7.00 ลำ้นบำทและบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นจ ำนวน 
70% ใน บริษทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ำกดั 

ในวนัท่ี 14 ตุลำคม 2563 บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ิมอีก 1 บริษทั คือ บริษทั ชโย เจว ี
จ ำกดั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อกำรลงทุน และ/หรือร่วมลงทุนในธุรกิจบริหำรทรัพยสิ์น และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดย
เร่ิมแรกบริษทัจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ชโย เจวี จ ำกดั โดยปัจจุบนับริษทัอยู่
ระหวำ่งกบักำรเจรจำกบันกัลงทุน โดยหำกบริษทัสำมำรถเจรจำกบันกัลงทุนได ้สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทัในบริษทั ชโย 
เจว ีจ ำกดั อำจเปล่ียนไป แต่อยำ่งไรก็ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทั ชโย เจว ีจ ำกดั ของบริษทั จะไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 51 ปัจจุบนั 
บริษทั ชโย เจว ีจ ำกดั มีทุนจดทะเบียนรวม 55.00 ลำ้นบำท และมีทุนช ำระแลว้จ ำนวน 27.50 ลำ้นบำท 

ภำพรวมธุรกิจในปี 2563 บริษทัมีรำยไดร้วมจ ำนวน 479.12 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 62.40% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีอยู่ท่ี 
295.02 ลำ้นบำท โดยมีสัดส่วนรำยได้จำกธุรกิจหลกัซ่ึงได้แก่ รำยได้ดอกเบ้ียแก่เงินให้สินเช่ือสินทรัพยด์้อยคุณภำพ
ประมำณ 87.09% รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรติดตำมหน้ี 10.72% รำยไดจ้ำกกำรปล่อยสินเช่ือ 1.57% และรำยไดจ้ำกกำรขำย
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สินคำ้ผ่ำน Call Center และ/หรือ TV Shopping และ/หรือช่องทำง Online อีกจ ำนวน 0.62%ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัมีก ำไร
สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนอยูท่ี่ 154.80 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 39.40% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีอยูท่ี่ 111.05 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำก ำไร
ขั้นตน้เพ่ิมข้ึนเป็น 75.50% ของรำยได ้และโดยมีอตัรำก ำไรสุทธิหรือ Net Profit Margin อยูท่ี่ 32.31%  

โดยทั้งน้ี จำกกรำฟดำ้นล่ำงจะเห็นไดว้ำ่ตั้งแต่ปี 2557 (หลงัจำกบริษทัด ำเนินธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ) 
ถึงปี 2563 บริษทัมีกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองทั้งในส่วนของรำยไดแ้ละก ำไรสุทธิอยำ่งต่อเน่ือง 

 

 
 
1.1 วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 

1.1.1 วสัิยทศัน์ 

“เป็นมืออำชีพในกำรบริหำรหน้ีท่ีมีหลกัประกนั และไม่มีหลกัประกนัอยำ่งสร้ำงสรรค ์เพ่ือลูกคำ้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” 

1.1.2 พนัธกจิ 

1) บริหำรจดักำรอยำ่งมืออำชีพ ตำมกฎหมำย และพระรำชบญัญติักำรทวงถำมหน้ี 
2) เสริมสร้ำงและรักษำภำพลกัษณ์ของลูกคำ้ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
3) ใชก้ำรตลำดน ำ ท ำอยำ่งเป็นระบบ จบหรือครบ กระบวนกำรขั้นตอน  
4) บริหำรจดักำรดว้ยระบบคุณธรรม ใหค้วำมส ำคญักบัทำงออกของลูกหน้ี 

 

1.2 เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 

 บริษทัมีเป้ำหมำยในกำรท ำธุรกิจ ดงัน้ี 

 ส ำหรับธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนภำยใต้เจตนำรมณ์ของ 
พระรำชบญัญติักำรทวงถำมหน้ี พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดแ้ก่ กำรช่วยเหลือสถำบนักำรเงินและช่วยเหลือลูกหน้ี (โดยบริษทัให้
ควำมส ำคญักบัลูกหน้ีและรักษำช่ือเสียงของสถำบนักำรเงินเป็นหลกั) และพระรำชก ำหนดบริษทับริหำรสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 

 ส ำหรับธุรกิจใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี และธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ บริษทัมีเป้ำหมำยในกำร
ท ำงำนตำมควำมตอ้งกำรและเป้ำหมำยของผูว้่ำจำ้ง ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเน้นเร่ือง
ผลงำน และคุณภำพรวมถึงใหค้วำมส ำคญักบัช่ือเสียงของผูว้ำ่จำ้งเป็นส ำคญั  
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 ส ำหรับธุรกิจปล่อยสินเช่ือ (พิโกไฟแนนซ์, นำโนไฟแนนซ์, เพอร์ซนันัลโลน) บริษทัมีเป้ำหมำยในกำรท ำงำนคือ 
ตอบสนองนโยบำยรัฐเพ่ิมช่องทำงกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ สร้ำงผลตอบแทนท่ีดีให้กบับริษทัและแกไ้ข
ปัญหำหน้ีนอกระบบแก่ประชำชนดว้ยอีกทำงหน่ึง   

 ส ำหรับธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์คือกำรประมูลทรัพยจ์ำกกำรขำยทอดตลำดมำพฒันำอสังหำริมทรัพยม์ำต่อยอด 
โดยจะดูท ำเลท่ีตั้งของอสังหำริมทรัพยเ์ป็นหลกั หำกพิจำรณำแลว้วำ่หำกน ำมำพฒันำต่อยอดแลว้ไดผ้ลตอบแทนท่ี
ดีกว่ำกำรขำยทอดตลำดก็จะน ำมำพิจำรณำเพ่ือพฒันำและ/หรือปรับปรุงเพ่ือขำยต่อไป โดยอำจจะเป็นโครงกำร
คอนโดมิเนียม หมู่บำ้นจดัสรร บำ้นเด่ียว ทำวน์เฮำ้ส์ หรืออำคำรพำณิชย ์ก็ได ้ซ่ึงอำจจะพฒันำเองหรือร่วมทุนก็ได ้

 ส ำหรับธุรกิจกำรขำยสินคำ้ผ่ำน Call Center และ/หรือ TV Shopping และ/หรือช่องทำง Online บริษทัมีเป้ำหมำยใน
กำรท ำงำนเพ่ือต่อยอดธุรกิจ Call Center ของบริษทั รวมทั้งสรรหำสินคำ้ และ/หรือบริกำรท่ีมีคุณภำพและนวตักรรม
ใหม่เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 

ส ำหรับเป้ำหมำยโดยรวมนั้น บริษทัมีควำมมุ่งมัน่ในกำรขยำยกำรงำนในทุก ๆ ดำ้น โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรลงทุนใน
ธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ซ่ึงรวมถึงกำรประมูลซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภำพทั้ งประเภทท่ีมีหลกัประกนั 
และประเภทท่ีไม่มีหลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงิน และบริษทัท่ีมิใช่สถำบนักำรเงินมำบริหำร พร้อมกบักำรขยำยงำน
ดำ้นกำรให้บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงต่อเน่ือง ยกตวัอย่ำงเช่น กำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีให้กบัสถำบัน
กำรเงินและบริษทัเอกชน กำรให้บริกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้และขำยผลิตภณัฑ ์กำรปล่อยสินเช่ือและกำรพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์นอกจำกน้ี ดว้ยควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของทีมผูบ้ริหำรท่ีมีมำ
ยำวนำน บริษทัเช่ือมัน่วำ่จะสำมำรถสร้ำงโอกำสในกำรบริหำรหน้ีพร้อมกบักำรให้บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดอ้ยำ่ง
ต่อเน่ือง พร้อมรักษำคุณภำพงำนบริกำร และควำมสัมพนัธ์อนัดีท่ีมีต่อลูกคำ้และคู่คำ้ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเติบโตของ
บริษทัอยำ่งย ัง่ยนื โดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจในดำ้นต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ด้านการให้บริการและการลงทุน  

บริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะ (1) สร้ำงกำรเติบโตในธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ โดยมุ่งเนน้กำรหำโอกำส
ในกำรลงทุนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งท่ีมำจำกกำรประมูลหน้ีทั้งท่ีมีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกัน กำรเจรจำซ้ือขำย
สินทรัพยโ์ดยตรง และกำรซ้ือสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดรำยได ้(Non-Performing Asset: NPA) โดยกำรลงทุนใน
สินทรัพยน์ั้นจะข้ึนอยู่กบัโอกำสและปัจจยัต่ำงๆหลำยประกำรประกอบกนัไป เช่น สภำพเศรษฐกิจ กฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง กำรขำยหน้ีของสถำบนั ขอ้มูลเชิงลึกของพอร์ตหน้ี คู่แข่ง รำคำประมูล ควำมคุม้ค่ำในกำรลงทุน โดยทำง
บริษทัจะใชห้ลกัควำมสมเหตุสมผล เป็นหลกัในกำรพิจำรณำ (2) สร้ำงกำรเติบโตและควำมยัง่ยืนในธุรกิจให้บริกำร
เจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี (ซ่ึงบริษทัท ำมำกแลว้กวำ่ 23 ปี) และธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ โดยกำรเพ่ิม
และขยำยฐำนลูกคำ้ในธุรกิจให้บริกำรให้มำกข้ึนโดยจะเนน้ในเร่ืองของผลงำนและคุณภำพกำรให้บริกำรเป็นหลกั 
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของลูกคำ้หรือผูว้่ำจำ้งตำมท่ีไดต้กลงกนัไว ้เช่น เป้ำหมำยกำรจดัเก็บหน้ีรำยเดือน/ไตรมำส 
เป้ำหมำยกำรขำยสินคำ้และบริกำรรำยเดือน/ไตรมำส และเป้ำหมำยกำรจดัเก็บหน้ีตำมนโยบำยส่งเสริมกำรขำยรำย
เดือน/ไตรมำส และ (3) เพ่ิมลกัษณะและช่องทำงกำรให้บริกำรหรือช่องทำงกำรขำยสินคำ้ต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรน ำ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ มำปรับใชก้บักำรให้บริกำรเพ่ือให้บริกำรของบริษทัมีควำมทนัสมยัและสอดรับกบั
สภำพแวดลอ้มในกำรด ำเนินธุรกิจและพฤติกรรมของลูกหน้ีท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น กำรรับหรือให้ขอ้มูลข่ำวสำรและ
กำรบริกำรผ่ำนอุปกรณ์ (Device) ประเภทโทรศัพท์มือถือ และแพลตฟอร์มต่ำง ๆ ผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
นอกจำกน้ี บริษทัจะยงัคงมุ่งเนน้กำรรักษำฐำนลูกคำ้เดิมเอำไวค้วบคู่ไปกบักำรสร้ำงฐำนลูกคำ้ใหม่ ๆ โดยบริษทัจะ
ปรับปรุงและพฒันำบริกำรให้ดีข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรไปยงับริษทัทัว่ไปท่ีไม่ใช่สถำบนั
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กำรเงิน และสถำบนักำรเงินอ่ืน รวมถึงกำรรับงำน และกำรเขำ้ไปร่วมประมูลสินทรัพยด์้อยคุณภำพจำกสถำบัน
กำรเงิน และสถำบันกำรเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่คู่ค้ำของบริษัทในปัจจุบันเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำบริกำรของบริษทัสำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรและสร้ำงควำมประทบัใจสูงสุดให้แก่ลูกคำ้ทุกประเภท ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัสำมำรถ
ขยำยขอบเขตกำรใหบ้ริกำรไปยงักลุ่มลูกคำ้รำยใหม่ได ้

2) ด้านการบริหารจดัการ 

บริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะเพ่ิมรำยไดแ้ละควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรอยำ่งต่อเน่ือง โดยจะมุ่งสร้ำงกำรเติบโตของรำยได้
ท่ีมำจำกกำรลงทุนและบริหำรหน้ีสินท่ีมีหลกัประกนัควบคู่ไปกบัหน้ีสินท่ีไม่มีหลกัประกนั และบริกำรอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
ธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัในปัจจุบนั เช่น กำรประมูลซ้ือหน้ีท่ีมีหลกัประกนัเพ่ิมข้ึนเพ่ือกำรบริหำร กำร
ประมูลซ้ือหน้ีไม่มีหลกัประกนัประเภทลูกหน้ีบตัรเครดิต และลูกหน้ีสินเช่ือส่วนบุคคลมำบริหำรตำมควำมช ำนำญ
ของบริษทั กำรขำยทรัพยสิ์นท่ีไดม้ำจำกกำรประมูล กำรพฒันำสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัไดม้ำจำกกำร
ประมูลขำยทอดตลำด กำรเพ่ิมรำยไดท่ี้มำจำกลูกคำ้รำยเก่ำโดยกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรจดัเก็บหน้ี กำรเพ่ิมจ ำนวนลูกคำ้
รำยใหม่ซ่ึงอยู่ในกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเดิมของบริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรส ำหรับธุรกิจ
ศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ หรือ กำรขยำยฐำนลูกคำ้ไปยงักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยใหม่ตำมโอกำสจะเอ้ืออ ำนวย โดยมี
เป้ำหมำยว่ำ กำรรักษำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กำรพฒันำระบบฐำนขอ้มูลลูกหน้ี และกำรพฒันำควำมรู้และ
ควำมสำมำรถของบุคลำกรของบริษทัจะสำมำรถสร้ำงอตัรำผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัลกัษณะกำรด ำเนินงำน
ในอดีตของบริษัท นอกจำกน้ี บริษัทจะด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรต้นทุนในด้ำนต่ำง ๆ ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ยกตวัอยำ่งเช่น กำรน ำเทคโนโลยรีะบบกำรโทรออก (Outbound Dialer System) 
ประเภทกำรแจง้เตือนทำงโทรศพัท์อตัโนมติั (Auto Dialer) มำประยกุตใ์ช ้และกำรหำแนวทำงในกำรลดตน้ทุนกำร
ประมูลหน้ีดอ้ยคุณภำพทั้งประเภทท่ีมีหลกัประกนั และประเภทท่ีไม่มีหลกัประกนั 

ทั้งน้ี จำกสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงมีหน้ีเสีย ณ ส้ินปี 2563 อยูท่ี่ประมำณ 3.11% หรือประมำณ 523,261 ลำ้น
บำท บริษทัเช่ือวำ่น่ำจะเป็นโอกำสในกำรขยำยธุรกิจกำรลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ และธุรกิจให้บริกำร
เจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี ของบริษทัไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี  2563 บริษทัสำมำรถซ้ือหน้ีมำบริหำร
เพ่ิมเติมไดม้ำกกวำ่ 15,500 ลำ้นบำท โดยใชเ้งินลงทุนในกำรซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภำพไปประมำณ 625 ลำ้นบำท โดยรำยได้
รวมของบริษทัในปี 2563 ก็เติบโตมำกกวำ่ร้อยละ 62.40 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงรำยไดจ้ำกธุรกิจบริหำรสินทรัพยด์อ้ย
คุณภำพหรือซ้ือหน้ีมำบริหำรมีกำรเติบโตร้อยละ 79.95 โดยเพ่ิมจำก 231.87 ลำ้นบำท เป็น 417.25 ลำ้นบำท  

ส ำหรับปี 2564 นั้นบริษทัตั้งเป้ำหมำยกำรเติบโตของรำยไดไ้วไ้ม่ต ่ำกวำ่ 25% โดยตั้งเป้ำซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภำพทั้งท่ีมี
หลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัมำบริหำรเพ่ิมเติมอีกประมำณ 10,000 ลำ้นบำท โดยวำงบลงทุนไวป้ระมำณ 1,000 – 
1,200 ลำ้นบำท และวำงแผนกำรเติบโตในธุรกิจให้บริกำรเจรจำ ติดตำมและทวงถำมหน้ีสินไวไ้ม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 20 
ส่วนธุรกิจปล่อยสินเช่ือบริษทัตั้งเป้ำยอดกำรปล่อยสินเช่ือใหม่ประมำณ 150 - 200 ลำ้นบำท และธุรกิจกำรขำยสินคำ้
ผำ่น Call Center และ/หรือ TV Shopping และ/หรือช่องทำง Online ตั้งเป้ำเพ่ิมรำยไดแ้ละกำรหำผลิตผลิตภณัฑ์ และ/
หรือนวตักรรมใหม่ๆ มำขำยเพื่อ เพื่อเสริมรำยไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
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1) ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญั 
 

 บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ปี รายละเอยีด 
2540 จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั วนัท่ี 11 มีนำคม 2540 ดว้ยทุนเร่ิมแรก 3.00 ลำ้นบำท ภำยใตช่ื้อ บริษทั 

เขียนแอนด์เคลย ์จ ำกดั โดยประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรบริกำรอ่ืน ๆ ภำยใตห้มวดธุรกิจ 69100 ของกรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้ โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี 

2552 - ร่วมท ำกำรตรวจสอบขอ้มูลสินทรัพย ์(Due Diligence) ใหธ้นำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม
แห่งประเทศไทย (SME Bank) 

- ไดรั้บใบอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงัหมำยเลข 2967 ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นกำรบริหำรจดักำรหน้ีสิน 
บริหำรเงิน และบริหำรหน้ีสิน (โดยมีวำระกำรต่ออำยใุบอนุญำตทุก 2 ปี) 

2558 - จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2558 เป็นบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (CHAYO) โดย
ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมทำงกฎหมำย ภำยใต้หมวดธุรกิจ 69100 ของกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย ์โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี และทนำยควำม 

- ปรับโครงสร้ำงธุรกิจดว้ยวธีิกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัโดยกำรซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั บริหำร
สินทรัพย ์ชโย จ ำกดั (“Chayo AMC”) และ บริษทั ชโยคอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั (“Chayo Call Center”) เม่ือวนัท่ี 
23 ธนัวำคม 2558 

- จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์จ ำนวน 207.00 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียน 210.00 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2558 

2560 - จดทะเบียนแปรสภำพนิติบุคคลจำกบริษทัจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยเ์ป็นนิติบุคคลประเภท
บริษทัมหำชนจ ำกดัตำมพ.ร.บ. บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และเปล่ียนช่ือจำกบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั เป็น
บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 

- จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวแ้ละแตกหุ้นสำมญัของบริษทัจำก 21,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
10.00 บำท เป็นจ ำนวน 420,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

- จดทะเบียนเพ่ิมทุน (วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560) กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์จ ำนวน 70.00 
ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 280.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นทุนท่ีออก และเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 210.00 
ลำ้นบำท และทุนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระจ ำนวน 70.00 ลำ้นบำท 

2561 - 22 มีนำคม 2561 บริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์MAI และท ำกำรซ้ือขำยในตลำดเป็นวนัแรก 
- 14 กนัยำยน 2561 จดัตั้งบริษทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) วตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจกำรปล่อย

สินเช่ือ (นำโนไฟแนนซ์, เพอร์ซนันลัโลน) โดย บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ใหญ่ในสดัส่วน 70% 
2562 - จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 15.00 

ลำ้นบำท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 315.00 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2562 
2563 - 29 เมษำยน 2563 บริษทัมีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 126 ลำ้นบำท 

เพื่อรองรับกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Warrants) และกำรจ่ำยหุ้นปันผล โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
จ ำนวน 252 ลำ้นหุน้ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 315.00 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 441.00 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทั
ไดจ่้ำยหุน้ปันผลเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 42 ลำ้นหุน้ เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2563  

- 29 พฤษภำคม 2563 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ำกดั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
บริษทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ำกดั มีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 7.00 ลำ้นบำท และบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั 
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ปี รายละเอยีด 
(มหำชน) ถือหุน้จ ำนวน 70% ประกอบกิจกำรขำยสินคำ้ผ่ำน Call Center และ/หรือ TV Shopping และ/หรือ
ช่องทำง Online อำทิ เช่น ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริม เคร่ืองส ำอำง เสริมควำมงำม อำหำรและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

- 25 กนัยำยน 2563 บริษทัมีมติอนุมติัจ่ำยหุ้นปันผลเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 44.10 ลำ้นหุ้น โดยจ่ำยหุ้นปันผล
วนัท่ี 21 ตุลำคม 2563 

- 14 ตุลำคม 2563 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อย คือ บริษทั ชโย เจวี จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) วตัถุประสงคเ์พ่ือกำร
ลงทุน และ/หรือร่วมลงทุนในธุรกิจบริหำรทรัพยสิ์น และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดยในเร่ิมแรกบริษทัจะถือ
หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั ชโย เจวี จ ำกดั โดยปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวำ่ง
กบักำรเจรจำกบันักลงทุน โดยหำกบริษทัสำมำรถเจรจำกบันักลงทุนได ้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัใน
บริษทั ชโย เจว ีจ ำกดั อำจเปล่ียนไป แต่อยำ่งไรก็ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั ชโย เจวี จ ำกดั ของบริษทั 
จะไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 51 

- 21 ตุลำคม 2563 จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เป็นทุนจดทะเบียนบริษทั 
468,298,721.50 บำท โดยมีทุนช ำระแลว้ 352,799,064.50 บำท 

- 25 ธนัวำคม 2563 บริษทัยำ้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ CHAYO จำกตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) เขำ้
ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
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 บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกดั “  Chayo AMC ” 

ปี รายละเอยีด 
2552 - จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั ณ วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2552 โดยใชช่ื้อ บริษทั แอคคูเรท อินสเปคชัน่ ซิส

เท็ม จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1.00 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรใหบ้ริกำรป้องกนัก ำจดัปลวก 
มด หนู คำ้งคำว นก และแมลงทุกชนิด 

2556 - จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือนิติบุคคล ณ วนัท่ี 23 ธนัวำคม 2556 โดยใชช่ื้อ บริษทั เจ.เจ. คอนเลคชัน่ จ ำกดั 
และเปล่ียนวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินงำนเป็นกำรใหค้  ำปรึกษำในกำรบริหำรจดักำรหน้ีสิน 

2557 - ได้รับอนุมติัให้ประกอบธุรกิจบริหำรสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 21 มีนำคม 2557 เน่ืองจำกไดรั้บใบทะเบียน
สินทรัพยจ์ำกธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมพระรำชก ำหนดบริหำรสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 ท่ีแกไ้ขแลว้ 

- จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือนิติบุคคลคร้ังท่ี 4 ณ วนัท่ี 6 มกรำคม 2557 โดยใชช่ื้อบริษทั บริหำรสินทรัพย ์
ชโย จ ำกดั เพ่ือด ำเนินกิจกำรซ้ือหน้ีท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัมำบริหำร รวมไปถึงด ำเนินธุรกิจ
รับจ้ำงบริหำรหน้ีท่ีมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันให้สถำบันกำรเงิน ภำยใต้หมวดธุรกิจ 64999 
ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมทำงกำรเงินอ่ืน ๆ (ยกเวน้กิจกรรมกำรประกันภัยและกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญ) ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้กำรประกอบกำรเยี่ยงธนำคำรพำณิชยโ์ดยกำร
บริหำรหน้ีดอ้ยคุณภำพ 

2558 - ลงนำมในบนัทึกควำมร่วมมือเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกหน้ีในกำรขอแกไ้ขขอ้มูลเม่ือช ำระหน้ีเสร็จส้ิน
กบับริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั (“เครดิตบูโร”) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ลูกหน้ีท่ีถูกสถำบนักำรเงินโอนขำยให้แก่บริษทับริหำรสินทรัพยต์่ำง ๆ และต่อมำลูกหน้ีรำยนั้นไดช้ ำระหน้ี
ให้แก่บริษทับริหำรสินทรัพยผ์ูรั้บโอนหน้ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ ส่งผลให้เครดิตบูโรสำมำรถปรับปรุงสถำนะ
บญัชีในรำยงำนเครดิตบูโรของลูกหน้ีรำยดงักล่ำวตำมควำมเป็นจริงเพ่ือใหเ้กิดควำมเป็นธรรมแก่ลูกหน้ี และ
สร้ำงโอกำสในกำรขอสินเช่ือใหม่ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2561 - ไม่มี 

2562 - ไม่มี 

2563 - ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2563 มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัเดิม
จ ำนวน 156.95 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 200.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัจ ำนวน 8,610,000 หุน้ 
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 บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วสิ จ ำกดั (ช่ือเดิม บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั) 

ปี รายละเอยีด 
2543 - จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั ณ วนัท่ี 4 กรกฎำคม 2543 โดยใชช่ื้อ บริษทั เขียนแอ็ดไวซอร่ีแอนด์ลอว ์

จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 0.50 ลำ้นบำท เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกบับญัชี กำรท ำบัญชี และกำร
ตรวจสอบบญัชี และกำรใหค้  ำปรึกษำดำ้นภำษี โดยมีวตัถุประสงคใ์หค้  ำปรึกษำดำ้นกฎหมำยและบญัชี 

- เร่ิมใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีแก่บริษทัทัว่ไปในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

2550 - จดทะเบียนเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินงำนจำกกำรใหค้  ำปรึกษำดำ้นกฎหมำยและกำรบญัชีเป็นกำร
ส ำรวจและประเมินค่ำสงัหำริมทรัพยแ์ละอสงัหำริมทรัพย ์

2554 - ท ำกำรเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์กำรด ำเนินงำนจำก กำรส ำรวจและประเมินค่ำสังหำริมทรัพย์และ
อสงัหำริมทรัพย ์เป็น กำรใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี 

2558 - จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือนิติบุคคล ณ วนัท่ี 29 ธนัวำคม 2558 เป็น บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั 

2561 - ณ วนัท่ี 30 กรกฎำคม 2561 ประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 มีมติใหจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลง  
1) ช่ือนิติบุคคล เป็น บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วสิ จ ำกดั   
2) เพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ เก่ียวกำรประกอบธุรกิจกำรปล่อยสินเช่ือ (พิโกไฟแนนซ์) และธุรกิจพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์ 

3) เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั จำก 1 ลำ้นบำท เป็น 5 ลำ้นบำท (รำคำพำร์ท่ี 10 บำท) 

-    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยงัไม่ไดด้ ำเนินธุรกิจกำรปล่อยสินเช่ือ (ฟิโกไฟแนนซ์) ซ่ึงอยูร่ะหวำ่งกำร  
ขอใบอนุญำตจำกส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรคลงัจนถึง ณ วนัท่ี 12 มีนำคม 2562 และบริษทัยงัไม่ไดป้ระกอบ
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพยจ์นถึงปัจจุบนั 

2562 - ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2562 ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัจ ำนวน 
15.00 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 20.00 ลำ้นบำท 

- ณ วนัท่ี 29 สิงหำคม 2562 บริษัทได้รับหนังสืออนุญำตให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ จำก
กระทรวงกำรคลงั  

2563 - ไม่มี 
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 บริษทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั 

ปี รายละเอยีด 
2561 - จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั ณ วนัท่ี 14 กนัยำยน 2561 โดยใชช่ื้อ บริษทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั ดว้ยทุน

จดทะเบียนเร่ิมแรก 50 ลำ้นบำท เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรให้สินเช่ือรำยย่อยเพ่ือผูป้ระกอบกำรอำชีพ  
โดยมีวตัถุประสงค์หลกัของธุรกิจ  ให้ยืมเงินแก่ประชำชน บุคคล หรือ นิติบุคคลทัว่ไป ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยจะไม่มีหลกัประกนั หรือ มีหลกัประกนั และมีผูค้  ้ำ หรือ ไม่มีผูค้  ้ำก็ได ้

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 อยูด่  ำเนินกำรขอใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำร จำก ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
2562 - ณ วนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทัไดรั้บใบอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ในกำรประกอบธุรกิจให้

สินเช่ือ NANO FINANCE และ PERSONAL LOAN 
- ณ วนัท่ี 22 พฤษภำคม 2562 บริษทัด ำเนินกำรแจง้เพ่ิมเติมกำรประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบัท่ี

มีทะเบียนรถเป็นประกนั ต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบกิจกำรจำก ธปท. เรียบร้อยแลว้ 
- ณ วนัท่ี 19 กนัยำยน 2562 บริษทัไดรั้บอนุญำตจำกกรมกำรปกครอง ในกำรใชโ้ปรแกรมส ำหรับอ่ำนขอ้มูล

จำกบตัรประจ ำตวัประชำชนแบบอเนกประสงค ์(Smart Card)  
2563 - ณ วนัท่ี 5 มีนำคม 2564 บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ซ้ือหุ้นคืน 6% จำกผูถื้อหุ้นของบริษทั ชโย 

แคปปิตอล จ ำกดั โดยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นหลงัจำกกำรซ้ือหุ้นคืนประกอบดว้ย บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ถือหุน้ 76% คุณฤทธิรงค ์บุญมีโชติ ถือหุน้ 20% และคุณววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ถือหุน้ 4% 

- ณ วนัท่ี 12 มีนำคม 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัจ ำนวน 
50.00 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100.00 ลำ้นบำท 

 

 บริษทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ำกดั 

ปี รายละเอยีด 

2563 - จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั ณ วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 โดยใชช่ื้อ บริษทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ำกดั ดว้ยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมแรก 3.50 ลำ้นบำท เพ่ือต่อยอดธุรกิจ Call Center และขำยสินคำ้ และ/หรือบริกำร ผ่ำน Call 
Center, TV Shopping, ช่องทำง Online และ/หรือช่องทำงท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกำรถือหุ้น 55% ถือโดยบริษทั ชโย 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และ 45% ถือโดย ดร. นนทวชัร์ อนนัทพ์รจินดำ และ/หรือผูถื้อหุน้อ่ืน 

- ณ วนัท่ี 30 ตุลำคม 2563 ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยกำรลดมูลค่ำจำก 
100 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 35 บำท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ปัจจุบนับริษทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ำกดั โดยมี
ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 7.00 ลำ้นบำท โดยบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ 70% 

 

 บริษทั ชโย เจว ีจ ำกดั 

ปี รายละเอยีด 

2563 บริษทั ชโย เจว ีจ ำกดั จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั ณ วนัท่ี 14 ตุลำคม 2563 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 
55.00 ลำ้นบำท  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อกำรลงทุน และ/หรือร่วมลงทุนในธุรกิจบริหำรทรัพยสิ์น และ/หรือ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดยในเร่ิมแรกบริษทัจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั 
ชโย เจวี จ ำกดั โดยปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวำ่งกบักำรเจรจำกบันกัลงทุน โดยหำกบริษทัสำมำรถเจรจำกบันัก
ลงทุนได ้สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทัในบริษทั ชโย เจว ีจ ำกดั อำจเปล่ียนไปแต่อยำ่งไรก็ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุน้ใน บริษทั ชโย เจว ีจ ำกดั ของบริษทัจะไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 51 
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การให้บริการและพฒันาการทีส่ าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2540 

ตั้ งบริษัทกฎหมำย 
และเ ร่ิมให้บริกำร
เจรจำติดตำมทวง
ถำมและเร่งรัดหน้ี
แก่สถำบนักำรเงิน 

2542 

เร่ิมให้บริกำรเจรจำติดตำม  
ทวงถำมและเร่งรัดหน้ีแก่ 
บ ริ ษั ท ทั่ ว ไ ป ใ น ก ลุ่ ม
เทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรเร่งรัดหน้ีแก่
สถำบนักำรเงิน 

2554 

ขยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำน
ไปสู่ธุรกิจลงทุนและบริหำร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพซ่ึงเป็น
กำรประมูลซ้ือกองสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภำพจำกบริษทัท่ี
ไม่ใช่สถำบนักำรเงินประเภท
หน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนั 
 

2557 

ตั้ง AMC และสำมำรถ
ปร ะมู ล ซ้ื อห น้ี ด้ อ ย
คุณภำพจำกสถำบัน
กำรเงินประเภทหน้ีท่ี
ไม่มีหลกัประกนั 

 

2559 

ขยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำนไปสู่กำร
ให้บริกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้โดย
ท ำหน้ำท่ีรับสำยโทรศพัท์เพ่ือให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องผูว้่ำจำ้งซ่ึงติดต่อ
กบัลูกคำ้ของผูว้ำ่จำ้งในกลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

 

2562 

ซ้ือหน้ีได้กว่ำ 13,000 ล้ำนบำท
โดย ณ ส้ินปีมีหน้ีด้อยคุณภำพ
บริหำรอยู่  50,000 ลำ้นบำท โดย
แบ่ ง เ ป็นหน้ีไม่ มีหลักประกัน
ประมำณ 35,535 ลำ้นบำทและหน้ี
มีหลักประกันประมำณ 14,892 
ลำ้นบำท 

 

2563 

ย้ำยหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) โดยปีน้ีบริษัทมีรำยได้รวม 
479.12 ล้ำนบำท โตข้ึน 64.20% 
ก ำไรสุทธิโตเพ่ิมข้ึน 39.40% และ
สำมำรถซ้ือหน้ีได้กว่ำ 15,500 ล้ำน
บำท โดย ณ ส้ินปีมีหน้ีด้อยคุณภำพ
บริหำรอยู ่65,397 ลำ้นบำท 

2561 

จดท ะ เ บี ย น เ ข้ ำ ใ นต ล ำ ด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เขำ้ถือ
หุ้นในบริษทั ชโย แคปปิตอล 
จ ำกัด ซ่ึงประกอบธุรกิจกำร
ให้สินเช่ือ 

 

2560 
สำมำรถประมู ล ซ้ื อห น้ีด้อ ย
คุณภำพจำกสถำบันกำร เ งิน
ประเภทหน้ีท่ีไม่มีหลักประกัน 
และเตรียมตวัเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ( ณ วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ  ข้อมลูทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 1 กมุภาพันธ์ 2564 
 1/ ผู้ถือหุ้นตระกูลเสรีวิวัฒนาประกอบด้วย นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ถือหุ้นร้อยละ 2.87 นางวราณี เสรีวิวัฒนา 

ถือหุ้นร้อยละ 1.67 และนางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา ถือหุ้นร้อยละ 0.76 ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกและ
เรียกช าระแล้วท้ังหมด 

 2/ ผู้ถือหุ้นตระกูลยศะสินธ์ุ ประกอบด้วย นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ถือหุ้นร้อยละ 42.99 นางพูนสุข ยศะสินธ์ุ ถือ
หุ้นร้อยละ 0.01 นายณัฐวชั ยศะสินธ์ุ ถือหุ้นร้อยละ 3.21 นายธิติ ยศะสินธ์ุ ถือหุ้นร้อยละ 1.18 และนางพิมพ์
ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา (น้องสาวของนายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ) ถือหุ้นร้อยละ 1.25 ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกและ 
เรียกช าระแล้วท้ังหมด 

 3/ ผู้ถือหุ้นตระกูลบุญมโีชติ ประกอบด้วยนายฤทธิรงค์ บุญมโีชติ ถือหุ้นร้อยละ 2.72 นางสาวรุ่งทิวา บุญมีโชติ 
ถือหุ้นร้อยละ 0.71 และนางนิตยา บุญมโีชติ ถือหุ้นร้อยละ 0.20  

 4/ สัดส่วนการถือหุ้นใน Chayo AMC ประกอบด้วย CHAYO ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.999994 ของจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 0.000003 ของจ านวน
หุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด และนางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 0.000003 
ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด 

 4/ ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2563  เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้น
สามญัของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ ากัด เพ่ิมอีกจ านวน 8,610,000 หุ้น รวมเป็นท้ังส้ิน 39,999,998 หุ้น 
จากหุ้นสามัญท้ังหมดจ านวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าซ้ือขายหุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นท่ีซ้ือขายรวม 
199,999,990 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00 ของหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมดของ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ ากัด ท้ังนี ้บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ ากัด ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวง
พาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 จากเดิมทุนจดทะเบียน 156,950,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 

 5/ สัดส่วนการถือหุ้นใน Chayo Property & Service (ช่ือเดิม Chayo Call Center) ประกอบด้วย CHAYO ถือหุ้น
สัดส่วนร้อยละ 99.998 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ถือหุ้น
สามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด และ
นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด 

 5/ ท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 มมีติอนุมติัให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัท ชโย ลอว์เยอร์ จ ากัด จ านวน 99,998 หุ้น จากหุ้นสามญัท้ังหมดจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าซ้ือขาย
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หุ้นละ 20 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นท่ีซ้ือขายรวม 2,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00 ของหุ้น
สามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมดของบริษัท ชโย ลอว์เยอร์ จ ากัด ท้ังนี ้บริษัท ชโย ลอว์เยอร์ จ ากัด ได้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้ ถือหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2558 ต่อมาได้มีการจด
ทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัท เป็นบริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์  จ ากัด เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 โดยปัจจุบัน 
Chayo Property & Service ด าเนินธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้ธุรกิจลงทุนและ
บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และธุรกิจศูนย์บริการข้อมลูลกูค้า 

  ต่อมาท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2561 มมีติอนุมติัดังนี ้
1. เปลี่ยนแปลงช่ือและตราส าคัญของบริษัท จากเดิมบริษัทชโย คอล เซ็นเตอร์ จ ากัด Chayo Callcenter 

Co., Ltd. เป็น บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด Chayo Property and Service Co., Ltd.           
2. เปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์บริษัทให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในอนาคต และ  
3. อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทจ านวน 4,000,000.-บาท (ส่ีล้านบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้น

สามญั จ านวน 4000,000 หุ้น (ส่ีแสนหุ้น) มลูค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) ซ่ึงเป็นการเพ่ิมทุนของผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน (บมจ. ชโย กรุ๊ป ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วันท่ี  10 กรกฎาคม 2561) โดย
หลงัเพ่ิมทุนแล้วบริษัทมทุีนจดทะเบียนท้ังส้ิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

ต่อมาท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 มมีติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท 
ชโย พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ เซอร์วิส จ านวน 15,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญ จ านวน 
1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซ่ึงเป็นการเพ่ิมทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยหลังเพ่ิมทุนแล้ว
บริษัทมทุีนจดทะเบียนท้ังส้ิน 20,000,000 บาท 

6/ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 ได้มมีติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท ชโย 
เงินกู้  (Chayo Lending) เพ่ือขอใบอนุญาตปล่อยสินเช่ือและด าเนินธุรกิจโดยโครงสร้างการถือหุ้นเป็นอัตรา
เป็นดังนี ้70:26:4 (70% ถือโดย Chayo Group Pcl, 26% ถือโดยคุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ 4% ถือโดยคุณ
วิวฒัน์ กรมดิษฐ์) โดยมทุีนจดทะเบียน 50,000,000 บาท และ การประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2561 
เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติดังนีเ้ปลี่ยนช่ือบริษัทจาก ชโย เงินกู้  (Chayo Lending)  เป็น ชโย 
แคปปิตอล (Chayo Capital Co., Ltd.) 

7/ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ได้มมีติอนุมติัให้จัดตั้งบริษัท 555 
ช้อปป้ิง จ ากัด เพ่ือขายสินค้า และ/หรือบริการผ่าน Call center และ/หรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดย 70% 
ถือโดย Chayo Group Pcl ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 
2563 ปัจจุบันมทุีนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้วเป็นจ านวน 7,000,000 บาท  

 8/ ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2564 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซ้ือหุ้นคืน 6% จากผู้ ถือหุ้นของบริษัท ชโย 
แคปปิตอล จ ากัด โดยโครงสร้างการถือหุ้นหลังจากการซ้ือหุ้นคืนประกอบด้วย บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ถือหุ้น 76% คุณฤทธิรงค์ บุญมโีชติ ถือหุ้น 20% และคุณวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ถือหุ้น 4% และวันท่ี 12 มีนาคม 2564 
ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทจ านวน 50.00 ล้านบาท รวมเป็น
ทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท 
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

นำยสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ CHAYO ถือหุน้ในบริษทั ซีซี อลัไลแอนซ์ จ ำกดั (“CCA”) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีประกอบกิจกำรเยี่ยงธนำคำรพำณิชยโ์ดยกำรบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2556 
โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัจ ำนวน 3 รำย ประกอบดว้ย นำยสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ นำงสำวจำรุวรรณ ไชยยนต ์และ นำงพิมพ ์ปัทม
สิงห์ ณ อยธุยำ ถือหุ้นใน CCA) ในสัดส่วนรวมกนัท่ีร้อยละ 49.00 ของทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ทั้งหมด (นำยสุขสันต ์
ยศะสินธ์ุ ร้อยละ 48.36 นำงสำวจำรุวรรณ ไชยยนต ์ร้อยละ 0.32 และนำงสำวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ร้อยละ 0.32) และบริษทั 
แคปปิตอล แอดไวเซอร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั (ซ่ึงไม่มีควำมสัมพนัธ์กบั CHAYO และนำยสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ) ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ในเดือนธนัวำคม ปี 2556 CCA ไดป้ระมูลซ้ือกอง
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 1 กอง ดว้ยตน้ทุนกำรไดม้ำจ ำนวน 47.50 ลำ้นบำท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตำมงบกำรเงินท่ียงั
ไม่ไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบ CCA มีตน้ทุนคงเหลือของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพดงักล่ำวจ ำนวนประมำณ 0.00 ลำ้นบำท และ
ยอดหน้ีคงคำ้งจ ำนวนประมำณ 1,890 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ดี CCA เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนมำเพ่ือด ำเนินกำรลงทุนในกอง
สินทรัพยด์้อยคุณภำพประเภทหน้ีท่ีมีหลักประกันเพียงหน่ึงกองเท่ำนั้น นอกจำกน้ี CCA จะไม่ด ำเนินกิจกำรตำม
วตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพดงักล่ำว (CCA จะบริหำรกองสินทรัพยด์อ้ย
คุณภำพท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพียงกองเดียว และจะไม่ลงทุนในกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพใด ๆ เพ่ิมเติมในอนำคต) ตำมท่ีระบุไว้
ในหนงัสือสญัญำค ำมัน่ (สญัญำระหวำ่งผูถื้อหุน้ หรือ Shareholders Agreement) ระหวำ่งนำยสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ และบริษทั 
แคปปิตอล แอดไวเซอร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั โดย CCA จะท ำกำรปิดกิจกำรลงทนัทีท่ีกำรบริหำรกองสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภำพดงักล่ำวไดส้ิ้นสุดลงตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ของ CCA ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2560  

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
2.1 สินค้าและบริการ 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั” หรือ “CHAYO”) ไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจดว้ยวธีิกำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนัโดยกำรซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกดั (“Chayo AMC”)  และ บริษทั ชโย พร็อพ
เพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วสิ จ ำกดั (ช่ือเดิมบริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั (“Chayo Call Center”)) ณ วนัท่ี 23 ธนัวำคม 2558 และ
เม่ือวนัท่ี ส่งผลให ้Chayo AMC และ Chayo Call Center มีสถำนะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และบริษทัมีหนำ้ท่ีในกำรจดัท ำ
งบกำรเงินรวมตำมมำตรฐำนของบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียสำธำรณะตั้งแต่วนัรวมธุรกิจเป็นตน้มำ โดยต่อมำเม่ือในปี 2561 
บริษทัไดมี้กำรจดัตั้งบริษทัย่อย (CHAYO ถือหุ้นร้อยละ 70) ซ่ึงไดแ้ก่บริษทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั ข้ึนมำเพ่ือด ำเนินกำร
ธุรกิจปล่อยสินเช่ือ (ทั้ งท่ีมีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกัน) ทั้ งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยจ ำแนกกำรด ำเนินธุรกิจตำม
ลกัษณะกิจกรรมด ำเนินงำนได้ทั้ งหมด 5 ประเภท ประกอบดว้ย ธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์้อยคุณภำพ ธุรกิจ
ให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี ธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ ธุรกิจปล่อยกูห้รือปล่อยสินเช่ือ และธุรกิจกำร
ขำยสินคำ้ผำ่นช่องทำงดิจิตลั โดยปัจจุบนั 

ในวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ิมอีก 1 บริษทั คือ บริษทั 555 ชอ้ปป้ิง 
จ ำกดั เพ่ือด ำเนินธุรกิจกำรขำยสินคำ้ผำ่นช่องทำงดิจิตลั และศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ โดยท่ีบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ไดถื้อหุน้จ ำนวน 70% จำกทุนจดทะเบียนรวม 10 ลำ้นบำท 

ในวนัท่ี 14 ตุลำคม 2563 บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ิมอีก 1 บริษทั คือ บริษทั ชโย เจว ี
จ ำกดั เพ่ือกำรลงทุน และ/หรือร่วมลงทุนในธุรกิจบริหำรทรัพยสิ์น และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดยในเร่ิมแรกบริษทัจะถือ
หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั ชโย เจว ีจ ำกดั โดยปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวำ่งกบักำรเจรจำกบั



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563  

หนำ้ 14 
 

นักลงทุน โดยหำกบริษทัสำมำรถเจรจำกับนักลงทุนได้ สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัท ชโย เจวี จ ำกัด อำจ
เปล่ียนไป แต่อยำ่งไรก็ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นใน บริษทั ชโย เจวี จ ำกดั ของบริษทัจะไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 51 โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้จ ำนวน 99.99% จำกทุนจดทะเบียนรวม 55.00 ลำ้นบำท และทุนจด
ทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 27.50 ลำ้นบำท 

CHAYO หรือ บริษทัใหญ่ เป็นผูใ้ห้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีแก่สถำบนักำรเงิน (ธนำคำรพำณิชย)์ 
และบริษทัทัว่ไป (บริษทัเอกชนในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร) ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกำรประมูลซ้ือหน้ีและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งประเภทท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัท่ี
ประมูลซ้ือไดจ้ำกบริษทัทัว่ไปท่ีไม่ใช่สถำบนักำรเงินและไม่อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

Chayo AMC ในฐำนะบริษทัยอ่ยเป็นผูด้  ำเนินธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีไดม้ำจำกกำรประมูลหรือ
ซ้ือไดจ้ำกสถำบนักำรเงินเป็นหลกั 

Chayo Call Center ในฐำนะบริษทัยอ่ยเป็นผูใ้ห้บริกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้และ/หรือจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร
ให้กบัผูว้ำ่จำ้ง และให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีเช่นกนั ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรแก่ Chayo AMC  รวมถึง
บริษทัทัว่ไป (บริษทัเอกชนในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร) ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
นอกจำกน้ี Chayo Call Center ยงัเป็นผูป้ระมูลซ้ือหน้ีและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีประมูลซ้ือไดจ้ำกบริษทัทัว่ไปท่ี
ไม่ใช่สถำบนักำรเงินและไม่อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของธนำคำรแห่งประเทศไทยเช่นกนั ทั้งน้ี Chayo Call Center ไดมี้กำร
เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น Chayo Property and Service เพ่ือด ำเนินธุรกิจปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใตใ้บอนุญำตฟิโกไฟแนนซ์ 
(ซ่ึงไดรั้บใบอนุญำตแลว้จำกกระทรวงกำรคลงัเม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม 2562) และด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ซ่ึงจนถึง
ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดด้ ำเนินธุรกิจดงักล่ำว  

Chayo Capital ในฐำนะบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจกำรปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบัและสินเช่ือรำยยอ่ยเพ่ือ
ประกอบกิจกำรภำยใตก้ำรกบั ซ่ึงกำรด ำเนินธุรกิจตอ้งอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัไดรั้บ
ใบอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ในกำรประกอบธุรกิจให้สินเช่ือ NANO FINANCE และ PERSONAL LOAN และ
บริษทัด ำเนินกำรแจง้เพ่ิมเติมกำรประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบัท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ต่อธนำคำร
แห่งประเทศไทย  

555 Shopping ในฐำนะบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจขำยสินคำ้ผ่ำน Call Center และ/หรือ TV Shopping และ/หรือช่องทำง 
Online อำทิเช่น ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริม เคร่ืองส ำอำง เสริมควำมงำม อำหำรและเคร่ืองด่ืมกำรผลิตผลิตภณัฑอ์ำหำรอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

Chayo JV ในฐำนะบริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนเพ่ือกำรลงทุน และ/หรือร่วมลงทุนในธุรกิจบริหำรทรัพยสิ์น และ/หรือธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง โดยในเร่ิมแรกบริษทัจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ชโย เจวี จ ำกดั โดย
ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหวำ่งกบักำรเจรจำกบันักลงทุน โดยหำกบริษทัสำมำรถเจรจำกบันักลงทุนได ้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษทัในบริษทั ชโย เจวี จ ำกดั อำจเปล่ียนไป แต่อยำ่งไรก็ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นใน บริษทั ชโย เจวี จ ำกดั ของบริษทัจะ
ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 51  

ทั้งน้ี หำกจ ำแนกส่วนงำนของบริษทั และบริษทัยอ่ยตำมลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ จะสำมำรถจ ำแนกไดท้ั้งหมด 5 ประเภท 
ประกอบดว้ย ธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ธุรกิจใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี และธุรกิจ
ศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ ธุรกิจปล่อยสินเช่ือ และธุรกิจกำรขำยสินคำ้ โดยมีรำยละเอียดตำมแผนภำพดงัต่อไปน้ี 
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่วนงานด าเนินงานของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ต่อกลุ่มคู่ค้าท่ีเกี่ยวข้องตามลกัษณะการลงทุนและการให้บริการ 

 
หมายเหต:ุ 1/ สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และเครดิตฟองซิเอร์) และบริษัทท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน

ภายใต้การก ากับ (บริษัทบริหารสินทรัพย์ และอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ส านักงานผู้ แทนธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ และผู้ให้บริการท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน) ตามแผนภาพข้างต้น เป็นสถาบันการเงินภายใต้การ
ก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสถาบันการเงินภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หมายถึง สถาบันท่ีท าหน้าท่ีให้บริการทางการเงิน เช่น การรับฝาก-ถอนเงิน การให้สินเช่ือ การรับช าระ
เงิน และธุรกรรมทางการเงินอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับอนุญาต แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประชาชนท่ัวไป บริษัท ห้าง
ร้าน หรือหน่วยงานราชการ ซ่ึงประกอบธุรกิจสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551 และมธีนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก  ากับดูแล ประกอบด้วย  
(1) สถาบันการเงิน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี ้
- ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) 

1) ธนาคารพาณิชย์ไทย 
2) ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย (Retail Bank) 

ส่วนงานด าเนินงานของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส่วนงำนธุรกิจลงทุนและ
บริหำรสินทรัพยด์อ้ย

คุณภำพ 

สถำบนั
กำรเงิน
1/2/ 

ธนำคำร
พำณิชย ์
บริษทั
เงินทุน 
และ

เครดิตฟอ
งซิเอร์ 

บริษทัท่ี
ไม่ใช่
สถำบนั
กำรเงิน

ภำยใตก้ำร
ก ำกบั1/2/ 

บริษทั
บริหำร
สินทรัพย ์
และอ่ืน ๆ 

บริษทัท่ี
ไม่ใช่
สถำบนั
กำรเงินที่
ไม่อยู่

ภำยใตก้ำร
ก ำกบั2/ 

บริษทัเช่ำ
ซ้ือ 

บริษทั
สินเช่ือ
ส่วน
บุคคล 

และอ่ืน ๆ 

ส่วนงำนธุรกิจ
ใหบ้ริกำรเจรจำ
ติดตำมทวงถำม
และเร่งรัดหน้ี 

สถำบนั
กำรเงิน 

ธนำคำร
พำณิชย ์

บริษทั
ทัว่ไป 

บริษทั
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
ส่ือสำร 

ส่วนงำน
ธุรกิจ

ศูนยบ์ริกำ
รขอ้มูล
ลูกคำ้ 

บริษทั
ทัว่ไป 

บริษทั
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
ส่ือสำร 

ส่วนงำนธุรกิจปล่อยสินเช่ือ 

หน้ีมีหลกัประกนั 

สินเช่ือ
รำยยอ่ย 

สินเช่ือ
นิติ

บุคคล 

หน้ีไม่มี
หลกั 

ประกนั 

สินเช่ือ
รำยยอ่ย 

ส่วน
งำนกำร
ขำย

สินคำ้3/ 

กลุ่ม
ผูบ้ริโภค 

ผูบ้ริโภค
รำยยอ่ยและ
บริษทัท่ี

ด ำเนินธุรกิจ
ขำยสินคำ้
ออนไลน์ 
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3) ธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นบริษัทลกูของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary) 
4) สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Foreign Bank Brach / Full Branch) 

- บริษัทเงินทุน (Finance Company) 
- บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (Credit Fancier Company) 

(2) ส านักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 
(3) บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) 
(4) ผู้ให้บริการท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) 
แหล่งท่ีมา: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี https://www.1213.or.th/ 

 2/ โดยท่ัวไป Chayo AMC สามารถซ้ือกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน และบริษัทท่ีไม่ใช่สถาบัน
การเงินภายใต้การก ากับได้ ในขณะท่ี CHAYO, Chayo JV และ Chayo Call Center สามารถซ้ือกองสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพได้จากสถาบันการเงิน และบริษัทท่ีไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้การก ากับ  รวมถึงบริษัทท่ีไม่ใช่
สถาบันการเงินท่ีไม่อยู่ภายใต้การก ากับ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ สถาบันการเงิน และบริษัทท่ีไม่ใช่
สถาบันการเงินภายใต้การก ากับจะไม่ขายกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

 3/ ธุรกิจเร่ิมด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 ขายสินค้าผ่าน Call Center เพ่ือต่อยอดธุรกิจ Call Center ท่ี
บริษัทด าเนินการอยู่แล้วเป็นการใช้ทรัพยากรและก าลังคนท่ีมีอยู่ เพ่ือขายสินค้า และ/หรือบริการ ผ่าน Call 
Center, TV Shopping, ช่องทาง Online และ/หรือช่องทางท่ีเกี่ยวข้อง ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคท่ัวไป รวมถึง
การร่วมมือกับบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกันในการขายและผลิตสินค้าออกจ าหน่ายผ่าน Call Center, 
TV Shopping และช่องทาง Online 

2.1.1 ธุรกจิลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษทัลงทุนซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพจำกสถำบนักำรเงินท่ีเป็นธนำคำรพำณิชยเ์ป็นหลกัมำบริหำรโดยจะยื่น
ประมูลรำคำผ่ำน Chayo AMC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเพ่ือกำรประกอบธุรกิจตำม
พระรำชก ำหนดบริษทับริหำรสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 ใหด้ ำเนินกำรเก่ียวกบักำรบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพในกรณีท่ีเป็นกำร
ประมูลสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพจำกธนำคำรพำณิชยห์รือสถำบนักำรเงินภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของธนำคำรแห่งประเทศไทยทั้ง
มีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกันเพ่ือบริหำรจัดกำรต่อรวมถึงกำรด ำเนินคดี กำรขำยทอดตลำดหลกัประกัน กำรซ้ือ
หลกัประกนัเขำ้มำเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนเพ่ือปรับปรุง และ/หรือพฒันำเพื่อขำย และเจรจำขอ้ตกลงท่ีเหมำะสม 
(ทั้งน้ี บริษทับริหำรสินทรัพยมี์หนำ้ท่ีในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตข้อบเขตท่ีก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนไวโ้ดยธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งส่งมอบงบกำรเงินให้แก่ธนำคำรแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 
อย่ำงไรก็ดี บริษทับริหำรสินทรัพยไ์ม่มีขอ้บงัคบัในกำรจดัชั้นและกำรกนัเงินส ำรองของสถำบนักำรเงินดงัเช่นธนำคำร
พำณิชยซ่ึ์งธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีมีกำรระบุขอ้บงัคบัดังกล่ำวไวอ้ย่ำงชดัเจน) ส่วนกำรประมูลกองสินทรัพยด์อ้ย
คุณภำพจำกบริษทัท่ีไม่ใช่ธนำคำรพำณิชยห์รือสถำบนักำรเงินจะด ำเนินกำรโดย CHAYO หรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดแ้ก่ Chayo 
Call Center ในกำรประมูลซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภำพเพ่ือบริหำรจดักำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและ
เร่งรัดหน้ี จนถึงกำรด ำเนินคดีทำงกฎหมำยตำมขั้นตอน ซ่ึงรวมถึงกำรใหส่้วนลดและกำรเจรจำประนอมหน้ี 

ทั้งน้ี กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพส่วนใหญ่ท่ีบริษทัลงทุนและบริหำรอยูใ่นปัจจุบนัเป็นกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ี
ประมูลมำจำกสถำบนักำรเงินโดย Chayo AMC เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงโดยปกติสถำบนักำรเงินจะติดตำมหน้ีดว้ยตนเองก่อน
ส ำหรับลูกหน้ีท่ีมีระยะเวลำผิดนดัช ำระหน้ีค่อนขำ้งนอ้ยหรือประมำณ 90 วนั อยำ่งไรก็ตำม สถำบนักำรเงินอำจจะเร่ิมจำ้งบริษทั
ภำยนอก (Outsource Agent: OA) เพ่ือติดตำมทวงถำมหน้ีแทนส ำหรับลูกหน้ีท่ีมีระยะเวลำผิดนดัช ำระหน้ีตั้งแต่ 30 – 360 วนั 
โดยสถำบนักำรเงินอำจติดตำมทวงถำมหน้ีส ำหรับลูกหน้ีท่ีมีระยะเวลำผิดนดัช ำระหน้ี 30 – 360 วนั เองดว้ยก็ได ้ทั้ งน้ี
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โดยทัว่ไปสถำบนักำรเงินจะเร่ิมพิจำรณำขำยหน้ีลูกหน้ีท่ีมีระยะเวลำผิดนัดช ำระหน้ีตั้งแต่ 360 วนัข้ึนไป (ลูกหน้ีท่ีมี
ระยะเวลำผิดนดัช ำระหน้ีตั้งแต่ 90 วนัข้ึนไป จะถูกตั้งส ำรองในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ส ำหรับส่วนต่ำงระหวำ่งยอดหน้ีคง
คำ้งตำมบญัชีกบัมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกลูกหน้ีรำยดงักล่ำวหรือกำรจ ำหน่ำยหลกัประกนัของ
ลูกหน้ีรำยดงักล่ำว) อยำ่งไรก็ตำม นอกจำกปัจจยัเร่ืองระยะเวลำผิดนดัช ำระหน้ีแลว้ สถำบนักำรเงินจะพิจำรณำเร่ืองปริมำณ
หน้ีท่ีขำยออกควบคู่ไปกบันโยบำยกำรด ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio: CAR Ratio) ส ำหรับ
หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรำยได ้(Non-Performing Loan: NPL) ของสถำบนักำรเงินนั้น ๆ ดว้ย นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีลูกหน้ีมีกำรจ่ำย
ช ำระหน้ีคงคำ้งกบับริษทัทั้งหมดแลว้ บริษทัจะช่วยประสำนงำนเพ่ือส่งขอ้มูลหรือยืนยนักำรปิดสถำนะหน้ีคงคำ้งของ
ลูกหน้ีใหแ้ก่ บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั (“เครดิตบูโร”) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกหรือช่วยเหลือลูกหน้ีในกำรขอแกไ้ข
ขอ้มูลกบัเครดิตบูโร ส่งผลใหเ้ครดิตบูโรสำมำรถปรับปรุงสถำนะบญัชีในรำยงำนเครดิตบูโรของลูกหน้ีรำยดงักล่ำวตำมควำม
เป็นจริงเพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ลูกหน้ี และสร้ำงโอกำสในกำรสร้ำงเครดิตให้แก่ลูกหน้ีรำยนั้น ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรขอ
สินเช่ือใหม่ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อยำ่งไรก็ดี หำกลูกหน้ีมีหน้ีคงคำ้งกบัสถำบนักำรเงินหลำยแห่งท่ีนอกเหนือไปจำกกำร
บริหำรของบริษทัแลว้ บริษทัสำมำรถท ำไดเ้พียงประสำนปิดสถำนะส ำหรับหน้ีท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรบริหำรของบริษทัเท่ำนั้น 
โดยบริษทัอำจจะเจรจำหรือแนะน ำเพ่ือสอบถำมขอ้มูลลูกหน้ีเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยหำทำงออกในกำรช ำระหน้ีให้แก่ลูกหน้ีตำม
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของบริษทั  

กำรก ำหนดรำคำประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพในแต่ละคร้ัง บริษทัจะท ำกำรประมำณกำรกำรจดัเก็บหน้ีของ
บริษทั โดยพิจำรณำถึงปัจจยัดำ้นต่ำง ๆ ประกอบดว้ย ควำมสำมำรถในกำรจดัเก็บหน้ีแต่ละประเภทของบริษทั ประเภทหน้ี 
อำยขุองหน้ีดอ้ยคุณภำพ  หลกัประกนั สถำนะทำงกฎหมำย รวมถึงมูลหน้ีคงคำ้ง เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัมีกำรจดัเก็บขอ้มูลเชิง
สถิติในฐำนขอ้มูลของบริษทัเพ่ือท่ีจะสำมำรถก ำหนดรำคำประมูลซ้ือไดอ้ย่ำงเหมำะสม ทั้งน้ี ในปัจจุบนับริษทัสำมำรถ
แบ่งกลุ่มลูกคำ้หรือกลุ่มผูข้ำยตำมประเภทของสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพไดด้งัน้ี 

- กลุ่มสถำบนักำรเงินชั้นน ำ ไดแ้ก่ ธนำคำรพำณิชยป์ระเภทสินเช่ือส่วนบุคคลและนิติบุคคล ตวัอยำ่งลูกคำ้เช่น 
ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรธนชำต ธนำคำรทหำรไทย และบริษัทบริหำรสินทรัพย์ สุขุมวิท จ ำกัด ทั้ งน้ี 
สินทรัพยด์้อยคุณภำพสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีมีหลกัประกัน และ 
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีไม่มีหลกัประกนั 

(1) สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีมีหลกัประกนั คือ หน้ีดอ้ยคุณภำพท่ีลูกหน้ีก่อไวโ้ดยมีหลกัประกนัค ้ำประกนักำร
ช ำระหน้ีอยู ่และมีสภำพบงัคบัไดต้ำมกฎหมำยโดยมีกำรระบุหลกัประกนัท่ีแน่นอนชดัเจน ยกตวัอยำ่งเช่น 
หน้ีท่ีมีหลกัประกนัเป็นอสงัหำริมทรัพยไ์ม่วำ่จะเป็นสินเช่ือธุรกิจ (Corporate Loan) สินเช่ือธุรกิจรำยยอ่ย 
(SME Loan) รวมถึงสินเช่ือจ ำนอง (Mortgage Loan) เช่น บำ้นและท่ีดิน และคอนโดมิเนียม เป็นตน้ 
โดยทัว่ไปรำคำประมูลซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีมีหลกัประกนัจะอยูท่ี่ประมำณตั้งแต่ร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 70 
ของมูลค่ำหลกัประกัน โดยรำคำประมูลนั้นจะข้ึนอยู่กับมูลหน้ี สถำนะทำงกฎหมำย และมูลค่ำของ
หลกัประกนัในเบ้ืองตน้ซ่ึงประเมินโดยสถำบนักำรเงินผูข้ำยหน้ีดอ้ยคุณภำพนั้น ๆ (หลกัประกนัจะมีค่ำ
มำกหรือน้อยนั้นข้ึนอยู่กบัท ำเลท่ีตั้งและคุณภำพของทรัพยสิ์น) ทั้งน้ี ตั้งแต่ไตรมำสท่ี 3/2560 บริษทั
สำมำรถประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพประเภทหน้ีท่ีมีหลกัประกนัเพ่ิมเติมไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง โดย
บริษทัจะจดัท ำกำรประเมินมูลค่ำหลกัประกนัโดยผูป้ระเมินภำยนอกส ำหรับหลกัประกนัท่ีมีมูลค่ำตั้งแต่ 
10.00 ลำ้นบำทข้ึนไป เพ่ือใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรยอดจดัเก็บและกำรรับรู้รำยได ้โดยบริษทัประมำณ
กำรวำ่จะสำมำรถรับช ำระเงิน หรือบงัคบัขำยหลกัประกนัดงักล่ำวไดภ้ำยในระยะเวลำประมำณ 1 - 5 ปี
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดม้ำซ่ึงกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ (สมมติฐำนดงักล่ำวเป็นสมมติฐำนภำยใตส้ถำนกำรณ์ท่ี
บริษทัไม่สำมำรถเจรจำประนอมหน้ีกบัลูกหน้ีได ้ในกรณีท่ีบริษทัสำมำรถบรรลุขอ้ตกลงระหวำ่งบริษทั
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และลูกหน้ีไดอ้ยำ่งลุล่วงจะส่งผลใหบ้ริษทัสำมำรถขำยหรือรับเงินไดเ้ร็วข้ึน) อยำ่งไรก็ตำม บริษทัจะจดัท ำ
กำรประเมินมูลค่ำหลกัประกนัโดยผูป้ระเมินภำยนอกอีกคร้ังในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถรับช ำระเงิน หรือ
บังคับขำยหลักประกันได้ภำยในระยะเวลำ 3 ปี ทั้ งน้ี กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพประเภทหน้ีท่ีมี
หลกัประกันจะมีมูลค่ำกำรประมูลท่ีค่อนขำ้งสูงเน่ืองจำกมีอสังหำริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัท่ีสำมำรถ
ด ำเนินกำรบงัคบัขำยผ่ำนกรมบงัคบัคดีได ้ในขณะท่ีจ ำนวนลูกหน้ีจะมีจ ำนวนนอ้ยรำยกวำ่กองสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภำพประเภทหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัอยำ่งมำก ซ่ึงส่งผลให้บริษทัใชพ้นกังำนหรือบุคลำกรในกำร
บริหำรและจดักำรซ่ึงรวมถึงกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีนอ้ยกวำ่กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ
ประเภทหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัอยำ่งมำก อยำ่งไรก็ดี บริษทัอำจมีค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรทำง
กฎหมำยและกำรขำย (ซ่ึงรวมถึงกำรบงัคบัขำยหลกัประกนั) ท่ีสูงข้ึน นอกจำกน้ี บริษทัอำจเขำ้ร่วมประมูล
ซ้ือทรัพยด์อ้ยคุณภำพดงักล่ำวท่ีถูกขำยผำ่นกรมบงัคบัคดีในกรณีท่ีไม่มีผูเ้สนอซ้ือหรือเสนอซ้ือไม่ไดร้ำคำ
ตำมท่ีบริษทัตอ้งกำรเขำ้มำเป็นสินทรัพยอ์สงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษทัโดยบริษทัอำจน ำทรัพย์
ดงักล่ำวมำปรับปรุงและ/หรือพฒันำต่อเพ่ือกำรลงทุนและ/หรือขำยต่อไป โดยขอ้ดีของกำรท่ีบริษทัเขำ้
ประมูลซ้ือหลักประกันดังกล่ำวได้แก่ บริษทัสำมำรถรักษำระดับรำคำหลกัประกันดังกล่ำวไม่ให้ต ่ำ
จนเกินไป นอกจำกน้ี บริษัทไม่ต้องจ่ำยเงินสดเต็มจ ำนวนให้กรมบังคับคดี โดยสำมำรถวำงเงิน
หลกัประกนัเพียงบำงส่วน (ร้อยละ 5.00) ของรำคำขำยหรือรำคำประมูล โดยส่วนต่ำงท่ีเหลือนั้นสำมำรถ
น ำไปหกักบัมูลหน้ีท่ีลูกหน้ีคำ้งช ำระได ้ซ่ึงเรียกวำ่ กำรหกัส่วนไดใ้ชแ้ทน ทั้งน้ี ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพประเภทหน้ีท่ีมีหลกัประกนัโดยสรุป สำมำรถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 
 

หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูท่ีตรวจสอบจากการตรวจสอบข้อมลูหลกัประกัน (Due Diligence) ได้แก่ มูลหนี ้สถานะทางกฎหมาย 
และมลูค่าของหลกัประกันในเบือ้งต้นซ่ึงประเมินโดยสถาบันการเงินผู้ขายหนีด้้อยคุณภาพน้ัน ๆ 

 2/ ในกรณีท่ีบริษัทสามารถเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและลูกหนีเ้พ่ือให้ลูกหนีช้ าระหนีก้ับบริษัท
ได้ในระหว่างขั้นตอนการการสวมสิทธ์ิ และ/หรือบังคับคดี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ลกูหนีช้ าระหนีก้ับบริษัท
ตามข้อตกลงและไม่มคีวามจ าเป็นต้องน าสินทรัพย์จ านองในมลูหนีด้ังกล่าวไปขายทอดตลาดแต่อย่างใด ซ่ึง
จะส่งผลให้บริษัทได้รับเงินสดในระยะเวลาท่ีรวดเร็วขึน้ 

 

 
ตรวจสอบขอ้มลูหลกัประกนั 

(Due Diligence)1/ 
  

ประมูลซ้ือกองสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภำพ 

  
ประเมินมูลค่ำหลกัประกนั
โดยผูป้ระเมินภำยนอก 

  

 
จดัท ำประมำณกำรยอด
จดัเก็บและกำรรับรู้รำยได ้

  
รับโอนสิทธิจ ำนองใน
ลูกหน้ีจำกเจำ้หน้ีเดิม 

  
สวมสิทธิงำนคดีเพื่อบงัคบั

คดีตำมขั้นตอน  ทำง
กฎหมำย2/ 

  

 
บงัคบัขำยหลกัประกนัผำ่น

กรมบงัคบัคดี 
  

1) รับช ำระเงินจำกลูกหน้ีจำกกำรบงัคบัขำยทรัพยท่ี์กรมบงัคบัคดี หรือ 2) 
บริษทัเขำ้ร่วมประมูลซ้ือทรัพยแ์ละขำยทรัพยด์งักล่ำวในภำยหลงั 
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(2) สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีไม่มีหลกัประกนั คือ หน้ีดอ้ยคุณภำพท่ีลูกหน้ีท ำกำรกูย้ืมไวโ้ดยไม่มีหลกัประกนัแต่มี
สัญญำท่ีเก่ียวขอ้งไวช้ดัเจน เช่น หน้ีบตัรเครดิต และสินเช่ือส่วนบุคคล หรือหน้ีสินท่ีสถำบันกำรเงินได้ยึด
หลกัประกนัและน ำหลกัประกนัออกขำยแลว้แต่เงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหน้ี เช่น หน้ีเหลือ
หลงัขำยหลกัประกัน เช่น บ้ำน หรือ รถยนต์ เป็นตน้ โดยทั่วไปรำคำประมูลซ้ือสินทรัพยด์้อยคุณภำพไม่มี
หลกัประกนัจะอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10 ของยอดหน้ีทั้งหมด ซ่ึงในอดีตท่ีผำ่นมำ บริษทัมีกำรบริหำร
กองสินทรัพยป์ระเภทดงักล่ำวเป็นส่วนใหญ่ โดยในเบ้ืองตน้บริษทัจะจดัท ำประมำณกำรหรืองบประมำณกำร
จดัเก็บสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพประเภทหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัภำยในระยะเวลำ 5 ปี (อำจมีกำรขยำยระยะเวลำกำร
จดัเก็บหน้ีต่อไปอีกหำก ณ ส้ินปีท่ี 5 กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพดงักล่ำวยงัมีศกัยภำพท่ีจะสำมำรถจดัเก็บหน้ี
ต่อไปได)้ ทั้งน้ี กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพประเภทหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัจะมีมูลค่ำกำรประมูลต่อยอดหน้ีคงคำ้ง
ท่ีค่อนขำ้งต ่ำ เน่ืองจำกเป็นหน้ีดอ้ยคุณภำพท่ีไม่มีหลกัประกนั อย่ำงไรก็ดี จำกประสบกำรณ์ในกำรประกอบ
ธุรกิจเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีอันยำวนำนท่ีมีมำกกว่ำ 20 ปีส่งผลให้บริษัทมีบุคลำกรท่ีมี
ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญในกำรจดัเก็บหน้ีไม่มีหลกัประกนัไดต้ำมท่ีประมำณกำรไวโ้ดย
ขอ้ดีของกองหน้ีดอ้ยคุณภำพท่ีไม่มีหลกัประกนั ไดแ้ก่ กำรท่ีกระแสเงินสดจำกกำรจดัเก็บจะสำมำรถรับรู้ไดเ้ร็ว
กวำ่กองหน้ีดอ้ยคุณภำพท่ีมีหลกัประกนั 

- กลุ่มบริษทัท่ีไม่ใช่สถำบนักำรเงิน ไดแ้ก่ สถำบนักำรเงินท่ีมิใช่ธนำคำรพำณิชย ์เช่น ผูใ้ห้บริกำรบตัรเครดิต ผู ้
ใหบ้ริกำรสินเช่ือบุคคล และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ยอดหน้ีคงคำ้งของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพภำยใตก้ำรบริหำรของบริษทั แบ่งตำมประเภทสินเช่ือในปี 2560 
ถึงปี 2563แสดงดงัต่อไปน้ี  

ประเภทสินเช่ือ 
2560 2561 2562 2563 

พนัล้าน
บาท 

สัดส่วน พนัล้าน
บาท 

สัดส่วน พนัล้าน
บาท 

สัดส่วน พนัล้าน
บาท 

สัดส่วน 

สินเช่ือบตัรเครดิต 11.01 37.78% 14.01 36.52% 14.07 27.90% 13.95 21.33% 
K- Express cash 1.71 5.86% 3.70 9.65% 3.63 7.20% 3.56 5.44% 
Current Account  2.46 8.44% 2.46 6.41% 2.46 4.88% 2.46 3.76% 
สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั 2.78 9.56% 4.32 11.26% 16.04 31.81% 17.63 26.96% 
Letter of Identification  0.05 0.19% 0.05 0.13% 0.05 0.10% 0.05 0.08% 
Loan  6.52 22.37% 6.45 16.81% 4.73 9.38% 5.47 8.36% 
Loan Better Life  0.09 0.31% 2.50 6.52% 2.49 4.94% 2.48 3.79% 
O/D  0.45 1.56% 0.51 1.33% 0.45 0.89% 0.46 0.70% 
Other Consumer Loan  0.01 0.03% 0.01 0.03% 0.08 0.16% 0.01 0.02% 
Personal O/D  1.07 3.67% 1.07 2.79% 1.06 2.10% 1.06 1.62% 
Promissory Note  0.36 1.24% 0.36 0.94% 0.36 0.71% 0.36 0.55% 
Trade Finance  0.73 2.51% 0.73 1.90% 0.73 1.45% 0.73 1.12% 
สญัญำเช่ำซ้ือ - - - - - - 7.66 11.71% 
หน้ีเหลือหลงัขำย 1.89 6.50% 2.19 5.71% 4.98 8.49% 9.52 14.56% 
รวม 29.14 100.00% 38.36 100.00% 51.13 100% 55.40 100% 
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ในขณะท่ียอดหน้ีคงคำ้งของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพภำยใตก้ำรบริหำรของบริษทั หำกแบ่งตำมประเภทสินเช่ือ
ภำคผูบ้ริโภคของธนำคำรพำณิชยต์ำมนิยำมของธนำคำรแห่งประเทศไทยในปี 2561 ถึงปี 2563 เป็นดงัต่อไปน้ี 

สินเช่ือภาคผู้บริโภคของ 
ธนาคารพาณิชย์ 

2561 2562 2563 

พนัล้านบาท สัดส่วน พนัล้านบาท สัดส่วน พนัล้านบาท สัดส่วน 

สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั 4.32 11.26% 16.04 31.37% 17.63 26.96% 

สินเช่ือรถยนต ์ 2.19 5.71% 1.07 2.09% 7.66 11.71% 

สินเช่ือส่วนบุคคล 17.84 46.51% 19.95 39.02% 26.16 40.00% 

สินเช่ือบตัรเครดิต 14.01 36.52% 14.07 27.52% 13.95 21.33% 

รวม 38.36 100.00% 51.13 100.00% 65.40 100.00% 

บริษทัด ำเนินธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพโดยมีกำรประมูลกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพเขำ้มำบริหำร
อยำ่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มำโดยเร่ิมจำกกำรประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพจำกบริษทัท่ีไม่ใช่สถำบนักำรเงิน 
อยำ่งไรก็ดี ในวนัท่ี 21 มีนำคม ปี 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกดั ไดรั้บ
อนุมติัจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยให้จดทะเบียนเป็นบริษทับริหำรสินทรัพย ์(ตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตำม
ควำมในพระรำชก ำหนดบริษทับริหำรสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 ท่ีแกไ้ขแลว้) ส่งผลให ้Chayo AMC สำมำรถเขำ้ร่วมประมูลและ
ซ้ือหน้ีสถำบนักำรเงินได ้ทั้งน้ี ในช่วงเร่ิมตน้ของกำรด ำเนินธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ บริษทัเร่ิมบริหำร
หน้ีประเภทหน้ีเหลือหลงัขำยท่ีประมูลซ้ือไดใ้นขณะนั้น อยำ่งไรก็ดี ณ ปัจจุบนั บริษทัสำมำรถบริหำรหน้ีประเภทอ่ืน ๆ ท่ี
ประมูลไดเ้พ่ิมเติม ยกตวัอยำ่งเช่น หน้ีบตัรเครดิต หน้ีบตัรกดเงินสด สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั สินเช่ือเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Overdraft: 
O/D) ซ่ึงปัจจุบนั กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพภำยใตก้ำรบริหำรของบริษทัประกอบดว้ยหน้ีประเภทหน้ีบตัรเครดิตและหน้ี
บตัรกดเงินสดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีมูลหน้ีก่อนหักหลกัประกนัจ ำนวน 65,397 ลำ้นบำท 
และมีมูลหน้ีหลงัหกัหลกัประกนัจ ำนวน 48,914 ลำ้นบำท ทั้งน้ี ภำพรวมของธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ
ของบริษทัเป็นไปดงัต่อไปน้ี  

ปี ยอดจดัเกบ็
รายปี 

(ล้านบาท) 

จ านวน
สัญญา 
(ฉบบั) 

  กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) 

ต้นงวด รายการ
ปรับปรุง1/ 

เพิม่ขึน้
ระหว่างงวด 

ดอกเบีย้
ค้างรับ 

ตดัจ าหน่าย
เงนิลงทุน 

โอนรายการ
เป็น

ทรัพย์สินรอ
การขาย 

ผลขาดทุน
ด้านเครดติที่
คาดว่าจะ
เกดิขึน้2/ 

ปลายงวด 

2554 0.12  649  -  - 4.32 - (0.19) - - 4.13 
2555 3.80  4,313   4.13 - 22.69 - (7.74) - - 19.08 
2556 6.71  4,273   19.08 - - - (10.65) - - 8.43 
2557 47.94  174,175   8.43 (4.74) 100.35 - (4.70) - - 99.34 
2558 142.49  234,537   99.34 9.93 118.51 - (27.80) - (0.30) 199.68 
2559 199.74  227,457   199.68 8.77 - - (48.11) - 0.30 160.64 
2560 222.32  220,613   160.64 - 181.50 - (60.22) - (0.15) 281.77 
2561 252.68 299,187 281.77 - 374.96 - (39.80) (13.63) (9.16) 594.14 
2562 267.43 293,000 594.14 - 643.97 - (35.56) (80.60) - 1,121.95 
2563 219.32 355,343 1,121.95 - 625.65 236.58 (40.32) (163.92) (87.06) 1,692.88 
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หมายเหต:ุ 1/  รายการปรับปรุงเกิดจากการท่ีบริษัทได้เปลีย่นวิธีการบัญชีส าหรับการค านวณรายได้จากเงินให้สินเช่ือแก่
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากวิธีรายพอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีรายลกูหนี ้

 2/   ก่อนปี 2563 เดิมช่ือ”ค่าเผ่ือการด้อยค่า 

นอกจำกน้ี หำกพิจำรณำกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพโดยแบ่งตำมอำยนุบัจำกวนัท่ีไดก้องสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพเขำ้มำ
บริหำร สำมำรถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี  

 หน่วย: ลำ้นบำท 
อายุนับจากวนัที่
ได้มาซ่ึงกอง
สินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ 

2561 2562 2563 

ต้นทุน
คงเหลือ ณ 
ส้ินงวด1/  

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า 

ต้นทุน
คงเหลือ ณ 
ส้ินงวด1/ 

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า 

ต้นทุน
คงเหลือ ณ 
ส้ินงวด1/ 

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า 

กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนีไ้ม่มหีลกัประกนั   
0 – 1 ปี 50.66 - - - 309.18 - 
1 – 2 ปี - - 50.09 - 0.03 - 
2 – 3 ปี - - - - 49.43 20.40 
3 – 4 ปี 60.75 3.97 - - - - 
4 – 5 ปี 15.83 5.34 56.00 3.97 - - 

มำกกวำ่ 5 ปี - - 15.26 5.34 68.89 59.39 
รวม 127.24 9.31 121.35 9.31 427.53 79.79 

กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนีม้หีลกัประกนั   
0 – 1 ปี 322.31 - 643.93 - 315.22 - 
1 – 2 ปี 153.90 - 243.23 - 605.93 - 
2 – 3 ปี - - 122.75 - 178.57 - 
3 – 4 ปี - - - - 45.49 10.50 

รวม 476.21 - 1,009.91 - 1,145.21 10.50 

รวมทั้งหมด 603.45 9.31 1,131.26 9.31 1,572.74 90.29 
หมายเหต:ุ 1/ บริษัทไม่มีการปันส่วนต้นทุนส าหรับกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ีมีต้นทุนการได้มาต า่กว่า 100,000 บาท โดยบริษัทจะ

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีนับตั้งแต่วนัที่ประมลูซ้ือกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

สมมตฐิานในการปันส่วนต้นทุนและการจดัท าประมาณการยอดจดัเกบ็และการรับรู้รายได้  

(1) บริษทัปันส่วนตน้ทุนกำรไดม้ำส ำหรับกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีมีหลกัประกนัโดยปันส่วนตำมรำคำประเมินของ
หลกัประกนั หลงัจำกนั้นบริษทัจะจดัท ำประมำณกำรยอดจดัเก็บและกำรรับรู้รำยได ้โดยประเมินตำมคุณลกัษณะอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม เช่น สถำนะงำนคดี และคุณภำพของหลกัประกนั (ท ำเลท่ีตั้ ง คุณลกัษณะของสินทรัพย ์ภำระผูกพนัทำง
กฎหมำย และกำรประเมินรำคำจำกผูป้ระเมินอิสระท่ีเป็นบุคคลภำยนอกท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย)์ รวมถึงประสบกำรณ์ของผูบ้ริหำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  

(2) บริษทัปันส่วนตน้ทุนกำรไดม้ำส ำหรับกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีไม่มีหลกัประกนัเฉพำะกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ
ท่ีก่อใหเ้กิดรำยไดห้ลกัของบริษทัโดยแบ่งลูกหน้ีออกเป็นกลุ่มตำมคุณลกัษณะของลูกหน้ีซ่ึงไดแ้ก่ ประเภทหน้ี (เช่น 
สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั สินเช่ือเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (O/D) หน้ีบตัรเครดิต หน้ีบตัรกดเงินสด เป็นตน้) อำยุหน้ีคงคำ้ง และ
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สถำนะงำนคดี ซ่ึงบริษทัจะปันส่วนตน้ทุนใหเ้ฉพำะลูกหน้ีกลุ่มท่ีคำดวำ่จะเก็บเงินไดเ้ท่ำนั้นโดยใชข้อ้มูลทำงสถิติและ
ประสบกำรณ์ในอดีต หลงัจำกนั้นบริษทัจะจดัท ำประมำณกำรยอดจดัเก็บและกำรรับรู้รำยไดโ้ดยพิจำรณำจำกอตัรำ
กำรเจอและจ่ำย (Meet and Pay) และอตัรำกำรให้ส่วนลด (Hair Cut) โดยใชข้อ้มูลทำงสถิติและประสบกำรณ์ในอดีต
ของผูบ้ริหำรซ่ึงอำจแตกต่ำงกนัไปตำมกลุ่มของลูกหน้ีท่ีไดรั้บกำรปันส่วนตน้ทุนกำรไดม้ำตำมท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ 

(3) บริษทัพิจำรณำกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีไม่มีหลกัประกนัอ่ืน ๆ นอกเหนือจำก (2) เป็นรำยพอร์ตฟอลิโอโดยไม่ได้
ปันส่วนตน้ทุนเป็นรำยลูกหน้ีเน่ืองจำกเป็นกองสินทรัพยท่ี์มีตน้ทุนกำรไดม้ำไม่สูงและประกอบไปดว้ยหน้ีท่ีมีโอกำส
ในกำรจดัเก็บค่อนขำ้งยำก ทั้งน้ี บริษทัมีกำรจดัท ำประมำณกำรและกำรรับรู้รำยไดส้ ำหรับกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ
ดงักล่ำวเป็นรำยพอร์ตฟอลิโอโดยใชข้อ้มูลทำงสถิติและประสบกำรณ์ในอดีต 

การทบทวนสมมตฐิานและประมาณการยอดจดัเกบ็  

บริษทัจะประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพแต่ละกองในทุก ๆ เดือน และจะทบทวนสมมติฐำน
ท่ีใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรทำงบญัชีทุก 6 เดือน ซ่ึงบริษทัอำจมีกำรปรับสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรในกรณียอด
จดัเก็บท่ีบริษทัได้ประมำณกำรไวมี้ควำมแตกต่ำงจำกยอดจัดเก็บท่ีเกิดข้ึนจริงเกินกว่ำร้อยละ 5.00 ตำมนโยบำยกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั 

การประมาณมูลค่ายุตธิรรมของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษทัพิจำรณำและรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนท่ีสะทอ้นถึงควำมเป็นกลำงและถ่วงน ้ ำหนกัดว้ย
ค่ำควำมน่ำจะเป็นในกำรคำดกำรณ์สภำวะทำงเศรษฐกิจในอนำคต (forward-looking macroeconomic information) ท่ี
สนับสนุนและมีควำมสมเหตุสมผล และน ำมำประเมินค่ำผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดใ้นทำงปฏิบติั (unbiased and probability-
weighted outcome) ซ่ึงเป็นกำรเปรียบเทียบระหวำ่งมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคิดลดดว้ย
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพและมูลค่ำตำมบญัชีของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ย
คุณภำพ ณ แต่ละวนัท่ีรำยงำน โดยผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนสำมำรถเป็นไดท้ั้งผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

การประเมนิการด้อยค่าของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษทัจะประเมินมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ณ วนัส้ินงวดบญัชีเพื่อใชส้ ำหรับกำร
พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำโดยใชอ้ตัรำคิดลดซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเร่ิมแรก (Original Effective Interest Rate: OEIR) โดย
บริษทัจะเร่ิมด ำเนินกำรตำมแนวทำงดงักล่ำวส ำหรับงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี 
บริษทัจะรับรู้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำในกรณีท่ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของ
กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพนั้น ๆ 
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ขั้นตอนการด าเนนิงานของธุรกจิลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  

บริษทัจะติดต่อหรือไดรั้บหนงัสือเชิญจำกสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ีไม่ใช่สถำบนักำรเงิน
ในกำรเขำ้ร่วมประมูลหน้ีและท ำกำรพิจำรณำขอ้มูลหน้ีเบ้ืองตน้จำกหนังสือเชิญก่อนกำร
ตดัสินใจเขำ้ร่วมประมูล ทั้งน้ี หำกบริษทัสนใจเขำ้ร่วมประมูลอำจตอ้งซ้ือซองประมูลพร้อม
ยื่นเอกสำรให้ผูจ้  ำหน่ำยและช ำระค่ำธรรมเนียมเพ่ือรับเอกสำรหรือขอ้มูลเพ่ิมเติม และ
เตรียมพร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบขอ้มูลสินทรัพย ์(Due Diligence) โดยบริษทัจะน ำขอ้มูลท่ี
ไดม้ำวเิครำะห์ เพ่ือตดัสินใจวำ่จะประมูลหน้ีหรือไม่ และ/หรือจะยื่นประมูลท่ีรำคำใด (โดย
ก่อนประมูลอำจจะตอ้งมีกำรวำงค ้ ำประกันก่อนด้วย) หำกบริษทัเป็นผูช้นะกำรประมูล 
บริษทัตอ้งท ำกำรช ำระเงิน ตรวจเอกสำร และรำยละเอียดขอ้มูลลูกหน้ีแต่ละรำย เพ่ือส่งต่อ
ใหก้บัฝ่ำยบริหำรหน้ีด ำเนินกำรต่อไป 

Chayo AMC จะด ำเนินกำรติดตำมและทวงถำมหน้ี รวมถึงกำรวำ่จำ้งบริษทัติดตำมทวงถำม
หน้ีภำยนอก (Outsource Agent ซ่ึงรวมถึงบริษทัในเครือของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั มหำชน) 
เพ่ือด ำเนินกำรติดตำมและทวงถำมหน้ี โดยบริษทัจะพิจำรณำคุณสมบติัและควำมช ำนำญใน
กำรติดตำมทวงถำมหน้ีภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรคดัเลือกบริษทัตวัแทน  หรือ Outsource Agent 
ทั้ งน้ี เพ่ือให้มั่นใจถึงประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนท่ีต้องด ำเนินกำรให้
สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติักำรทวงถำมหน้ี พ.ศ. 2558 และระเบียบปฏิบติัท่ีดีของบริษทั 
นอกจำกน้ี บริษทัจะพิจำรณำด ำเนินกำรฟ้องคดี บงัคบัคดี กบัลูกหน้ีท่ีไม่ช ำระหน้ี โดยกำร
สืบรำยได ้สืบทรัพย ์เพื่อบงัคบัคดีใหเ้ป็นไปตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่ ต่อไป 
        บริษทัจะจดัสรรหน้ีให้กบัพนักงำนของบริษทัหรือบริษทัตวัแทนเพ่ือติดตำมทวงถำมหน้ี 
โดยบริษทัจะมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรจดัเก็บหน้ีและก ำหนดอตัรำค่ำบริกำร (Commission 
rate) เพ่ือกระตุน้กำรจดัเก็บหน้ีในลกัษณะของกำรไต่ Tier เพื่อจูงใจในกำรปฏิบติังำน ภำยใต้
กำรบริหำรจดักำรงบประประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัอยำ่งคุม้ค่ำและเกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อ
องคก์รและผูถื้อหุน้ 

เม่ือพนกังำนของบริษทัหรือบริษทัตวัแทนไดด้ ำเนินกำรติดตำมทวงถำมหน้ี และลูกหน้ีมีกำร
ช ำระหน้ีแลว้ บริษทัหรือบริษทัตวัแทนจะตรวจสอบควำมครบถว้นถูกตอ้งของกำรช ำระเงิน 
พร้อมจดัท ำรำยงำนกำรปฏิบติังำน และน ำส่งบริษทัเพ่ือค ำนวณค่ำบริกำรท่ีจะตอ้งจ่ำยให้กบั
พนกังำนของบริษทั หรือ บริษทัตวัแทน 

  

1. การประมูลซ้ือหนี ้

2. ตดิตามทวงถามหนี ้

3. การวดัผลงาน 

4. การจ่ายค่าบริการ 
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2.1.2 ธุรกจิให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้ 

บริษทัเป็นผูใ้ห้บริกำรติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี โดยบริษทัจะรับติดตำมทวงถำมหน้ีท่ีผูว้่ำจำ้งมอบหมำยให้
ด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมเพ่ือใหลู้กหน้ีช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขท่ีผูว้ำ่จำ้งก ำหนด อำทิ เช่น หน้ีบตัรเครดิต หน้ีเงินกูส่้วนบุคคล 
รวมถึงหน้ีค่ำสำธำรณูปโภค หน้ีค่ำบริกำร และหน้ีโทรศพัท์ เป็นตน้ นอกจำกน้ีบริษทัยงัเป็นผูใ้ห้บริกำรดำ้นกำรฟ้องคดี 
บงัคบัคดี โดยกำรสืบรำยได ้สืบทรัพย ์ กบัลูกหน้ีท่ีผูว้ำ่จำ้งมอบหมำย เพื่อบงัคบัคดีให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง 
ต่อไป  ทั้ งน้ี ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ผู ้ว่ำจ้ำงจะได้รับประโยชน์จำกกำรติดตำมทวงถำมหน้ี เน่ืองจำกบริษัทมี
ประสบกำรณ์ทำงธุรกิจทำงดำ้นน้ีมำกว่ำ 20 ปี ส่งผลให้บริษทัมีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญใน
ขั้นตอนและวธีิกำรเจรจำติดตำมและทวงถำมหน้ี พร้อมทั้งยงัมีควำมเขำ้ใจในกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี
เป็นอยำ่งดี (บริษทัเป็นผูถื้อใบอนุญำตท่ีปรึกษำไทยหมำยเลข 2967 ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นกำรบริหำรจดักำรหน้ีสิน 
ซ่ึงออกโดยส ำนกังำนบริหำรหน้ีสำธำรณะ กระทรวงกำรคลงั) ทั้งน้ี กำรติดตำมทวงถำมหน้ีของบริษทัยึดหลกักำรปฏิบติั
ตำมกฎหมำยและพระรำชบญัญติักำรทวงถำมหน้ี พ.ศ. 2558 อย่ำงเคร่งครัด และบริษทัมีนโยบำยให้ควำมส ำคญัและ
ค ำนึงถึงช่ือเสียงของผูว้ำ่จำ้งเป็นหลกัในกำรด ำเนินงำน 

บริษทัไดรั้บค่ำตอบแทนในกำรให้บริกำรดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นค่ำคอมมิชชัน่ (คิดเป็นร้อยละของยอดจัดเก็บจำก
ลูกหน้ี) ตำมท่ีไดต้กลงไวก้บัผูว้่ำจำ้งแต่ละรำย  โดยรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีจะถูก
ค ำนวณจำกยอดจดัเก็บท่ีบริษทัสำมำรถติดตำมทวงถำมหน้ีจำกผูว้่ำจำ้งโดยอตัรำค่ำคอมมิชชัน่นั้นข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงใน
สัญญำระหว่ำงบริษทัเป็นรำยสัญญำไป เช่น ลูกหน้ีท่ีสำมำรถเจรจำติดตำมทวงถำมไดง่้ำยจะมีอตัรำค่ำคอมมิชชัน่ต่อยอด
จดัเก็บท่ีค่อนขำ้งต ่ำ เช่น หน้ีคงคำ้งประเภทหน้ีโทรศพัท ์เน่ืองจำกมียอดมูลหน้ีคงคำ้งค่อนขำ้งต ่ำและอำยหุน้ีไม่นำนมำกนกั 
ในทำงกลบักนัลูกหน้ีท่ีมีอตัรำค่ำคอมมิชชัน่ต่อยอดจดัเก็บท่ีค่อนขำ้งสูงไดแ้ก่หน้ีคงคำ้งจำกสถำบนักำรเงิน เน่ืองจำกมียอด
หน้ีคงคำ้งท่ีค่อนขำ้งสูงและอำยหุน้ียำวนำนกวำ่เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีโทรศพัท์ โดยปัจจุบนับริษทัสำมำรถแบ่งกลุ่มลูกคำ้
ตำมประเภทของผูว้ำ่จำ้งไดด้งัน้ี 

- กลุ่มสถำบนักำรเงินชั้นน ำ ไดแ้ก่ ธนำคำรพำณิชยป์ระเภทสินเช่ือส่วนบุคคล ตวัอยำ่งลูกคำ้ไดแ้ก่ ธนำคำรไทย
พำณิชย ์ธนำคำรออมสิน ธนำคำรธนชำต ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร ธนำคำรกสิกรไทย SME BANK และ
บรรษทัตลำดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย จ ำกดั บรรษทั
ประกนัสินเช่ืออุสำหกรรมขนำดยอ่ย (บสย.) และบริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นตน้ 

- กลุ่มบริษทัชั้นน ำในธุรกิจ Leasing ไดแ้ก่ บริษทั อยธุยำ แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั ที 
ลิสซ่ิง จ ำกดั  เป็นตน้ 

- กลุ่มบริษทัเอกชนชั้นน ำ ในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริกำรโทรศัพท์หรือผู ้
ให้บริกำรสัญญำณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ตวัอย่ำงลูกคำ้ไดแ้ก่ บริษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 
(“AIS”) และบริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นตน้ 
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ทั้งน้ี ลูกหน้ีท่ีบริษทัสำมำรถจดัเก็บได ้และจ ำนวนบญัชีลูกหน้ีแบ่งตำมประเภทของผูว้ำ่จำ้งในปี 2561 ถึงปี 2563 แสดงไดด้งัต่อไปน้ี  

ประเภทผู้ว่าจ้าง 

2560 2561 2562 2563 

จ านวนเงนิ 
ทีจ่ดัเกบ็ 

(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
บัญชี 

(พนัราย) 

ค่า 
คอมมชิช่ัน

เฉลีย่ 

จ านวนเงนิ 
ทีจ่ดัเกบ็ 

(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
บัญชี 

(พนัราย) 

ค่า 
คอมมชิช่ัน

เฉลีย่ 

จ านวนเงนิ 
ทีจ่ดัเกบ็ 

(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
บัญชี 

(พนัราย) 

ค่า 
คอมมชิ
ช่ันเฉลีย่ 

จ านวนเงนิ 
ทีจ่ดัเกบ็ 

(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
บัญชี 

(พนัราย) 

ค่า 
คอมมชิช่ัน

เฉลีย่ 
สถำบนักำรเงิน 

(ธนำคำรพำณิชย)์ 

172.81 8.62 60.76 4.99% 257.01 11.08 75.14 4.31% 696.12 29.07 128.61 4.18% 170.39 20.95 43.43 12.30% 

 บริษทัทัว่ไป 

(บริษทัในกลุ่ม
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร) 

917.00 29.09 1,008.72 3.17% 903.68 30.36 1,074.95 3.36% 747.69 32.30 904.43 4.32% 663.17 30.56 777.93 4.61% 

รวม 1,089.81 37.71 1,069.48 3.46% 1,160.69 41.44 1,150.09 3.57% 1,443.81 61.37 1,033.04 4.25% 833.56 51.51 821.36 6.18% 
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ขั้นตอนการด าเนนิงานของธุรกจิให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้ 

ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัไดรั้บกำรวำ่จำ้งในกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีแลว้ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ มี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทัรับขอ้มูลรำยละเอียดลูกหน้ีท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรติดตำมทวงถำมหน้ีจำกผู ้
วำ่จำ้ง โดยบริษทัจะท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดควำมครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูล หลงัจำก
นั้นน ำขอ้มูลเขำ้ระบบบริหำรและติดตำมหน้ีของบริษทั 

บริษทัจะจดัสรรงำนใหพ้นกังำนเพ่ือด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมหน้ีผำ่นระบบโทรศพัท์ หรือ
ส่งหนงัสือถึงลูกหน้ีเพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรติดตำมทวงถำมหน้ีผ่ำนระบบไปรษณีย ์พร้อม
ด ำเนินกำรสืบคน้ขอ้มูลของลูกหน้ีเพ่ิมเติมตำมกฎหมำย เช่น เอกสำรกำรสมคัรขอใชสิ้นเช่ือ 
และ/หรือ กำรหำข้อมูลทั่วไปทำง Internet กรณีเป็นกลุ่มลูกหน้ีท่ีไม่สำมำรถติดต่อทำง
โทรศพัทไ์ด ้  อยำ่งไรก็ตำม บริษทัอำจเสนอผูว้ำ่จำ้งด ำเนินกำรฟ้องคดี บงัคบัคดี กบัลูกหน้ี
กลุ่มดงักล่ำว โดยกำรสืบรำยได ้สืบทรัพย ์เพื่อบงัคบัคดีใหเ้ป็นไปตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่  
        ทั้ งน้ี ขอ้มูลกำรติดต่อและผลกำรเจรจำกับลูกหน้ีจะถูกบันทึกลงในฐำนขอ้มูลของ
บริษทัเพ่ือใชใ้นกำรติดตำมคร้ังต่อไป และบริษทัจะส่งขอ้มูลกำรติดต่อคืนให้แก่ผูว้ำ่จำ้งเม่ือ
ก ำหนดระยะเวลำงำนส้ินสุดลง  

พนกังำนติดตำมและทวงถำมหน้ีจะติดต่อและเจรจำต่อรองกบัลูกหน้ีตำมท่ีไดรั้บขอ้มูลจำกผู ้
วำ่จำ้งผ่ำนระบบโทรศพัท์ของบริษทัเท่ำนั้น ซ่ึงระบบจะท ำกำรบนัทึกบทสนทนำทั้งหมด
ระหวำ่งพนกังำนติดตำมและทวงถำมหน้ีกบัลูกหน้ี โดยเป็นไปตำมขอ้ตกลงระหวำ่งผูว้ำ่จำ้ง
และบริษทัในกำรเก็บข้อมูลเพ่ือผูว้่ำจ้ำงสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 
นอกจำกน้ี ระบบดังกล่ำวจะอนุญำตให้พนักงำนติดตำมและทวงถำมหน้ีสำมำรถติดต่อ
ลูกหน้ีไดเ้ฉพำะในช่วงเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น (จนัทร์ – ศุกร์เวลำ 08.00 – 20.00 น.
และวนัหยดุรำชกำรเวลำ 08.00 – 18.00 น.) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีพนกังำนติดตำมและทวงถำมหน้ี
สำมำรถติดต่อลูกหน้ีได ้พนกังำนจะแจง้ช่ือบริษทั และวตัถุประสงคข์องกำรติดต่อ รวมถึง
น ำเสนอเง่ือนไขกำรช ำระหน้ีให้แก่ลูกหน้ี ให้ค  ำปรึกษำกำรช ำระหน้ีและปลดภำระหน้ี โดย
ในกรณีท่ีลูกหน้ีตอ้งกำรผ่อนช ำระหน้ี หรือ ต้องกำรส่วนลดในกำรช ำระหน้ี บริษทัจะ
พิจำรณำหรือขออนุมติัจำกผูว้ำ่จำ้งเป็นกรณีไป 

  

 3.เจรจาต่อรอง 

1. ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า 

2. ติดตามทวงถามหนี้ 

   (1) 
   ติดต่อได้ 

  (2) 
  ติดต่อไม่ได้ 

  งานคด ี
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กำรช ำระเงินแบ่งเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ กรณีท่ีลูกหน้ียินยอมช ำระหน้ี และ กรณีท่ีลูกหน้ีไม่
ยนิยอมช ำระหน้ี 

(1) กรณีท่ีลูกหน้ียนิยอมช ำระหน้ี ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจะไปสู่ขั้นตอนท่ี 5 ต่อไป 

(2) กรณีท่ีลูกหน้ีไม่ยินยอมท่ีจะจ่ำยช ำระหน้ี หำกผูว้่ำจำ้งได้รวมกำรรับจำ้งงำนคดีไวใ้น
สญัญำจำ้งงำนดว้ย บริษทัจะน ำเร่ืองเขำ้สู่งำนคดีเป็นขั้นตอนต่อไป 

 

 

กำรช ำระหน้ี พนกังำนจะแจง้ให้ลูกหน้ีช ำระเงินเขำ้บญัชีของลูกหน้ีโดยตรงเท่ำนั้น  บริษทั
ไม่มีนโยบำยให้พนกังำนรับช ำระหน้ีเป็นเงินสดเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน เช่น 
กำรทุจริต ควำมไม่ครบถว้น กำรสูญหำย เป็นตน้   ทั้งน้ี ผูว้ำ่จำ้งจะส่งรำยกำรช ำระเงินของ
ลูกหน้ีท่ีมอบหมำยให้บริษทัด ำเนินกำร บริษทัจะท ำกำรบนัทึกขอ้มูลกำรช ำระเงินในระบบ
บริหำรจดักำรขอ้มูลหน้ีต่อไปเพ่ือประกอบกำรค ำนวณค่ำบริกำรติดตำมทวงถำมหน้ีท่ีไดต้ก
ลงไวก้บัผูว้ำ่จำ้ง และเป็นขอ้มูลกำรติดตำมทวงถำมหน้ีส ำหรับลูกหน้ีท่ีผิดนดัช ำระต่อไป 

พนักงำนติดตำมและทวงถำมหน้ีต้องท ำรำยงำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือจัดเก็บเป็น
ฐำนขอ้มูลของบริษทั เน่ืองจำกบริษทัจะสรุปขอ้มูลกำรจัดเก็บหน้ีเพ่ือน ำส่งผูว้่ำจำ้งเป็น
ประจ ำทุกเดือน 

บริษทัจะน ำขอ้มูลท่ีได้บันทึกไวใ้นฐำนขอ้มูลของระบบบริหำรหน้ีมำค ำนวณค่ำบริกำร
ติดตำมและทวงถำมหน้ีท่ีจะไดรั้บจำกผูว้ำ่จำ้ง ซ่ึงกำรค ำนวณค่ำบริกำรจะแตกต่ำงกนัไปตำม
ประเภทของลูกหน้ี และระยะเวลำท่ีคงคำ้งของหน้ี ทั้งน้ี บริษทัจะเรียกเก็บค่ำบริกำรติดตำม
และทวงถำมหน้ีตำมรำยงำนกำรจดัเก็บหน้ีท่ีไดรั้บกำรยนืยนัจำกทั้งสองฝ่ำยแลว้ 

เม่ือครบก ำหนดระยะเวลำกำรใหบ้ริกำรติดตำมและทวงถำมหน้ี บริษทัจะท ำกำรส่งคืนขอ้มูล
ทั้งหมดให้แก่ผูว้่ำจำ้ง และท ำกำรลบขอ้มูลทั้งหมดจำกระบบบริหำรและติดตำมหน้ีของ
บริษทั ทั้งน้ี ผูว้ำ่จำ้งจะส่งเจำ้หนำ้ท่ีเขำ้ตรวจสอบกำรท ำงำนของผูรั้บจำ้งเป็นประจ ำ  

  

 

4. ช าระหนี ้

(1) 
ช าระ 

   (2) 
   ไม่ช าระ 

5. ผ่อนช าระ / ปิดบัญชี 

  งานคด ี

6. รายงานปฏิบัติงาน 

7. ช าระค่าบริการ 

8. ส่งคืนข้อมูลให้ลูกค้า 
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ขั้นตอนการด าเนนิงานคด ี 

กรณีท่ีลูกหน้ีไม่ใหค้วำมร่วมมือจ่ำยช ำระหน้ี และหำกผูว้ำ่จำ้งไดร้วมกำรรับจำ้งงำนคดีไวใ้น
สญัญำจำ้งงำน บริษทัจะน ำเร่ืองเขำ้สู่งำนคดี เม่ือไดรั้บค ำอนุมติัจำกผูว้ำ่จำ้งให้มีกำรฟ้องคดี 
ผูว้ำ่จำ้งจะตรวจสอบรำยละเอียดของลูกหน้ีนั้นๆ และตอ้งจดัเตรียมเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเป็นของ
ลูกหน้ี และจัดส่งให้บริษทั ทนำยควำมของบริษทัจะออกหนังสือบอกกล่ำวให้ช ำระหน้ี 
ก ำหนดวนัฟ้อง และจดัท ำร่ำงฟ้องคดี โดยทนำยควำมจะค ำนวณยอดหน้ีท่ีฟ้องให้ตรงกบัวนั
ฟ้องและด ำเนินกำรยื่นฟ้องศำล และเม่ือไดรั้บค ำพิพำกษำจำกศำล และออกหมำยบงัคบัคดี
แลว้ จึงจะสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรบงัคบัคดีได ้ทั้งน้ี คู่ควำมอำจมีกำรยื่นอุทธรณ์ และฎีกำได ้
หำกไม่เห็นดว้ยกบัค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้  

กำรด ำเนินกำรบงัคบัคดีสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี คือ กำรอำยดัเงิน และกำรยดึทรัพย ์
(1) กำรอำยดัเงิน ฝ่ำยกฎหมำยจะมอบหมำยให้พนกังำนบงัคบัคดีของบริษทัเขำ้ยื่นเอกสำร

ประกอบกำรตั้งอำยดัเงินเดือนต่อกรมบงัคบัคดี และวำงเงินค่ำใชจ่้ำย โดยเจำ้พนกังำน
บงัคบัคดีจะแจง้อำยดัไปยงับุคคลภำยนอก (นำยจำ้ง) ใหน้ ำส่งเงินอำยดั เม่ือไดรั้บเงินจำก
บุคคลภำยนอก (นำยจำ้ง) แลว้ เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีจะท ำกำรส่งไปให้กองคลงั และส่ง
หมำยแจ้งให้บริษทัทรำบ เพื่อตรวจสอบบัญชีรับ-จ่ำยของกำรรับเงินอำยดั จำกนั้ น
พนกังำนบงัคบัคดีของบริษทัจึงยืน่แถลงขอรับเงินเป็นคร้ัง ๆ ไปจนกวำ่จะอำยดัหน้ีครบ
และเม่ืออำยดัหน้ีจนครบแลว้ พนกังำนบงัคบัคดีของบริษทัจะด ำเนินกำรถอนกำรบงัคบั
คดีลูกหน้ีรำยนั้น  

(2) กำรยึดทรัพย ์นอกเหนือจำกกำรท่ีเจำ้หน้ีจะตอ้งวำงเงินค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรแลว้ 
ฝ่ำยกฎหมำยจะมอบหมำยให้พนักงำนบังคับคดีตรวจสอบทรัพย์ท่ีจะยึดพร้อมทั้ ง
รำยละเอียดของทรัพยท่ี์ลูกหน้ีถือกรรมสิทธ์ิไปขอตั้งส ำนวนคดีและนดัเจำ้พนกังำนเพ่ือ
พิจำรณำค ำขอยึดทรัพย ์และเม่ือไดรั้บค ำอนุญำต ก็จะสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรตำมหมำย
บงัคบัคดี เม่ือเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีด ำเนินกำรยดึทรัพยน์ั้นไวแ้ลว้ จะตอ้งมีหมำยแจง้ไป
ยงัลูกหน้ี นำยทะเบียน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรำยให้ทรำบ และเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีจะ
ประเมินรำคำทรัพยท่ี์ยึดตำมขั้นตอน แจง้รำยงำนศำลเพื่อขออนุญำตขำยและน ำส ำนวน
เขำ้สู่ขั้นตอนกำรขำยทอดตลำด ทั้งน้ีลูกหน้ีสำมำรถช ำระหน้ีปิดบญัชีกบับริษทัไดก่้อน
กำรขำยทอดตลำด และทำงบริษทัจะด ำเนินกำรถอนกำรยดึใหลู้กหน้ี โดยใหลู้กหน้ีเป็นผู ้
ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรถอนกำรยดึ อยำ่งไรก็ตำมเม่ือมีกำรขำยทอดตลำดแลว้ ยงัคงมีหน้ี
ส่วนต่ำงจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือกำรสืบทรัพยไ์ม่พบทรัพยท่ี์สำมำรถยึดได ้บริษทั
จะตอ้งด ำเนินกำรติดตำมหน้ีและท ำกำรสืบทรัพยสิ์นอ่ืนของลูกหน้ี และหำกตรวจสอบ
พบวำ่มีภำระหน้ีสินเกิน 1 ลำ้นบำท (ส ำหรับบุคคลธรรมดำ) จะมีกำรพิจำรณำขออนุมติั
ด ำเนินคดีลม้ละลำยเพื่อกำรบงัคบัคดีกบัลูกหน้ีก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรบงัคบัคดี 
ทั้งน้ี เม่ือคดีควำมส้ินสุดลง บริษทัจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรผ่อนช ำระหน้ี (ขั้นตอน
ท่ี 5) ต่อไป ในกรณีท่ีลูกหน้ียงัคงไม่ช ำระหน้ี บริษทัจะท ำกำรส่งมอบลูกหน้ีคืนแก่ผูว้ำ่
จำ้ง และเขำ้สู่ขั้นตอนกำรจดัท ำรำยงำนกำรปฏิบติังำน (ขั้นตอนท่ี 6) ต่อไป 

  

 

 

9. จัดท าร่างฟ้องคดี 

  10. ด าเนินการบังคับคด ี

  (1)  
  อายัดเงิน 

  (2)  
  ยึดทรัพย์ 

คดคีวามส้ินสุด 

ขั้นตอน 5    ขั้นตอน 6 

   ผ่อนช าระ     ไม่ผ่อนช าระ 
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2.1.3 ธุรกจิศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า  

บริษทัเป็นผูใ้หบ้ริกำรศูนยข์อ้มูลลูกคำ้สมัพนัธ์จำกผูว้ำ่จำ้ง ตั้งแต่กำรน ำเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละบริกำรของผูว้ำ่จำ้ง
อย่ำงเป็นระบบ รวมถึงกำรท ำตลำดทำงโทรศัพท์ (Telemarketing) ในกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำรท่ีเหมำะสมกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งต่อเน่ืองจำกทกัษะในกำรเจรจำเพ่ือน ำเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละบริกำรของผู ้
วำ่จำ้งอยำ่งเป็นระบบ ส่งผลให้พนักงำนของบริษทัมีควำมช ำนำญในกำรเจรจำกบัลูกคำ้และน ำเสนอขอ้มูลท่ีตอ้งกำรได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บค่ำตอบแทนตำมผลส ำเร็จของงำนตำมท่ีตกลงกบัผูว้ำ่จำ้ง โดยบริษทัสำมำรถแบ่งกำร
ใหบ้ริกำรออกเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย 

- กำรติดต่อลูกคำ้ของผูว้่ำจำ้งเพ่ือให้ขอ้มูลสินคำ้หรือบริกำรของผูว้่ำจำ้ง (Outbound) บริษทัจะรับหนำ้ท่ีในกำร
ติดต่อลูกคำ้ผำ่นทำงโทรศพัทเ์พ่ือแจง้ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์สินคำ้หรือบริกำร รวมไปถึงกำรแจง้ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ท่ี
ผูว้ำ่จำ้งตอ้งกำรใหแ้ก่ลูกคำ้ของผูว้ำ่จำ้งพิจำรณำเลือกใชห้รือเลือกซ้ือ  

- กำรรับสำยโทรศพัท์ลูกคำ้ของผูว้ำ่จำ้งท่ีติดต่อเขำ้มำ (Inbound) บริษทัจะท ำหนำ้ท่ีรับสำยโทรศพัท์ซ่ึงติดต่อโดย
ลูกคำ้ของผูว้่ำจำ้งเพ่ือสอบถำมขอ้มูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริกำรของผูว้่ำจ้ำงเพ่ือให้ลูกคำ้ของผูว้่ำจำ้ง
เลือกใชห้รือเลือกซ้ือ 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีกำรฝึกอบรมบุคลำกรท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งพนักงำนศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ รวมถึงกำรพฒันำ
ทกัษะ และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำรของผูว้ำ่จำ้งอยำ่งต่อเน่ืองทั้งก่อนและหลงัรับงำน เพ่ือให้พนกังำนมีควำม
เขำ้ใจในสินคำ้และกำรบริกำรท่ีผูว้ำ่จำ้งตอ้งกำรจะส่ือไปยงัลูกคำ้ของผูว้ำ่จำ้ง ซ่ึงช่วยป้องกนักำรคลำดเคล่ือนของขอ้มูล
ระหวำ่งพนกังำนและลูกคำ้ 
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ขั้นตอนการด าเนนิงานของธุรกจิศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 

เม่ือบริษทัได้รับค ำเสนอกำรจัดจำ้งจำกลูกคำ้ บริษทัจะท ำกำรตรวจสอบขอ้มูลของลูกคำ้ 
ประเภทของงำนท่ีจะรับบริกำรจำกลูกค้ำ  และขอบเขตของงำน  (รวมถึง Product 
Knowledge) ท่ีตอ้งรับผิดชอบรวมถึงกำรค ำนวณรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำโครงกำร 

กำรใหบ้ริกำรศูนยข์อ้มูลลูกคำ้ของกลุ่มบริษทั สำมำรถแบ่งกำรใหบ้ริกำรออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

(1) กำรใหบ้ริกำรรอรับสำยลูกคำ้ทำงโทรศพัท ์(Inbound) 

งำนบริกำรรอรับสำยลูกคำ้ทำงโทรศพัท์จะเป็นงำนท่ีกลุ่มบริษทัให้บริกำรตอบประเด็นขอ้
สงสัยท่ีลูกคำ้โทรมำซักถำมต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรให้บริกำรขำยสินคำ้ทำงโทรศพัท์โดยใน
กรณีน้ี ลูกคำ้จะเป็นผูท่ี้สนใจในสินคำ้และเป็นผูติ้ดต่อเขำ้มำเอง และผูว้ำ่จำ้งจะเป็นผูจ้ดัท ำ
กำรตลำดหรือโฆษณำ 

(2) กำรใหบ้ริกำรโทรหำลูกคำ้ทำงโทรศพัท ์(Outbound) 

งำนใหบ้ริกำรกำรโทรหำลูกคำ้เป็นบริกำรท่ีกลุ่มบริษทัรับจำ้งเป็นผูด้  ำเนินกำรในกำรโทรหำ
ลูกคำ้แทนบริษทัท่ีเป็นผูว้ำ่จำ้ง โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรโทรศพัทเ์พื่อขำยสินคำ้หรือบริกำร
แทนผูว้่ำจำ้ง ในกรณีท่ีมีค  ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้ บริษทัจะส่งค ำสั่งซ้ือและยืนยนักำรขำยสินคำ้
หรือบริกำรดงักล่ำวตำมท่ีไดต้กลงไวก้บัผูว้ำ่จำ้ง และจดัท ำรำยงำนกำรปฏิบติังำนข้ึนเพ่ือเป็น
หลกัฐำนในกำรด ำเนินงำน 

หลงัจำกท่ีให้บริกำรเสร็จเรียบร้อยแลว้ บริษทัจะค ำนวณค่ำบริกำรและเรียกเก็บเงินกบัผู ้
ว่ำจ้ำงในอตัรำค่ำตอบแทนท่ีไดต้กลงกนัไว ้ทั้ งน้ี ผูว้่ำจ้ำงจะเรียกคืนขอ้มูลลูกคำ้กลบัคืน
หลงัจำกกำรใหบ้ริกำรทุกส้ินรอบกำรรำยงำน 

 

 

2.1.4 ธุรกจิปล่อยสินเช่ือ 

บริษทัไดด้ ำเนินกำรปล่อยสินเช่ือแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย 

1.  สินเช่ือส่วนบุคคลชนิดไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงถูกก ำกบัโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย ด ำเนินธุรกิจภำยใตใ้บอนุญำต
สินเช่ือส่วนส่วนบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบัและสินเช่ือรำยยอ่ยเพ่ือกำรประกอบอำชีพภำยใตก้ำรก ำกบั 

2.  สินเช่ือชนิดมีหลกัประกนั ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของสินเช่ือส่วนบุคคลชนิดไม่มีหลกัประกนั 

1.  เม่ือลูกคำ้ได้ติดต่อมำยงับริษทั ฝ่ำยสินเช่ือจะด ำเนินกำรติดต่อลูกคำ้เพ่ือแจ้งให้ทรำบถึงเอกสำรท่ีใช้ในกำร
ประกอบพิจำรณำขอสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือท่ีตอ้งกำร รวมถึงอตัรำดอกเบ้ียและค่ำงวดตำมท่ีบริษทัไดก้ ำหนดใน
ผลิตภณัฑต์่ำงๆ ของบริษทั 

2.  เม่ือลูกคำ้ไดเ้ตรียมเอกสำรเรียบร้อยแลว้ จะถูกจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวมำท่ีฝ่ำยสินเช่ือเพ่ือพิจำรณำควำมสำมำรถจ่ำย
ช ำระหน้ี นโยบำยท่ีบริษทัไดก้ ำหนดไดใ้นแต่ละผลิตภณัฑ ์รวมถึงขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยได้

 

1. ตรวจสอบข้อมูล 

2. ให้บริการ 

3. เรียกช าระค่าบริการ 
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ก ำหนดไวใ้นกำรประกอบธุรกิจภำยใตใ้บอนุญำตสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบัและสินเช่ือรำยยอ่ยเพ่ือกำร
ประกอบอำชีพภำยใตก้ำรก ำกบั ไดแ้ก่ เกณฑก์ำรปล่อยสินเช่ือตำมรำยไดผู้กู้ ้และจ ำนวนสูงสุดของสถำบนักำรเงินท่ี
ปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคล เป็นตน้ 

3.  เม่ือทรำบผลกำรพิจำรณำสินเช่ือ ฝ่ำยสินเช่ือจะแจง้ผลกำรอนุมติัผำ่นกำรโทรศพัทแ์ละ SMS เพื่อใหลู้กคำ้ไดท้รำบ
ถึงวนัท่ีไดรั้บสินเช่ือ วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั ค่ำงวด และอตัรำดอกเบ้ีย 

4.  มีกำรนัดหมำยให้ลูกคำ้ลงนำมในสัญญำเงินกูเ้พ่ือยืนยนักำรท ำธุรกรรมและแจง้วิธีกำรจ่ำยช ำระเงินผ่ำนระบบ 
Mobile banking รวมถึงแจง้ใหท้รำบขอ้มูลตำมเกณฑท่ี์ธนำคำรแห่งประเทศไทยไดก้ ำหนด 

5.  หลงัจำกท่ีลูกคำ้ไดรั้บเงินสินเช่ือเรียบร้อยแลว้ ลูกคำ้จะมีกำรจ่ำยเงินตำมวนัท่ีก ำหนดไวใ้นแต่ละเดือน ในกรณีท่ี
ลูกคำ้ไม่มีกำรจ่ำยช ำระหน้ีตำมรอบวนัท่ีก ำหนดช ำระ ฝ่ำยสินเช่ือจะติดตำมทวงถำมเพ่ือใหจ่้ำยช ำระ อยำ่งไรก็ตำม
ถำ้เกินกวำ่ 30 วนั ฝ่ำยสินเช่ือจะมอบหมำยใหที้มงำนภำยนอก ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทัในเครือ เป็นผูติ้ดตำมทวงถำมต่อไป 

ธุรกิจปล่อยสินเช่ือไดด้ ำเนินกำรผ่ำน บริษทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั ซ่ึงเป็นสมำชิกของบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ 
จ ำกดั ดงันั้นลูกหน้ีทุกรำยจะถูกรำยงำนขอ้มูลกำรจ่ำยช ำระในทุกๆ เดือน ซ่ึงเป็นระเบียบของสมำชิกทุกรำยใหถื้อปฏิบติัตำม 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของสินเช่ือส่วนบุคคลชนิดมีหลกัประกนั 

1.  เม่ือลูกคำ้ไดติ้ดต่อมำยงับริษทั ฝ่ำยสินเช่ือจะด ำเนินกำรติดต่อลูกคำ้เพ่ือสอบถำมถึงวงเงินสินเช่ือ และประเภท
หลกัประกนัท่ีจะท ำกำรขอสินเช่ือ รวมถึงท่ีอยูข่องหลกัประกนั 

2.  เม่ือลูกคำ้ไดเ้ตรียมเอกสำรเรียบร้อยแลว้ เอกสำรจะถูกจดัส่งมำท่ีฝ่ำยสินเช่ือเพื่อพิจำรณำควำมสำมำรถจ่ำยช ำระหน้ี 
และรำคำประเมินของหลกัประกนั ซ่ึงจะมีหน่วยงำนทีมประเมินภำยในเป็นผูป้ระเมินสภำพหลกัประกนัเบ้ืองตน้ 
หลงัจำกนั้นบริษทัจะนดัหมำยบริษทัประเมินภำยนอกเพ่ือท ำกำรประเมินหลกัประกนัอีกคร้ังหน่ึง 

3.  เม่ือทรำบผลกำรพิจำรณำสินเช่ือ ฝ่ำยสินเช่ือจะโทรแจง้ใหลู้กคำ้รับทรำบผล ตลอดจน วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั ค่ำงวด 
และอตัรำดอกเบ้ีย 

4.  มีกำรนัดหมำยให้ลูกคำ้ลงนำมในสัญญำเงินกูเ้พ่ือยืนยนักำรท ำธุรกรรมและแจง้วิธีกำรจ่ำยช ำระเงิน รวมถึงนัด
หมำยวนัจดจ ำนองหลกัประกนั 

5.  หลงัจำกท่ีลูกคำ้ไดรั้บเงินสินเช่ือเรียบร้อยแลว้ ลูกคำ้จะมีกำรจ่ำยเงินตำมวนัท่ีก ำหนดไวใ้นแต่ละเดือน ในกรณีท่ี
ลูกคำ้ไม่มีกำรจ่ำยช ำระหน้ีตำมรอบวนัท่ีก ำหนดช ำระ ฝ่ำยสินเช่ือจะติดตำมทวงถำมเพ่ือให้จ่ำยช ำระ อยำ่งไรก็ตำมถำ้
เกินกวำ่ 30 วนั ฝ่ำยสินเช่ือจะมอบหมำยใหที้มงำนภำยนอก ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทัในเครือ เป็นผูติ้ดตำมทวงถำมต่อไป 

ธุรกิจปล่อยสินเช่ือไดด้ ำเนินกำรผ่ำน บริษทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั ซ่ึงเป็นสมำชิกของบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ 
จ ำกดั ดงันั้นลูกหน้ีทุกรำยจะถูกรำยงำนขอ้มูลกำรจ่ำยช ำระในทุก ๆ เดือน ซ่ึงเป็นระเบียบของสมำชิกทุกรำยใหถื้อปฏิบติัตำม 

2.1.5 ธุรกจิขายสินค้าผ่าน Call Center 

บริษทัเป็นผูใ้หบ้ริกำรขำยสินคำ้ และ/หรือบริกำร ผำ่น Call Center, TV Shopping, ช่องทำง Online และ/หรือช่องทำง
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยต่อยอดจำกธุรกิจ Call Center ท่ีบริษทัด ำเนินกำรอยูใ่นกำรขำยสินคำ้ และ/หรือบริกำรท่ีตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของผูบ้ริโภค อำทิเช่น สินคำ้เพ่ือสุขภำพและควำมงำม ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริม เคร่ืองส ำอำง และสินคำ้นวตักรรม 
เป็นตน้ โดยด ำเนินกำรขำยผ่ำนช่องทำง Call Center ตลอด 24 ชัว่โมง ทั้งน้ี บริษทัและพนักงำนไดรั้บค่ำตอบแทนตำม
ผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้โดยบริษทัสำมำรถแบ่งกำรใหบ้ริกำรออกเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย 
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1. กำรรับสำยโทรศพัทลู์กคำ้ท่ีติดต่อเขำ้มำ (Inbound) บริษทัจะท ำหนำ้ท่ีรับสำยโทรศพัท์ซ่ึงติดต่อโดยลูกคำ้ท่ีไดรั้บ
ชมโฆษณำสินคำ้ผำ่นช่องเคเบ้ิล TV Shopping และช่องทำง Online เพ่ือสอบถำมขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้ รับรำยกำร
สัง่ซ้ือสินคำ้ และจดัส่งสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ 

2. กำรติดต่อลูกคำ้เพ่ือเสนอขำยสินคำ้ และ/หรือบริกำร (Outbound) บริษทัจะรับหนำ้ท่ีในกำรติดต่อลูกคำ้ผำ่นทำงโทรศพัท์
เพื่อแจง้โปรโมชัน่สินคำ้ และ/หรือบริกำร รวมไปถึงกำรแจง้ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ใหแ้ก่ลูกคำ้พิจำรณำเลือกซ้ือ  

 

ขั้นตอนการด าเนนิงานของธุรกจิขายสินค้าผ่าน Call Center  
 

บริษทัจัดท ำโปรโมชั่นกำรขำยสินคำ้ อบรมพนักงำนด้ำน Product Knowledge รวมถึง
ก ำหนดเป้ำในกำรขำย ค ำนวณรำยได ้และค่ำใชจ่้ำย เพ่ือท ำกำรโฆษณำสินคำ้ผ่ำนช่องเคเบ้ิล 
TV Shopping และโปรโมทผำ่นช่องทำง Online 
กำรขำยสินคำ้ผำ่น Call Center สำมำรถแบ่งกำรใหบ้ริกำรออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 
 (1) กำรใหบ้ริกำรรอรับสำยลูกคำ้ทำงโทรศพัท ์(Inbound) 

งำนบริกำรรอรับสำยลูกคำ้ทำงโทรศพัท์จะเป็นงำนท่ีบริษทัให้บริกำรรับโทรศพัท์เพื่อรับ
รำยกำรสั่งซ้ือสินคำ้ รวมถึงแจง้ขอ้มูลสินคำ้ ตอบประเด็นขอ้สงสัยท่ีลูกคำ้โทรมำสอบถำม 
และเสนอขำยสินคำ้รำยกำรอ่ืน ๆ โดยในกรณีน้ี ลูกคำ้จะเป็นผูส้นใจในสินคำ้และเป็นผู ้
ติดต่อเขำ้มำเอง และบริษทัจะเป็นผูจ้ดัท ำกำรตลำดหรือโฆษณำ  

 (2) กำรใหบ้ริกำรโทรหำลูกคำ้ทำงโทรศพัท ์(Outbound) 

งำนใหบ้ริกำรกำรโทรหำลูกคำ้เป็นบริกำรท่ีบริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรในกำรโทรหำลูกคำ้ โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อโทรศัพท์สอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้สินคำ้ รวมถึงน ำเสนอขำย
สินคำ้ และ/หรือบริกำรให้กับกลุ่มลูกคำ้เดิม โดยจะน ำเสนอสินคำ้ท่ีมีควำมเหมำะสมต่อ
ลูกคำ้แต่ละรำย  

บริษทัให้บริกำรรับสำยและโทรหำลูกคำ้ทำงโทรศัพท์ รับรำยกำรค ำสั่งซ้ือสินคำ้ จัดส่ง
สินคำ้ทำงไปรษณีย ์และติดตำมสินคำ้ รวมถึงโทรศพัทไ์ปสอบถำมควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 

ทีม Call Center ตอ้งท ำรำยงำนสรุปยอดกำรขำย และประเมินพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อ
จดัเก็บเป็นฐำนขอ้มูลของบริษทั เป็นประจ ำทุกเดือน  

  1. โฆษณาสินค้าผ่านช่อง 
เคเบิล้ TV Shopping และ

ช่องทาง Online 

2. ให้บริการ 

3. รายงานปฏิบัติงาน 
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2.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

ในปี 2561 ถึงปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวขำ้งตน้ดงัต่อไปน้ี 
 

รายได้จากการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
ธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 212.87 80.45% 231.87 72.94% 417.25 80.18% 
ธุรกิจใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี 41.44 15.66% 61.37 19.30% 51.32 9.86% 

ธุรกิจเงินใหสิ้นเช่ือ - - 1.78 0.56% 7.55 1.45% 

ธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 1.33 0.5% - - - - 
ธุรกิจกำรขำยสินคำ้ - - - - 3.00 0.58% 
รวมรายได้จากการให้บริการและการลงทุน 255.65 96.61% 295.02 92.80% 479.12 92.07% 
รำยไดอ่ื้น 2.23 0.84% 3.20 1.01% 4.02 0.77% 
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอขำย 6.73 2.55% 19.69 6.19% 37.24 7.16% 
รวมรายได้ 264.61 100.00% 317.91 100% 520.38 100.00% 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษทัมีควำมเช่ียวชำญในกำรใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี โดยบริษทัไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกกลุ่ม
ลูกคำ้ขนำดใหญ่หลำยรำยซ่ึงรวมถึงสถำบนักำรเงินชั้นน ำต่ำง ๆ ในประเทศท่ีไดใ้หค้วำมไวว้ำงใจมำใชบ้ริกำรกบับริษทั อนั
เป็นผลมำจำกนโยบำยกำรติดตำมทวงถำมหน้ีท่ีมีประสิทธิภำพและไดม้ำตรฐำนกำรให้บริกำรของบริษทั โดยกลยทุธ์กำร
แข่งขนัของบริษทัสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตำมลกัษณะของธุรกิจ ดงัน้ี  

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับธุรกจิลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

1) กำรใชก้ำรเจรจำเป็นหลกัในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี 

บริษทัมีนโยบำยในกำรเจรจำติดตำมทวงถำมหน้ีโดยกำรใชก้ำรเจรจำเป็นหลกั ซ่ึงรวมถึงกำรให้ค  ำแนะน ำและหำ
ทำงออกใหก้บัลูกคำ้ในกำรจ่ำยช ำระหน้ี แนะน ำช่องทำงกำรจ่ำยช ำระ รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรช ำระหน้ีพร้อมกบั
กำรใหส่้วนลด (ถำ้มี) 

2) กำรใหค้วำมส ำคญัในกำรหำทำงออกร่วมกบัลูกหน้ี 

บริษทัมีนโยบำยในกำรจดัเก็บหน้ีโดยให้ควำมส ำคญักบัลูกหน้ี กล่ำวคือ บริษทัจะหำทำงออกร่วมกบัลูกหน้ีใน
กำรจ่ำยช ำระหน้ีโดยปรับใหเ้หมำะสมกบัรำยได ้หรือ รำยรับของลูกหน้ี ทั้งน้ี กำรหำทำงออกให้กบัลูกหน้ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำน
ท่ีวำ่ลูกหน้ีมีควำมสำมำรถเพียงพอท่ีจะจ่ำยช ำระมูลหน้ีซ่ึงบริษทัอำจมีกำรพิจำรณำใหส่้วนลดแก่ลูกหน้ี โดยส่วนลดดงักล่ำว
ตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์บริษทัยงัสำมำรถด ำเนินธุรกิจใหค้รอบคลุมตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได ้

3) กำรใชก้ลยทุธ์ดำ้นกำรตลำดในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี 

ในช่วงระยะเวลำต่ำง ๆ ในแต่ละปี บริษทัจะมีกำรน ำเสนอรำยกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำง ๆ เช่น กำรให้ส่วนลด กำรแลก 
กำรแจก และกำรแถม ให้กับลูกหน้ีของบริษทัในแต่ละช่วงเวลำเพ่ือเป็นกำรส่งเสริม หรือ กระตุน้ให้ลูกหน้ีจ่ำยช ำระหน้ี 
ยกตวัอยำ่งเช่น กำรให้ส่วนลดในกำรจ่ำยช ำระเงินในเทศกำลต่ำง ๆ หรือ กำรแจกตัว๋ชมภำพยนตร์หำกมีกำรจ่ำยช ำระหรือ
ปิดบญัชี 
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4) กำรใหบ้ริกำรหลงักำรขำยหรือหลงักำรจ่ำยช ำระหน้ี 

บริษทัมีนโยบำยในกำรช่วยเหลือลูกหน้ีหรือลูกคำ้ในกำรประสำนงำนเพ่ือปลดสถำนะของลูกหน้ีคำ้งช ำระจำก
บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั หรือ เครดิตบูโร (National Credit Bureau: NCB) หลงัจำกลูกคำ้ไดจ่้ำยคืนหน้ีตำม
ขอ้ตกลงแลว้เพ่ือใหลู้กหน้ีสำมำรถกลบัไปด ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงินไดต้ำมปกติ โดยหลงัจำกกำรปลดสถำนะของลูกหน้ี
คำ้งช ำระแลว้ ลูกหน้ีจะสำมำรถท ำธุรกรรมกบัสถำบนักำรเงินไดต้ำมปกติ เช่น กำรขอกูซ้ื้อบำ้น หรือ กำรขออนุมติับตัรเครดิต 

5) กำรบริหำรและจดัเก็บหน้ีดอ้ยคุณภำพตำมพระรำชบญัญติักำรทวงถำมหน้ี 

บริษทับริหำรและจดัเก็บหน้ีโดยยดึหลกักำรท ำงำนภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรทวงถำมหน้ีเป็นหลกัในกำรท ำงำน 
รวมถึงไดเ้อำแนวปฏิบติัในกำรติดตำมทวงถำมหน้ีท่ีออกโดยธนำคำรแห่งประเทศไทยมำประยกุตใ์ชเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์
ในกำรท ำงำน นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีนโยบำยท่ีไม่ให้พนกังำนหรือตวัแทนของบริษทัรับเงินสดจำกลูกคำ้ โดยจะให้ลูกหน้ี
หรือลูกคำ้จ่ำยเงินผำ่นธนำคำรเท่ำนั้น ดงันั้น ลูกหน้ี และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะสำมำรถติดต่อประสำนงำนกบับริษทัโดยไม่มี
ขอ้กงัวลเก่ียวกบัประเด็นกำรทุจริตเกิดข้ึนจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ี 

6) กำรจ่ำยผลตอบแทนใหบ้ริษทัภำยนอก (Outsource Agent: OA) จำกยอดจดัเก็บ 

รำยไดห้ลกัของธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ คือ รำยไดจ้ำกยอดจดัเก็บ ดงันั้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจ
และเป็นกำรกระตุน้ให้บริษทัภำยนอก (Outsource Agent: OA) จดัเก็บหน้ีไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีบริษทัก ำหนด บริษทัจึงไดมี้
กำรจ่ำยผลตอบแทนในลกัษณะค่ำคอมมิชชัน่ตำมยอดเงินท่ีบริษทัภำยนอก (Outsource Agent: OA) เก็บเงินได ้รวมไปถึงมี
กำรก ำหนดอตัรำค่ำคอมมิชชัน่เป็นขั้นบนัได กล่ำวคือ อตัรำคอมมิชชัน่จะสูงข้ึนตำมจ ำนวนเงินท่ีเก็บได ้

7) กำรบริหำรจดักำรดว้ยระบบคุณธรรมเพ่ือมุ่งหำทำงออกใหลู้กหน้ีเป็นส ำคญั 

บริษทัมีนโยบำยในกำรติดตำมและทวงถำมหน้ีโดยใชก้ำรเจรจำเป็นหลกั และจะหำทำงออกร่วมกบัลูกคำ้ โดยจะ
พิจำรณำถึงรำยได ้ค่ำใชจ่้ำย ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระ และกำรอยูไ่ดข้องลูกคำ้เป็นหลกัในกำรเจรจำ ยกตวัอยำ่งเช่น ใน
กรณีท่ีลูกคำ้ของบริษทัมีบำ้นท่ีใชอ้ยูอ่ำศยัเป็นประกนั และลูกคำ้ก็ยงัพกัอำศยัอยูใ่นบำ้นหลงัดงักล่ำวอยู ่บริษทัอำจพิจำรณำ
ลดค่ำผอ่นช ำระลงจำกเดิมท่ีผอ่นกบัธนำคำรอยู ่30,000 บำท บริษทัอำจลดกำรผอ่นช ำระลงใหเ้หลือตำมก ำลงัของลูกคำ้ เช่น 
15,000 บำท เพือ่ใหลู้กคำ้สำมำรถอยูไ่ดแ้ละผอ่นช ำระไดโ้ดยไม่เป็นภำระมำกนกั โดยหำกลูกคำ้ไม่สำมำรถจ่ำยช ำระไดจ้ริง ๆ 
และลูกคำ้ยนิยอมท่ีจะโอนทรัพยช์ ำระหน้ี บริษทัอำจพิจำรณำใหส่้วนลดหรืออำจจะไม่เรียกเก็บหน้ีท่ีมีส่วนต่ำงหลงัจำกกำร
โอนหรือขำยหลกัประกนัแลว้ก็ได ้โดยบริษทัจะค ำนึงถึงหลกัคุณธรรมและช่วยเหลือใหลู้กคำ้ไปเร่ิมชีวติใหม่ได ้

2.2.2 กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับธุรกจิให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้

1) กำรใชก้ำรเจรจำเป็นหลกัในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี 

บริษทัมีนโยบำยในกำรเจรจำ ติดตำมและทวงถำมหน้ีโดยใชก้ำรเจรจำเป็นหลกั ซ่ึงรวมถึงกำรให้ค  ำแนะน ำกบั
ลูกหน้ีในกำรจ่ำยช ำระหน้ี และกำรแนะน ำช่องทำงกำรจ่ำยช ำระ รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรช ำระหน้ีพร้อมกบั
กำรใหส่้วนลด (ถำ้มี) ตำมนโยบำยท่ีผูว้ำ่จำ้งไดก้ ำหนดไว ้

2) กำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร 

บริษัทมีนโยบำยในกำรเจรจำ ติดตำมและทวงถำมหน้ีท่ีมีมำตรฐำน และมีระเบียบแบบแผนท่ียึดถือตำม
พระรำชบญัญติักำรทวงถำมหน้ี พ.ศ. 2558 และแนวปฏิบติัในกำรติดตำมทวงถำมหน้ีท่ีออกโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย 
โดยบริษทัไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกผูว้ำ่จำ้ง และ/หรือสถำบนักำรเงินชั้นน ำดว้ยดีตลอดมำ ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีกำรฝึกอบรม
พนกังำนทั้งดำ้นเทคนิคและวิธีกำรในกำรติดตำมและทวงถำมหน้ีท่ีมีมำตรฐำนตำมพระรำชบญัญติักำรทำงถำมหน้ี พ.ศ. 2558 
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และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีนโยบำยใหพ้นกังำนติดตำมหน้ีโดยใชถ้อ้ยค ำท่ีสุภำพในกำรติดต่อลูกหน้ี ไม่มีกำรข่มขู่หรือ
ติดตำมในลกัษณะท่ีรบกวนลูกหน้ี พร้อมทั้งจดัใหมี้กำรจดัเก็บขอ้มูลของกำรทวงถำมหน้ีทุกคร้ังในระบบ โดยพนกังำนแต่
ละคนจะสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลของลูกหน้ีท่ีตนรับผิดชอบเท่ำนั้น ดว้ยเหตุน้ีผูว้่ำจำ้ง และ/หรือ สถำบนักำรเงินจึงให้ควำม
ไวว้ำงใจแก่บริษทัและสำมำรถมัน่ใจถึงคุณภำพกำรใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีของบริษทัวำ่ไดม้ำตรฐำน
และมีคุณภำพตำมท่ีก ำหนด และจะไม่ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ขององคก์รของผูว้ำ่จำ้ง 

3) กำรจ่ำยผลตอบแทนใหพ้นกังำนจำกยอดกำรจดัเก็บ 

รำยไดห้ลกัของธุรกิจใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี คือ รำยไดส่้วนแบ่งจำกยอดจดัเก็บ ดงันั้น เพ่ือ
เป็นแรงจูงใจและเป็นกำรกระตุน้ให้พนักงำนสำมำรถจดัเก็บหน้ีไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีผูว้่ำจำ้งก ำหนด บริษทัจึงไดมี้กำรจ่ำย
ผลตอบแทนในลกัษณะค่ำคอมมิชชัน่ตำมยอดเงินท่ีพนักงำนเก็บเงินได ้รวมไปถึงมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำคอมมิชชัน่เป็น
ขั้นบนัได กล่ำวคือ อตัรำค่ำคอมมิชชัน่จะสูงข้ึนตำมจ ำนวนเงินท่ีเก็บได ้

4) กำรเป็นบริษทัติดตำมทวงถำมหน้ีท่ีดี 

กำรจดัเก็บหน้ีตำมพระรำชบญัญติักำรทวงถำมหน้ี และน ำเอำแนวปฏิบติัในกำรติดตำมทวงถำมหน้ีท่ีออกโดย
ธนำคำรแห่งประเทศไทยมำประยกุต์ใชป้ระกอบกบันโยบำยกำรจดัเก็บหน้ีของบริษทัท่ีมีกำรหำทำงออกให้กบัลูกคำ้ ถือ
เป็นนโยบำยกำรตลำดท่ีส ำคญัอีกประกำรหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกหน้ี หรือ ลูกคำ้ยินดีท่ีจะติดต่อช ำระหน้ีมำกข้ึนและจะ
ส่งผลใหผู้ว้ำ่จำ้งมีควำมมัน่ใจในบริษทัมำกข้ึน 

2.2.3 กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับธุรกจิศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 

1) กำรอบรมพนกังำนเพ่ือใหมี้ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจอยำ่งถ่องแทใ้นสินคำ้หรือบริกำรท่ีบริษทัผูว้ำ่จำ้งก ำหนด 

ก่อนกำรรับงำนของลูกคำ้ บริษทัจะจัดให้มีกำรอบรมพนักงำนในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคำ้ และ/หรือ 
บริกำรของลูกคำ้เพ่ือเตรียมตวัในกำรปฏิบติังำนจริง เน่ืองจำกธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชค้วำมวอ่งไว
ในกำรบริกำร หรือ แนะน ำลูกคำ้ ดงันั้น บริษทัจึงใหค้วำมส ำคญักบักำรแนะน ำลูกคำ้ใหถู้กตอ้ง และมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

2) กำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 

บริษทัได้ส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ท่ีได้รับจำกกำรบริกำรศูนยข์อ้มูลลูกคำ้เพื่อน ำขอ้มูลไปประมวลผล
ส ำหรับกำรประยกุตใ์ชใ้นกำรพฒันำคุณภำพ หรือบริกำรท่ีดียิง่ข้ึนในอนำคต 

อยำ่งไรก็ตำมในช่วงปี 2562 บริษทัยงัไม่มีรำยไดจ้ำกธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บงำนท่ีเป็น
คร้ังครำว เม่ือจบงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย ก็จะเป็นกำรจบสัญญำจำ้ง โดยรำยไดท่ี้เกิดข้ึนในช่วงปี 2561 เป็นรำยไดจ้ำกกำร
วำ่จำ้งจำกบริษทัโทรคมนำคมรำยใหญ่ของประเทศในกำรประชำสมัพนัธ์ขอ้มูลและรับค ำสั่งซ้ือบริกำรจำกลูกคำ้หลงัจำกท่ี
ประมูล 5G ไดเ้รียบร้อย 

2.2.4 กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับธุรกจิปล่อยสินกู้หรือปล่อยสินเช่ือ 

ตลำดรวมของธุรกิจปล่อยสินเช่ือมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง จำกนโยบำยปรำบปรำมหน้ีนอกระบบ โดยรัฐบำล
ส่งเสริมใหป้ระชำชนมำกูใ้นระบบหรือกูผ้ำ่นหน่วยงำนหรือบริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุม ประกอบภำวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในปี 2563 นั้นไม่ดีนกัดงันั้นจึงส่งผลใหมี้ควำมตอ้งกำรขอกูเ้งินเป็นจ ำนวนมำก แต่อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจใน
ปี 2563 นั้นไม่ดีนกั บริษทัจึงค่อนขำ้งใชค้วำมระมดัระวงัในกำรปล่อยกูเ้น่ืองจำกไม่ตอ้งกำรให้มี NPL ในจ ำนวนท่ีสูงจึง
ส่งผลใหใ้นปี 2563 บริษทัจึงปล่อยกูไ้ปไม่มำกนกั  
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2.2.5 กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับธุรกจิการขายสินค้า 

บริษทัไดน้ ำผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริม และผลิตภณัฑ์เสริมควำมงำมท่ีเป็นสินคำ้ยอดนิยมในกำรขำย 
โดยสินคำ้ดงักล่ำวไดถู้กขำยผำ่นช่องทำงขำยตรงผำ่นทีวแีละช่องทำงออนไลน์ โดยท่ีบริษทัไดใ้ชท้กัษะในดำ้น Call center 
ในกำรรองรับปริมำณกำรขำยท่ีเกิดข้ึน นอกจำกน้ีบริษทัยงัท ำกำรตลำดไปในกลุ่มลูกคำ้ต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรขำยมำกยิง่ข้ึน 

 
2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

 ธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 

ธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพมีอุปสงค์ท่ีส ำคญั คือ ควำมตอ้งกำรปริมำณหน้ีดอ้ยคุณภำพของ
สถำบนักำรเงิน บริษทัท่ีไม่ใช่สถำบนักำรเงิน และกลุ่มบริษทัทัว่ไป โดยเนน้ไปท่ีหน้ีดอ้ยคุณภำพของธนำคำรพำณิชยเ์ป็น
หลกัเน่ืองจำกธนำคำรพำณิชยต์อ้งควบคุมระดับสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสมตำมนโยบำยท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะแตกต่ำงจำกอุปสงคข์องธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีท่ีอุปสงคห์ลกัของธุรกิจมำจำก
กำรจำ้งงำนติดตำมทวงถำมหน้ีให้กบับริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรและกำรวำ่จำ้งงำนจำก สถำบนั
กำรเงินและ/หรือธนำคำรพำณิชย ์ในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี 

ทั้งน้ี สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของผูข้ำยสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คือ หน้ีดอ้ยคุณภำพภำคผูบ้ริโภค และ
หน้ีดอ้ยคุณภำพภำคธุรกิจ โดยสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพส่วนใหญ่ท่ีบริษทัให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี และ
ประมูลซ้ือหน้ีเพ่ือน ำมำบริหำรต่อ ไดแ้ก่ หน้ีดอ้ยคุณภำพภำคผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย สินเช่ือจ ำนอง (รวมภำคธุรกิจดว้ย) 
สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั สินเช่ือบตัรเครดิต สินเช่ือบตัรกดเงินสด สินเช่ือเช่ำซ้ือ และสินเช่ือส่วนบุคคล 

 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของหนีด้้อยคุณภาพภาคธุรกิจ และหนีด้้อยคุณภาพภาคครัวเรือน 
ต่อธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ก กลุ่มสถาบันการเงิน 

ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงนิทุน และ
เครดติฟองซิเอร์ 

 

 

 

กลุ่มบริษัทท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน 

  บริษัททีอ่ยู่และไม่อยู่ภายใต้การก ากบัดแูล 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 หนีสิ้นจากการกู้ยืม 

 

หนีด้้อยคุณภาพภาคธุรกจิ     หนีด้้อยคุณภาพภาคผู้บริโภค 

 กลุ่มบริษัทท่ัวไป 

  บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร 

 

 

หนีสิ้นจากค่าสินค้าและบริการ 
 

   หนีด้้อยคุณภาพภาคผู้บริโภค 

ธุรกจิลงทุนและ 
บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

 

 

 

ธุรกจิให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้
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ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ  

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภำวะอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ กำรขยำยตวัของเศรษฐกิจ เน่ืองจำก
ปริมำณมูลหน้ีท่ีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจจะแปรผนัตำมภำวะเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีภำวะเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงขยำยตวั หรือ 
ช่วงท่ีเศรษฐกิจเติบโต สดัส่วนหน้ีดอ้ยคุณภำพ (NPL) ต่อปริมำณสินเช่ือในระบบจะมีจ ำนวนลดลง เน่ืองจำกผูกู้ย้มืมีก ำลงัท่ี
จะช ำระเงินท่ีกูย้มืมำมำกข้ึน ในทำงกลบักนั ในสภำวะเศรษฐกิจถดถอย สัดส่วนหน้ีดอ้ยคุณภำพ (NPL) ต่อปริมำณสินเช่ือ
ในระบบเศรษฐกิจจะมีสดัส่วนท่ีเพ่ิมมำกข้ึน เน่ืองจำกมีโอกำสท่ีลูกหน้ีจะไม่สำมำรถช ำระหน้ีเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ 
ไดม้ำกข้ึน ดงันั้น กำรน ำหน้ีท่ีมีสถำนะผิดนดัช ำระหน้ีหรือ  NPL ออกมำประมูลโดยสถำบนักำรเงินผูป้ล่อยสินเช่ือจะมีมำกข้ึน   

ทั้งน้ี โปรดพิจำรณำปริมำณสินเช่ือรวมทั้งระบบของธนำคำรพำณิชย ์(Total Loan) ปริมำณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด
รำยได ้(Non-Performing Loan: NPL) และสดัส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดต้่อสินเช่ือรวมทั้งระบบของธนำคำรพำณิชย ์
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส ำคญัท่ีใชใ้นกำรพิจำรณำโอกำสในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั 

 
แหล่งท่ีมา  : ข้อมลู “เงินให้สินเช่ือแยกตามประเภทลูกหนีแ้ละประเภทสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ท้ังระบบ” และ “ข้อมูลหนีค้ง

ค้าง สินเช่ือแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องและค่าปรับจ าแนกตามกลุ่มประเภทสถาบันการเงิน” จากธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี 
www.bot.or.th  

 จำกขอ้มูลของธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีเปิดเผยตวัเลขเงินใหสิ้นเช่ือแยกตำมประเภทลูกหน้ีและประเภทสินเช่ือของ
ธนำคำรพำณิชยท์ั้งระบบ พบวำ่ ในประเทศไทยมียอดสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจรวมทั้งส้ิน 13.63 ลำ้นลำ้นบำท 14.73 ลำ้น
ลำ้นบำท 15.11 ลำ้นลำ้นบำท 15.63 ลำ้นลำ้นบำท และ 16.81 ลำ้นลำ้นบำท ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
ตำมล ำดบั ในขณะเดียวกนัปริมำณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยไดใ้นประเทศไทยมีจ ำนวน 0.39 ลำ้นลำ้นบำท 0.43 ลำ้นลำ้นบำท 
0.44 ลำ้นลำ้นบำท 0.47 ลำ้นลำ้นบำท และ 0.52 ลำ้นลำ้นบำท ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ตำมล ำดบั คิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.84 ร้อยละ 2.91 ร้อยละ 2.91 ร้อยละ 2.99 และร้อยละ 3.11 ของยอดสินเช่ือทั้งหมดในระบบในปี 
2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ตำมล ำดบั ทั้งน้ี จำกขอ้มูลดงักล่ำวแสดงให้เห็นวำ่ สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้
ในระบบมีปริมำณเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อปริมำณงำนของบริษทัท่ีมีโอกำสจะเพ่ิมสูงข้ึนตำมไปดว้ย นอกจำกน้ี 
ขอ้มูลดงักล่ำวยงัยืนยนัถึงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ท่ีแปรผนัตรงกบัปริมำณสินเช่ือในระบบ
เศรษฐกิจท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอีกดว้ย 

ทั้งน้ี หำกพิจำรณำหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนั พบว่ำ บริษทัให้บริกำรบริหำรหน้ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรปล่อยสินเช่ือจำกธนำคำรพำณิชยเ์ป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น หน้ีท่ีเกิดข้ึนจำกธนำคำรพำณิชย ์หรือ สถำบัน
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กำรเงินท่ีเป็นทั้งลูกคำ้ในธุรกิจใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีบำงส่วน และเป็นผูน้ ำกองหน้ีมำประมูลขำยให้
บริษทัในธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพยอ่มเป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

ณ ส้ินปี 2563 ประเทศไทยมียอดสินเช่ือคงคำ้งของธนำคำรพำณิชยร์วมทั้งส้ินจ ำนวน 16.81 ลำ้นลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน
จำกปี 2561 และปี 2562 ท่ีมียอดคงคำ้งสินเช่ือจ ำนวน 15.11 ลำ้นลำ้นบำท และ 15.63 ลำ้นลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำ
เติบโต ร้อยละ 7.58 เม่ือเทียบกบัในปี 2562 โดยสำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเติบโตของสินเช่ือทั้งภำคผูบ้ริโภคและภำค
ธุรกิจซ่ึงมีอตัรำกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง  

โดยในปี 2563 สินเช่ือเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคมีมูลค่ำเท่ำกบั 5.08 ลำ้นลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.20 ของ
สินเช่ือทั้งระบบ (ไม่รวมธุรกิจกำรเงิน) โดยมีรำยละเอียดประกอบดงัต่อไปน้ี 

สินเช่ือธนาคารพาณิชย์1/ 

2561 2562 2563  

ล้านล้าน
บาท 

สัดส่วน ล้านล้าน
บาท 

สัดส่วน ล้านล้าน
บาท 

สัดส่วน 

สินเช่ือการซ้ือทีด่นิ 0.05 1.09% 0.05 1.01% 0.05 0.97% 

อัตราการเติบโต - (3.86)% - (0.42)% - 1.04% 

สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 2.15 49.85% 2.32 47.84% 2.46 48.41% 

อัตราการเติบโต - 2.87% - 7.91% - 5.93% 

สินเช่ือรถยนต์ 1.02 23.75% 1.15 23.71% 1.18 23.23% 

อัตราการเติบโต - 7.37% - 12.75% - 2.39% 

สินเช่ือส่วนบุคคล 0.90 21.11% 1.11 22.89% 1.12 22.02% 

อัตราการเติบโต - 4.65% - 23.33% - 6.30% 

สินเช่ือบัตรเครดติ 0.24 5.29% 0.27 5.57% 0.27 5.28% 

อัตราการเติบโต - 4.34% - 12.50% - 2.14% 

รวม 4.31 100.00% 4.85 100% 5.08 100% 
แหล่งท่ีมา:  เอกสารประกอบการแถลงข่าว เร่ือง “ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2560 – 2562” ท่ี www.bot.or.th 
หมายเหต:ุ 1/ ข้อมูลสินเช่ือตามแถลงข่าวผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ถูกจัดประเภทอุตสาหกรรมตาม 

ISIC Rev. 4 ซ่ึงแตกต่างจากข้อมลูจากข้อมลูสถิติสถาบันการเงินจาก www.bot.or.th 

ทั้งน้ี หำกพิจำรณำเฉพำะสินเช่ือเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคจะพบว่ำ สินเช่ือเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคสำมำรถแบ่งตำม
วตัถุประสงคก์ำรให้กูไ้ด ้5 ประเภท ไดแ้ก่ สินเช่ือกำรซ้ือท่ีดิน สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือรถยนต ์และ
สินเช่ือบตัรเครดิต ในปี 2563 สินเช่ือกำรซ้ือท่ีดินมีจ ำนวน 0.05 ลำ้นลำ้นบำท สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยัมีจ ำนวน 2.46 ลำ้นลำ้นบำท 
คิดเป็นร้อยละ 48.41 ของสินเช่ือเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคทั้งหมด ในขณะท่ีสินเช่ือบตัรเครดิตซ่ึงเป็นกลุ่มสินเช่ือท่ีสร้ำง
รำยไดห้ลกัให้แก่บริษทัมีจ ำนวน 0.27 ลำ้นลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 5.28 ของสินเช่ือเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคทั้งหมด ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัปี 2562 ทั้งน้ี แมว้ำ่สดัส่วนของสินเช่ือบตัรเครดิตจะเป็นสดัส่วนท่ีไม่มำกเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินให้สินเช่ือรวม 
อยำ่งไรก็ตำม สินเช่ือประเภทบตัรเครดิตนั้นมีกำรเติบโตท่ีสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทัจึงมีโอกำสในกำรด ำเนิน
ธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึนจำกกำรท่ีหน้ีคงคำ้งของบตัรเครดิตในระบบมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตตำมสินเช่ือรถยนต ์สินเช่ือส่วนบุคคล 
และสินเช่ือบตัรเครดิต ทั้งน้ี โปรดพิจำรณำสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยไดข้องสินเช่ือภำคผูบ้ริโภค และสินเช่ือภำคธุรกิจ 
ดงัต่อไปน้ี 
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รายการ1/ 
2561 2562 2563 

ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดข้อง
สินเช่ือภำคผูบ้ริโภค 

0.12 2.66% 0.14 2.89% 0.14 2.76% 

สินเช่ือภำคผูบ้ริโภค 4.51 100.00% 4.85 100.00% 5.08 100.00% 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดข้อง
สินเช่ือภำคธุรกิจ 

0.32 3.02% 0.33 3.06% 0.38 3.24% 

สินเช่ือภำคธุรกิจ 10.60 100.00% 10.78 100.00% 11.74 100.00% 

รวมสินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้
ของสินเช่ือภาคผู้บริโภคและ
สินเช่ือภาคธุรกจิ 

0.44 2.91% 0.47 3.01% 0.52 3.09% 

รวมสินเช่ือภาคผู้บริโภคและ
สินเช่ือภาคธุรกจิ 

15.11 100.00% 15.63 100.00% 16.82 100.00% 

แหล่งท่ีมา:  แถลงข่าว เร่ือง ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2562 ท่ี www.bot.or.th 
หมายเหต:ุ 1/ ข้อมูลสินเช่ือตามแถลงข่าวผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ถูกจัดประเภทอุตสาหกรรมตาม 

ISIC Rev. 4 ซ่ึงแตกต่างจากข้อมลูจากข้อมลูสถิติสถาบันการเงินจาก www.bot.or.th 

ขอ้มูลจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยไดร้ำยงำนยอดสินเช่ือคงคำ้งของธนำคำรพำณิชย ์ณ ส้ินปี 2563 พบวำ่ ยอดคงคำ้ง
ของสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดท้ั้งระบบมีจ ำนวน 0.52 ลำ้นลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก ปี 2562 ท่ีมียอดคงคำ้งจ ำนวน 0.47 ลำ้น
ลำ้นบำท หรือเทียบเท่ำร้อยละ 3.09 โดยในปี 2563 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยไดภ้ำคผูบ้ริโภคมีจ ำนวน 0.14 ลำ้นลำ้นบำท 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.92 ของสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดท้ั้งหมด 

สินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ 
(Non-Performing Loan: 

NPL)1/ 

2561 2562 2563 

พนัล้านบาท สัดส่วนต่อ
NPL  

พนัล้านบาท สัดส่วนต่อ
NPL 

พนัล้านบาท สัดส่วนต่อ 
NPL 

สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั 72.9 16.43% 87.8 18.88% 94.6 18.09% 

สินเช่ือรถยนต ์ 17.7 4.00% 21.5 4.62% 16.9 3.24% 

สินเช่ือส่วนบุคคล 24.0 1.31% 24.7 5.31% 26.4 5.04% 

สินเช่ือบตัรเครดิต 5.8 5.41% 6.6 1.42% 6.4 1.22% 

รวม 120.4 27.15% 140.6 30.23% 144.4 27.59% 
แหล่งท่ีมา:  เอกสารประกอบการแถลงข่าวเร่ือง “ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2561 – 2563” ท่ี www.bot.or.th 
หมายเหต:ุ 1/ ข้อมูลสินเช่ือตามแถลงข่าวผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ถูกจัดประเภทอุตสาหกรรมตาม 

ISIC Rev. 4 ซ่ึงแตกต่างจากข้อมลูจากข้อมลูสถิติสถาบันการเงินจาก www.bot.or.th 

หำกพิจำรณำปริมำณสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดต้ำมประเภทของสินเช่ือภำคผูบ้ริโภคทั้ง 4 ประเภท พบวำ่ปริมำณใน
ปี 2563 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยไดจ้ำกสินเช่ือท่ีอยู่อำศยั และสินเช่ือส่วนบุคคล มีปริมำณเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2562 
ในขณะท่ีปริมำณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้จำกสินเช่ือรถยนต์มีแนวโน้มท่ีลดลง และสินเช่ือบัตรเครดิตมีปริมำณ
แนวโนม้ท่ีคง หรือลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562  
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โดยหำกพิจำรณำเฉพำะสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยไดท่ี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษทัซ่ึง
ประกอบดว้ยสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดจ้ำกสินเช่ือส่วนบุคคลและบตัรเครดิต พบวำ่ ปริมำณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้
จำกสินเช่ือส่วนบุคคลมีปริมำณ 26.4 พนัลำ้นบำท และ 6.4 พนัลำ้นบำท ในปี 2563 ตำมล ำดบั  

ทั้งน้ี สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึนมีผลมำจำก 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ (1) กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ี
มีผลกระทบโดยตรงกบัภำวะเศรษฐกิจโลกซ่ึงรวมถึงประเทศไทยดว้ย ซ่ึงมีผลกระทบอยำ่งมำกในดำ้นของกำรท่องเท่ียว (2) 
ควำมผนัผวนในตลำดกำรเงินโลก (3) ภำวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ีชะลอตวัหรือหดตวั และ (4) กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีเขม้งวดข้ึน ซ่ึงส่งผลให้หน้ีดอ้ยคุณภำพเหล่ำน้ีมีจ ำนวนเพ่ิมมำกข้ึนโดยเฉพำะในประเทศท่ีมี
อตัรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจค่อนข้ำงสูง เช่น กลุ่มภูมิภำคอำเซียน โดยเฉพำะในประเทศไทยท่ีประสบปัญหำจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีท ำใหจ้ ำนวนนกัท่องเท่ียวลดลงกวำ่ร้อยละ 90 ปัญหำดำ้นกำรลงทุน
ของภำครัฐ (รวมถึงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ) และภำคเอกชน ปัญหำทำงกำรเมือง ปัญหำค่ำเงินบำท หรือแมก้ระทัง่ภยัจำก
ธรรมชำติและโรคระบำด ท่ีน ำไปสู่ผลกระทบต่อสภำวะทำงเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบทำงดำ้นบวกให้กบั
บริษทั เน่ืองจำกบริษทัเป็นอีกหน่ึงส่วนงำนของระบบเศรษฐกิจท่ีจะท ำให้มูลหน้ีดงักล่ำวไม่สูญหำยไปโดยเปล่ำประโยชน์ 
โดยกำรรับงำนเจรจำ ติดตำมและทวงถำมหน้ีจำกธนำคำรพำณิชย ์และกำรเขำ้ประมูลซ้ือกองหน้ีดอ้ยคุณภำพมำบริหำรต่อ 
พร้อมทั้งบริษทัยงัมีโอกำสในกำรสร้ำงรำยไดใ้หก้บัตวับริษทัเองอีกดว้ย ทั้งน้ี ยิง่มีจ ำนวนหน้ีดอ้ยคุณภำพเพ่ิมมำกข้ึนเท่ำใด 
ควำมตอ้งกำรจำ้งงำนของลูกคำ้ของบริษทัก็จะมีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึนตำมไปดว้ย 

 ธุรกิจใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี  

ในปี 2560 - 2563 กลุ่มผูว้ำ่จำ้งท่ีเป็นผูก้  ำหนดทิศทำงเร่ืองผลกำรด ำเนินงำน และส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี ประกอบดว้ย บริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร และกลุ่ม
ธนำคำรพำณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตำมยอดรำยไดท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายได้แบ่งตาม 
ประเภทผู้ว่าจ้าง 

2560 2561 2562 2563 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
สถำบนักำรเงิน  
(ธนำคำรพำณิชย)์ 

8.62 6.61% 11.08 26.74% 29.07 47.37% 20.95 40.67% 

บริษทัทัว่ไป  
(บริษทัในกลุ่ม
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร) 

29.09 93.39% 30.36 73.26% 32.30 52.63% 30.56 59.33% 

รวม 37.71 100.00% 41.44 100.00% 61.37 100.00% 51.51 100.00% 

จำกขอ้มูลขำ้งตน้จะเห็นไดว้ำ่ ในปี 2563 ยอดรำยไดจ้ำกกำรจดัเก็บหลกัของธุรกิจมำจำกกำรให้บริกำรติดตำมทวง
ถำมหน้ีทั้งจำกสถำบนักำรเงินและบริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร อย่ำงไรก็ตำม จะเห็นไดว้่ำในปี 
2563 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรจดัเก็บหน้ีในส่วนของธนำคำรพำณิชยล์ดลงจำกปี 2562 ประมำณ 8.12 ลำ้นบำท หรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 27.93 เน่ืองจำกในระหวำ่งปี 2563 ประเทศไทยมีกำรแพร่ระบำดเช้ือโควิด 19 ส่งผลให้สถำบนักำรเงิน
และกลุ่มโทรคมนำคมมีหยดุพกัช ำระหน้ีตำมมำตรกำรท่ีผูว้ำ่จำ้งไดก้ ำหนด อยำ่งไรก็ตำมในปี 2564 มำตรกำรพกัช ำระหน้ี
ดงักล่ำวไดมี้กำรหยุดด ำเนินกำรแลว้ จึงคำดว่ำรำยไดก้ำรเร่งรัดติดตำมหน้ีสินจะสะทอ้นมูลค่ำไดเ้หมือนช่วงก่อนเกิดกำร
ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19) 
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ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี 

ธุรกิจกำรให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีเป็นภำคธุรกิจท่ีมีควำมผูกพนักับสภำวะเศรษฐกิจทั้ งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เน่ืองจำกในช่วงท่ีสภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำ ลูกคำ้ และ/หรือ ผูป้ระกอบกำรท่ีมีกำรกูย้ืมเงินอำจจะ
ประสบปัญหำในกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืม และ/หรือ ปัญหำคำ้งช ำระค่ำสินคำ้และบริกำร ส่งผลให้เกิดกำรคำ้งจ่ำยเงินกู ้
และ/หรือ ค่ำสินคำ้และบริกำรคำ้งช ำระไม่เพียงแต่กบัสถำบนักำรเงิน แต่รวมถึงกำรผ่อนช ำระเงิน และค่ำบริกำรรำยเดือน
กบัภำคธุรกิจท่ีมีสินคำ้และบริกำรซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน 

ปัจจยัทำงเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีประกอบดว้ยกำรขยำยตวั
ทำงเศรษฐกิจ หำกระบบเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงถดถอย เช่น กำรเกิดโรคระบำด หรือเศรษฐกิจซบเซำจะส่งผลใหเ้กิดกำรเลิกจำ้ง
และเกิดภำวะของกำรวำ่งงำนเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงรำยไดข้องประชำชนมีจ ำนวนลดลงจนส่งผลกระทบให้เกิดกำรผิดนดัช ำระ
หน้ีท่ีเพ่ิมสูงข้ึนส ำหรับลูกคำ้ของบริษทัในกลุ่มเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร และกลุ่มธนำคำรพำณิชยซ่ึ์งก่อใหเ้กิด
หน้ีดอ้ยคุณภำพในระบบท่ีสูงข้ึน และส่งผลใหมี้กำรจำ้งงำนในธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีมำกข้ึน
ตำมไปดว้ย ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเศรษฐกิจมีกำรขยำยตวัหรือเติบโตไดดี้ อตัรำกำรผิดนดัช ำระหน้ีจะต ่ำกวำ่หำกเปรียบเทียบกบั
สภำวะท่ีเป็นเศรษฐกิจถดถอย ซ่ึงจะท ำใหห้น้ีดอ้ยคุณภำพในระบบมีจ ำนวนลดลง 

ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีของบริษทัจำกกำรวำ่จำ้ง
ของธนำคำรพำณิชยโ์ดยตรง คือ ปริมำณหน้ีด้อยคุณภำพภำคครัวเรือน โดยหำกพิจำรณำยอดคงคำ้งของสินเช่ือท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรำยได ้(Non-Performing Loan: NPL) ทั้งระบบตำมประเภทธุรกิจ สำมำรถจ ำแนกไดด้งัต่อไปน้ี  

 หน่วย:ลำ้นบำท 
 

ยอดคงค้างของสินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ 2561  2562 2563 

กำรเกษตร กำรป่ำไม ้และกำรประมง 4,956 6,748 9,486 
กำรเหมืองแร่และเหมืองหิน 2,710 3,756 3,539 
กำรผลิต 122,902 111,998 109,565 
กำรก่อสร้ำง 13,990 18,554 22,309 
กำรขำยส่งและขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต ์ 112,310 113,050 122,425 
กิจกรรมทำงกำรเงินและประกนัภยั 5,696 5,158 9,693 
กิจกรรมอสงัหำริมทรัพย ์ 24,328 30,815 30,916 
กำรสำธำรณูปโภคและกำรขนส่ง 6,849 6,198 29,058 
กำรบริกำร 29,417 28,168 41,880 
การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 120,213 140,573 144,380 
อ่ืน ๆ 16 7 10 
รวม 443,387 465,026 523,261 
แหล่งท่ีมา:  ข้อมูล “ยอดคงค้าง Gross NPLs ท้ังระบบจ าแนกตามประเภทธุรกิจ” จากธนาคารแห่งประเทศไทยประจ า

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 ท่ี www.bot.or.th/ 

จำกขอ้มูลยอดคงคำ้งของสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดท้ั้งระบบจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ พบวำ่ สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด
รำยไดท้ั้ งระบบในประเทศไทยมีจ ำนวนทั้งส้ิน 443,387 ลำ้นบำทในปี 2561 จ ำนวน 465,026 ลำ้นบำทในปี 2562 และ
จ ำนวน 523,261 ในปี 2563 
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ทั้งน้ี สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดท่ี้ส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีของบริษทั
เป็นสินเช่ือกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลจำกธนำคำรพำณิชย ์ 

หำกพิจำรณำยอดคงคำ้งของสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดข้องกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในระบบ พบวำ่ สินเช่ือท่ี
ไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดข้องกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลนั้นมีจ ำนวนเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี ตำมแนวโนม้กำรเพ่ิมข้ึนของสินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรำยได้รวมในระบบ โดยสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลนั้นมีจ ำนวนเท่ำกับ 
120,213 ลำ้นบำทในปี 2561 จ ำนวน 140,573 ในปี 2562  และจ ำนวน 144,380 ลำ้นบำทในปี 2563 คิดเป็นกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
16.94 และร้อยละ 2.71 ในปี 2561 และปี 2562 ตำมล ำดบั  

ประกอบกบัรำยไดห้ลกัของธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีนั้นมำจำกกำรให้บริกำรแก่บริษทัใน
กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ดังนั้น อุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรจึงเป็นอีกหน่ึง
อุตสำหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจโดยตรง 

ส ำหรับบริษทัในกลุ่มเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ีเป็นลูกคำ้หลกัของธุรกิจใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมและทวง
ถำมหน้ีนั้น ในปี 2563 ตลำดโทรคมนำคมแบบไร้สำยในประเทศไทยยงัมีกำรขยำยตวัต่อเน่ืองจำกปี 2562 โดยไดรั้บปัจจยั
ผลกัดนัหลกัจำกตลำดกำรให้บริกำรส่ือสำรขอ้มูลท่ีเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองโดยมำจำกแรงหนุนหลกั ไดแ้ก่ กระแสควำมนิยม
ในกำรเขำ้ใชโ้มบำยบรอดแบรนดอิ์นเทอร์เน็ตผำ่นโครงข่ำย 3G 4G และ/หรือ 5G ในหมู่ผูบ้ริโภคชำวไทย รวมไปถึงกำรใช้
กลยทุธ์ทำงกำรตลำดอยำ่งเขม้ขน้ของกลุ่มผูป้ระกอบกำรโทรคมนำคมแบบไร้สำยภำยใตส้ภำวะกำรแข่งขนัท่ีรุนแรง เพื่อจูง
ใจใหผู้บ้ริโภคหนัมำใชบ้ริกำรขอ้มูลเพ่ิมมำกข้ึน ซ่ึงปัจจยัเหล่ำน้ีอำจมีส่วนช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวง
ถำมและเร่งรัดหน้ีของบริษทัมีโอกำสเพ่ิมสูงข้ึน ส ำหรับกำรไดรั้บกำรวำ่จำ้ง เน่ืองจำกลูกหน้ีค่ำสินคำ้และบริกำรของบริษทั
ในกลุ่มเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรมีจ ำนวนเพ่ิมสูงข้ึนตำมจ ำนวนลูกคำ้ท่ีเพ่ิมมำกข้ึน 

นอกจำกน้ี อุตสำหกรรมโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยมีกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง จำกกำรท่ีผูใ้ห้บริกำรไดท้ ำกำร
ขยำยโครงข่ำยและกำรบริกำรให้ต่ำง ๆ เพ่ือครอบครองส่วนแบ่งตลำดท่ีมำกข้ึนรวมถึงกำรออกรำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
(Promotion) และแผนกำรตลำดในกำรอุดหนุนค่ำเคร่ืองโทรศพัท ์หรือ กำรออกแพค็เกจ และบริกำรใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกคำ้ 
ประกอบกบัรำคำโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในปัจจุบนัอยู่ในระดบัรำคำท่ีสำมำรถครอบครองเป็นเจำ้ของไดโ้ดยคนทุกเพศทุกวยั 
รวมถึงกำรท่ีผูบ้ริโภคนิยมหำขอ้มูลข่ำวสำรผำ่นโทรศพัท์มือถือมำกข้ึน ซ่ึงกลุ่มบริษทัผูใ้ห้บริกำรเครือข่ำยขอ้มูลก็สำมำรถ
ตระหนกัถึงประเด็นดงักล่ำว และไดจ้ดัหำนโยบำยส่งเสริมกำรขำยท่ีตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เพ่ือท่ีจะขยำย
ฐำนลูกคำ้ของตนจำกกำรแข่งขนัในตลำด 

 ธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 

ปัจจุบันองค์กรเอกชนส่วนใหญ่หันมำให้ควำมส ำคญักับกำรให้บริกำรเพ่ิมมำกข้ึน เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด
ใหก้บัลูกคำ้ โดยหน่ึงในวธีิกำรท่ีเป็นท่ีนิยมส ำหรับธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจขนำดกลำงและธุรกิจขนำดยอ่ม หรือแมก้ระทัง่บริษทั
ขนำดใหญ่ท่ีตอ้งมีศูนยบ์ริกำรขอ้มูลรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้จ ำนวนมำก คือ กำรใชบ้ริกำรบำงส่วนจำกผูใ้ห้บริกำร
ภำยนอก (Outsourcing) ท่ีผูใ้ห้บริกำรมีควำมเช่ียวชำญรวมไปถึงมีตน้ทุนในกำรด ำเนินกำรท่ีต ่ำกว่ำ โดยเฉพำะระบบ
ศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ซ่ึงนบัวำ่เป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรบริหำรควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ ส่งผลให้หลำยธุรกิจจะตอ้งมี
ระบบศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้เพ่ือท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งทนัท่วงที ประกอบกบัวิกฤตเศรษฐกิจท่ีมี
ส่วนผลกัดนัให้หลำยธุรกิจหันมำใชบ้ริกำรระบบศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้จำกผูใ้ห้บริกำรขอ้มูลภำยนอกมำกข้ึนเพ่ือสร้ำง
ควำมพึงพอใจและตอบสนองลูกค้ำอย่ำงดีท่ีสุดเพ่ือรักษำฐำนลูกค้ำของตนไว ้ทั้ งน้ี ธุรกิจท่ีให้ควำมส ำคัญต่อระบบ
ศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ในระดบัท่ีสูง ไดแ้ก่ ธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงิน และธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำร เป็นตน้ เน่ืองจำกเป็นธุรกิจท่ีมีฐำนลูกคำ้กวำ้ง รวมไปถึงผูบ้ริโภคท่ีมีควำมตอ้งกำรขอ้มูลสูง โดยจำกขอ้มูล
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งำนวิจยัของบริษทั ฟรอสต ์แอนด์ ซลัลิแวน จ ำกดั (Frost & Sullivan) ท่ีเป็นบริษทัวิจยัทำงกำรตลำดระดบัโลก พบว่ำ 
ปัจจุบนั ธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ในประเทศไทยมีมูลค่ำตลำดรวมมำกกวำ่ 4,000 ลำ้นบำท และมีอตัรำกำรเติบโตเฉล่ีย
ร้อยละ 11 ต่อปี ทั้งน้ี ในประเทศไทยสำมำรถแบ่งรูปแบบกำรใหบ้ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ทั้งส้ิน 4 ประเภทหลกั ๆ ประกอบดว้ย 

(1) บริกำรให้บริกำรขอ้มูลและบริหำรจดักำรระบบอยำ่งครบวงจร (Outsourced Contract Solutions Service) โดย
กลุ่มลูกคำ้ท่ีใชบ้ริกำรส่วนมำกจะเป็นทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนในหลำยธุรกิจ เช่น ธุรกิจคำ้ปลีก ธนำคำร
พำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงิน สินคำ้อุปโภคและบริโภค และสำยกำรบิน 

(2) บริกำรจดัวำงระบบและซอฟตแ์วร์ดำ้นศูนยบ์ริกำรขอ้มูล (Total Turnkey Solutions Service) โดยกำรให้บริกำร
เร่ิมตั้งแต่ติดตั้งระบบไอทีและซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนบริกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูล โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกคำ้จะ
เป็นหน่วยงำนภำครัฐ หรือ ภำคเอกชนรำยใหญ่ท่ีตอ้งกำรเพียงกำรจำ้งเหมำผูเ้ช่ียวชำญในกำรติดตั้งระบบ แต่ท ำ
กำรบริหำรจดักำรเอง 

(3) บริกำรรับขำยสินคำ้และบริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น โทรศพัท์ (Telemarketing Service) มีหลำกหลำยธุรกิจ 
ตั้งแต่ขำยบตัรเครดิต ขำยประกนั ขำยสมำชิก ขำยของใช ้ขำยเคร่ืองส ำอำง ขำยยำ และอ่ืน ๆ ทั้งน้ี กระแสของตลำด
น้ีจะมุ่งเนน้ในเร่ืองกำรสร้ำงก ำไรจำกกำรบริกำร 

(4) กำรติดตั้งระบบและบริหำรจดักำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลดว้ยตนเอง (In-house Contract Center) หมำยถึง หน่วยงำน
ภำครัฐหรือภำคเอกชนรำยใหญ่ท่ีมีกำรจดัหำและท ำกำรบริหำรจดักำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลดว้ยตนเอง 

ทั้งน้ี จะเห็นไดว้ำ่ธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลท่ี Chayo Call Center ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ CHAYO ท่ีไดเ้ร่ิมด ำเนินกำร
ในช่วงปี 2559 นั้นมีโอกำสท่ีดีในกำรขยำยธุรกิจไปสู่รูปแบบกำรให้บริกำรของศูนยบ์ริกำรขอ้มูลไดห้ลำกหลำยในอนำคต
หำกสำมำรถพฒันำกำรท ำงำนใหเ้ป็นท่ียอมรับในอุตสำหกรรม ทั้งน้ี บริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบ คือ เป็นผูใ้ห้บริกำรแก่บริษทัใน
กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ีมีช่ือเสียงในระดับประเทศส่งผลให้โอกำสท่ีจะได้รับกำรยอมรับใน
อุตสำหกรรมมีสูง นอกจำกน้ี อุตสำหกรรมของกำรให้บริกำรศูนยข์อ้มูลลูกคำ้นั้น เป็นอุตสำหกรรมท่ีมีกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเน่ือง ประกอบกบักำรท่ีโลกเขำ้สู่ยคุโลกำภิวตัน์ส่งผลใหข้อ้มูลเป็นส่ิงท่ีส ำคญัมำกข้ึนในยคุปัจจุบนั ดงันั้น ทุกหน่วยงำน
ท่ีท ำกำรด ำเนินธุรกิจตอ้งค ำนึงถึงกำรให้บริกำรขอ้มูลท่ีรวดเร็วฉับไว โดยควำมตอ้งกำรของกำรใชบ้ริกำรศูนยข์อ้มูลนั้นมี
โอกำสท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื ซ่ึงจะส่งผลดีของธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ของบริษทัในอนำคต ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
บริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ไปยงัลูกคำ้ในอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ  เช่น กลุ่มธุรกิจคำ้ส่ง หรือคำ้ปลีก โดยในกรณีท่ีบริษทัสำมำรถ
พฒันำควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ได ้อำจจะส่งผลในกำรต่อยอดใหบ้ริษทัไดรั้บงำนในส่วนของกำรติดตำมทวงถำมหน้ีเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

 

2.3.2 สภาพการแข่งขัน 

 ธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ  

 
แหล่งท่ีมา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/ สืบค้น ณ วนัท่ี 1 กมุภาพันธ์ 2563 
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ในปี 2563 มีบริษทัท่ีเร่ิมด ำเนินธุรกิจบริหำรสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจำกปี 2562 ไม่มำกนกัเม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยจ ำนวน
บริษทับริหำรสินทรัพยใ์นประเทศไทยในปี 2563 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2562 จ ำนวน 6 บริษทั ซ่ึงเกิดจำกกำรชะลอตวัของภำวะ
เศรษฐกิจอนัเน่ืองมำจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  ซ่ึงส่งผลใหก้ำรลงทุน
ท่ีตอ้งใชเ้งินทุนจ ำนวนมำกลดลง ประกอบกบัมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ท่ีจะบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ซ่ึงอำจท ำให้
สถำบนักำรเงินอำจตอ้งตั้งส ำรองมำกข้ึน จึงส่งผลใหต้น้ทุนหรือรำคำซ้ือของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพมีแนวโนม้ท่ีต ่ำลง   
 

 ธุรกิจใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี 

ในปัจจุบนั มีบริษทัท่ีจดทะเบียนด ำเนินกำรรับจำ้งติดตำมทวงถำมหน้ีประมำณ 20 บริษทั อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำก
บริษทัมีควำมพร้อมดำ้นบุคลำกร ระบบฐำนขอ้มูลและกำรท ำงำนท่ีมีมำตรฐำน รวมไปถึงมีประสบกำรณ์และผลงำนในกำร
ให้บริกำรติดตำมและทวงถำมหน้ีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนักวำ่ 20 ปี ส่งผลให้บริษทัสำมำรถให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำม
และเร่งรัดหน้ีแก่ลูกคำ้ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงกลุ่มลูกคำ้หลกัของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร และธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงินไดใ้ห้กำรตอบรับท่ีดีแก่บริษทัเสมอมำ นอกจำกน้ี กำรท่ีกระทรวงกำรคลงั
ไดพิ้จำรณำออกพระรำชบญัญติัติดตำมทวงถำมหน้ีท่ีเป็นธรรม ซ่ึงไดบ้งัคบัให้ผูป้ระกอบธุรกิจติดตำมหน้ีท ำงำนอยำ่งมี
มำตรฐำนมำกข้ึน เช่น กำรติดตั้งระบบอดัเสียงขณะสนทนำกบัลูกหน้ี ซ่ึงบริษทัคำดว่ำจะส่งผลให้บริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจ
ประเภทน้ีตอ้งสร้ำงกระบวนกำรติดตำมท่ีเป็นมำตรฐำนมำกข้ึน ดงันั้น คู่แข่งท่ีตอ้งกำรเขำ้มำแข่งขนัท ำธุรกิจประเภทน้ี
จ ำเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนระดบัท่ีค่อนขำ้งสูงในกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำกน้ีตำมลกัษณะทัว่ไปของกำรประกอบธุรกิจผูว้ำ่จำ้ง
มกัจะไม่จำ้งบริษทัท่ีให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีไวเ้พียงบริษทัเดียว แต่จะจำ้งบริษทัท่ีให้บริกำรติดตำม
ทวงถำมหลำยรำยโดยจะมีกำรจดัเก็บและจดัท ำอนัดบัยอดจดัเก็บของแต่ละบริษทัเป็นขอ้มูลภำยในประกอบกำรพิจำรณำ
มอบหมำยงำนเพ่ิมใหบ้ริษทัท่ีมีประวติักำรด ำเนินงำนท่ีบรรลุเป้ำหมำย หรือท ำกำรเลิกจำ้งบริษทัท่ีมียอดจดัเก็บไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยหรือไดอ้นัดบัท่ีไม่ดีในกรณีท่ีจ ำนวนงำนท่ีมอบหมำยลดนอ้ยลง อยำ่งไรก็ดี บริษทัมีควำมเช่ือมัน่วำ่ จะสำมำรถ
ครองควำมไดเ้ปรียบในกำรด ำเนินธุรกิจประเภทน้ีต่อไปได ้เน่ืองจำกบริษทัมีระบบกำรติดตำมและทวงถำมหน้ีท่ีเป็นมำตรฐำน 
พร้อมทั้งเงินทุนเพ่ิมเติมท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บจำกกำรระดมทุนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เพ่ือใชใ้นกำรพฒันำธุรกิจ  

 ธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 

ธุรกิจศูนย์บริกำรข้อมูลลูกค้ำมีกำรเปล่ียนแปลงตำมพฤติกรรมของผูบ้ริโภครวมไปถึงกำรเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลย ีซ่ึงหลำย ๆ บริษทัมีกำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ เขำ้มำเป็นส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจมำกข้ึน รวมไปถึงกำรจดั
ฝึกอบรมพฒันำพนกังำนใหส้ำมำรถใหบ้ริกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ซ่ึงกำรด ำเนินธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ตอ้งอำศยั
ควำมรู้ควำมช ำนำญ เงินลงทุน รวมทั้งประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของบุคลำกรเป็นส ำคญั  

(1) ปัจจุบนัคู่แข่งของธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ของบริษทัสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ บริษทัท่ีเป็นผู ้
ใหบ้ริกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ (Outsourcing) โดยบริษทัท่ีประกอบธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้โดยตรงจะมี
กำรใหบ้ริกำรท่ีหลำกหลำย เช่น บริกำรติดต่อกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเพ่ือท ำกำรแนะน ำสินคำ้ บริกำรขำยสินคำ้ทำง
โทรศพัท ์บริกำรส ำรวจขอ้มูลทำงดำ้นกำรตลำด รวมไปถึงบริกำรส ำรวจควำมถึงพอใจของลูกคำ้ ดงันั้น กำรท่ี
บริษทัเหล่ำน้ีประกอบธุรกิจศูนยบ์ริกำรลูกคำ้จึงส่งผลให้เกิดกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมกำรให้บริกำรศูนย์
ขอ้มูลลูกคำ้ท่ีรุนแรงมำกข้ึนเช่นกนั 

(2) หน่วยงำนศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ของบริษทัผูว้่ำจ้ำงเอง โดยในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจท่ีให้ควำมส ำคญัต่อกำร
บริหำรขอ้มูลลูกคำ้สมัพนัธ์ ไดแ้ก่ ธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงิน และธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรซ่ึงธุรกิจเหล่ำน้ีเร่ิมให้ควำมสนใจกบักำรสร้ำงหน่วยงำนภำยในซ่ึงท ำหนำ้ท่ีบริหำรขอ้มูลลูกคำ้
สมัพนัธ์ใหแ้ก่ลูกคำ้ของบริษทัดว้ยตนเองมำกข้ึน ดงันั้น อำจส่งผลให้เกิดกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมท่ีรุนแรง
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มำกข้ึนเช่นกนั เน่ืองจำกกลุ่มธุรกิจเหล่ำน้ีมีหน่วยงำนภำยในเป็นของตนเองจึงไม่จ ำเป็นตอ้งท ำกำรจำ้งบริษทั
ภำยนอกเพื่อใหบ้ริกำรอีก 

อน่ึง จำกปริมำณกำรแข่งขนัท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน บริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ จะตอ้งสร้ำงควำม
ไวว้ำงใจใหผู้ว้ำ่จำ้งมีควำมมัน่ใจวำ่ผูว้ำ่จำ้งจะไดรั้บกำรอ ำนวยควำมสะดวกและไดรั้บบริกำรท่ีมีคุณภำพ รวมถึงตอ้งสร้ำง
ภำพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร ทั้งน้ี ดว้ยควำมรู้ควำมเช่ียวชำญของบุคลำกรของบริษทัในเครือ ประกอบกบัประสบกำรณ์ใน
กำรด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ท ำให้บริษทัมีควำมน่ำเช่ือถือในกำรให้บริกำรในธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้แก่ผูว้่ำจำ้งใน
อุตสำหกรรม แต่อยำ่งไรก็ตำมในปี 2562 บริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรให้ธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ โดยปัจจุบนัพนกังำน
ของศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้นั้นไดถู้กโยกใหไ้ปติดตำมหน้ีใหก้บับริษทัในเครือ 

 ธุรกิจปล่อยสินกูห้รือปล่อยสินเช่ือ 

ตลำดรวมของธุรกิจปล่อยสินเช่ือมีกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง จำกนโยบำยปรำบปรำมหน้ีนอกระบบ โดยรัฐบำลส่งเสริม
ใหป้ระชำชนมำกูใ้นระบบหรือกูผ้่ำนหน่วยงำนหรือบริษทัท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุม อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกในปี 2563 ภำวะ
เศรษฐกิจอยู่ในช่วงตกต ่ำ ดงันั้น บริษทัจึงค่อนขำ้งใชค้วำมระมดัระวงัในกำรปล่อยกูเ้น่ืองจำกไม่ตอ้งกำรให้มี NPL ใน
จ ำนวนท่ีสูงจึงส่งผลใหใ้นปี 2563 บริษทัจึงปล่อยกูไ้ปไม่มำกนกั  

 ธุรกิจขำยสินคำ้ผำ่น Call Center 

ธุรกิจขำยสินคำ้ผ่ำน Call Center มีกำรเปล่ียนแปลงตำมพฤติกรรมของผูบ้ริโภครวมไปถึงกำรเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ซ่ึงหลำย ๆ บริษทัมีกำรน ำเทคโนโลยตี่ำง ๆ เขำ้มำเป็นส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจมำกข้ึน 
รวมไปถึงกำรจดัฝึกอบรมพฒันำพนักงำนให้สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึงกำรด ำเนินธุรกิจศูนยบ์ริกำร
ขอ้มูลลูกคำ้ตอ้งอำศยัควำมรู้ควำมช ำนำญ ควำมน่ำสนใจของสินคำ้ และ/หรือบริกำร เงินลงทุน กำรวิเครำะห์ตลำด รวมทั้ง
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของบุคลำกรเป็นส ำคญั 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
ควำมเส่ียงท่ีระบุดำ้นล่ำงเป็นควำมเส่ียงบำงประกำรท่ีส ำคญัซ่ึงอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจตลอดจนมูลค่ำหุน้สำมญัของบริษทั นอกจำกน้ี อำจยงัมีควำมเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัยงั
ไม่อำจคำดกำรณ์ได้ ณ ปัจจุบัน หรือ เป็นควำมเส่ียงท่ีบริษทัพิจำรณำในขณะน้ีแล้วเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

นอกจำกน้ี ขอ้ควำมในลกัษณะท่ีเป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต เช่น “เช่ือวำ่” “คำดกำรณ์วำ่” “คำดวำ่” “วำงแผนวำ่” 
“ประสงคจ์ะ” “โดยประมำณ” หรือกำรประมำณกำรทำงกำรเงิน โครงกำรในอนำคต ประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำน กำร
ประกอบธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำยรัฐบำลในประเทศต่ำง ๆ 
และปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต เป็นควำมเห็นของกลุ่มบริษทั ณ ปัจจุบนั และไม่เป็นกำรรับรอง
ถึงกำรด ำเนินงำน หรือเหตุกำรณ์ในอนำคต ไม่วำ่ในลกัษณะใด โดยผลหรือเหตุกำรณ์จริงอำจแตกต่ำงอยำ่งมำกจำกประมำณกำร
หรือกำรคำดกำรณ์ดงักล่ำว 

ส ำหรับขอ้มูลท่ีอำ้งอิงถึง หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบำล หรือเศรษฐกิจในภำพรวมของตลำดในประเทศไทย และประเทศ
ต่ำง ๆ ในตลำดโลกนั้น บริษทัไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีมีกำรเปิดเผย หรือคดัลอกมำจำกเอกสำรของทำงรำชกำร หรือแหล่งขอ้มูล
อ่ืนท่ีเช่ือวำ่เช่ือถือได ้อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไม่ไดมี้กำรตรวจสอบ หรือรับรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่ำวหรือวิธีกำรท่ี
ไดม้ำซ่ึงขอ้มูลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด 

ปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจ 5 ประเภท คือ ธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ธุรกิจให้บริกำรเจรจำ
ติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี ธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ ธุรกิจปล่อยสินเช่ือทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัและ
ธุรกิจขำยสินคำ้ผำ่น Call Center ซ่ึงทั้ง 5 ธุรกิจมีควำมเส่ียงท่ีแตกต่ำงกนัตำมประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ธุรกจิลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

- ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนซ้ือกองทรัพยด์อ้ยคุณภำพมำบริหำร 

บริษทัประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงิน และสถำบนั
กำรเงินอ่ืนมำบริหำรกำรจดักำรโดยกำรรับโอนสิทธิกำรเรียกร้อง ติดตำมและทวงถำมหน้ี และฟ้องร้องบงัคบัคดี ดงันั้น 
บริษทัจึงมีควำมเส่ียงจำกกำรประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพในรำคำท่ีไม่เหมำะสมหรือสูงเกินไป และควำมเส่ียงจำก
กำรจดัเก็บหน้ีท่ีจดัอำจเก็บไดจ้ริงต ่ำกวำ่ท่ีคำดกำรณ์ไว ้ส่งผลใหก้ำรลงทุนดงักล่ำวไม่คุม้ค่ำแก่กำรลงทุนหรือประสบผลขำดทุน 

อยำ่งไรก็ตำม ก่อนกำรประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพแต่ละคร้ัง บริษทัไดมี้กำรวิเครำะห์รำยละเอียดของกอง
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชป้ระกอบกำรตดัสินใจในกำรประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ
แต่ละคร้ัง รวมถึงกำรวิเครำะห์หลกัประกนั (ในกรณีท่ีประมูลซ้ือหน้ีท่ีมีหลกัประกนั) อำยุของลูกหน้ี ประเภทของหน้ี 
วงเงินหน้ีเฉล่ียแต่ละรำย ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ตน้ทุนในกำร
จดัเก็บและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีกำรติดตำมผลกำรจดัเก็บหน้ีอยำ่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งวเิครำะห์ผลของกำรติดตำมหน้ี
หรือซ้ือหน้ีในอนำคตดว้ย อีกทั้งบริษทัยงัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรทรัพยสิ์นข้ึนเพ่ือพิจำรณำกำรประมูลซ้ือหน้ีทุกคร้ัง 
โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวมีหน้ำท่ีวิเครำะห์ขอ้มูลเพ่ือตดัสินใจและก ำหนดรำคำในกำรประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์้อย
คุณภำพอยำ่งเหมำะสม 
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- ควำมเส่ียงของกำรบริหำรหน้ีไม่มีหลกัประกนัท่ีอำจจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนจำกกำรลงทุนคืน 

กำรลงทุนในหน้ีไม่มีหลกัประกนัคือกำรซ้ือ และ/หรือประมูลซ้ือหน้ีท่ีไม่มีสินทรัพยใ์ด ๆ วำงไวเ้ป็นประกนักำรช ำระ
หน้ี โดยในกรณีท่ีลูกหน้ีลม้ละลำย บริษทัอำจตอ้งท ำกำรแบ่งสินทรัพยก์บัเจำ้หน้ีรำยอ่ืนตำมสิทธิและสัดส่วน และอำจ
ส่งผลให้บริษทัไม่ไดรั้บผลตอบแทนจำกกำรลงทุนคืนเน่ืองจำกในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถติดตำมทวงถำมหน้ีจำกลูกหน้ี
ดังกล่ำวได้ไม่ว่ำจะด้วยขั้นตอนกำรติดตำมทวงถำมหน้ี หรือขั้นตอนงำนคดีควำมทำงกฎหมำย บริษทัจะไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรอำ้งสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อหน้ีของลูกหน้ีท่ีมีสถำนะลม้ละลำยดงักล่ำวได ้

อยำ่งไรก็ตำม ก่อนกำรประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพแต่ละคร้ัง บริษทัไดมี้กำรวิเครำะห์รำยละเอียดของกอง
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชป้ระกอบกำรตดัสินใจในกำรประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ
แต่ละคร้ัง รวมถึงกำรวเิครำะห์อำยขุองลูกหน้ี ประเภทของหน้ี วงเงินหน้ีเฉล่ียแต่ละรำย ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่
จะไดรั้บจำกกำรบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ตน้ทุนในกำรจดัเก็บและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีกำรติดตำมผลกำร
จัดเก็บหน้ีอย่ำงต่อเน่ือง พร้อมทั้ งวิเครำะห์ผลของกำรติดตำมหน้ีหรือซ้ือหน้ีในอนำคตด้วย อีกทั้ งบริษทัยงัได้จัดตั้ ง
คณะกรรมกำรกำรบริหำรสินทรัพยข้ึ์นเพ่ือพิจำรณำกำรประมูลซ้ือหน้ีทุกคร้ัง โดยคณะกรรมกำรดงักล่ำวมีหนำ้ท่ีวิเครำะห์
ขอ้มูลเพื่อตดัสินใจและก ำหนดรำคำในกำรประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพอยำ่งเหมำะสม นอกจำกน้ี กองสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภำพท่ีมีหน้ีไม่มีหลกัประกนั มกัจะมีรำคำซ้ือ และ/หรือ รำคำประมูลซ้ือไม่สูงมำกโดยมีสำเหตุมำจำกเหตุผลท่ีได้
กล่ำวไวข้ำ้งตน้ นอกจำกน้ี ดว้ยประสบกำรณ์จำกธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีท่ีบริษทัด ำเนินกำรมำ
มำกกวำ่ 20 ปี ส่งผลใหบ้ริษทัสำมำรถจดัเก็บหน้ีไดต้ำมเป้ำหมำยหรืออยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัเป้ำหมำยโดยกำรก ำหนดให้
มีกำรติดตำมแผนกำรจดัเก็บและจดัท ำรำยงำน และระบุสำเหตุและแนวทำงกำรแกไ้ขในกรณีท่ีพนกังำนไม่สำมำรถติดตำม
และทวงถำมหน้ีไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด เพ่ือปรับปรุงและหำแนวทำงในกำรแกไ้ขและพฒันำธุรกิจของบริษทัต่อไป 

- ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมหรือควำมเส่ียงจำกกำรท่ีบริษทัไม่สำมำรถประมูลกองสินทรัพยด์้อย
คุณภำพใหม่  

กำรประกอบธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั ผูป้ระกอบกิจกำร
จ ำเป็นตอ้งมีใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจ ควำมพร้อมทำงดำ้นเงินลงทุน และศกัยภำพในกำรใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวง
ถำมและเร่งรัดหน้ี ซ่ึงปัจจุบนัผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นบริษทัเอกชน (และไม่ใช่บริษทัในเครือของสถำบนักำรเงินหรือท่ีไม่ถือ
หุน้หรือจดัตั้งโดยรัฐบำล) ในธุรกิจประเภทน้ีมีจ ำนวนไม่มำก โดยปัจจุบนัผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่เป็นบริษทัในเครือของ
สถำบนักำรเงินซ่ึงเป็นผูข้ำยกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพและมีนโยบำยกำรซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพจำกบริษทัในเครือ
เท่ำนั้น อยำ่งไรก็ตำม ถึงแมว้ำ่จะมีผูป้ระกอบกำรนอ้ยรำย บริษทัก็ยงัอำจมีควำมเส่ียงจำกกกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมจำก
กำรประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์้อยคุณภำพไม่ว่ำจะเป็นในแง่ของรำคำและเงินทุน และกำรประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ย
คุณภำพของบริษทัท่ีจดัตั้งโดยรัฐบำลท่ีมีแหล่งเงินทุนค่อนขำ้งสูง ซ่ึงอำจส่งผลให้บริษทัไม่มีกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพมำ
บริหำรเพ่ิมเติมและส่งผลต่อรำยไดข้องบริษทั นอกจำกน้ี หำกในอนำคตมีผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นบริษทัเอกชนเร่ิมเขำ้มำ
ประกอบธุรกิจประเภทน้ีมำกข้ึนอำจส่งผลให้บริษทัมีควำมเส่ียงในแง่ของกำรใชเ้งินทุนท่ีสูงข้ึนเพ่ือกำรประมูลซ้ือกอง
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งจำกสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ีไม่ใช่สถำบนักำรเงิน อย่ำงไรก็ดี เน่ืองจำกปริมำณสินเช่ือท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรำยไดห้รือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีอยูใ่นตลำดมีจ ำนวนมำกโดยเฉพำะในช่วงภำวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดี ส่งผลให้
สถำบนักำรเงินหรือบริษทัในเครือไม่สำมำรถเป็นผูติ้ดตำมทวงถำมหน้ีไดอ้ยำ่งทัว่ถึง ประกอบกบักำรติดตำมและทวงถำม
หน้ีอำจมีตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรติดตำมท่ีสูงและไม่คุม้ค่ำกบักำรลงทุนหรือติดตำมเอง อีกทั้งผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นบริษทัเอกชน
เช่นเดียวกบับริษทัท่ีมีอยูน่อ้ยรำยและมีเงินทุนจ ำกดั ดงันั้น บริษทัจึงเช่ือวำ่บริษทัมีควำมเส่ียงในกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรม
อยูใ่นระดบัต ่ำ 
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- ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ีจำกกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 

ควำมเส่ียงในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรำยไดข้องธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ย
คุณภำพ ในกรณีท่ีลูกหน้ีไดรั้บผลกระทบจำกปัจจยัภำยนอก เช่น ควำมผนัผวนของเศรษฐกิจ หรือภยัธรรมชำติ จะส่งผลให้
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ีลดลง และท ำใหบ้ริษทัมีควำมเส่ียงในกำรจดัเก็บหน้ีไดน้อ้ยลง อยำ่งไรก็ตำม หำก
เศรษฐกิจดี ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ีก็มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนดว้ย 

ดงันั้น บริษทัจึงมีกำรประเมินผลกำรติดตำมหน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือวเิครำะห์ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี 
เพ่ือก ำหนดนโยบำยส ำหรับกำรกระตุน้กำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี อำทิเช่น นโยบำยส่วนลดในกำรช ำระหน้ีตำมเทศกำลหรือ
วนัส ำคญัต่ำง ๆ และกำรส่งเสริมกำรขำย (Promotion) 

- ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผูบ้ริหำร 

ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกดั ซ่ึงไดแ้ก่ คุณสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจและมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรธุรกิจเป็นอยำ่งดี ส่งผลให้บริษทัตอ้ง
อำศยัควำมรู้ท่ีเกิดจำกทกัษะและประสบกำรณ์อนัยำวนำนท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ดงันั้น หำกบริษทัสูญเสียบุคลำกรในส่วนงำนดงักล่ำวไป อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัอนัจะส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยได ้

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงผูบ้ริหำรดงักล่ำว และบุคลำกรอ่ืนท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะ
ดำ้นของบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงไดมี้แผนหรือก ำหนดให้ผูบ้ริษทัระดบัสูงสำมำรถท ำงำนแทนกนัไดโ้ดยเป็นไปตำมกำร
ควบคุมของระบบควบคุมภำยใน เช่น ภำระหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง กำรเก็บรักษำควำมลบัของขอ้มูล 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำน และอ ำนำจอนุมติัตำมโครงสร้ำงองคก์ร นอกจำกน้ี ผูบ้ริหำรระดบัสูงในธุรกิจ
ดงักล่ำวยงัมีกำรสลบัหนำ้ท่ีกำรท ำงำนเป็นคร้ังครำวเพ่ือลดควำมเส่ียงและแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำรท ำงำน และบริษทั
ยงัให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบักำรสร้ำงและกำรรักษำบุคลำกรของบริษทั เพ่ือป้องกนัและลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนดงักล่ำว 
โดยบริษทัไดก้ ำหนดแนวทำงเพ่ือพฒันำคุณภำพพนกังำนบริษทัดว้ยกำรส่งเขำ้อบรมในหลกัสูตรต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถให้แก่พนกังำนและลดกำรพ่ึงพิงพนกังำนบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพำะ ควบคู่ไปกบัส่งเสริมให้พนกังำน
รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัด้วยกำรดูแลและจดัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมให้แก่พนักงำนแต่ละระดับเพ่ือสร้ำงขวญัและ
ก ำลงัใจในกำรท ำงำน นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัท ำแผนและกระบวนกำรสรรหำ ผูสื้บทอดต ำแหน่งท่ีส ำคญั (Succession 
Plan) เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรสรรหำผูสื้บทอดต ำแหน่ง (Successor) โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผูส้รรหำ ก ำหนดแผนกำรสรรหำบุคคลเพ่ือสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร พร้อมทั้ งเสนอ
รำยช่ือผูท่ี้เหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำรพิจำรณำสืบทอดต ำแหน่งอยำ่งสม ่ำเสมอต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งเม่ือมี
ต ำแหน่งวำ่งลง ยกตวัอยำ่งเช่น เม่ือต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรวำ่งลง หรือผูอ้ยูใ่นต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ี
ได ้บริษทัก ำหนดใหผู้บ้ริหำรระดบัใกลเ้คียง หรือรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นผูรั้กษำกำรในต ำแหน่งจนกวำ่จะมีกำร
สรรหำและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก ำหนด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั
แต่งตั้ง และ/หรือต ำแหน่งท่ีส ำคญัภำยในบริษทัท่ีจะท ำใหบ้ริษทัสำมำรถด ำเนินงำนและขยำยธุรกิจไปไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน พร้อม
ทั้งก ำหนดคุณลกัษณะและควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นของต ำแหน่งส ำคญั โดยใชก้ลยุทธ์กำรสรรหำจำกพนักงำนภำยในของ
บริษทัก่อนเพ่ือสร้ำงควำมจงรักภกัดีและขวญัก ำลงัใจแก่พนกังำน ซ่ึงฝ่ำยบุคคลจะก ำหนดแนวทำงปฏิบติัในกำรสร้ำงผูสื้บ
ทอดต ำแหน่ง (Successor) ให้เป็นไปตำมแนวทำงท่ีบริษทัก ำหนดไวแ้ละจะมีกำรประเมินผลในแต่ละต ำแหน่งทุกปี 
นอกจำกน้ี บริษทัยงัเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีภำยในบริษทัอยำ่งต่อเน่ืองทุกปี อำทิเช่น กำรจดักิจกรรมสัมพนัธ์ร่วมกนั 
กำรจดัสมัมนำภำยในบริษทั ซ่ึงจำกแนวทำงท่ีบริษทัด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ืองดงักล่ำว ส่งผลใหท่ี้ผำ่นมำบริษทัไม่เคยประสบ
ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร 
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- ควำมเส่ียงจำกกำรถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องด ำเนินคดีอนัเกิดจำกกำรทวงถำมหน้ีท่ีไม่เป็นไปตำมพระรำชบญัญติักำร
ทวงถำมหน้ี พ.ศ. 2558 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีจะถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องด ำเนินคดีโดยลูกหน้ี ในกรณีท่ีพนักงำนของกลุ่มบริษทัมี
พฤติกรรมท่ีท ำผิดพระรำชบญัญติักำรทวงถำมหน้ี พ.ศ. 2558 ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรก ำกบักำรทวงถำมหน้ี 
เช่น แจง้ควำมเป็นหน้ีต่อบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ลูกหน้ี กำรส่งเอกสำรหรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีขอ้ควำม เคร่ืองหมำย สัญลกัษณ์ หรือช่ือ
บริษทัท่ีท ำให้เขำ้ใจไดว้่ำเป็นกำรทวงถำมหน้ีของลูกหน้ี กำรเจรจำกบัลูกหน้ีโดยท ำให้ลูกหน้ีเขำ้ใจผิดวำ่เป็นกำรดูหม่ิน 
ข่มขู่ หรือใชถ้อ้ยค ำรุนแรง และกำรทวงถำมหน้ีนอกเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด คือ นอกเหนือช่วงเวลำ วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึง 20.00 น. และวนัหยดุรำชกำรตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึง 18.00 น. 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้กำรบริหำรควำมเส่ียงโดยมีกำรจดัอบรมและทดสอบควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัพระรำชบญัญติั
กำรทวงถำมหน้ี พ.ศ. 2558 ก่อนปฏิบติังำนและจดัให้มีกำรอบรมอยำ่งสม ่ำเสมอ และไดมี้กำรก ำหนดบทลงโทษแก่พนกังำนเพื่อ
ป้องกนักำรฝ่ำฝืนและกระท ำควำมผิดดงักล่ำวอยำ่งชดัเจน รวมไปถึงมีระบบกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของพนักงำน
ติดตำมทวงถำมหน้ีและส ำรวจควำมพึงพอใจของผูถู้กติดตำมและทวงถำมหน้ี นอกจำกน้ี ยงัมีระบบป้องกนักำรติดตำมหน้ี
นอกเวลำ อำทิเช่น ระบบโทรศพัทข์องพนกังำนติดตำมและทวงถำมหน้ีจะไม่สำมำรถใชง้ำนนอกเวลำท ำกำรได ้เป็นตน้ 

- ควำมเส่ียงในกำรจดัหำแหล่งเงินลงทุนท่ีใชใ้นกำรประมูลหรือซ้ือหน้ี   

ถึงแมว้ำ่กำรประมูลซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพจะเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง แต่กำรลงทุนหรือซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ
จะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ ำนวนมำกเพ่ือประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ซ่ึงบริษทัจะตอ้งมีควำมพร้อมในดำ้นของแหล่ง
เงินทุนเน่ืองจำกหำกบริษทัชนะกำรประมูลบริษทัจะตอ้งจ่ำยเงินเต็มจ ำนวนให้กบัผูข้ำยในวนัท่ีรับโอนกองสินทรัพยด์อ้ย
คุณภำพทนัที ซ่ึงส่วนใหญ่จะตอ้งมีกำรช ำระเงินภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีชนะกำรประมูล ดงันั้น ก่อนกำรประมูลบริษทั
จะตอ้งแน่ใจวำ่ หำกบริษทัชนะกำรประมูลบริษทัตอ้งมีแหล่งเงินทุนเพียงพอส ำหรับกำรจ่ำยช ำระ  

ปัจจุบนั (ณ 31 ธนัวำคม 2563) บริษทัไดรั้บอนุมติัจำกกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ให้สำมำรถระดมทุน
โดยกำรออกหุน้กู ้และ/หรือตัว๋เงินจ่ำยจ ำนวนไม่เกิน 2,500 ลำ้นบำท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดอ้อกไปแลว้
จ ำนวน 1,400 ลำ้นบำท ยงัมีวงเงินคงเหลืออีกประมำณ 1,100 ลำ้นบำท ประกอบกบับริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำกบัสถำบนักำรเงิน
หรือธนำคำรเพ่ือขอกูเ้พ่ิมเติม ดงันั้นบริษทัเช่ือวำ่ควำมเส่ียงในกำรจดัหำแหล่งเงินทุนเพ่ือใชใ้นกำรประมูลหน้ีจึงอยู่ในระดบัต ่ำ 
ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยกำรกูเ้งินเพ่ือด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไวท่ี้ไม่เกิน 1.7 เท่ำของเงินกูท่ี้มีดอกเบ้ีย  

- ควำมเส่ียงจำกกำรไม่มีกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพออกสู่ตลำด 

บริษทัมีควำมเส่ียงหำกสถำบนักำรเงินหรือสถำบนักำรเงินอ่ืนไม่มีกำรประมูลขำยกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพออกสู่
ตลำด เน่ืองจำกสถำบันกำรเงินไม่มีสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้หรือกองสินทรัพยด์้อยคุณภำพหรือมีน้อยจนสำมำรถ
บริหำรจดักำรเองได ้หรือสถำบนักำรเงินมีกำรตั้งบริษทัในเครือมำบริหำรจดักำรเอง เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจมีผลโดยตรง
ต่อกำรเกิดสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ดงันั้น หำกเศรษฐกิจไม่ดีสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพก็จะเกิดข้ึนตำมมำหรือเพ่ิมข้ึนโดยปริยำย 
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัเช่ือว่ำหำกปริมำณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้หรือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพยงัมีอยู่จ  ำนวนมำก 
สถำบนักำรเงินหรือบริษทัในเครือของสถำบนักำรเงินจะไม่สำมำรถติดตำมและทวงถำมหน้ีไดอ้ยำ่งทัว่ถึง ประกอบกบักำร
ติดตำมหน้ีอำจตอ้งใช้บุคลำกร จ ำนวนมำก และอำจมีตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรติดตำมท่ีสูง ซ่ึงอำจไม่คุม้ค่ำกบักำรลงทุนหรือ
ติดตำมเอง ดงันั้น บริษทัจึงเช่ือวำ่ควำมเส่ียงจำกกำรไม่มีสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพออกสู่ตลำดนั้นอยูใ่นระดบัต ่ำ 
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- ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงและเพ่ิมข้ึนของกฎหมำย กฎระเบียบและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้
และท่ีก ำลงัจะเกิดข้ึนใหม่ 

ดว้ยธุรกิจของบริษทัตอ้งด ำเนินกำรภำยใตข้อ้กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคโดยตรง ทั้งน้ี 
ผลกระทบต่อธุรกิจจำกกำรเปล่ียนแปลงในดำ้นกำรปรับตวั กำรเรียนรู้ และกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนของกฎเกณฑ์
ใหม่อำจส่งผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของบริษทัไม่เป็นไปตำมแผนงำนท่ีไดว้ำงไว ้อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดมี้ควำมยืดหยุน่ใน
กำรบริหำรจดักำรเพ่ือรองรับกำรปรับเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต และยงัด ำรงดว้ยกำรควบคุมภำยในท่ีดี 

- ควำมเส่ียงจำกภยัพิบติัต่ำง ๆ โรคระบำด ไดแ้ก่ กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 เกิดกำรระบำดข้ึนตั้งแต่เดือน
มกรำคม 2563 และนโยบำยหรือประเด็นปัญหำทำงกำรเมืองท่ีอำจส่งผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ และผล
ประกอบกำรของบริษทั 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับมือกบัภยัพิบติัต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดข้ึน โดยมีกำรจดัท ำ
แผนควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (Business Continuity Planning: BCP) เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดข้ึน เช่น กำร
จดัเตรียมสถำนท่ีท ำงำนส ำรอง (Second Site) กำรวำงแผนและกำรทดสอบให้พนกังำนท ำงำนท่ีบำ้น (Work at Home) รวมถึง
มำตรกำรป้องกนัยกตวัอยำ่ง เช่น มำตรกำรกำรคดักรองผูป่้วย มำตรกำรหรือขั้นตอนในกำรปฏิบติังำนหำกเกิดเหตุกำรณ์ข้ึน
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบรรเทำผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนและเพ่ือใหธุ้รกิจสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งมีระบบและไม่หยดุชะงกั 

- ควำมเส่ียงจำกตน้ทุนกำรประมูลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจำกจ ำนวนคู่แข่งท่ีเพ่ิมมำกข้ึนในอุตสำหกรรม 

ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสำมำรถบริหำรจดักำรกำรด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพจะส่งผลให้ธุรกิจลงทุนและ
บริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพเป็นธุรกิจท่ีมีก ำไรขั้นตน้และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดบัท่ีค่อนขำ้งสูง ทั้งน้ี ปัจจยั
ดงักล่ำวส่งผลให้คู่คำ้ท่ีมีควำมสนใจและไดศึ้กษำขอ้มูลเชิงลึกของธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพมีควำม
ประสงค์ท่ีจะเขำ้มำประกอบธุรกิจแข่งขนักบับริษทั นอกจำกน้ี ปริมำณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยไดข้องสถำบนักำรเงินใน
ระบบเศรษฐกิจยงัมีจ ำนวนอยู่ในระดับท่ีค่อนขำ้งสูงในขณะท่ีผูป้ระกอบกำรท่ีมีควำมช ำนำญและมีศักยภำพในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองยงัมีจ ำนวนนอ้ยรำย ดงันั้น บริษทัมีโอกำสท่ีจะตอ้งประมูลหน้ีดอ้ยคุณภำพแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีจ ำนวน
เพ่ิมมำกข้ึน ส่งผลใหต้น้ทุนกำรประมูลหน้ีดอ้ยคุณภำพทั้งประเภทท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิม
สูงข้ึนในอนำคต โดยในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถบริหำรตน้ทุนกำรด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพจะส่งผลให้บริษทัมี
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรลดลงจำกเดิม  

ในปี 2563 บริษทับริหำรสินทรัพยมี์จ ำนวนเพ่ิมข้ึนเป็น 69 บริษทั ซ่ึงอำจส่งผลต่อกำรเพ่ิมคู่แข่งขนัในธุรกิจบริหำร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ แต่อยำ่งไรก็ตำมบริหำรสินทรัพยส่์วนใหญ่นั้นเป็นนิติบุคคลท่ีมีสถำนะไม่ท ำกำร (Inactive) โดยหำก
ไม่รวมบริษทัประเภทดงักล่ำว บริษทับริหำรสินทรัพยใ์นเครือของธนำคำรพำณิชย ์และบริษทับริหำรสินทรัพยท่ี์มีสถำนะ
เป็นรัฐวิสำหกิจ (ไดแ้ก่ บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) (“BAM”) และบริษทับริหำรสินทรัพย ์
สุขุมวิท จ ำกดั (“SAM”)) จะเหลือบริษทัท่ีมีแนวโนม้เป็นคู่แข่งกบั Chayo AMC เพียง 7 - 10 แห่งเท่ำนั้น โดยคู่แข่งท่ีมี
ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษทัมำกท่ีสุดท่ีเป็นบริษทัเอกชนไดแ้ก่ บริษทับริหำรสินทรัพย ์เจ จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) (“JMT”) บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์
จ ำกดั (มหำชน) (“BAM”) และบริษทัท่ีถือหุ้นโดยรัฐบำลเช่น SAM ท่ีแตกต่ำงจำก Chayo AMC ค่อนขำ้งมำกในแง่ของ
เงินทุนเพรำะเป็นบริษทับริหำรสินทรัพยข์องรัฐบำล แต่อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกสภำวะเศรษฐกิจในปี 2563 นั้นไม่ค่อยดีนกั
ประกอบกบักำรประกำศใชม้ำตรฐำนกำรบญัชีใหม่หรือ TFRS 9 และกำรเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ซ่ึงเป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คำดคิด ท ำให้ปริมำณหน้ีเสียท่ีสถำบนักำรเงินขำยออกมำในปี 2563 นั้นมี
จ ำนวนมำกจึงไม่ส่งผลดำ้นรำคำขำยหน้ีดอ้ยคุณภำพเท่ำไหร่นกั (โดยเฉพำะหน้ีท่ีมีหลกัประกนั) 
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ประกอบกบัสถำบนักำรเงินมกัจะไม่นิยมขำยกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพหรือลูกหน้ีให้กบัสถำบนักำรเงินท่ีเป็นคู่แข่ง 
ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทับริหำรสินทรัพยใ์หม่ท่ีคำดวำ่อำจเป็นคู่แข่งของ Chayo AMC บริษทันั้นมีขอ้ไดเ้ปรียบในแง่
ของควำมพร้อมของบุคลำกร ระบบฐำนขอ้มูลและกำรท ำงำนท่ีมีมำตรฐำน รวมไปถึงมีประสบกำรณ์ ผลงำน และช่ือเสียง
ในกำรท ำธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนักวำ่ 20 ปี ส่งผลให้บริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ี หำกพิจำรณำถึงโอกำสในกำรแข่งขนั คู่แข่งท่ีตอ้งกำรเขำ้มำประกอบธุรกิจประเภทน้ีจ ำเป็นตอ้ง
ใชเ้งินลงทุนระดบัท่ีค่อนขำ้งสูงในระยะเร่ิมตน้เพ่ือประมูลกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ และลงทุนในระบบงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจำกน้ี กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ ตอ้งอำศัยผูบ้ริหำรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำธุรกิจท่ี
ค่อนขำ้งสูง จึงส่งผลใหบ้ริษทัมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและสำมำรถแข่งขนัได ้ 

3.1.2 ธุรกจิให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้ 

- ควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีอนัเกิดจำกกำรทวงถำมหน้ีท่ีไม่เป็นไปตำมพระรำชบญัญติักำรทวงถำมหน้ี 
พ.ศ. 2558 

บริษทัมีควำมเส่ียงท่ีจะถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องด ำเนินคดีโดยลูกหน้ี และ/หรือผูว้ำ่จำ้ง ในกรณีท่ีพนกังำนของบริษทั
ท ำผิดพระรำชบญัญติักำรทวงถำมหน้ี พ.ศ. 2558 ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรก ำกบักำรทวงถำมหน้ี เช่น แจง้
ควำมเป็นหน้ีต่อบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ลูกหน้ี กำรส่งเอกสำรหรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีขอ้ควำม เคร่ืองหมำย สัญลกัษณ์ หรือช่ือบริษทัท่ีท ำ
ใหเ้ขำ้ใจไดว้ำ่เป็นกำรทวงถำมหน้ีของลูกหน้ี กำรเจรจำกบัลูกหน้ีโดยท ำให้ลูกหน้ีเขำ้ใจผิดวำ่เป็นกำรดูหม่ิน ข่มขู่ หรือใช้
ถอ้ยค ำรุนแรง และกำรทวงถำมหน้ีนอกเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด คือ นอกเหนือช่วงเวลำวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.00 
ถึง 20.00 น. และวนัหยดุรำชกำรตั้งแต่เวลำ 08.00 ถึง 18.00 น. 

บริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยกำรจัดอบรมพนักงำน หัวหน้ำงำน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงก ำหนดให้พนักงำนและ
หวัหนำ้งำนตอ้งผำ่นกำรทดสอบควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัพระรำชบญัญติักำรทวงถำมหน้ี พ.ศ. 2558 อยำ่งสม ่ำเสมอและ
ไดก้ ำหนดบทลงโทษแก่พนกังำนผูท้  ำผิดซ่ึงรวมถึงหัวหนำ้งำนอยำ่งเด็ดขำดและชดัเจน เพ่ือป้องกนักำรฝ่ำฝืนและกระท ำ
ควำมผิดดงักล่ำว ซ่ึงรวมถึงมีระบบกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของพนกังำนติดตำมและทวงถำมหน้ี กำรบนัทึกเทปกำร
เจรจำติดตำมและทวงถำม และกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูถู้กติดตำมและทวงถำมหน้ี นอกจำกน้ี ยงัมีระบบป้องกนักำร
ติดตำมหน้ีนอกเวลำ อำทิเช่น ระบบโทรศพัทข์องพนกังำนติดตำมและทวงถำมหน้ีจะไม่สำมำรถใชง้ำนนอกเวลำท ำกำรได ้

- ควำมเส่ียงในกำรจดัเก็บหน้ีท่ีอำจไม่ไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีผูว้ำ่จำ้งก ำหนด 

ธุรกิจใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี เป็นธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจำกปัจจยัภำยนอกท่ีบริษทัไม่สำมำรถ
ควบคุมไดแ้ละข้ึนอยูก่บัสภำวะเศรษฐกิจ จึงส่งผลใหบ้ริษทัมีควำมเส่ียงท่ีจะไม่สำมำรถจดัเก็บหน้ีไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด
ไวโ้ดยหำกบริษทัไม่สำมำรถจดัเก็บหน้ีไดต้ำมเป้ำหมำยเป็นเวลำนำน บริษทัอำจมีควำมเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บมอบหมำยงำนใน
อนำคตจำกผูว้ำ่จำ้งได ้

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัมีประสบกำรณ์ในธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีกว่ำ 20 ปี โดยบริษทั
ด ำเนินงำนอยำ่งมืออำชีพ มีมำตรฐำน ท ำตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด และสำมำรถรักษำช่ือเสียงของผูว้ำ่จำ้งไดเ้ป็นอยำ่งดี 
ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัสำมำรถจดัเก็บหน้ีไดต้ำมเป้ำหมำยหรืออยูใ่นระดบัท่ีผูว้ำ่จำ้งพึงพอใจ ส่งผลให้บริษทัไดรั้บมอบหมำย
งำนจำกผูว้ำ่จำ้งอยำ่งต่อเน่ือง (ประกอบกบัผูว้ำ่จำ้งไม่ตอ้งกำรลงทุนเพ่ิม หรือขยำยงำนในหน่วยงำนติดตำมทวงถำมหน้ีของ
ตนเอง) นอกจำกน้ี บริษทัไดก้ ำหนดให้มีกำรติดตำมแผนกำรจดัเก็บและจดัท ำรำยงำน โดยระบุสำเหตุและแนวทำงกำร
แกไ้ขในกรณีท่ีพนกังำนไม่สำมำรถติดตำมและทวงถำมหน้ีไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด เพ่ือปรับปรุงและหำแนวทำงในกำร
แกไ้ขและพฒันำธุรกิจของบริษทัต่อไป  
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- ควำมเส่ียงในกำรขำดแคลนบุคลำกร 

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์แรงงำนในปัจจุบนัมีกำรแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกบัมีผูป้ระกอบกำรไดห้ันมำท ำธุรกิจ
ใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีมำกข้ึน ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีจะมีบุคลำกรไม่เพียงพอต่อปริมำณ
งำนติดตำมและทวงถำมหน้ีท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูว้ำ่จำ้ง จำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถจดัหำพนกังำนติดตำมและทวง
ถำมหน้ีใหม่ และไม่สำมำรถรักษำบุคลำกรเดิมไวไ้ด ้ซ่ึงอำจมีผลให้กลุ่มบริษทัสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจในกำรสร้ำงรำยได้
จำกกำรติดตำมและทวงถำมหน้ี 

ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมีแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร และกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกบั
องค์กรในยุคท่ีมีสภำวะกำรแข่งขนัสูง โดยมีกำรก ำหนดผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสม มีกำรจดักำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้ใหพ้นกังำน และมีกิจกรรมพนกังำนสมัพนัธ์เพ่ิมมำกข้ึน เพ่ือรักษำควำมสมัพนัธ์ท่ีดีระหวำ่งองคก์รและพนกังำนของ
กลุ่มบริษทั รวมทั้งดึงดูดบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพใหอ้ยูก่บัองคก์รอยำ่งต่อเน่ือง 

- ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรม 

ธุรกิจใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่สูงมำกจนเกินไป และมีโครงสร้ำงกำร
ด ำเนินธุรกิจท่ีไม่ซบัซอ้นจึงมีควำมเส่ียงท่ีผูป้ระกอบกำรรำยใหม่จะเขำ้มำแข่งขนัในอุตสำหกรรมไดง่้ำย และอำจส่งผลให้
เกิดสภำวะกำรแข่งขนัท่ีสูงทั้งในแง่ของกำรแยง่งำนและกำรแข่งขนัดำ้นรำคำหรือค่ำบริกำร โดยบริษทัอำจมีควำมเส่ียงต่อ
ควำมสำมำรถในกำรหำรำยไดแ้ละท ำก ำไรของบริษทัในอนำคต 

ดงันั้น บริษทัจึงให้ควำมส ำคญักบัผลงำน คุณภำพ และมำตรฐำนในกำรให้บริกำรซ่ึงรวมถึงกำรปฏิบติัหรือท ำตำม
กฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด เพ่ือรักษำภำพลกัษณ์ของผูว้ำ่จำ้ง โดยบริษทัเช่ือวำ่หำกบริษทัท ำงำนอยำ่งมีมำตรฐำนและมีคุณภำพ
แลว้ควำมเส่ียงท่ีบริษทัจะไม่ไดรั้บงำนจำกผูว้ำ่จำ้งน่ำจะอยูใ่นระดบัต ่ำ 

- ควำมเส่ียงจำกกำรถูกยกเลิกสญัญำจำกกำรพ่ึงพิงผูว้ำ่จำ้งรำยใหญ่และกำรพ่ึงพิงกลุ่มลูกคำ้หลกันอ้ยรำย 

บริษทัเป็นผูใ้ห้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีแก่ผูว้่ำจ้ำงจ ำนวนน้อยรำย ซ่ึงได้แก่ สถำบันกำรเงิน 
(ธนำคำรพำณิชยช์ั้นน ำ) และกลุ่มบริษทัทัว่ไป (บริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร) โดยอำยขุองสัญญำ
กำรให้บริกำรมีระยะเวลำตำมขอ้ตกลงของผูว้่ำจำ้ง และมีกำรต่ออำยุสัญญำเป็นครำว ๆ ไป ในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรติดตำมและทวงถำมหน้ีตำมขอ้ตกลงของผูว้ำ่จำ้งได ้บริษทัอำจมีควำมเส่ียงท่ีจะถูกเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือบอก
เลิกสญัญำ รวมทั้งกำรไม่ต่อสญัญำจำกผูว้ำ่จำ้ง 

อยำ่งไรก็ตำม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บริษทัไดแ้สดงผลงำนใหผู้ว้ำ่จำ้งไดเ้ห็นถึงควำมสำมำรถและมำตรฐำนในกำร
ท ำงำน ดงันั้น บริษทัจึงได้รับควำมไวว้ำงใจจำกผูว้่ำจำ้งเสมอมำอีกทั้งบริษทัไดพ้ยำยำมขยำยฐำนผูว้่ำจำ้งไปยงัสถำบัน
กำรเงินอ่ืน ๆ และธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นกำรลดควำมเส่ียงของกำรกระจุกตวัของกลุ่มธุรกิจ อำทิเช่น กำรขยำยกำรขอบเขต
ใหบ้ริกำรไปสู่ธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ เพ่ือเป็นกำรหำรำยไดเ้พ่ิมอีกทำงหน่ึงดว้ย 

- ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผูบ้ริหำรระดบัสูงและบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น 

จำกประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยบริหำรระดบัสูงของบริษทัซ่ึงไดแ้ก่ คุณสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ โดยปัจจุบนั
ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และคุณพิมพ ์ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยสนบัสนุน
บริหำร ท่ีมีประสบกำรณ์ท ำงำนอยูใ่นธุรกิจน้ีมำยำวนำนกวำ่ 20 ปี ส่งผลให้บุคคลทั้งสองมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในธุรกิจเป็น
อยำ่งดี ซ่ึงบริษทัตอ้งอำศยัควำมรู้ท่ีเกิดจำกทกัษะและประสบกำรณ์อนัยำวนำนของบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญใน
กำรติดตำมและทวงถำมหน้ี ดังนั้ น หำกบริษัทต้องสูญเสียบุคลำกรในส่วนงำนดังกล่ำวไป อำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของบริษทัอนัจะส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยได ้
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อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงผูบ้ริหำรทั้ง 2 รำยดงักล่ำวขำ้งตน้ และบุคลำกรอ่ืนท่ีมีควำม
ช ำนำญเฉพำะดำ้นของบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงได้มีแผนหรือก ำหนดให้ผูบ้ริษทัระดบัสูงสำมำรถท ำงำนแทนกนัไดโ้ดย
เป็นไปตำมกำรควบคุมของระบบควบคุมภำยใน เช่น ภำระหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง กำรเก็บรักษำควำมลบั
ของขอ้มูล ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำน และอ ำนำจอนุมติัตำมโครงสร้ำงองคก์ร นอกจำกน้ี ผูบ้ริหำรระดบัสูง
ในธุรกิจดงักล่ำวยงัมีกำรสลบัหนำ้ท่ีกำรท ำงำนเป็นคร้ังครำวเพ่ือลดควำมเส่ียงและแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำรท ำงำน อีก
ทั้งบริษทัยงัให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบักำรพฒันำ กำรสร้ำงและกำรรักษำบุคลำกรของบริษทัเพ่ือป้องกนั และลดควำมเส่ียงท่ี
อำจเกิดข้ึนดงักล่ำว โดยบริษทัไดก้ ำหนดแนวทำงเพ่ือพฒันำคุณภำพพนกังำนบริษทัดว้ยกำรส่งเขำ้อบรมในหลกัสูตรต่ำง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนและลดกำรพ่ึงพิงพนักงำนบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพำะควบคู่ไปกับ
ส่งเสริมใหพ้นกังำนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัดว้ยกำรดูแลและจดัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมให้แก่พนกังำนแต่ละระดบัเพ่ือ
สร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัท ำแผนและกระบวนกำรสรรหำผูสื้บทอดต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
(Succession Plan) เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรสรรหำผูสื้บทอดต ำแหน่ง (Successor) โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูส้รรหำ ก ำหนดแผนกำรสรรหำบุคคลเพ่ือสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร พร้อมทั้ง
เสนอรำยช่ือผูท่ี้เหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำรพิจำรณำสืบทอดต ำแหน่งอยำ่งสม ่ำเสมอต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้ง
เม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง ยกตวัอยำ่งเช่น เม่ือต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรวำ่งลง หรือผูอ้ยูใ่นต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติั
หนำ้ท่ีได ้บริษทัก ำหนดใหผู้บ้ริหำรระดบัใกลเ้คียง หรือรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นผูรั้กษำกำรในต ำแหน่งจนกวำ่จะ
มีกำรสรรหำและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก ำหนด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ
อนุมติัแต่งตั้ง และ/หรือต ำแหน่งท่ีส ำคญัภำยในบริษทัท่ีจะท ำให้บริษทัสำมำรถด ำเนินงำนและขยำยธุรกิจไปไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน 
พร้อมทั้งก ำหนดคุณลกัษณะและควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นของต ำแหน่งส ำคญั โดยใชก้ลยทุธ์กำรสรรหำจำกพนกังำนภำยใน
ของบริษทัก่อนเพ่ือสร้ำงควำมจงรักภกัดีและขวญัก ำลงัใจแก่พนกังำน ซ่ึงฝ่ำยบุคคลจะก ำหนดแนวทำงปฏิบติัในกำรสร้ำงผู ้
สืบทอดต ำแหน่ง (Successor) ให้เป็นไปตำมแนวทำงท่ีบริษทัก ำหนดไวแ้ละจะมีกำรประเมินผลในแต่ละต ำแหน่งทุกปี  
นอกจำกน้ี บริษทัยงัเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีภำยในบริษทัอยำ่งต่อเน่ืองทุกปี อำทิ กำรจดักิจกรรมสัมพนัธ์ร่วมกนั กำร
จดัสัมมนำภำยในบริษทั ซ่ึงจำกแนวทำงท่ีบริษทัด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองดงักล่ำว ส่งผลให้ท่ีผ่ำนมำบริษทัไม่เคยประสบ
ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร 

- ควำมเส่ียงในกำรร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีส ำคญั 

ในกำรใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี ผูว้ำ่จำ้งจะจดัส่งขอ้มูลหรือเอกสำรต่ำง ๆ ใหแ้ก่บริษทัเพ่ือท ำงำน
ตำมท่ีไดต้กลงไว ้โดยผูว้ำ่จำ้งถือวำ่ขอ้มูลหรือเอกสำรท่ีผูว้ำ่จำ้งมอบให้เป็นควำมลบัของผูว้ำ่จำ้ง บริษทัไม่สำมำรถเปิดเผย
ขอ้มูล ท ำซ ้ ำ หรือคดัลอกขอ้มูลไม่วำ่ส่วนหน่ึงส่วนใดโดยไม่ไดรั้บควำมยินยอมจำกผูว้่ำจำ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร รวมถึง
กำรดูแลควบคุมไม่ใหพ้นกังำนของบริษทัเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด ดงันั้น บริษทัจึงมีควำมเส่ียงในกำรท่ี
ขอ้มูลอำจมีกำรร่ัวไหลออกไปจำกกำรท่ีพนักงำนไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงบริษทัอำจจะถูก
ฟ้องร้องและเรียกค่ำเสียหำยหำกเกิดกรณีดงักล่ำวข้ึน รวมถึงอำจสูญเสียควำมไวว้ำงใจจำกผูว้ำ่จำ้ง และอำจมีผลให้ไม่ไดรั้บ
กำรวำ่จำ้งในอนำคตได ้

บริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยกำรน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรขอ้มูล เพ่ือป้องกนัหรือลด
ควำมเส่ียง โดยก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลของลูกหน้ีแต่ละรำย ซ่ึงพนกังำนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่มีสิทธิหรือสำมำรถท ำ
กำรบนัทึกขอ้มูลออกไปขำ้งนอกได ้อีกทั้งบริษทัยงัไม่อนุญำตให้พนกังำนน ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขำ้มำยงัโต๊ะท ำงำน 
รวมถึงบริษทัได้จัดให้มีกำรสอบทำนบันทึกกำรเขำ้ใช้งำนในระบบและมีกำรส ำรองขอ้มูลของลูกหน้ีอย่ำงสม ่ำเสมอ 
นอกจำกน้ี บริษทัไดก้ ำหนดบทลงโทษแก่พนกังำนหรือผูท่ี้ท ำกำรฝ่ำฝืนและละเมิดกฎระเบียบอยำ่งเด็ดขำดและชดัเจน 
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3.1.3 ธุรกจิศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 

- ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรม 

เน่ืองจำกธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ของบริษทั เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนท่ีไม่สูงนัก ประกอบกบัโครงสร้ำงกำร
ด ำเนินกำรไม่ซับซ้อน ส่งผลให้มีควำมเส่ียงท่ีคู่แข่งรำยใหม่จะเขำ้มำในอุตสำหกรรมท่ีสูง ซ่ึงอำจน ำไปสู่กำรแข่งขนั
ทำงดำ้นรำคำเพ่ือกำรแยง่ชิงส่วนแบ่งกำรตลำดหรือลูกคำ้ในอุตสำหกรรมเกิดข้ึน อยำ่งไรก็ตำม กำรให้บริกำรขอ้มูลลูกคำ้
ผ่ำนทำงโทรศพัท์ในธุรกิจประเภทน้ีตอ้งใชค้วำมน่ำเช่ือถือจำกลูกคำ้ในระดบัท่ีค่อนขำ้งสูง เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งเป็นผู ้
ใหบ้ริกำรแทนบริษทัลูกคำ้ ดงันั้น หำกเกิดขอ้ผิดพลำดในกำรบริกำร ช่ือเสียงของลูกคำ้จะไดรั้บผลกระทบโดยตรง ดว้ยเหตุ
น้ีลูกคำ้ท่ีมีช่ือเสียงหรือลูกคำ้ท่ีมีขนำดใหญ่จะมีเกณฑก์ำรคดัสรรผูใ้หบ้ริกำรท่ีเขม้งวด ทั้งน้ี จำกกำรท่ีบริษทัไดด้ ำเนินธุรกิจ
เจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ีให้กบัลูกคำ้เป็นเวลำนำนและมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี และไม่มีประวติัในกำรท ำให้
ช่ือเสียงของลูกคำ้เสียหำย ส่งผลให้บริษทัมีควำมเส่ียงในกำรสูญเสียลูกคำ้จำกกำรเพ่ิมข้ึนของผูป้ระกอบกำรหรือคู่แข่งขนั
ในอุตสำหกรรมศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้อยูใ่นระดบัท่ีค่อนขำ้งต ่ำ 

- ควำมเส่ียงจำกกำรถูกยกเลิกสญัญำจำกกำรพ่ึงพิงผูว้ำ่จำ้งรำยใหญ่และกำรพ่ึงพิงกลุ่มลูกคำ้หลกันอ้ยรำย 

โดยทัว่ไปอำยขุองสญัญำกำรใหบ้ริกำรของธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้จะมีระยะเวลำตำมขอ้ตกลงของผูว้ำ่จำ้ง และ
มีกำรต่ออำยุสัญญำเป็นครำว ๆ ไป หำกเกิดกรณีท่ีผูว้่ำจำ้งตดัสินใจยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญำจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รำยไดข้องส่วนงำนดงักล่ำวในทนัที 

แตอ่ยำ่งไรก็ตำมในปี 2563 นั้น บริษทัไม่มีรำยไดใ้นส่วนของศูนยบ์ริกำรขอ้มูลโดยพนกังำนของศูนยบ์ริกำรขอ้มูลได้
ถูกโยกยำ้ยไปท ำงำนรับจำ้งตำมหน้ีใหก้บับริษทัในเครือดว้ย  ทั้งน้ีในปัจจุบนับริษทัมีอยูร่ะหวำ่งกำรหำลูกคำ้รำยใหม่ ทั้งใน
อุตสำหกรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร และอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ รวมถึงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยด์ว้ย เพื่อเป็น
กำรหำรำยไดเ้พ่ิมใหก้บับริษทัอีกทำงหน่ึง ทั้งน้ี รำยไดใ้นส่วนของศูนยบ์ริกำรขอ้มูลนั้นคิดเป็นประมำณ 1 - 2% ของรำยได้
รวมของบริษทัเท่ำนั้น (หำกมี)  

3.1.4 ธุรกจิปล่อยสินเช่ือ 

- ควำมเส่ียงจำกกำรปล่อยสินเช่ือ 

ในกำรปล่อยสินเช่ือขั้นตอนท่ีส ำคญัท่ีสุด คือกำรพิจำรณำเครดิตของลูกคำ้ หำกมีกำรประเมิน หรือใชร้ะบบพิจำรณำ
เครดิตลูกคำ้ท่ีไม่รัดกุม จะส่งผลให้บริษทัอนุมติั และปล่อยสินเช่ืออย่ำงไม่เหมำะสม ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมเส่ียงท่ีจะ
กลำยเป็นหน้ีดอ้ยคุณภำพหรือ NPL ได ้ 

ปัจจยัลดควำมเส่ียง บริษทัมีวธีิกำรคดักรองลูกคำ้ดว้ยกำรพิจำรณำเกณฑต์่ำงๆ ดงัน้ี 
1. เกณฑร์ำยได ้
2. เกณฑร์ำยไดสุ้ทธิ 
3. เกณฑอ์ำยทุ ำงำนขั้นต ่ำ 
4. วงเงินหน้ีรวมจำกสถำบนักำรเงินแหล่งอ่ืนท่ีไดมี้กำรปล่อยสินเช่ือดว้ยภำยใตใ้บอนุญำตเดียวกนัไม่เกินตำม

ขอ้ก ำหนดในใบอนุญำต 
และไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนและระบบกำรปล่อยสินเช่ือและติดตำมหน้ีสินเช่ือ ท่ีประกอบดว้ยบุคลำกำรท่ีมีประสบกำรณ์ 

และมีควำมเช่ียวชำญท่ีมำช่วยดูแลและรับผิดชอบเร่ืองกำรพิจำรณำสินเช่ือโดยเฉพำะเพ่ือลดควำมเส่ียงดงักล่ำว 
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- ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรม 

ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลมีกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสูงในอุตสำหกรรมทั้งจำก Bank และ Non-bank และแต่ละผูป้ระกอบกำร
ไดใ้หโ้ปรโมชัน่ส่วนลดกบัลูกคำ้อยำ่งมำก ซ่ึงอำจท ำใหบ้ริษทัมีผลตอบแทนนอ้ยเม่ือเทียบกบัธุรกิจอ่ืน อยำ่งไรก็ตำมบริษทั
ได้มีวิธีกำรจดักำร คือ ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน โดยท ำกำรตลำดให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือลดกำรแข่งขนัจำก
ผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืน และสร้ำงกระบวนกำรติดตำมทวงถำมหน้ีใหมี้ประสิทธิภำพเพ่ือควบคุมปริมำณ NPL ซ่ึงกลไกดงักล่ำว 
ส่งผลใหบ้ริษทัเช่ือวำ่บริษทัมีควำมสำมำรถท ำก ำไรใกลเ้คียงกบัธุรกิจท่ีด ำเนินอยูใ่นปัจจุบนั 

3.1.5 ธุรกจิการขายสินค้าผ่าน Call Center 

- ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรม 

ในปัจจุบันกำรขำยสินคำ้ประเภทเสริมควำมงำม อำหำรเสริม และเคร่ืองส ำอำง มีจ ำนวนมำกในตลำดทั้ งท่ีเป็น
ประเภทกำรขำยแบบออนไลน์ และขำยตรง ดงันั้นจ ำนวนคู่แข่งขนัในตลำดมีจ ำนวนมำก ดงันั้นในควำมเส่ียงน้ี ทำงบริษทั
เลง็เห็นและลดควำมเส่ียงดว้ยกำรน ำผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ียอดนิยมในช่องทีวีเพ่ือท ำให้สินคำ้ท่ีขำยมีควำมโดดเด่น รวมถึงกำร
ไดเ้ป็นหุ้นส่วนทำงธุรกิจกบัเจำ้ของผลิตภณัฑ์จะช่วยส่งเสริมให้กำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ มีอย่ำงต่อเน่ือง และใชค้วำม
เช่ียวชำญในดำ้นผลิตภณัฑส์ร้ำงจุดเด่นไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
 

3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารระดบัสูงและบุคลากรทีม่คีวามช านาญเฉพาะด้าน 

ฝ่ำยบริหำรระดบัสูงของบริษทั เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ และมีควำมเขำ้ใจในธุรกิจเป็นอย่ำงดี ซ่ึงบริษทัตอ้ง
อำศยัควำมรู้ท่ีเกิดจำกทกัษะและประสบกำรณ์อนัยำวนำนของบุคคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในกำรลงทุนและบริหำร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ กำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี และกำรใหบ้ริกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ ดงันั้น หำกบริษทั
ตอ้งสูญเสียบุคลำกรในส่วนงำนดงักล่ำวไป อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของบริษทัอนัจะส่งผลให้
กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยได ้

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงผูบ้ริหำรระดบัสูงและบุคลำกรอ่ืนท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะ
ดำ้นของบริษทั ดังนั้น บริษทัจึงมีแผนหรือก ำหนดให้ผูบ้ริหำรระดบัสูงสำมำรถท ำงำนแทนกันได้โดยเป็นไปตำมกำร
ควบคุมของระบบควบคุมภำยใน เช่น ภำระหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง กำรเก็บรักษำควำมลบัของขอ้มูล 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำน และอ ำนำจอนุมติัตำมโครงสร้ำงองคก์ร นอกจำกน้ี ผูบ้ริหำรระดบัสูงในธุรกิจ
ดงักล่ำวยงัมีกำรสลบัหนำ้ท่ีกำรท ำงำนเป็นคร้ังครำวเพ่ือลดควำมเส่ียงและแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำรท ำงำน อีกทั้งบริษทั
ยงัใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรพฒันำ กำรสร้ำงและกำรรักษำบุคลำกรของบริษทัเพ่ือป้องกนัและลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน
ดงักล่ำว โดยบริษทัไดก้ ำหนดแนวทำงเพ่ือพฒันำคุณภำพพนกังำนบริษทัดว้ยกำรส่งเขำ้อบรมในหลกัสูตรต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูน
ควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนกังำนและลดกำรพ่ึงพิงพนกังำนบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพำะ ควบคู่ไปกบักำรส่งเสริมให้
พนกังำนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัดว้ยกำรดูแล และจดัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมให้แก่พนกังำนแต่ละระดบัเพ่ือสร้ำงขวญั
และก ำลงัใจในกำรท ำงำน นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัท ำแผนและกระบวนกำรสรรหำ ผูสื้บทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) 
เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรสรรหำผูสื้บทอดต ำแหน่ง (Successor) โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผูส้รรหำ ก ำหนดแผนกำรสรรหำบุคคลเพ่ือสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร พร้อมทั้ งเสนอ
รำยช่ือผูท่ี้เหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำรพิจำรณำสืบทอดต ำแหน่งอยำ่งสม ่ำเสมอต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งเม่ือมี
ต ำแหน่งวำ่งลง ยกตวัอยำ่งเช่น เม่ือต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรวำ่งลง หรือผูอ้ยูใ่นต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ี
ได ้บริษทัก ำหนดใหผู้บ้ริหำรระดบัใกลเ้คียง หรือรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นผูรั้กษำกำรในต ำแหน่งจนกวำ่จะมีกำร
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สรรหำและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก ำหนด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั
แต่งตั้ง และ/หรือต ำแหน่งท่ีส ำคญัภำยในบริษทัท่ีจะท ำให้บริษทัสำมำรถด ำเนินงำนและขยำยธุรกิจไปไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน พร้อมทั้ง 
ก ำหนดคุณลกัษณะและควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นของต ำแหน่งส ำคญั โดยใชก้ลยทุธ์กำรสรรหำจำกพนกังำนภำยในบริษทัก่อน
เพ่ือสร้ำงควำมจงรักภกัดีและขวญัก ำลังใจแก่พนักงำน ซ่ึงฝ่ำยบุคคลจะก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรสร้ำงผูสื้บทอด
ต ำแหน่ง (Successor) ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงท่ีบริษทัก ำหนดไวแ้ละจะมีกำรประเมินผลในแต่ละต ำแหน่งทุกปี นอกจำกน้ี 
บริษทัยงัเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีภำยในบริษทัอยำ่งต่อเน่ืองทุกปี อำทิเช่น กำรจดักิจกรรมสัมพนัธ์ร่วมกนั กำรจดัสัมมนำ
ภำยในบริษทั ซ่ึงเป็นแนวทำงท่ีบริษทัด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง ส่งผลใหท่ี้ผำ่นมำบริษทัไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร 

3.2.2 ความเส่ียงในการขาดแคลนบุคลากร 

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์แรงงำนในปัจจุบนัมีกำรแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกบัมีผูป้ระกอบกำรไดห้ันมำท ำธุรกิจ
บริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพมำกข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัมีควำมเส่ียงท่ีจะมีบุคลำกรไม่เพียงพอต่อปริมำณงำนเจรจำติดตำมและ
ทวงถำมหน้ีสินท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูว้ำ่จำ้ง จำกกำรท่ีบริษทัไม่สำมำรถจดัหำพนกังำนติดตำมและทวงถำมหน้ีใหม่ และ
ไม่สำมำรถรักษำบุคลำกรเดิมได ้ซ่ึงอำจมีผลใหบ้ริษทัสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจในกำรสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต 

บริษทัจึงมีแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร และกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์รใน
ยุคท่ีมีสภำวะกำรแข่งขนัสูง โดยมีกำรก ำหนดผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสม มีกำรจัดกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้
พนกังำน และมีกิจกรรมพนกังำนสัมพนัธ์เพ่ิมมำกข้ึน เพ่ือรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีระหวำ่งองค์กรและพนักงำนของบริษทั 
รวมทั้งดึงดูดบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพใหอ้ยูก่บัองคก์รอยำ่งต่อเน่ือง 

3.2.3 ความเส่ียงจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 

ณ วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัมีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลยศะสินธ์ุ ถือหุ้นรวมกนัจ ำนวน 343,194,457 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 48.64 ของทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ทั้งหมด ส่งผลให้ตระกูลยศะสินธ์ุ มีคะแนนเสียงขำ้งมำกเกินก่ึงหน่ึงในกำร
ลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีสำมำรถก ำหนดกำรตดัสินใจต่ำง ๆ ได ้โดยผูถื้อหุ้นรำยอ่ืนของบริษทัอำจมีควำมเส่ียงในกำร
รวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลและตรวจสอบเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอในท่ีประชุมได ้

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีกำรจดัโครงสร้ำงกำรจดักำรท่ีโปร่งใส มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจท่ีเหมำะสม และเป็นไปตำมหลกั
ธรรมำภิบำลท่ีดี โดยโครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษทัประกอบไปดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 5 ชุด 
ท่ีประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยมีกำรก ำหนดขอบเขต ภำระหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ไวอ้ยำ่งโปร่งใสชดัเจน นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบักรรมกำร 
ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจบริหำร และผูมี้อ  ำนำจควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้โดยก ำหนดให้บุคคล
ดงักล่ำวไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงเพ่ืออนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกำรจดัให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมเป็น
อิสระเขำ้ร่วมพิจำรณำและตดัสินใจ โดยกำรจดัโครงสร้ำงกำรจดักำรดงักล่ำวน้ี เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้นวำ่ 
บริษทัมีกำรบริหำรจดักำรท่ีมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจ โปร่งใส และมีประสิทธิภำพ 

3.2.4 ความเส่ียงจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ทีม่อีทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2564 ตระกูลยศะสินธ์ุเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 48.64 ของ
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ทั้งหมด รวมทั้ง คุณสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ และคุณพิมพ ์ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ ยงัคงเป็นผูบ้ริหำรและ
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมของบริษทั ส่งผลให้ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ดงักล่ำวเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรบริหำรจดักำร และควบคุม
คะแนนเสียงในกำรลงมติท่ีส ำคญัไดเ้กือบทั้งหมด ทั้งเร่ืองกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือกำรขอมติในเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วน
ใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้ในเร่ืองท่ีกฎหมำยหรือขอ้บงัคบับริษทัก ำหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
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เขำ้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น กำรเพ่ิมทุน กำรลดทุน และกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ของตลำดทุน เช่น รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นตน้ ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืนท่ีเขำ้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือมีมติท่ีแตกต่ำงได ้

อยำ่งไรก็ตำม ดว้ยโครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั และคณะอนุกรรมกำรรวม 5 ชุด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยมีกำรก ำหนดภำระ หนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบ และขอบเขตอ ำนำจ
อย่ำงชัดเจน ส่งผลให้ระบบกำรท ำงำนของบริษัทมีควำมเป็นมำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำย อีกทั้ ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรตรวจสอบท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน เป็นผูท่ี้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดว้ำ่จำ้งบริษทัตรวจสอบภำยในเพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษทัและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส่งผลใหส้ำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนของบริษทัให้มีควำมโปร่งใสไดดี้
ยิง่ข้ึน ตลอดจนสำมำรถถ่วงดุลอ ำนำจในกำรน ำเสนอเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีจะน ำเขำ้สู่กำรประชุมผูถื้อหุ้นไดใ้นระดบัดี นอกจำกน้ี 
บริษทัยงัมีกฎระเบียบ และวิธีปฏิบติักรณีท่ีมีกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจ
บริหำร และผูมี้อ  ำนำจควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ โดยก ำหนดใหบุ้คคลดงักล่ำวไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงเพ่ือ
อนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกำรจดัใหมี้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมเป็นอิสระเขำ้ร่วมพิจำรณำและตดัสินใจ โดย
กำรจดัโครงสร้ำงกำรจดักำรดงักล่ำวน้ี เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้วำ่ บริษทัมีกำรบริหำรจดักำรท่ีมีกำรถ่วงดุล
อ ำนำจ โปร่งใส และมีประสิทธิภำพ 

3.3 ความเส่ียงทางการเงนิ 

3.3.1 ความเส่ียงทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบังบการเงนิและประมาณการทางการเงนิ 

บริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึง ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยติุธรรมของ
เงินลงทุนอนัเกิดจำกกำรจดัเก็บตำมประมำณกำร กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสดอนัเกิดจำก
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้เง่ือนไขทำงกำรคำ้ (Credit Term) และควำม
เส่ียงดำ้นสภำพคล่อง โดยบริษทัมุ่งเนน้กำรบริหำรควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ีท ำให้
เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได้ ทั้ งน้ี กำรจัดกำรควำมเส่ียง
ด ำเนินงำนโดยกลุ่มบริษทัและเป็นไปตำมนโยบำยท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั โดยผูบ้ริหำรจะก ำหนดหลกักำรใน
ภำพรวมเพ่ือจดักำรควำมเส่ียงและนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้พ่ือครอบคลุมควำมเส่ียงอยำ่งเฉพำะเจำะจง เช่น ควำมเส่ียงอตัรำดอกเบ้ีย 
ควำมเส่ียงกำรใหเ้ง่ือนไขทำงกำรคำ้ (Credit Term) และกำรลงทุนโดยใชส้ภำพคล่องส่วนเกินในกำรจดักำรควำมเส่ียง 

- ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพไม่เป็นไปตำมประมำณกำร 

ในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถติดตำมทวงถำมหน้ี และ/หรือ ขำยหลกัประกนัจำกกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีเขำ้ไป
ลงทุนเพื่อบริหำรได้ตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้อำจจะส่งผลให้รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของ
กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีเก่ียวขอ้งไม่เป็นไปตำมประมำณกำร ในขณะเดียวกนั ผูบ้ริหำรของบริษทัตอ้งทบทวนประมำณ
กำรผูบ้ริหำรเพ่ือประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะจดัเก็บไดจ้ำกกำรติดตำมทวงถำมหน้ี และ/หรือ ขำยหลกัประกนั
ใหม่ โดยประเมินจำกปัจจยัดำ้นคุณภำพ ชนิด และอำยขุองหน้ีของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัฐำนขอ้มูล
ทำงสถิติกำรเก็บหน้ีในอดีตทั้งหมดอยำ่งเฉพำะเจำะจงตำมคุณภำพ ชนิด และอำยขุองหน้ีของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ี
เก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ี ผลกระทบทำงบญัชีในกรณีท่ีรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพไม่เป็นไปตำม
ประมำณกำร ประกอบดว้ย (1) บริษทัตอ้งประเมินกำรดอ้ยค่ำของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทนัที ณ วนัท่ีเกิด
ขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำ กล่ำวคือ บริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ
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ทนัทีเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำประมำณกำรกระแสเงินสดรับจำกลูกหน้ี หรือ จำกกำรขำยหลกัประกนัในอนำคต ลดลงอย่ำงมี
สำระส ำคญั และ (2) บริษทัจะไม่สำมำรถบนัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ือกำรใชป้ระโยชน์ในอนำคตได ้กล่ำวคือ 
บริษทัจะสำมำรถบนัทึกรำยกำรสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัจะมีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอท่ีจะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ได ้แต่อยำ่งไรก็ตำมในปี 2563 นั้นมีกำรประกำศใชม้ำตรฐำน
กำรบญัชีฉบบัใหม่ซ่ึงอำจมีผลต่อกำรบนัทึกบญัชีได ้

- ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

บริษทัอำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด โดยหน้ีท่ีมีภำระดอกเบ้ียของบริษทัท่ีผ่ำนมำ
ประกอบไปดว้ย เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้มืจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ซ่ึงบริษทัมีกำร
กูย้มืแบบอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและใชอ้ตัรำอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบ้ียตำมสญัญำและอตัรำดอกเบ้ียในตลำดเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น 
หำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีบริษทัใชอ้ำ้งอิงเพ่ิมข้ึนอำจส่งผลใหต้น้ทุนกำรกูย้มืของบริษทัเพ่ิมข้ึนไดเ้ช่นกนั 

- ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหเ้ง่ือนไขทำงกำรคำ้ (Credit Term) 

บริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรให้เง่ือนไขทำงกำรคำ้ ซ่ึงบริษทัมีนโยบำยท่ี
เหมำะสมโดยมีกำรติดตำมกำรช ำระเงินของลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งใกลชิ้ด และให้ควำมส ำคญัต่อลูกหน้ีรำยท่ีคำ้งช ำระนำนเกิน
ก ำหนด และพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีรำยท่ีคำ้งช ำระและคำดวำ่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้ทั้งน้ี ปัจจุบนั
ลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนำดใหญ่ เช่น ธนำคำรพำณิชย ์และบริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรท่ี ดงันั้น บริษทัจึงเช่ือวำ่ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้เง่ือนไขทำงกำรคำ้อยูใ่นระดบัต ่ำ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัอำจมีกำร
ขยำยกลุ่มลูกคำ้นอกเหนือจำกกลุ่มธุรกิจดงักล่ำวซ่ึงอำจส่งผลให้ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้เง่ือนไขทำงกำรคำ้อำจเพ่ิมข้ึนตำม
กลุ่มลูกคำ้ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดเ้ช่นกนั 

- ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

กำรลงทุนหรือประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้งินลงทุนจ ำนวนมำก ซ่ึงบริษทัจะตอ้งมีควำม
พร้อมในดำ้นของแหล่งเงินทุน เน่ืองจำกหำกบริษทัชนะกำรประมูลบริษทัจะตอ้งจ่ำยเงินเต็มจ ำนวนให้กบัผูข้ำยในวนัท่ีรับ
โอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ทั้งน้ี บริษทัคำดวำ่จ ำนวนเงินสดท่ีมีอยำ่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับ 
รวมถึงกำรมีวงเงินเพ่ือกำรกูย้ืมท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้จะส่งผลให้บริษทัมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอซ่ึงแสดงถึงกำรจดักำร
ควำมเส่ียงของสภำพคล่องอยำ่งรอบคอบของบริษทั โดยท่ีในอดีตจนถึงปัจจุบนั บริษทัไดรั้บเงินสดจำกกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึง
เพียงพอกับรำยจ่ำยของกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม สภำวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอำจส่งผลให้กระแสเงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัมีควำมผนัผวนมำกข้ึนซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องของบริษทัในอนำคต 

3.3.2 ความเส่ียงทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ 

- ควำมเส่ียงจำกสภำพคล่องทำงกำรเงิน 

บริษทัมีควำมเส่ียงเร่ืองสภำพคล่องทำงกำรเงินส ำหรับธุรกิจใหบ้ริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี และธุรกิจ
ศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้อยูใ่นระดบัต ่ำ เน่ืองจำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจเป็นงำนบริกำรท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
คือ ลูกหน้ีกำรคำ้ และเจำ้หน้ีกำรคำ้ ทั้งน้ี บริษทัไดก้ ำหนดเง่ือนไขทำงกำรคำ้ของลูกหน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีกำรคำ้เพ่ือกำร
ค ำนวณวงจรเงินสด และพิจำรณำก ำหนดเง่ือนไขท่ีแตกต่ำงกนัส ำหรับคู่คำ้แต่ละรำยเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัในกำร
ค ำนวณวงจรเงินสดอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือประเมินประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมสถำนกำรณ์ปกติ กล่ำวคือ ลูกคำ้ไม่วำ่จำ้งบริษทัเพ่ือให้บริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงเกิดข้ึนไดค้่อนขำ้งยำกในกรณีท่ีบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง บริษทัจะมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยเงินเดือน
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พนกังำนและผูบ้ริหำร รวมถึงกำรจ่ำยค่ำเช่ำส ำนกังำน และค่ำสำธำรณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูบ้ริหำรของบริษทัคำดกำรณ์วำ่ 
บริษทัมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสูง ส่งผลใหจ้ะไม่มีเหตุกำรณ์ดงักล่ำวขำ้งตน้เกิดข้ึนกบับริษทัในอนำคต 

อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ แมว้ำ่กำรประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพจะ
เกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง แต่กำรลงทุนหรือประมูลซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพจะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ ำนวนมำก ซ่ึงบริษทัจะตอ้งมี
ควำมพร้อมในดำ้นของแหล่งเงินทุน เน่ืองจำกหำกบริษทัชนะกำรประมูลบริษทัจะตอ้งจ่ำยเงินเต็มจ ำนวนให้กบัผูข้ำยใน
วนัท่ีรับโอนกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทนัทีซ่ึงโดยปกติแลว้จะมีระยะเวลำไม่เกิน 30 วนันบัจำกวนัท่ีชนะกำรประมูล ดงันั้น 
บริษทัจึงมีกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนอยำ่งเพียงพอก่อนกำรประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพแต่ละคร้ัง โดยปัจจุบนับริษทั
มีกระแสเงินสดท่ีไดรั้บจำกกำรบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพเขำ้มำอยำ่งต่อเน่ืองทุกเดือนประกอบกบัปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูถื้อหุน้ใหส้ำมำรถระดมทุนโดยกำรออกหุ้นกู ้และ/หรือตัว๋เงิน
จ่ำยจ ำนวนไม่เกิน 2,500 ลำ้นบำทโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม บริษทัไดอ้อกไปแลว้จ ำนวน 1,400 ลำ้นบำท ยงัมีวงเงินคงเหลือ
อีกประมำณ 1,100 ลำ้นบำท ประกอบกบับริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำกบัสถำบนักำรเงินหรือธนำคำรเพ่ือขอกูเ้พ่ิมเติมอีก
จ ำนวน ประมำณ 100 – 200 ลำ้นบำท ดงันั้น บริษทัเช่ือวำ่ควำมเส่ียงในกำรจดัหำแหล่งเงินทุนเพ่ือใชใ้นกำรประมูลหน้ีจึง
อยูใ่นระดบัต ่ำ โดยปัจจุบนับริษทัมีนโยบำยกำรกูเ้งินเพ่ือด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไวต้  ่ำสุดอยู ่1.7 เท่ำ และ
สูงสุดไม่เกิน 2.5 เท่ำของเงินกูท่ี้มีดอกเบ้ีย 

นอกจำกน้ี บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกดั ท่ีเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ท่ีเป็นผูด้  ำเนินงำน
ดำ้นกำรลงทุนและกำรบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ไม่เขำ้เกณฑก์ำรก ำกบัดูแลเร่ือง “หลกัเกณฑก์ำรจดัชั้นและกำรกนัเงิน
ส ำรองของสถำบนักำรเงิน” ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 5/2559 ลงวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2559 ท่ีมีผลใช้
บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2559 เป็นตน้ไป ท่ีก ำหนดให้สถำบนักำรเงินภำยใตนิ้ยำมของประกำศฉบบัดงักล่ำวตอ้งจดั
ชั้นและกนัเงินส ำรองของสถำบนักำรเงิน ส่งผลใหบ้ริษทั บริหำรสินทรัพยช์โย จ ำกดั ท่ีเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ชโย กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) ไม่ตอ้งด ำรงเงินกองทุนเพ่ือรองรับควำมเส่ียงตำมเกณฑ์ของสถำบันกำรเงินท่ีก ำกบัโดยธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย โดยบริษทั บริหำรสินทรัพยช์โย จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนกบัธนำคำรแห่งประเทศไทยเพ่ือประกอบธุรกิจเป็น
บริษทับริหำรสินทรัพยต์ำมพระรำชก ำหนดบริษทับริหำรสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 ท่ีแกไ้ขแลว้ เท่ำนั้น ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัควำม
เส่ียงทำงกำรเงินในกรณีท่ีบริษทัประมูลกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพไดแ้ลว้ บริษทัไดพ้ิจำรณำเคร่ืองมือทำงกำรเงินประเภท 
“เงินส ำรองกรณีเร่ิมลงทุนในกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ” เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงเร่ืองสภำพคล่องจำกกำรด ำเนินงำน เช่น 
กำรจ่ำยเงินเดือนพนกังำน กำรจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค และกำรจ่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ เป็นตน้ ของธุรกิจลงทุน
และบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพในขณะเร่ิมตน้ติดตำมทวงถำมหน้ีสินโดยกำรกนัเงินส ำรองส ำหรับค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว
ขำ้งตน้เป็นระยะเวลำประมำณ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำซ่ึงกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ทั้งน้ี ภำยหลงัจำกท่ีไดก้นัเงินส ำรอง
ไวเ้ป็นระยะเวลำ 6 เดือนแลว้ บริษทัท่ีประกอบธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพสำมำรถน ำเงินส ำรองดงักล่ำว
กลบัมำใชห้มุนเวยีนในกิจกำรไดต้ำมเดิม โดยบริษทัท่ีประกอบธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพตอ้งส ำรองเงิน
ส ำรองกรณีเร่ิมลงทุนในกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพใหม่ทุกคร้ังในกรณีท่ีไดม้ำซ่ึงกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพกองใหม่ ทั้งน้ี 
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพไม่ตอ้งพิจำรณำส ำรองเงินสดเพ่ิมเติมในกรณีท่ีไดม้ำซ่ึงกอง
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีมีระยะเวลำห่ำงกนัไม่เกิน 6 เดือน อย่ำงไรก็ตำม บริษทัตอ้งพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรกนัเงิน
ส ำรองให้ครอบคลุมระยะเวลำ 6 เดือน นับจำกวนัท่ีไดม้ำซ่ึงกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพกองล่ำสุด รวมเรียก “กำรขยำย
ระยะเวลำกำรกนัเงินส ำรองในกรณีท่ีไดม้ำซ่ึงกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีมีระยะเวลำห่ำงกนัไม่เกิน 6 เดือน” 
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3.4 โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 
 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบำยและวตัถุประสงคข์องกำรบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมขององคก์ร โดยคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงและคณะกรรมกำรบริหำร จะท ำหนำ้ท่ีดูแลทั้งควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ ควำมเส่ียงโดยรวมขององคก์ร และ
ควำมเส่ียงระดบัรำยกำรของแต่ละประเภทควำมเส่ียง ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรระดบัสูงและคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำสำหรับธุรกิจต่ำง ๆ 
จะท ำหนำ้ท่ีดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ของทั้งองคก์รและของแต่ละสำยงำน โดยผูบ้ริหำรระดบัสูงรวมถึงหัวหนำ้
หน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงปฏิบติัตำมนโยบำยและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนและสอบทำนควำมเพียงพอของกำร
บริหำรควำมเส่ียง ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงให้มีมำตรฐำน
เดียวกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรประเมิน ทบทวนและ สอบทำนควำม
เพียงพอและประสิทธิผลของนโยบำยและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม รวมถึงระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับไดอ้ยำ่งนอ้ย
ปีละคร้ังหรือ เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญั โดยมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ  
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4. การวจิยัและพฒันา 

- ไม่มี - 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

5.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัทีบ่ริษัทใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพยถ์ำวรท่ีบริษทัใชใ้นกำรประกอบธุรกิจมีมูลค่ำสุทธิหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม
เท่ำกบั 32.59 ลำ้นบำท โดยสำมำรถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

ประเภทของสินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ทีด่นิ อาคาร  และอุปกรณ์    
ท่ีดิน    

เลขท่ี 55355-55360  
ท่ีตั้ง แขวงอนุสำวรีย ์เขตบำงเขน  
จงัหวดักรุงเทพมหำนคร  
เพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำน 

เป็นเจำ้ของ 8.77 มีภำระผกูพนั 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร เป็นเจำ้ของ 15.17 มีภำระผกูพนั 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน เป็นเจำ้ของ 2.16 ไม่มีภำระผกูพนั 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง เป็นเจำ้ของ 0.35 ไม่มีภำระผกูพนั 
ยำนพำหนะ เป็นผูเ้ช่ำ  

(เช่ำทำงกำรเงิน) 
6.14 สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 

รวมทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  32.59  

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน    
ท่ีดินเลขท่ี 1/44  
ท่ีตั้ง ถนนวชัรพล แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน 
จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
ยงัไม่ระบุวตัถุประสงคใ์นกำรใชง้ำน  

เป็นเจำ้ของ 1.40 มีภำระผกูพนั 

อำคำรพำณิชย ์3 คูหำ  
ท่ีตั้ง ถนนโชคชยัส่ีซอย 22 แขวงลำดพร้ำว 
เขตลำดพร้ำว จงัหวดักรุงเทพมหำนคร   

เป็นเจำ้ของ 6.44 มีภำระผกูพนั 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  7.84  

 
5.2 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีรำยกำรสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิเท่ำกบั 2.71 ลำ้นบำท โดยเป็นรำยกำรสิทธิกำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบบริหำรงำนบุคคล โปรแกรมส ำนักงำนทั่วไป โปรแกรมบริหำรขอ้มูลลูกคำ้ และ
โปรแกรมส ำนกังำนเพ่ือขยำยระบบในกำรรองรับระบบโทรศพัท์ท่ีเพ่ิมข้ึนตำมแผนงำนของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำย
กำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตลอดอำยปุระมำณกำรใชป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 3 ปี  
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5.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

5.3.1 เงนิลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ ากดั (Chayo AMC) 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563 มีมติอนุมติัให้บริษทัลงทุนในหุ้นสำมญัของ
บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกดั เพ่ิมจ ำนวน 8,610,000 หุ้น จำกเดิม 31,389,998 หุ้น เป็น 39,999,998 หุ้น จำกหุ้นสำมญั
ทั้งหมดจ ำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5.00 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 199,999,990 บำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 
100.00 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ทั้ งหมดของบริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกัด ทั้ งน้ี บริษทั บริหำร
สินทรัพย ์ชโย จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงรำยช่ือผูถื้อหุน้กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2563 

5.3.2 เงนิลงทุนในบริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ากดั (“Chayo Call Center”) 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวำคม 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัลงทุนในหุ้นสำมญัของ
บริษทั ชโย ลอวเ์ยอร์ จ ำกดั จ ำนวน 99,998 หุน้ จำกหุ้นสำมญัทั้งหมดจ ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำซ้ือขำยหุ้นละ 20 บำท คิด
เป็นมูลค่ำหุ้นท่ีจะซ้ือขำยรวม 2,000,000 บำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 100.00 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้
ทั้งหมดของบริษทั ชโย ลอวเ์ยอร์ จ ำกดั ทั้ งน้ีบริษทั ชโย ลอวเ์ยอร์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงรำยช่ือผูถื้อหุ้นกบั
กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 ธันวำคม 2558 ต่อมำไดมี้กำรจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั เป็นบริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ 
จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2558 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทับนัทึกดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทั ชโย คอลเซ็น
เตอร์ จ ำกดั จ ำนวน 2,000,000 บำท เน่ืองจำกมีผลขำดทุนสะสมเกินส่วนของผูถื้อหุน้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2561 และท่ี
ประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั ไดมี้มติอนุมติัให ้ 

-  เปล่ียนช่ือบริษทัยอ่ย เป็น   : บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วสิ จ ำกดั 

      : Chayo Property and Services Co., Ltd. 

-  เพ่ิมทุน 1 ลำ้นบำทเป็น 5 ลำ้นบำท (เพ่ิมทุนอีก 4 ลำ้นบำท ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิม) 

-  และกำรเปล่ียนวตัถุประสงค ์ใหค้รอบคลุมถึงธุรกำรปล่อยสินเช่ือ และกำรด ำเนินกำรธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์

ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 มีมติอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
15,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้ใหม่เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท ซ่ึงเป็นกำรเพ่ิมทุนของผูถื้อ
หุน้เดิมตำมสดัส่วน โดยบริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ทั้งส้ิน 20,000,000 บำท 

5.3.3 เงนิลงทุนใน บริษัท ชโย แคปปิตอล จ ากดั (“Chayo Capital”) 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั ชโย เงินกู ้
(Chayo Lending)  เพ่ือขอใบอนุญำตปล่อยสินเช่ือและด ำเนินธุรกิจ และ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือ
วนัท่ี 10 สิงหำคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให ้

- เปล่ียนช่ือบริษทัจำก ชโย เงินกู ้(Chayo Lending)  เป็น  ชโย แคปปิตอล (Chayo Capital Co., Ltd.) 

- เปล่ียนโครงสร้ำงกำรถือหุ้นเป็นอตัรำส่วน 70:26:4  (70% ถือโดย Chayo Group Pcl,  26% ถือโดยคุณฤทธิรงค ์บุญ
มีโชติ และ 4% ถือโดยคุณวิวฒัน์ กรมดิษฐ์) โดยคุณฤทธิรงคแ์ละคุณวิวฒัน์มีฐำนลูกคำ้ท่ีมีศกัยภำพในกำรปล่อยสินเช่ือ
อนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั Chayo Capital เพ่ือขอใบอนุญำตปล่อยสินเช่ือ และด ำเนินธุรกิจ 
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ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 และท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2564 เม่ือวนัท่ี 11 มีนำคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัให ้

โดยวนัท่ี 5 มีนำคม 2564 บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซ้ือหุ้นคืน 6% จำกผูถื้อหุ้นของบริษทั ชโย แคปปิตอล 
จ ำกดั โดยโครงสร้ำงกำรถือหุน้หลงัจำกกำรซ้ือหุ้นคืนประกอบดว้ย บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้น 76% คุณฤทธิรงค ์
บุญมีโชติ ถือหุน้ 20% และคุณววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ถือหุน้ 4% และวนัท่ี 12 มีนำคม 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 มี
มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัจ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100.00 ลำ้นบำท 

5.3.4 เงนิลงทุนใน บริษัท 555 ช้อปป้ิง จ ากดั (“555 Shopping”) 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั 555 ชอ้ปป้ิง 
จ ำกดั เพื่อขำยสินคำ้ และ/หรือบริกำรผำ่น Call Center และ/หรือช่องทำงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีโครงสร้ำงกำรถือหุน้ 55:45 
(โดย 55% ถือโดยบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และ 45% ถือโดย ดร.นนทวชัร์ อนนัท์พรจินดำ และ/หรือผูถื้อหุ้นอ่ืน 
ทุนจดทะเบียน 10.00 ลำ้นบำท (เร่ิมจดัตั้งบริษทัเรียกช ำระ 35%) จงัมีทุนช ำระแลว้ 3.50 ลำ้นบำท 

โดย ณ วนัท่ี 30 ตุลำคม 2563 ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยกำรลดมูลค่ำจำก 
100 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 35 บำท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ปัจจุบนับริษทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ำกดั โดยมีทุนจด
ทะเบียนและทุนท่ีเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 7.00 ลำ้นบำท โดยบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ 70% 

5.3.5 เงนิลงทุนใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจว ีจ ากดั (“Chayo JV”) 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2563 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั ชโย เจวี จ ำกดั 
ข้ึนมำเพ่ือกำรลงทุน และ/หรือร่วมลงทุนในธุรกิจบริหำรทรัพยสิ์นและหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดยในเร่ิมแรกบริษทัจะถือ
หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั ชโย เจว ีจ ำกดั โดยปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวำ่งกบักำรเจรจำกบั
นักลงทุน โดยหำกบริษทัสำมำรถเจรจำกับนักลงทุนได้ สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัท ชโย เจวี จ ำกัด อำจ
เปล่ียนไป แต่อย่ำงไรก็ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั ชโย เจวี จ ำกัด ของบริษทัจะไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 51 โดยมีทุนจด
ทะเบียน 55.00 ลำ้นบำท (เรียกช ำระแลว้ 50%) โดยบริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ทั้งส้ิน 27,500,000 บำท  

ณ วนัท่ี 15 มกรำคม 2564 บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือจำก บริษทั ชโย เจว ีจ ำกดั เป็นบริษทั บริหำรสินทรัพยช์โย เจว ีจ ำกดั 
 

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต  
 

- ไม่มี – 
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6. โครงการในอนาคต 
 

6.1 การประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งมหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั  

บริษทัมีแผนเขำ้ร่วมประมูลสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงินท่ีเป็น
ธนำคำรพำณิชยแ์ละบริษทัท่ีไม่ใช่สถำบนักำรเงินอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัวำงเป้ำหมำยกำรประมูลหน้ีดอ้ยคุณภำพจ ำนวน 
10,000 ลำ้นบำทในปี 2564 โดยวำงงบลงทุนไวท่ี้ประมำณ 1,000 – 1,200 ลำ้นบำท 

6.2 การขยายธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง ธุรกจิการปล่อยสินเช่ือ 

บริษทัมีเป้ำหมำยปล่อยสินเช่ือทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจ ำนวน โดยนโยบำยขยำยธุรกิจกำรปล่อย
สินเช่ือ ซ่ึงเปรียบเสมือนธุรกิจตน้น ้ ำของบริษทั โดยมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะแกไ้ขปัญหำหน้ีนอกระบบ ใหเ้ขำ้มำอยูใ่นระบบ 
พร้อมกบักำรเสริมควำมแขง็แกร่งของธุรกิจใหค้รบวงจรมำกยิง่ข้ึน  

ในปี 2564 บริษทัวำงแผนในกำรปล่อยสินเช่ือทั้งมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัอยูท่ี่ประมำณ 150 - 200 ลำ้นบำท 
อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัยงัอยูใ่นสภำวะถดถอย บริษทัจะด ำเนินกำรปล่อยสินเช่ืออยำ่งระมดัระวงั 

6.3 การขยายธุรกจิขายสินค้าผ่าน Call Center  

บริษทัมีแผนในกำรผลิตสินคำ้ท่ีเป็นแบรนดสิ์นคำ้ของบริษทั และคดัเลือกสินคำ้ใหม่ท่ีน่ำสนใจโดยมุ่งเนน้สินคำ้ดำ้น
สุขภำพและนวตักรรม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพ เป็นตน้ เพ่ือน ำมำจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำง Call Center และ
ช่องทำงออนไลน์ เพ่ือใหส้ำมำรถแข่งขนักบัตลำดสินคำ้ออนไลน์ได ้ 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยซ่ึงอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบริษทัสูงกวำ่ร้อยละ 5 ของส่วนของ

ผูถื้อหุ้น และไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยใดท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบในด้ำนลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั อย่ำงมี

นยัส ำคญั 
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8. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 

8.1 ข้อมูลทัว่ไป 

8.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

ช่ือบริษทั บริษทั  ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
ช่ือภำษำองักฤษ Chayo Group Public Company Limited and Its Subsidiaries 
ช่ือยอ่ในตลำดหลกัทรัพย ์ CHAYO 
เลขทะเบียนบริษทั 0107560000214 
ปีท่ีก่อตั้งบริษทั 2540 
ปีท่ีแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน
จ ำกดั 

2560 

ลกัษณะธุรกิจ ประกอบกิจกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี ลงทุนและบริหำรสินทรัพยจ์ำก
กำรประมูล/ซ้ือ/รับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั
จำกสถำบนักำรเงิน รับซ้ือ/ขำยทรัพยสิ์น และบริกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 

ท่ีตั้งส ำนกังำน 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย ์เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220   
โทรศพัท ์ (66) 2004 5555 
โทรสำร (66) 2001 2555 
เวบ็ไซต ์ www.chayo555.com 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีทุนจดทะเบียน 468,298,721.50 บำท ประกอบดว้ย  

หุน้สำมญั จ ำนวน 936,597,443 หุน้ 
ทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีทุนช ำระแลว้ 352,799,064.50 บำท ประกอบดว้ย  

หุน้สำมญัจ ำนวน 705,598,129หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวต้่อหุน้ 0.50 บำท 
กลุ่มอุตสำหกรรม ธุรกิจกำรเงิน 
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลกัทรัพย ์

8.1.2 บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 เลขท่ี 93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
 โทรศพัท ์ 02-009-9000 
 เวบ็ไซต ์ www.tsd.co.th 

ผู้สอบบัญชี นายบุญเลศิ กมลชนกกลุ (หุ้นส่วน) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5339  
 บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
 เลขท่ี 179/74-80 อำคำรบำงกอกซิต้ี ทำวเวอร์ 
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 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
 โทรศพัท ์ 02-844-1000 
 เวบ็ไซต ์ www.pwc.com/th 

ผู้ตรวจสอบภายใน นายววิฒัน์ ลิม้นนัทศิลป์ (หุ้นส่วน) 
 บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ำกดั 

เลขท่ี 412 ถนนรัตนำธิเบศร์ 18 ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี  
จงัหวดันนทบุรี 11000 
โทรศพัท ์081-912-1133 

นักลงทุนสัมพนัธ์ นายกติต ิตั้งศรีวงศ์ 
โทรศพัท ์02-016-4499 

 

8.1.3 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทในเครือ 

ทีต่ั้งส านักงาน เลขทะเบียนบริษัท ปีที่
ก่อตั้ง 

ลกัษณะ 
การประกอบธุรกจิ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

มูลค่าที่
ตราไว้ต่อ
หุ้น (บาท) 

ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(%) 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ ากัด (Chayo Asset Management Company Limited) 
44/499-504 
ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสำวรีย ์
เขตบำงเขน 
กรุงเทพมหำนคร  

0105552046187 2552 ลงทุนและบริหำร
สินทรัพยด์อ้ย
คุณภำพ 

200,000,000 
 

5.00 200,000,000 
 

100.00 

บริษัท ชโยพร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั Chayo Property and Service Company Limited  
(ช่ือเดมิ บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ากดั (Chayo Call Center Company Limited)) 
44/499-504 
ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสำวรีย ์
เขตบำงเขน 
กรุงเทพมหำนคร  

0105543062434 2543 ศูนย์บริกำรข้อมูล
ลูกคำ้ บริกำรเจรจำ
ติดตำมทวงถำมและ
เร่งรัดหน้ี และลงทุน
และบริหำรสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภำพท่ีประมูล
ซ้ือได้จำกสถำบัน
ก ำ ร เ งิ น อ่ื น แ ล ะ
บริษทัทัว่ไป ธุรกิจ
ปล่อยสินเช่ือ (มี/ไม่
มีหลกัประกนั พิโก ) 
 

20,000,000 10.00 20,000,000 100.00 
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ทีต่ั้งส านักงาน เลขทะเบียนบริษัท ปีที่
ก่อตั้ง 

ลกัษณะ 
การประกอบธุรกจิ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

มูลค่าที่
ตราไว้ต่อ
หุ้น (บาท) 

ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(%) 

บริษัท ชโย แคปปิตอล จ ากดั (Chayo Capital Company Limited) 
44/499-504 
ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสำวรีย ์
เขตบำงเขน 
กรุงเทพมหำนคร  

0105561158987 2561 ธุรกิจกำรปล่อย
สินเช่ือ ทั้งมี
หลกัประกนั และ
ไม่มีหลกัประกนั 

50,000,000 10.00 50,000,000 70.00 

บริษัท 555 ช้อปป้ิง จ ากดั (555 Shopping Company Limited) 
44/499-504 
ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสำวรีย ์
เขตบำงเขน 
กรุงเทพมหำนคร  

0105563079910 2563 ธุรกิจซ้ือ ขำย ผลิต 
ผลิตภณัฑอ์ำหำร
เสริม เคร่ืองส ำอำง 
เสริมควำมงำม 
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

10,000,000 35.00 7,000,000 70.00 

บริษัท ชโย เจว ีจ ากดั (Chayo JV Company Limited) 
55/94 ถนน
ก ำแพงเพชร 6 
แขวงลำดยำว 
เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหำนคร 
 

0105563152391 2563 ลงทุน และ/หรือ
ร่วมลงทุนในธุรกิจ
บริหำรทรัพยสิ์น
และ/หรือธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง 

55,000,000 100.00 27,500,000 100.00 

8.2 ข้อมูลส าคญัอ่ืน  ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์หรืออาจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

- ไม่มี - 
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ส่วนที ่2 

การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 

9. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

9.1 ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัท 
 

บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 468,298,721.50 บำท (ส่ีร้อยหกสิบแปดลำ้นสองแสนเก้ำหม่ืนแปดพนัเจ็ด
ร้อยยีสิ่บเอด็บำทหำ้สิบสตำงค)์ 

ประกอบดว้ย หุน้สำมญั 936,597,443 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50  บำท  
ทุนช ำระแลว้ 352,799,064.50 บำท (สำมร้อยหำ้สิบสองลำ้นเจ็ดแสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัหกสิบ

ส่ีบำทหำ้สิบสตำงค)์ 
ประกอบดว้ย หุน้สำมญั 705,598,129 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50  บำท  

9.2 ข้อมูลผู้ถือหุ้น 

ขอ้มูลจำกกำรปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2564 ปรำกฏขอ้มูลรำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่และสดัส่วนกำรถือหุ้น 10 
อนัดบัแรก ดงัน้ี 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นำยสุขสนัต ์ ยศะสินธ์ุ 303,353,822 42.99 
2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 33,631,971 4.77 
3. น.พ.พงศศ์กัด์ิ ธรรมรัชอำรี 33,500,000 4.75 
4. นำยสุระ  คณิตทวกีลุ 24,000,000 3.40 
5. นำยณฐัวชั  ยศะสินธ์ุ 22,676,619 3.21 
6. นำยไพบูลย ์           เสรีววิฒันำ 20,244,775 2.87 
7. นำยฤทธิรงค ์ บุญมีโชติ 19,199,200 2.72 
8. นำงวรำณี  เสรีววิฒันำ 11,760,000 1.67 
9. นำยสมยศ  มัน่นิธิวรกลุ 11,000,000 1.56 
10. นำยประยทุธ  เอ้ือวฒันำ 10,000,000 1.42 

รวมกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รำยแรก 489,366,387 69.35 
ผูถื้อหุน้รำยยอ่ยอ่ืน 216,231,742 30.65 

รวมทั้งส้ิน 705,598,129 100.00 
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9.3 นโยบายการจ่ายปันผล 
 
1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดข้องงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรภำยหลงักำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย ทั้งน้ี อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลข้ึนอยูก่บัแผนกำรลงทุน เง่ือนไข และขอ้จ ำกดั
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำกู้ยืมเงินหรือสัญญำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) ฐำนะกำรเงินและผลด ำเนินงำน และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยคณะกรรมกำรบริษทัอำจพิจำรณำทบทวน และแกไ้ขนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นคร้ังครำว เพ่ือให้
เป็นไปตำมแผนกำรเติบโตทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนำคต ควำมตอ้งกำรในกำรใชเ้งินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึง
ปัจจยัดำ้นอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี กำรจ่ำยปันผลดงักล่ำวจะไม่เกินก ำไรสะสมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั และเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยมีนโยบำยกำรจ่ำยปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดข้องงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรภำยหลงักำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย ทั้งน้ี อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลข้ึนอยูก่บัแผนกำรลงทุน เง่ือนไข และขอ้จ ำกดั
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำกู้ยืมเงินหรือสัญญำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) ฐำนะกำรเงินและผลด ำเนินงำน และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ย โดยคณะกรรมกำรบริษทัย่อยอำจพิจำรณำทบทวน และแกไ้ขนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นคร้ังครำว 
เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษทัย่อยในอนำคต ควำมตอ้งกำรในกำรใชเ้งินทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
รวมถึงปัจจยัดำ้นอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี กำรจ่ำยปันผลดงักล่ำวจะไม่เกินก ำไรสะสมท่ีปรำกฏอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั และเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
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10. โครงสร้างการจดัการ 
 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ยให้ด ำเนินธุรกิจภำยใตม้ำตรฐำนเดียวกนั เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

  

 
 
 
 

10.1 คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัทและผู ้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 25/2551 เร่ืองกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 ทุกประกำร ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
คณะกรรมกำรบริษทัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ประกอบดว้ย มีจ ำนวน 10 ท่ำน ดงัน้ี 
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  นำยวฒิุศกัด์ิ ลำภเจริญทรัพย ์ - ประธำนกรรมกำรบริษทั 
- กรรมกำรอิสระ 

2.  นำยชำนนท ์โชติวจิิตร  - กรรมกำรบริษทั 
- กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

3.  
 

พลอำกำศเอกอำนนท ์จำรยะพนัธ์ุ  
  

- กรรมกำรบริษทั 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

4.  นำยธีรณฎัฐ ์ตั้งสถำพรพงษ ์  - กรรมกำรบริษทั 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
- ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

5.  นำยวทิยำ อินำลำ   - กรรมกำรบริษทั 
6.  นำงรสพร สุขสมพร   - กรรมกำรบริษทั 
7.  นำยเสกสรรข ์รังสิยรีำนนท ์ - กรรมกำรบริษทั  

- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8.  นำยสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ  - รองประธำนกรรมกำรบริษทั  
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

9.  นำยกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ - กรรมกำรบริษทั 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
- กรรมกำรบริหำร 
- รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
- เลขำนุกำรบริษทั 
- รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยพฒันำธุรกิจ 
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

10.  นำงพิมพ ์ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ - กรรมกำรบริษทั   
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยสนบัสนุนบริหำร 

 
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั 
นำยสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ นำงพิมพ ์ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ นำยเสกสรรข ์รังสิยีรำนนท์ นำยกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมกำรสองในส่ี

คนน้ีลงลำยมือช่ือร่วมกนัพร้อมกบัประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจควบคุมกิจกำรจำกกำรรับมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัไม่มีกำรมอบอ ำนำจให้แก่กรรมกำรบริษทั เน่ืองจำก นำยสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ซ่ึงด ำรงต ำแหน่ง

รองประธำนกรรมกำรบริษทัเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่เพียงรำยเดียวท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำร 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำร 
1. ก ำกบั ติดตำม และดูแลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
2. ด ำเนินกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรืออำจมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน 
3. เป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง

เพ่ือเป็นเสียงช้ีขำด 
4. เป็นประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ควบคุมกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไป

ตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม  
5. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของรองประธำนคณะกรรมกำร  
1. บริหำรกิจกำรของบริษทัให้เป็นไปตำมนโยบำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษทั มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สั่งกำรหรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมขอ้ 1. ส ำเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี และหำกเป็นเร่ืองส ำคญัให้

รำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
3. พิจำรณำและอนุมติักำรบรรจุ แต่งตั้ ง โอนยำ้ย ถอดถอน รวมถึงพิจำรณำควำมดีควำมชอบ มำตรกำรทำงวินัย 

ตลอดจนค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนักงำน ทั้ งน้ี กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตอ้งไม่ขดัแยง้กับอ ำนำจของคณะ
กรรมกำรบริหำร 

4. ออกระเบียบวำ่ดว้ยกำรปฏิบติังำนของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบันโยบำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติใดๆ ของท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 

5. มอบอ ำนำจ และ/หรือมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังำนเฉพำะอยำ่งทดแทนได ้
6. สร้ำงเสริมและพฒันำให้บริษทัด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจรรยำบรรณ ปฏิบติัตำมกฎหมำย ศีลธรรม และวฒันธรรมอนัดี

โดยยดึหลกัธรรมำภิบำล 
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7. กำรใชอ้ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (กรรมกำรผูจ้ดักำร) ไม่สำมำรถกระท ำได ้หำกประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทั 

8. หำกมีควำมไม่ชดัเจนในกำรใชอ้ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ตำมท่ีก ำหนดน้ี ใหเ้สนอเร่ืองใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ 
9. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 
1. บริหำรจดักำรและด ำเนินกิจกำรของบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ

ของท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 
มีควำมรับผิดชอบ และมีจริยธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

2. มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำร และ/หรือผูบ้ริหำรของบริษทั จ ำนวนหน่ึงให้เป็นฝ่ำยบริหำรเพ่ือด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่ง
หน่ึงหรือหลำยอย่ำงได้เพ่ือปฏิบติังำนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร รวมทั้งมีอ ำนำจแต่งตั้งประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร รวมทั้ งมีอ ำนำจแต่งตั้ งและมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนใดด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงแทน
คณะกรรมกำรได ้โดยอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรและมีอ ำนำจยกเลิก เพิกถอน แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลง
อ ำนำจดงักล่ำวไดต้ำมท่ีเห็นสมควร 

3. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมกำรสรรหำและบริหำรค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริหำร เป็นต้น รวมทั้ งมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้ งประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น โดยมีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบริษทั รวมถึงควบคุมดูแลกำรบริหำร
และกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย หรือของบุคคลใดๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ด ำเนินงำนดงักล่ำว
ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรไดใ้หไ้ว ้

5. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำด
ใหญ่ ของบริษทั ท่ีเสนอโดยฝ่ำยบริหำร และจดัใหมี้กำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและแผนงำนท่ีส ำคญัต่ำงๆ ให้
เป็นปัจจุบนั และเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

6. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งต่อเน่ือง 
7. พิจำรณำอนุมติักำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนเขำ้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจกำรอ่ืนๆ หรือลงทุนในบริษทั

หรือกิจกำรต่ำง ๆ 
8. ก ำหนดนโยบำยทิศทำงกลยทุธ์ควบคุมดูแลบริหำรงำนของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัในเครือ 
9. ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของบริษทั 
10. พิจำรณำและอนุมติักิจกำรอ่ืนๆ ท่ีส ำคญัอนัเก่ียวกบับริษทัหรือท่ีเห็นสมควรจะด ำเนินกำรนั้นๆ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์

แก่บริษทั เวน้แต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี จะกระท ำไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกำรด ำเนินกำรเร่ืองใดท่ีกรรมกำรท่ำนใด หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้(ตำมประกำศ กลต. และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบั
บริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกรรมกำรท่ำนนั้นหรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำร ไม่มี
อ ำนำจในกำรอนุมติักำรด ำเนินกำรในรำยกำรดงักล่ำว 
ก. เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งเป็นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ข. เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ระบุให้ตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อำทิเช่น กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
ไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทัตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน 

เร่ืองต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม และจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้
ประชุมละมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 
ข. กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
ค. กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำย

ให้บุคคลอ่ืนเขำ้จัดกำรธุรกิจของบริษทัหรือกำรรวมกิจกำรของบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งก ำไร
ขำดทุนกนั 

ง. กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
จ. กำรเพ่ิมทุน ลดทุน กำรออกหุน้กู ้
ฉ. กำรควบกิจกำร หรือเลิกบริษทั 
ช. กำรอ่ืนใดท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตบ้ทบญัญติัของกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

ใหต้อ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่ำวขำ้งตน้  
ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย กรรมกำรซ่ึงมี
ส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

11. มีอ ำนำจหนำ้ท่ีจดัใหมี้รำยงำนขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัฯ เพ่ือรำยงำนต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้
เสียหรือผูล้งทุนทัว่ไปอยำ่งถูกตอ้งทนักำลและเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจหนำ้ท่ี
รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทั้ง ผูต้รวจสอบ
บญัชี และท่ีปรึกษำฝ่ำยต่ำงๆ ของบริษทัฯ และมีหนำ้ท่ีก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ขกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ี
เป็นสำระส ำคญั 

12. กรรมกำรอิสระและกรรมกำรทีไม่เป็นผูบ้ริหำรมีควำมพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอยำ่งเป็นอิสระในกำรพิจำรณำ
ก ำหนดกลยทุธ์ กำรบริหำรงำน กำรใชท้รัพยำกร กำรแต่งตั้งกรรมกำร และกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนินกิจกำร 
ตลอดจนพร้อมท่ีจะคดัคำ้นกำรกระท ำของกรรมกำรอ่ืน ๆ หรือฝ่ำยจดักำรในกรณีท่ีมีควำมเห็นขัดแยง้ในเรืองท่ีมี
ผลกระทบต่อควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกรำย 

13. แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั (Company Secretary) ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เพื่อให้ค  ำแนะน ำ
เก่ียวกับกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งทรำบ ดูแลกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั เอกสำรส ำคญัและกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงประสำนงำนให้มีกำรปฏิบติัตำม
มติคณะกรรมกำรบริษทั  

14. จดัให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เช่ือถือได ้ทนัเวลำ 
และเท่ำเทียมกนั 

15. จดัใหมี้ระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งมีกำรดูแลให้มีกระบวนกำรในกำร
ประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
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16. จดัใหมี้กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ซ่ึงสำมำรถประเมินติดตำม และบริหำรควำม
เส่ียงท่ีส ำคญัได ้

17. จดัให้มีกำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบติั ของ
กรรมกำร และพนกังำนและสนบัสนุนใหมี้กำรส่ือสำรไปสู่บุคลำกรในบริษทัใหไ้ดรั้บทรำบยดึถือปฏิบติัอยำ่งจริงจงั 

18. จดัใหมี้กระบวนกำรท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 
19. จดัให้มีกระบวนกำรท่ีชดัเจนในกำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรเม่ือพบหรือมีขอ้สงสัย

เก่ียวกบรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
คณะกรรมกำรตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

20. จดัใหมี้กำรทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ 
21. รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยบ์ริษทั ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั

เป็นประจ ำทุกเดือน และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั ทรำบโดยมิชกัชำ้ เมือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
 กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยบ์ริษทั ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ี

ไดรั้บแต่งตั้ง 
 กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลกำรมีส่วนไดเ้สียภำยใน 3 วนัท ำ

กำรนบัแต่วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูล 
 ตนหรือบุคคลทีมีควำมเก่ียวขอ้งมีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 ตนหรือบุคคลทีมีควำมเก่ียวขอ้งถือหุน้ในบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 บริษทัแจง้ใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรทบทวนแบบรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยบ์ริษทั ปีละ 1 คร้ัง และเปิดเผยขอ้มูล

กำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำรในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี 
แบบ 56-2 (ANNUAL REPORT) 

22. เก็บรักษำขอ้มูลภำยในของบริษทั ท่ีล่วงรู้จำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ี และไม่น ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้น
รวมถึงงดซ้ือขำยหลกัทรัพยภ์ำยในระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรประกำศแจง้ข่ำวและเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส
และงบกำรเงินประจ ำปี และภำยใน 24 ชัว่โมง หลงักำรเปิดเผยงบกำรเงินดงักล่ำว 

23. คณะกรรมกำรสำมำรถแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจดว้ยกำรว่ำจำ้งท่ีปรึกษำภำยนอกดว้ย
ค่ำใชจ่้ำยของบริษทั 

24. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบักิจกำรของบริษทัตำมท่ีผูถื้อหุน้มอบหมำย 
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10.2 คณะกรรมการบริหาร 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร ประกอบดว้ยผูบ้ริหำร 6 ท่ำน 
ดงัต่อไปน้ี 

 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นำยสุขสนัต ์            ยศะสินธ์ุ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2.  นำยเสกสรรข ์          รังสิยรีำนนท ์ กรรมกำรบริหำร 
3.  นำงพิมพ ์                 ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ กรรมกำรบริหำร 
4.  นำยกิตติ                   ตั้งศรีวงศ ์ กรรมกำรบริหำร 
5.  นำยณฐพล               ทิพชชัวำลวงศ ์ กรรมกำรบริหำร 
6.  นำงสำวเนำวรัตน์     สงัขก์รด กรรมกำรบริหำร 

 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. มีหน้ำท่ีกลัน่กรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ ำปี งบประมำณค่ำใช้จ่ำยประเภททุน เป้ำหมำยธุรกิจ แผนงำน
โครงกำรต่ำงๆ ก่อนท่ีจะเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 

2. ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย และบริหำรธุรกิจของบริษทัให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์วิสัยทศัน์ 
พนัธะกิจ กลยทุธ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั และเป็นไปตำมกฎหมำย เง่ือนไข กฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ของบริษทัและหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ด ำเนินกำรเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรโดยทัว่ไปของบริษทั พิจำรณำอนุมติั และติดตำมกำรด ำเนินกำรในเร่ือง
ต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัคณะกรรมกำรเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เช่น กำรลงทุนซ่ึงตอ้งใชเ้งินจ ำนวนมำก กำรออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ กำรเขำ้ร่วมทุน กำรใหกู้ย้มืเงินหรือค ้ำประกนันอกเหนือจำกกำรท ำธุรกิจปกติของบริษทั   

4. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั 
5. พิจำรณำสอบทำน และอนุมติัรำยกำรเก่ียวกบักำรลงทุนและกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น ซ่ึงอยู่ภำยใต้

อ ำนำจกำรอนุมติัของฝ่ำยจดักำรตำมประกำศวำ่ดว้ยรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 
6. ก ำกบัดูแลและบริหำรเงินลงทุนของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
7. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบต่อเร่ืองท่ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ยกเวน้ในกิจกรรมใด ๆ ท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนเป็นผูด้  ำเนินกำรไวแ้ลว้ 
8. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนท่ีส ำคญั ให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบเป็นประจ ำ รวมทั้ งประเด็นส ำคญัต่ำง ๆ ท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัควรไดรั้บทรำบ 
9. ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเองเป็นประจ ำทุกปี 
10. ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรบริหำรอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นวำมีควำมจ ำเป็นและ

เหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 
11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
12. ปฏิบติังำนอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
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10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร มีจ ำนวน 3 ท่ำน 
ดงัต่อไปน้ี  

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นำยชำนนท ์                  โชติวจิิตร ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  พลอำกำศเอกอำนนท ์    จำรยะพนัธ์ุ กรรมกำรตรวจสอบ  
3.  นำยธีรณฎัฐ ์                  ตั้งสถำพรพงษ ์  กรรมกำรตรวจสอบ  

หมายเหตุ:  กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอื
ของงบการเงนิ 

 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบ

บญัชีภำยนอกและผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้ งรำยไตรมำสและประจ ำปี โดยพิจำรณำงบ
กำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งหลกักำรบญัชีวิธีปฏิบติัทำงบญัชีกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีกำร
ด ำรงอยูข่องกิจกำร กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีท่ีส ำคญั รวมถึงเหตุผลของฝ่ำยจดักำรเก่ียวกบักำรก ำหนดนโยบำย
บญัชีก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

2.    วำงแนวทำงและสอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีภำยนอกและผูต้รวจสอบ
ภำยใน ทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี (Audit Plan) ของบริษทั และกำรประเมินผลกำรตรวจสอบ
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภำยใน ถึงปัญหำหรือขอ้จ ำกดัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน วำงแผนกำร
ควบคุมกำรประมวลขอ้มูลทำงอิเลก็โทรนิกส์ และกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลเพ่ือป้องกนักำรทุจริตหรือกำร
ใชค้อมพิวเตอร์ไปในทำงท่ีผิดโดยพนกังำนบริษทั หรือบุคคลภำยนอก และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกยำ้ย เลิกจำ้งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3.    สอบทำนกำรด ำเนินกำรของบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมขอ้ก ำหนด
และหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน กลต. รวมทั้งตลำดหลกัทรัพย ์

4.    พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ง และเลิกจำ้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และ
ปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ท ำ
กำรตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.    พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยสินทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
รวมทั้ งพิจำรณำเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์ให้มีควำมถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้ งพิจำรณำอนุมติัรำยกำรดังกล่ำวเพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุม
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คณะกรรมกำร และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัต่อไป ทั้ งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตำมบทบัญญติัของกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งและเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6.   จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัซ่ึงรำยงำนดงักล่ำว
จะตอ้งมีขอ้มูลครบถว้นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และจะตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบทั้งน้ีรำยงำน
ดงักล่ำวจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีเป็นอยำ่งนอ้ย 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
 ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี      
 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
 ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร (Charter) 
 รำยงำนอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
7.  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมทั้งมีหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือหนำ้ท่ี
อ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัต่อคณะกรรมกำรของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้ง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรทนัทีในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 รำยกำรท่ีมีหรืออำจก่อใหมี้ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 ขอ้สงสยัหรือสนันิษฐำนวำ่อำจมีกำรทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน 
 ขอ้สงสัยว่ำอำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดใด ๆ ของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือตลำดหลกัทรัพย ์ หรือ

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 รำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นวำ่คณะกรรมกำรบริษทัควรทรำบ 
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนและไดมี้กำรหำรือร่วมกนักบัคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรแลว้วำ่ตอ้งด ำเนินกำร
ปรับปรุงแกไ้ขเม่ือครบก ำหนดเวลำท่ีก ำหนดไวร่้วมกนัหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบวำ่มีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำร
แกไ้ขดงักล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรกรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึง อำจรำยงำนส่ิงท่ีพบดงักล่ำวต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ/หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้แต่กรณีได ้

8.   หลงัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจพบพฤติกำรณ์อนัควรสงสัยวำ่
กรรมกำร ผูจ้ดักำร หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั กระท ำควำมผิดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนำ้ท่ี
และหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ มำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 
มำตรำ 306 มำตรำ 308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรือมำตรำ 313 ให้คณะกรรมกำร ตรวจสอบ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองตน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และ ผูส้อบบญัชีทรำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชี 
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9. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจท่ีจะขอควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวำ่จ ำเป็นดว้ย
ค่ำใชจ่้ำยของบริษทั  

10.  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมำให้ควำมเห็น เขำ้ร่วมประชุมหรือให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเรียกขอขอ้มูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของบริษทั ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติมในเร่ืองต่ำงๆ ได ้

11.  ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ
พิจำรณำอนุมติั 

12. ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย และ/หรือดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เช่น ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ของผูบ้ริหำรทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหำรของบริษทัในรำยงำนส ำคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสำธำรณชนตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด ไดแ้ก่ บทรำยงำนและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร เป็นตน้ ทั้งน้ี อ ำนำจของกรรมกำรตรวจสอบดงักล่ำวขำ้งตน้ 
จะไม่รวมถึงอ ำนำจท่ีท ำใหก้รรมกำรตรวจสอบ หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถลงมติให้
ควำมเห็นในรำยกำรท่ีกรรมกำรตรวจสอบท่ำนนั้นหรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ/หรือตลำดหลกัทรัพย ์มี
ส่วนไดส่้วนเสียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งได ้

13.  คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรบริษทัยงัคงมีควำมรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนต่อบุคคลภำยนอก 

10.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร มีจ ำนวน 6 ท่ำน 
ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นำยธีรณฎัฐ ์             ตั้งสถำพรพงษ ์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2.  นำยสุขสนัต ์             ยศะสินธ์ุ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3.  นำงพิมพ ์                 ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
4.  นำยเสกสรรข ์           รังสิยรีำนนท ์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
5.  นำยณฐพล                ทิพชชัวำลวงศ ์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
6.  นำยกิตติ                    ตั้งศรีวงศ ์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

1. ก ำหนดนโยบำยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม ซ่ึงตอ้งควบคุม
ควำมเส่ียงประเภทต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั 

2. ก ำหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม โดยใหก้ำรประเมิน ติดตำม และดูแลปริมำณ
ควำมเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

3. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำย ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยท่ีก ำหนด ตลอดจนควบคุมและก ำกบัดูแลในภำพรวมใหบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจ  
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4. ก ำกบัดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญั พร้อมทั้งให้ค  ำแนะน ำ และให้ควำมเห็น
ในผลกำรประเมินควำมเส่ียง มำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง และแผนจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหลืออยู่ของบริษทั เพ่ือให้
มัน่ใจว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และ
สำมำรถบริหำรจดักำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

5. ก ำหนดและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือใหมี้
ประสิทธิผลและมีควำมเพียงพอ สอดคลอ้งตำมสภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

6. ใหก้ำรสนบัสนุนเพ่ือพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงและเคร่ืองมือสนบัสนุนกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ในทุกระดบัทัว่
ทั้งองคก์รอยำ่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกำรปรับปรุง และพฒันำระบบกำร
บริหำรควำมเส่ียงภำยในองคก์รออยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 

7. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญัให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุกำรณ์ ซ่ึงอำจมี
ผลกระทบต่อบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

8. ส่ือสำรแลกเปล่ียนขอ้มูล และประสำนงำนเก่ียวกบัควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

9. ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นวำมีควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 

10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ
พิจำรณำอนุมติั 

11. กำรปฏิบติังำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

10.5 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร มีจ ำนวน 3 ท่ำน 

ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นำยธีรณฎัฐ ์            ตั้งสถำพรพงษ ์ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
2.  นำยสุขสนัต ์            ยศะสินธ์ุ กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
3.  นำงพิมพ ์                ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

1. ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติั ในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ให้มีประสิทธิภำพ เกิดควำมโปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได ้ท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

2. ติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ให้เป็นไปตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงมี
จรรยำบรรณ และสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเป็นไปตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งหลกัสำกล 
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3. ท ำงำนร่วมกบัฝ่ำยงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน (Compliance) โดยยดึหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจด
ทะเบียนปี 2560 (The Principles of for Listed Companies 2017: Good Corporate Governance) หรือฉบบัท่ีมีกำร
แกไ้ขเพ่ิมเติม ตำมท่ีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมำเป็นแนวปฏิบติั   

4. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบติัตำมมำตรฐำนสำกล และขอ้เสนอแนะของฝ่ำยพฒันำธรรมำภิบำลเพ่ือตลำดทุน ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั พร้อมควำมเห็น แนวปฏิบัติ และ
ขอ้เสนอแนะ เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

6. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรจะตอ้งจดัให้มีกำรประชุมตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยจะตอ้งมีกำร
ประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 1 คร้ังต่อปี และรำยงำนผลกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ 

7. จดัท ำรำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร แสดงไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั 

8. สนบัสนุนใหมี้กำรเผยแพร่วฒันธรรมในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ใหเ้ป็นท่ีเขำ้ใจของผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบั 
และใหมี้ผลในกำรปฏิบติัทั้งในบริษทัและบริษทัยอ่ย 

9. สนบัสนุนและใหค้  ำปรึกษำแก่บริษทั ในกำรเขำ้รับกำรประเมินหรือกำรจดัอนัดบัดำ้นกำรดูแลกิจกำร ทั้งน้ี เพ่ือเป็น
กำรพฒันำและยกระดบัมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง  

10. ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นวำมีควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 

11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ
พิจำรณำอนุมติั 

12. ปฏิบติังำนอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

10.6  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร มี
จ ำนวน 5 ท่ำน ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  พลอำกำศเอกอำนนท ์         จำรยะพนัธ์ุ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
2.  นำยชำนนท ์                       โชติวจิิตร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
3.  นำยธีรณฏัฐ ์                       ตั้งสถำพรพงษ ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
4.  นำยสุขสนัต ์                       ยศะสินธ์ุ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
5.  นำยกิตติ                             ตั้งศรีวงศ ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
1. ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ ตำมควำม

เหมำะสม 
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2. พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยใหมี้ควำมเหมำะสม
กบักลยทุธ์ของบริษทัฯ และสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. พิจำรณำก ำหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยทำงดำ้นควำมรู้ควำม
เช่ียวชำญ ทกัษะและประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และกำรอุทิศเวลำ 

4. พิจำรณำคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมำเป็นกรรมกำรอิสระให้เหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบริษทั โดยมีคุณสมบติั
อยำ่งนอ้ยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

5. ด ำเนินกำรสรรหำและเสนอแนะผูที้มีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่/
ผูจ้ดักำรใหญ่ ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

6. พิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรบริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งตำมควำมเหมำะสม หรือ เม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง 

7. พิจำรณำทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร พร้อมทั้งรำยช่ือผูท่ี้เหมำะสมที่จะไดร้ับกำร
พิจำรณำสืบทอดต ำแหน่งอยำ่งสม ่ำเสมอและเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแต่งตั้งเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง 

8. พิจำรณำทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร พร้อมทั้งรำยช่ือผูท่ี้เหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำร
พิจำรณำสืบทอดต ำแหน่งอยำ่งสม ่ำเสมอและเสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง 

9. พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงในกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทั้ งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินส ำหรับ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ให้สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
โดยเปรียบเทียบกบัค่ำตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนั เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป โดยให้มีอ ำนำจพิจำรณำสรรหำกรรมกำรและก ำหนด
ค่ำตอบแทนส ำหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

10. พิจำรณำสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรบริษทั ตั้งแต่ระดบักรรมกำรผูจ้ดักำรข้ึนไป รวมทั้งก ำหนดหลกัเกณฑ์
และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตั้งผูบ้ริหำรของบริษทัดงักล่ำว โดยใหมี้อ ำนำจพิจำรณำส ำหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

11. พิจำรณำเร่ืองค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรปรับข้ึนเงินเดือน ผูบ้ริหำรระดบัสูง ประจ ำปี เงินโบนสัเงินรำงวลัต่ำง ๆ โดย
ใหมี้อ ำนำจพิจำรณำส ำหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

12. รำยงำนผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อคณะกรรมกำรบริษทัใหท้รำบอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
13. ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำ

เห็นวำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 
14. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงสม ่ ำเสมอ และเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
15. ปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำย 
16. น ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวขำ้งตน้ในขอ้ 1 - 10 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนดงักล่ำวขำ้งตน้ จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจท่ี
ท ำให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท่ำนใดท่ำนหน่ึงหรือผูรั้บมอบ
อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือ
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บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะตอ้งน ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร
บริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำต่อไป 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำทุกปี 
เพ่ือให้กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถจดัเวลำและเขำ้ร่วมประชุมได ้ในกรณีท่ีมีวำระพิเศษอำจมีกำรประชุมเพ่ิมเติมตำมควำม
เหมำะสมได ้นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษทั จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำร
ประชุม โดยเอกสำรมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อกำรพิจำรณำ มีกำรระบุอยำ่งชดัเจนวำ่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทรำบ 
หรือเพ่ืออนุมติั แลว้แต่กรณี โดยก ำหนดจดัส่งใหแ้ก่คณะกรรมกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั เพื่อให้กรรมกำรไดมี้เวลำศึกษำมำ
ก่อนล่วงหนำ้ พร้อมทั้งแจง้ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ในองคก์ร ใหท้รำบถึงก ำหนดวนัประชุมคณะกรรมกำรในแต่ละรอบกำรประชุม 

โดยรำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในปี 2562 และปี 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 
ปี 2562 ปี 2563  

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วม 

1.  นำยวฒิุศกัด์ิ ลำภเจริญทรัพย ์ 7 7 6 5 
2.  นำยชำนนท ์ โชติวจิิตร 7 7 6 6 
3.  พลอำกำศเอกอำนนท ์ จำรยะพนัธ์ุ 7 7 6 5 
4.  นำยธีรณฎัฐ์ ตั้งสถำพรพงษ ์ 7 7 6 6 
5.  นำยวทิยำ อินำลำ 7 7 6 6 

6.  นำงรสพร สุขสมพร 7 7 6 5 

7.  นำยเสกสรรข ์ รังสิยรีำนนท ์ 7 7 6 6 

8.  นำยสุขสนัต ์ ยศะสินธ์ุ 7 7 6 6 
9.  นำงพิมพ ์ ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ 7 7 6 6 

10.  นำยกิตติ ตั้งศรีวงศ์1/ 7 7 6 6 
หมายเหต:ุ 1/ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2562 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ตอ้งมีกรรมกำรอยูไ่ม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึง
ครบองคป์ระชุมตำมนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำร และก่อนกำรประชุมทุกคร้ังประธำนคณะกรรมกำรจะแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบวำ่ 
กรรมกำรท่ีอำจมีควำมเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุมใดจะตอ้งงดออกเสียง และงดให้ควำมเห็นในวำระนั้น เม่ือ
เสร็จส้ินกำรประชุมคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เลขำนุกำรบริษทัจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมภำยใน 14 วนั ซ่ึงจะ
ถูกเก็บไวอ้ยำ่งมีระเบียบเพ่ือกำรตรวจสอบ 

ประธำนคณะกรรมกำรสนบัสนุนใหก้รรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรมีโอกำสประชุมกนัเอง โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรร่วมดว้ย ในปี 
2563 มีกำรประชุมระหวำ่งกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร จ ำนวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563 
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10.7 ผู้บริหาร 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี  11 พฤศจิกำยน 2563 บริษทัมีผูบ้ริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กจ.17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2561 เป็นจ ำนวน 9 ท่ำน ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นำยสุขสนัต ์             ยศะสินธ์ุ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
2.  นำยกิตติ                   ตั้งศรีวงศ ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร / รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยพฒันำ

ธุรกิจ และเลขำนุกำรบริษทั 
3.  นำยนที                    ล้ิมประเสริฐ กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยบริหำรสินทรัพย ์
4.  นำงพิมพ ์                ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยสนบัสนุนบริหำร 
5.  นำยณฐพล               ทิพชชัวำลวงศ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรบญัชีกำรเงิน และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยสินเช่ือ 
6.  นำงสำวนฤมล          โตประภสัร์ รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบริกำร  

บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ีแอนด ์เซอร์วสิ จ ำกดั 
7.  นำงสำววรำภรณ์       อินธนู รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบริกำร  

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
8.  นำงสำวเนำวรัตน์     สงัขก์รด ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
9.  นำงสำวทศันีย ์         เปียสี1/ รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

หมายเหต:ุ 1/ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวทัศนีย์ เปียสี ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการผู้ จัดการฝ่ายบัญชี แทนนางสาวณิชาภา สูง
กิจบูลย์ ท่ีได้ลาออกไป โดยมผีลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 

 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
1. บริหำรกิจกำรของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษทั มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สั่งกำรหรือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมขอ้ 1. ส ำเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี และหำกเป็นเร่ืองส ำคญัให้

รำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
3. พิจำรณำและอนุมติักำรบรรจุ แต่งตั้ง โอนยำ้ย ถอดถอน รวมถึงพิจำรณำควำมดีควำมชอบ มำตรกำรทำงวินยั ตลอดจน

ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำน ทั้งน้ี กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำร 
4. ออกระเบียบวำ่ดว้ยกำรปฏิบติังำนของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบันโยบำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติใดๆ ของท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
5. มอบอ ำนำจ และ/หรือมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังำนเฉพำะอยำ่งทดแทนได ้
6. สร้ำงเสริมและพฒันำให้บริษทัด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจรรยำบรรณ ปฏิบติัตำมกฎหมำย ศีลธรรม และวฒันธรรมอนัดี

โดยยดึหลกัธรรมำภิบำล 
7. กำรใชอ้ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (กรรมกำรผูจ้ดักำร) ไม่สำมำรถกระท ำได ้หำกประธำน

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทั 
8. หำกมีควำมไม่ชดัเจนในกำรใชอ้ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ตำมท่ีก ำหนดน้ี ใหเ้สนอเร่ืองใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ 
9. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 
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10.8 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรแต่งตั้ง นำยกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เป็นเลขำนุกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำร
จดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี 
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ ด ำเนินกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงด ำเนินกำร
อ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

10.9 ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี (“สมุห์บัญชี”) 

นำงสำวทศันีย ์เปียสี ด ำรงต ำแหน่ง รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี หรือสมุห์บญัชีของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563 
จนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ี สมุห์บญัชีของบริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 
โดยเป็นผูท่ี้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์รวมทั้งมีประสบกำรณ์ท ำงำนดำ้นบญัชี
เป็นเวลำรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ 3 ปี ภำยในระยะเวลำ 5 ปีล่ำสุด 

 

10.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

10.10.1 นโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทัมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยจ่ำยในรูปแบบค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวั
เงินตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ซ่ึงมีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดยอ่ย ในรูปของค่ำเบ้ีย
ประชุมตำมควำมเหมำะสมต่อขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัตำมล ำดบัขั้นอ ำนำจเพื่อหลีกเล่ียงควำมขดัแยง้ท ำงำนผลประโยชน์และเพื่อ
ควำมโปร่งใส เช่น ผูถื้อหุน้อนุมติัค ่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั จำกนั้นคณะกรรมกำรบริษทัจึงอนุมติัค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรอนุมติัค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผูพิ้จำรณำควำมเหมำะสม 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยไม่จ่ำยค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริหำรแก่กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรและพนักงำนท่ี
ปฏิบติังำนเตม็เวลำของบริษทั 

10.10.2 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมกำรตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูถื้อหุน้จะก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีแน่นอน ซ่ึงรวมถึงสิทธิท่ีกรรมกำรจะไดรั้บ
ค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติม โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 10 มีนำคม 2563 ไดอ้นุมติั
จดัสรรค่ำตอบแทนกรรมกำร และเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2563 ไดอ้นุมติัก ำหนด
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ ไว ้ดงัน้ี โดยก ำหนดวงเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดยอ่ยประจ ำปี 2562 และ 2563 ไวไ้ม่เกิน 1.75 ลำ้นบำท และ 1.75 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษทั - - 25,000 12,500 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ - - 12,500 10,000 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน - - 12,500 10,000 
คณะกรรมกำรบริหำร - - 12,500 10,000 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง - - 12,500 10,000 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี - - 12,500 10,000 

 

บริษทัมีค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย ประจ ำปี 2562 และปี 2563 (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวำคม 2563) จ ำนวน 
1,624,940 บำท และ 1,741,000 บำท ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี (ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริหำรท่ีด ำรงต ำแหน่ง
ผูบ้ริหำร ไม่มีสิทธิไดรั้บค่ำเบ้ียประชุม) 

กรรมการและกรรมการชุดย่อย 
2562 2563 

ค่ำเบ้ีย
ประชุม 

โบนสัและ
ค่ำฝึกอบรม 

รวม (บำท) 
ค่ำเบ้ีย
ประชุม 

โบนสัและ
ค่ำฝึกอบรม 

รวม (บำท)  

นำยวฒิุศกัด์ิ ลำภเจริญทรัพย ์ 105,000 150,000 255,000 125,000 165,000 290,000 
นำยชำนนท ์โชติวจิิตร 103,500 258,940 362,440 145,000 132,000 277,000 
พลอำกำศเอกอำนนท ์จำรยะพนัธ์ุ 72,500 120,000 192,500 127,500 132,000 259,500 
นำยธีรณฎัฐ ์ตั้งสถำพรพงษ ์ 97,000 120,000 217,000 160,000 132,000 292,000 
นำยวทิยำ อินำลำ 28,000 100,000 128,000 75,000 110,000 185,000 
นำงรสพร สุขสมพร 59,000 100,000 159,000 62,500 110,000 172,500 
นำยเสกสรรข ์รังสิยรีำนนท ์ 161,000 150,000 311,000 155,000 110,000 265,000 
นำยสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ - - - - - - 
นำงพิมพ ์ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ - - - - - - 
นำยกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ - - - - - - 

รวม 626,000 998,940 1,624,940 890,000 891,000 1,741,000 
 

10.10.3 ค่าตอบแทนอ่ืนทีม่ใิช่ตวัเงนิ  
นอกจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรในรูปของค่ำเบ้ียประชุมแล้ว ยงัมีค่ำตอบแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตัวเงิน คือ 

ประกนัภยัควำมรับผิดของกรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทั 

10.10.4 การแต่งตั้งและการเข้าประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 
 รำยละเอียดกำรกำรแต่งตั้งและกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ ในปี 2562 และ

ปี 2563 มีดงัน้ี 
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รำยละเอียดกำรแต่งตั้งและกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นดงัต่อไปน้ี 
 

   จ านวนการเข้าประชุม 

รายช่ือ 
กรรมกำรบริษทั 

และ 
กรรมกำรชุดยอ่ย(ไม่นบัรวมผูบ้ริหำร) 

วนัที่
แต่งตั้ง

(กรรมกำร
บริษทั) 

ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง 

คณะกรรม 
การบริษัท 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การบริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี

นำยวฒิุศกัด์ิ ลำภเจริญทรัพย ์ 17/08/58 17/08/58-31/12/62 5/7 - - - - - 
นำยชำนนท ์โชติวจิิตร 17/08/58 17/08/58-31/12/62 7/7 4/4 1/1 - - - 
พลอำกำศเอกอำนนท ์จำรยะพนัธ์ุ 19/11/58 19/11/58-31/12/62 6/7 3/4 1/1 - - - 
นำยธีรณฏัฐ ์ตั้งสถำพรพงษ ์ 17/08/58 17/08/58-31/12/62 6/7 4/4 1/1 - 3/3 0/0 
นำยวทิยำ อินำลำ 19/11/58 19/11/58-31/12/62 3/7 - - - - - 
นำงรสพร สุขสมพร 19/11/58 19/11/58-31/12/62 7/7 - - - - - 
นำยเสกสรรข ์รังสิยรีำนนท ์ 19/11/58 19/11/58-31/12/62 7/7 - - 12/12 3/3 - 
นำยสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ  11/03/40 11/03/40-31/12/62 7/7 - 1/1 11/12 3/3 0/0 
นำงพิมพ ์ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ  08/04/53 08/04/53-31/12/62 3/7 - - 9/12 2/3 0/0 
นำยกิตติ ตั้งศรีวงศ์1/ 30/04/62 30/04/62-31/12/62 4/7 - 1/1 12/12 3/3 - 

หมายเหต:ุ 1/ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้รับการอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 
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รำยละเอียดกำรแต่งตั้งและกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เป็นดงัต่อไปน้ี 
 

   จ านวนการเข้าประชุม 

รายช่ือ 
กรรมกำรบริษทั 

และ 
กรรมกำรชุดยอ่ย (ไม่นบัรวมผูบ้ริหำร) 

วนัที่
แต่งตั้ง

(กรรมกำร
บริษทั) 

ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง 

คณะกรรม 
การบริษัท2/ 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ3/ 

คณะกรรม 
การสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การบริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี

นำยวฒิุศกัด์ิ ลำภเจริญทรัพย ์ 17/08/58 17/08/58-31/12/63 5/6 - - - - - 
นำยชำนนท ์โชติวจิิตร 17/08/58 17/08/58-31/12/63 6/6 4/4 2/2 - - - 
พลอำกำศเอกอำนนท ์จำรยะพนัธ์ุ 19/11/58 19/11/58-31/12/63 5/6 4/4 2/2 - - - 
นำยธีรณฏัฐ ์ตั้งสถำพรพงษ ์ 17/08/58 17/08/58-31/12/63 6/6 4/4 2/2 - 1/1 1/1 
นำยวทิยำ อินำลำ 19/11/58 19/11/58-31/12/63 6/6 - - - - - 
นำงรสพร สุขสมพร 19/11/58 19/11/58-31/12/63 5/6 - - - - - 
นำยเสกสรรข ์รังสิยรีำนนท ์ 19/11/58 19/11/58-31/12/63 6/6 - - 11/12 1/1 - 
นำยสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ  11/03/40 11/03/40-31/12/63 6/6 - 2/2 12/12 1/1 1/1 
นำงพิมพ ์ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ1/  08/04/53 08/04/53-31/12/63 6/6 - - 12/12 1/1 1/1 
นำยกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ 30/04/62 30/04/62-31/12/63 6/6 - 2/2 12/12 1/1 - 

หมายเหต:ุ 1/ กรรมการบริษัท 1 ท่าน เปลีย่นค าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกลุ คือ นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ เปลีย่นเป็น นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา 

 2/ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทัมกีารประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 1 คร้ัง ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
3/ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี (โดยไม่มผีู้บริหาร) 
จ านวน 1 คร้ัง ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563
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10.11  บุคลากร 

10.11.1 จ านวนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีพนกังำนทั้งส้ินจ ำนวน 158 คน (ไม่รวมผูบ้ริหำร) โดยสำมำรถจดักลุ่มพนกังำนตำม
สำยงำนออกเป็น 5 สำยงำน ประกอบดว้ย สำยบริหำรสินทรัพย ์สำยบริกำร สำยพฒันำธุรกิจ สำยบญัชี กำรเงิน และสำยสนบัสนุน
บริหำร โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                              หน่วย: คน 

สายงาน 2561 2562  2563  
พนกังำนสำยบริหำรสินทรัพย ์    

ฝ่ำยบริหำรหน้ี 28 31 32 
ฝ่ำยงำนคดี 19 18 17 

รวมพนกังานสายบริหารสินทรัพย์ 47 49 49 
พนกังำนสำยบริกำร    

ฝ่ำยบริกำรงำนลูกคำ้ส่ือสำรและสถำบนักำรเงิน 122 109 88 
ฝ่ำยบริกำรงำนสินเช่ือ  1 3 1 

รวมพนกังานสายบริการ 123 112 89 
พนกังำนสำยพฒันำธุรกิจ    

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 1 - - - 
ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 2 - - - 

รวมพนกังานสายพฒันาธุรกจิ - - - 
พนกังำนสำยบญัชี กำรเงิน    

ฝ่ำยบญัชี 2 2 2 
ฝ่ำยกำรเงิน 2 2 2 
ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ ์ - - - 

รวมพนกังานสายบัญชี การเงนิ 4 4 4 
พนกังำนสำยสนบัสนุนบริหำร    

ฝ่ำยกฎหมำยและนิติกรรม - - - 
ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 5 4 4 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร 2 2 3 
ฝ่ำยสนบัสนุนบริหำร 6 7 5 
ฝ่ำยสนบัสนุนกลำง 4 4 4 

รวมพนกังานสายสนับสนุนบริหาร 17 17 16 

รวม 191 182 158 
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10.11.2 ค่าตอบแทนบุคลากร  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ประเภทของผลตอบแทน 2561 2562 2563 
ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 12,601,646 14,867,237 19,243,581 
เงินเดือน 10,323,483 12,428,862 14,808,766 
โบนัส 2,278,163 2,438,375 2,577,350 
เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 516,174 1,645,800 1,857,465 

ค่ำตอบแทนอ่ืน  
(เงินสมทบเขำ้กองทุนประกนัสงัคม) 

63,429 653,600 798,905 

รวม 13,181,249 17,166,637 20,042,486 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2563 จ ำนวนพนกังำนของบริษทัลดลง 24 คน หรือร้อยละ 13.19 โดยบริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนกังำนเป็นเงิน 
46,704,139 บำท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน คอมมิชชัน่ โบนสั และเงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  

ประเภทของผลตอบแทน 2561 2562 2563 
ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 38,898,193 48,003,492 45,424,029 
เงินเดือน 23,286,277 28,900,302 28,274,557 
คอมมิชช่ัน 13,880,443 16,720,151 15,034,509 
โบนัส 1,354,583 1,700,860 1,587,170 
เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 376,890 682,179 527,793 

ค่ำตอบแทนอ่ืน  
(เงินสบทบเขำ้กองทุนประกนัสงัคม) 

990,186 1,651,401 
 

1,280,110 

รวม 39,888,379 49,654,893 46,704,139 
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นโยบายทัว่ไปด้านทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือเสริมสร้ำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของบริษทั เพ่ือคดัเลือก พฒันำ ส่งเสริม และธ ำรงรักษำไวซ่ึ้งพนกังำนท่ีมีทกัษะ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงแรงจูงใจให้พนกังำนไดใ้ชค้วำมรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรปฏิบติังำนให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยบริษทัมีแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลดงัน้ี 

1. พนกังำนทุกคนจะไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งเป็นธรรม ในฐำนะส่วนหน่ึงของบริษทั 
2. กำรคดัเลือกบุคคลเพ่ือวำ่จำ้งใหด้ ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ บริษทัจะกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงคุณสมบติัแต่

ละต ำแหน่งงำน คุณวฒิุกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นแก่งำน พนกังำนจะไดรั้บกำรแต่งตั้ง
ใหด้ ำรงต ำแหน่งท่ีเหมำะสม หรือสบัเปล่ียนหนำ้ท่ีกำรงำนตำมควำมเหมำะสมแลว้แต่กรณี 

3. บริษทัจะให้กำรสนับสนุนและพฒันำพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีกำรจดัอบรมให้พนักงำนเพ่ือเป็นกำรพฒันำ
ศกัยภำพของพนกังำน ใหส้ำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดม้ำพฒันำรูปแบบกำรท ำงำนใหเ้กิดประสิทธิภำพมำกข้ึน 

4. บริษทัจะจดัใหพ้นกังำนไดท้ ำงำนในสถำนท่ีท ำงำนท่ีมีควำมปลอดภยั 
5. กำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่พนกังำน บริษทัจะพิจำรณำด ำเนินกำรอยำ่งเป็นธรรมตำมควำมเหมำะสมกบัลกัษณะของ

งำน ผลกำรปฏิบติังำน ประกอบกบัผลประกอบกำรของบริษทั 
6. บริษทัให้ควำมส ำคญักับกำรดูแลเร่ืองสวสัดิกำร ในกำรจัดระบบค่ำจำ้งและสวสัดิกำรให้กบัพนักงำนดว้ยควำม

เหมำะสม ครอบคลุมถึงกำรลำหยดุ ชุดฟอร์มพนกังำน โบนสั และกิจกรรมท่องเท่ียวประจ ำปี รวมถึงกำรเปิดโอกำส
ใหพ้นกังำนไดแ้สดงควำมคิดเห็นหรือร้องเรียนในเร่ืองต่ำง ๆ 

7. บริษทัตระหนกัวำ่กำส่ือสำรท่ีดีจะน ำมำซ่ึงประสิทธิภำพ และสมัพนัธภำพท่ีดีในกำรท ำงำนร่วมกนั ดงันั้น บริษทัจะ
ส่งเสริมใหพ้นกังำนไดรั้บทรำบข่ำวท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัอยูเ่สมอ  

8. บริษทัจะด ำเนินธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จไดก็้ต่อเม่ือพนกังำนและผูบ้งัคบับญัชำ ทุ่มเทท ำงำนดว้ยควำมรับผิดชอบ 
ร่วมกนัเอำใจใส่ มิใหมี้เหตุหน่ึงเหตุใดมำบัน่ทอน หรือท ำลำยควำมเรียบร้อย ควำมมัน่คง และพฒันำกำรไปสู่ควำม
เจริญกำ้วหนำ้ 

การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

เพื่อเป็นกำรเตรียมองคก์รใหพ้ร้อมส ำหรับอนำคต บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยแผนสืบทอดต ำแหน่ง โดยคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูส้รรหำ ก ำหนดแผนกำรสรรหำบุคคลเพ่ือสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ด ำเนินกำรทบทวนแผนเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งเสนอรำยช่ือผูท่ี้เหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำรพิจำรณำสืบทอดต ำแหน่งอยำ่งสม ่ำเสมอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง ดงัน้ี 

1. ระดบัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
 เม่ือต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรว่ำงลง หรือผูอ้ยู่ในต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได ้บริษทัก ำหนดให้

ผูบ้ริหำรระดบัใกลเ้คียง หรือรองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรเป็นผูรั้กษำกำรในต ำแหน่งจนกว่ำจะมีกำรสรรหำและ
คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ง 

2. ระดบัผูบ้ริหำร 
 เม่ือต ำแหน่งผูบ้ริหำรตั้งแต่กรรมกำรผูจ้ดักำรข้ึนไปวำ่งลง หรือผูอ้ยูใ่นต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้บริษทัจะ

มีกำรน ำเสนอผูสื้บทอดต ำแหน่งท่ีคดัเลือกไว ้โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินศกัยภำพและผลงำน เพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรเพ่ือพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ง 
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การพฒันาองค์กร 

บริษทัด ำเนินโครงกำรเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน โดยมีกำรวำงแผนกำรพฒันำเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถให้กับ
พนกังำนประจ ำปี เพ่ือให้พนกังำนน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นกำรพฒันำกำรปฏิบติังำน ไดท้รำบกฎ ระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรปฏิบติังำนท่ีเป็นปัจจุบนั ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อองคก์รอย่ำงมำกและน ำมำซ่ึงกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 
โดยในปี 2563 บริษทัมีกำรจดัหลกัสูตร/โครงกำรพฒันำต่ำง ๆ แบ่งเป็น 3 โครงกำร ดงัน้ี 

 

หลกัสูตรการพฒันาบุคคลากรของบริษัท 
 

โครงการพฒันาพนกังานเพ่ือเพิม่
ศักยภาพให้สอดคล้องกบัธุรกจิ 
กฎหมาย และระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

โครงการพฒันาผู้บริหาร โครงการปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรม
องค์กร และส่ิงแวดล้อม 

 โครงกำรพฒันำพนกังำน
ใหบ้ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 

 โครงกำรพฒันำควำมรู้ดำ้น
กฎหมำย และระเบียบต่ำง ๆ   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

 โครงกำรส ำหรับผูบ้ริหำดำ้นควำม
ยัง่ยนืขององคก์ร (ไดแ้ก่ หลกัสูตร  
mai Sustainability Strategy Program) 

 โครงกำรฝึกอบรมควำมรู้พ้ืนฐำน
ส ำหรับพนกังำนใหม่ 

โครงกำรกิจกรรมเพ่ือสงัคมและชุมชน 
(CSR) ท่ีเหมำะสมตำมธุรกิจโดยทั้ง
ผูบ้ริหำรและพนกังำนมีส่วนร่วม 
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11. การก ากบัดูแลกจิการ 
 

11.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

ตลอดปี 2563 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูเ้ช่ียวชำญในกำรบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ เพื่อสร้ำงเสถียรภำพทำงกำรเงินให้
ลูกคำ้ โดยกำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยกำรให้บริกำรลูกคำ้อยำ่งรับผิดชอบและเป็นธรรม มีกำร
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ ตลอดจนกำรดูแลรักษำขอ้มูลของลูกคำ้ ดว้ยตระหนกัวำ่ธุรกิจตอ้งด ำเนินควบคู่กบักำรเป็นพลเมืองท่ีดี
ของสังคม และกำรดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ไม่วำ่จะเป็นผูถื้อหุ้น พนกังำน ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

นอกเหนือจำกกำรปฏิบติัตำมหลกักำรกำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ในปี 2563 บริษทัไดท้บทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) 
โดยผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ืออนุมติั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 
เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบริษทั ตลอดจนเป็นแนวทำงให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัในกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ครอบคลุมถึงองคป์ระกอบ โครงสร้ำงกำรปฏิบติังำน หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือให้บริษทัและบริษทัยอ่ยปฏิบติัตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด ทั้งในระดบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำน ผำ่น 5 หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้และกำรปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั บทบำทต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สีย กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และควำมซ่ือสัตยแ์ละจรรยำบรรณ เพื่อให้
มัน่ใจว่ำบริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบสูงสุด มีควำมโปร่งใส และปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
(รำยละเอียดของนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั สำมำรถดูเพ่ิมเติมได ้ท่ี www.chayo555.com) 

ในปี 2563 บริษทัไดด้ ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงท่ีไดรั้บจำกคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มำปรับใชก้บับริบททำงธุรกิจของบริษทัอยำ่งละเอียดรอบคอบ ซ่ึงมีรำยละเอียด 8 ขอ้ ดงัน้ี 

หลกัปฏิบัต ิ1  ตระหนกัถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำองคก์รท่ีสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำร
อยำ่งย ัง่ยนื (Establish Clear Leadership Roles and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏิบัต ิ2  ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรท่ีเป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยืน (Define Objectives that promote 
Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏิบัต ิ3  เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรท่ีมีประสิทธิผล(Strengthen Board Effectiveness) 
หลกัปฏิบัต ิ4 สรรหำและพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูงและกำรบริหำรบุคลำกร (Ensure Effective CEO and People Management) 
หลกัปฏิบัต ิ5  ส่งเสริมนวตักรรมและกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible 

Business) 
หลกัปฏิบัต ิ6  ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 
หลกัปฏิบัต ิ7  รักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลกัปฏิบัต ิ8  สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 

Shareholders) 
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การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัไดน้ ำเสนอกำรทบทวนนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดย
กำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 พบวำ่ คณะกรรมกำรไดน้ ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
มำใช้ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท และบริษทัย่อย โดยนโยบำย มำตรกำร และกระบวนกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัใน CG Code แต่ยงัมีบำงหลกัปฏิบติัท่ีคณะกรรมกำรไดรั้บหลกักำรไวแ้ละจะ
น ำมำปรับใชใ้นปี 2563 ไดแ้ก่ 

ขอ้ท่ี หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทั 
จดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2560) 

มำตรกำรทดแทนส ำหรับหลกัปฏิบติัท่ียงัไม่ไดน้ ำมำ
ปรับใชท่ี้ด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจุบนั 

1 เอกสำรประกอบกำรประชุมควรส่งให้แก่
กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำอยำ่งนอ้ย 5 วนัท ำ
กำรก่อนวนัประชุม 

บริษทัไดน้ ำส่งร่างเอกสารกำรประชุมล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 
5 วนัท ำกำรก่อนวนัประชุม โดยเอกสำรกำรประชุมจริง
มีเน้ือหำไม่ได้แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญในกำร
ประชุมแต่ละคร้ัง อยำ่งไรก็ตำมในกรณีท่ีเอกสำรมีกำร
เปล่ียนแปลงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั ผูบ้ริหำรจะช้ีแจงให้
ทรำบก่อนกำรประชุมจริง 

 

การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืน ๆ 

หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ประกอบดว้ยหลกักำรและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงเร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดใหป้ฏิบติัไวช้ดัเจนแลว้ ซ่ึงเน้ือหำแบ่งเป็น 
5 หมวด ไดแ้ก่ 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั 
3. บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

เน้ือหำในแต่ละหมวดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ส่วนของหลกักำรเป็นเร่ืองส ำคญัเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีบริษทัจด
ทะเบียนควรปฏิบติั (2) ส่วนของแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นกำรให้รำยละเอียดหรือวิธีกำรด ำเนินกำรเพ่ิมเติมเพ่ือให้บริษทัจดทะเบียน
สำมำรถปฏิบติัตำมหลกักำรในส่วนแรกได ้

11.1.1 หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที ่2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

ผูถื้อหุน้ทุกรำยถือเป็นเจำ้ของกิจกำร และไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ตำมสิทธิท่ีจะพึงไดอ้ยำ่งเท่ำเทียมกนั ประกอบดว้ย 
สิทธิในกำรซ้ือขำยกำรโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งก ำไร/เงินปันผลตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น สิทธิในกำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรอยำ่ง
เพียงพอและทนัเวลำในรูปแบบท่ีเหมำะสมโดยผ่ำนช่องทำงท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำย เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษทัและตนเอง สิทธิในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร และให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และสิทธิในกำร
เขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง 
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บริษทัมีหนำ้ท่ีตอ้งดูแลกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำย รวมทั้งผูถื้อหุ้นรำยยอ่ย และผูถื้อหุ้นสถำบนัอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำ
เทียมกนั รวมตลอดจนถึงกำรคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 
1. ใหค้วำมส ำคญักบักำรส่งเสริมกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 
2. ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดกำรกระท ำใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 
3. สนบัสนุนและเปิดโอกำสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษทัอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
4. มีมำตรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบ 
5. มีช่องทำงท่ีผูถื้อหุน้ทุกรำยสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรแจง้ปัญหำใด ๆ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตนในฐำนะผูถื้อ

หุน้ ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
6. สนบัสนุนกำรใชสิ้ทธิเขำ้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ โดยในกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัมีหนำ้ท่ีเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ถึงกฎเกณฑแ์ละวธีิกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ 
(2) จัดให้มีข้อมูลในแต่ละวำระท่ีจ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของผูถื้อหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำและทันเวลำ 

ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวในเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสำร เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู ้
ถือหุน้ไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้ก่อนไดรั้บเอกสำรจำกบริษทั 

(3) จดัใหมี้ระบบกำรลงทะเบียนท่ีอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
(4) ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรำย 
(5) จดัใหมี้หนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียง 
(6) เสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 2 คน เพื่อเป็นทำงเลือกของผูถื้อหุน้ในกำรมอบฉนัทะ ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู ้

ถือหุน้ประจ ำปี 2563 บริษทัไดเ้สนอช่ือกรรมกำรอิสระพร้อมประวติั ใหผู้ถื้อหุ้นพิจำรณำมอบฉันทะจ ำนวน 2 ท่ำน 
ไดแ้ก่ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

(7) ก ำหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสำมำรถเสนอวำระ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำเขำ้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรบริษทั รวมทั้งส่งค ำถำมเก่ียวกบับริษทัท่ีตอ้งกำรใหต้อบในท่ีประชุมล่วงหนำ้ ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู ้
ถือหุน้ประจ ำปี 2563 นั้น บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยยอ่ยมีสิทธิเสนอเพ่ิมระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู ้
ถือหุน้ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้ ตั้งแต่วนัท่ี 30 มกรำคม 2563 – 29 
กมุภำพนัธ์ 2563 โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวบนเวบ็ไซตบ์ริษทัใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ถึงสิทธิและวธีิกำร
เสนอเพ่ิมวำระ รวมทั้งก ำหนดระยะเวลำส้ินสุดกำรเสนอเพ่ิมวำระ รวมทั้งบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผำ่นระบบข่ำวของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(8) ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกำสไดแ้สดงควำมคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และซกัถำมในท่ีประชุม 
(9) สนบัสนุนใหมี้กำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีส ำคญั 
(10) สนบัสนุนใหก้รรมกำรบริษทัและประธำนกรรมกำรชุดยอ่ยทุกคนจดัสรรเวลำเพ่ือเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

7. คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรระดบัสูงตอ้งเปิดเผยธุรกรรมท่ีตนมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบโดยตรงกบั
บริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั ไม่วำ่จะโดยทำงตรง ทำงออ้ม หรือผำ่นบุคคลท่ีสำม  

ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  2563 บริษทัได้แจ้งวำระกำรประชุม และเปิดเผยเอกสำรกำรประชุมทั้ ง
ภำษำไทยและภำษำองักฤษใหน้กัลงทุนทรำบเป็นกำรทัว่ไปผำ่นช่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และในเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษำยน 2563 รวมทั้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุม
ให้แก่ผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษำยน 2563 ซ่ึงล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น เป็นระยะเวลำ 28 วนั ซ่ึงเป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
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ส ำหรับผลกำรประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยทนัทีภำยในวนัประชุม และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมท่ีมีสำระส ำคญัครบถว้น โดยมีกำรบนัทึก
ค ำช้ีแจง ค ำถำม และควำมคิดเห็นต่ำง ๆ และมติทั้งหมดของท่ีประชุมแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ซ่ึง
บริษทัไดเ้ผยแพร่รำยงำนดงักล่ำวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั และน ำส่งตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนั นับจำกวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 ซ่ึงเป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

ในดำ้นมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษทัก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติังำนของพนกังำนใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ี
ดว้ยควำมสุจริต ตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และระเบียบต่ำงๆ และไม่ใหค้วำมส ำคญัต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือควำมรับผิดชอบ
ท่ีมีต่อบริษทั รวมถึงไม่น ำขอ้มูลภำยในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน บริษทัก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรสูงสุด หรือผูด้  ำรง
ต ำแหน่งระดบับริหำร 4 รำยแรก นับต่อจำกผูบ้ริหำรสูงสุดลงมำ จะตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีตนเอง
รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งถือ เม่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยภ์ำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำก
วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรระดบัสูงและผูมี้ส่วนรับรู้ขอ้มูลภำยใน ตอ้งงดซ้ือขำยหลกัทรัพยภ์ำยในระยะเวลำ 1 เดือน 
ก่อนกำรประกำศแจง้ข่ำวและเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี และภำยใน 24 ชัว่โมง หลงักำรเปิดเผยงบ
กำรเงินแต่ละไตรมำส 

เน่ืองจำกบริษทัใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิ่งต่อระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ ภำยใตก้รอบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
บริษทัจึงไม่มีนโยบำยสนับสนุนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ นอกจำกน้ี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัและรำยกำรเก่ียวโยง และ/หรือรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์รำยกำรอ่ืน ๆ อยำ่งรอบคอบ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต่อไป บริษทัจะพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนั
ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบักำรท ำรำยกำรตำมธุรกิจปกติท่ีกระท ำกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในรำยกำรใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรอนุมติัรำยกำรดงักล่ำว 

11.1.2 หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วำ่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหำรและ
พนักงำนของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก เช่น เจำ้หน้ี ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง ภำครัฐ สังคม และ ชุมชน เป็นตน้ โดยบริษทั
ตระหนักดีว่ำกำรสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจ
ของบริษทั ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่ำวไดรั้บกำรดูแล
เป็นอยำ่งดี นอกจำกน้ี ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัไดค้  ำนึงถึงสิทธิ ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ตำมแนวทำงดงัต่อไปน้ี 

1. ผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยำยำมท่ีจะพฒันำกิจกำรให้
เจริญเติบโตกำ้วหน้ำ มีผลประกอบกำรท่ีดี เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนท่ีเหมำะสมให้กบักำรลงทุนของผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนอย่ำง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื บริษทัยดึหลกักำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยก ำหนดให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนปฏิบติั
หนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใด ๆ ดว้ยควำมโปร่งใส ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อ
หุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม รวมทั้งบริษทัจะน ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษทั ผล
ประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงิน กำรบญัชี และรำยงำนอ่ืน ๆ โดยสม ่ำเสมอ และครบถว้นตำมควำมจริง โดยจะแจง้ให้ผูถื้อ
หุ้นทุกรำยทรำบถึงแนวโน้มในอนำคตของบริษทัทั้งดำ้นบวกและด้ำนลบ ซ่ึงตั้ งอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไปได ้มีขอ้มูล
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สนับสนุน และมีเหตุผลอย่ำงเพียงพอ และไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้นโดยใช้ขอ้มูลของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณชน หรือด ำเนินกำรใด ๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบัองคก์ร 

2. ลูกค้า 

บริษทัตระหนกัถึงควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็นส ำคญั จึงไดก้ ำหนดนโยบำยคุณภำพไวว้ำ่ เรำจะสร้ำงควำมประทบัใจให้
ลูกคำ้ ดว้ยบริกำรท่ีรวดเร็ว เน้นสินคำ้และ/หรือบริกำรท่ีมีคุณภำพ พร้อมทั้งรักษำภำพลกัษณ์หรือช่ือเสียงให้กบัลูกคำ้โดยจะ
ท ำงำนร่วมกบัลูกคำ้เพ่ือช่วยกนัหำทำงออกให้กบัลูกคำ้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และพฒันำบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงคุณภำพ
ของกำรบริกำรใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึนต่อไป 

3. คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี ้

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีทำงธุรกิจกบัคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ี ดว้ยกำรด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของควำม
เก้ือหนุนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย กำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ีอยำ่งเสมอภำค โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบติัตำมพนัธสัญญำอย่ำงเคร่งครัด เพื่อบรรลุผล
ประโยชน์ร่วมกนั โดยจะไม่ด ำเนินกำรท่ีเป็นกำรทุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ี กรณีท่ีมีขอ้มูลวำ่มีกำรด ำเนินกำรท่ีไม่
สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ี เพ่ือหำทำงแกปั้ญหำร่วมกนัอยำ่งรวดเร็วและยติุธรรม และปฏิบติั
ตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ีอย่ำงเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมได ้ ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คำ้ และ/หรือ
เจำ้หน้ีทรำบเพ่ือหำแนวทำงแกไ้ข 

4. คู่แข่ง 

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกติกำกำรแข่งขนัท่ียติุธรรม ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ี
เป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม โดยจะปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี ไม่
พยำยำมท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยโดยปรำศจำกควำมจริง ไม่ละเมิดควำมลบั หรือล่วงรู้
ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล 

5. พนักงาน 

บริษทัให้ควำมส ำคญักบัพนักงำนซ่ึงเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทั ซ่ึงจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลกัดนัให้องค์กร
บรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันั้น บริษทัจึงมีนโยบำยท่ีจะดูแลพนกังำนให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีสภำพกำรจำ้ง
งำนท่ียติุธรรม มีสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม มีโอกำสท่ีจะพฒันำควำมกำ้วหนำ้ รวมทั้งมีสภำพกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัและถูกสุขอนำมยั 
โดยจะให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด จดัให้มีสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนท่ีดี และปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำน ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็น
ปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงำน กำรพิจำรณำกำรแต่งตั้งและกำรโยกยำ้ย 
รวมทั้งกำรให้รำงวลัและกำรลงโทษ กระท ำดว้ยควำมเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของ
พนกังำนนั้นเป็นเกณฑ ์ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำน โดยให้โอกำสอยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ หลีกเล่ียง
กำรกระท ำใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหนำ้ท่ีกำรงำนของพนกังำนหรือคุกคำม และสร้ำงควำม
กดดนัต่อสภำพจิตใจของพนกังำน พนกังำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนกรณีท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมตำมระบบและกระบวนกำรท่ี
ก ำหนด บริษทัตอ้งรับฟ้องขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทุกระดบัอยำ่งเท่ำเทียมและเสมอภำค 
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6. ภาครัฐ 

บริษทัด ำเนินธุรกิจเพ่ือกำรเสริมสร้ำงและพฒันำควำมเจริญกำ้วหนำ้ของประเทศ โดยยึดถือปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นไปตำมครรลองประเพณีธุรกิจทัว่ไป 

7. ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวกับควำมปลอดภัย ควำมมั่นคง สุขอนำมัย และส่ิงแวดล้อมอย่ำงถูกต้องเหมำะสม และค ำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกำรสร้ำงจิตส ำนึกในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในหมู่
พนกังำนทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ือง คืนก ำไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้ำงสรรคส์ังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน ปฏิบติัและใหค้วำมร่วมมือหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบท่ี
ออกโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแล ให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเนน้ให้เกิดกำรพฒันำสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงมุ่งสร้ำงสรรคแ์ละอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ 

นอกจำกน้ี เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย บริษทัไดมี้นโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียน จดัใหมี้ช่องทำงติดต่อใน
กำรรับเร่ืองร้องเรียนท่ีหลำกหลำย และวธีิปฏิบติังำนต่อขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้ พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนอยำ่งชดัเจน เพื่อ
รักษำสิทธิ รวมถึงคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัของผูร้้องเรียน โดยผูร้้องเรียนดงักล่ำวจะไดรั้บกำรคุม้ครองและเก็บรักษำขอ้มูล
ส่วนตวัไวเ้ป็นควำมลบั 

นโยบายการรายงานประเดน็จริยธรรมและการรับเร่ืองร้องเรียน 

บริษทัจดัใหมี้ช่องทำงส ำหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรแจง้เบำะแสขอ้ร้องเรียนหรือกำรแจง้ควำมผิดปกติของกำรปฏิบติังำน
หรือควำมประพฤติมิชอบ รวมถึงกำรกระท ำท่ีไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจขององคก์ร ซ่ึงสำมำรถแจง้มำยงัส ำนกังำนใหญ่
ของบริษทั เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220  

ส ำหรับพนกังำนบริษทัมีกำรก ำหนดช่องทำงในกำรรับแจง้เร่ืองท่ีพนกังำนประสงคจ์ะร้องเรียนหรือแจง้เบำะแสกรณีท่ีพบ
รำยกำรผิดปกติเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีเข้ำข่ำยเป็นกำรประพฤติมิชอบ โดยขอ้มูลจะถูกส่งไปยงัคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั ทั้งน้ี ขอ้มูลจะถูกปิดเป็นควำมลบั สำมำรถแจง้ผ่ำนช่องทำงกำรรับ
เร่ืองร้องเรียน ดงัน้ี 

1. ผูบ้งัคบับญัชำของท่ำนโดยตรง 
2. ฝ่ำยบุคคล เบอร์ติดต่อ 02-004-5565, 086-819-3333 
3. กรอกขอ้มูลใน Website ของบริษทั www.chayo555.com  หรือ  Email:  Center@chayo555.com 

บริษทัมีนโยบำยคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบำะแส ก ำหนดกำรรักษำขอ้มูลของผูร้้องเรียนเป็นควำมลบัและเปิดเผยเฉพำะ
เท่ำท่ีจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำมเสียหำยของผูร้้องเรียน ในปี 2563 บริษทัไม่พบขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักำรกระท ำ
ผิดกฎหมำย กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือจรรยำบรรณธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญั 
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11.1.3 หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลในดำ้นกำรเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน 
และมีหลกัส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี 

1. ขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และสำธำรณชนทัว่ไป ตอ้งมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลำและ
สอดคลอ้งกบักฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของรำชกำร ทั้ งขอ้มูลทำงกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี งบกำรเงิน
ประจ ำปี/รำยไตรมำส และขอ้มูลอ่ืน ๆ 

2. ช่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นช่องทำงท่ีผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และสำธำรณชนทัว่ไป สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลได ้และมีควำม
เท่ำเทียมกนัในกำรรับทรำบขอ้มูลของบริษทั 

3. ตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบับริษทัให้เป็นปัจจุบนั และท ำกำรประเมินประสิทธิภำพของกระบวนกำร
เปิดเผยขอ้มูลอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4. ตอ้งมีหน่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส รวมถึงก ำหนดหน่วยงำนในกำรรับค ำขอและ
ประสำนงำนกำรใหข้อ้มูล และสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีระหวำ่งบริษทักบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเครำะห์ รวมถึงหน่วยงำน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัใหมี้หน่วยงำนรำยงำนสำรสนเทศภำยในองคก์รมีหนำ้ท่ีแจง้ข่ำวสำรของบริษทั 

ในปี 2563 ผูบ้ริหำรระดบัสูงไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบังำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ สรุปไดด้งัน้ี 

1) กำรประชุมนกัวเิครำะห์เพ่ือช้ีแจงผลประกอบกำรรำยไตรมำส 
2) กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day)” ซ่ึงจดัโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จ ำนวน 4 คร้ัง 
3) กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม “Thailand Focus 2020” ซ่ึงจดัโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แก่นกัลงทุนและนกัวิเครำะห์

ต่ำงประเทศ  
4) กำรเขำ้พบและใหข้อ้มูล (Company Visit) และกำรประชุมผำ่นช่องทำง Conference Call แก่นกัลงทุนและนกัวเิครำะห์ 
5) กำรเขำ้ร่วมประชุมร่วมกบันกัลงทุน (Investor Conference) ทั้งจำกสถำบนักำรเงิน และบริษทัหลกัทรัพยต์่ำง ๆ 

ทั้งน้ี ผูส้นใจสำมำรถติดต่อหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ไดท่ี้ 
ท่ีอยู ่  : ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ์ เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทรศพัท ์  : 02-016-4499 
โทรสำร  : 02-001-2555 
อีเมล  : kitti@chayo555.com 
เวบ็ไซต ์  : www.chayo555.com 

5. ขอ้มูลจะไดรั้บกำรเปิดเผยทั้งในรูปแบบภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนช่องทำงท่ีเขำ้ถึงง่ำย เช่น เวบ็ไซต ์กำรแถลงข่ำว 
กำรประชุมนกัวเิครำะห์รำยไตรมำส กำรพบปะนกัลงทุน และช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

6. บริษทัจะแจง้ผลกำรออกเสียงลงคะแนนของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัภำยในวนัท ำกำรถดัไปหลงั
ประชุม 

 
 
 

mailto:kitti@chayo555.com
http://www.chayo555.com/
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11.1.4 หมวดที ่5 บทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทัประกอบด้วยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบกำรณ์หลำกหลำยในสำขำต่ำง ๆ และมีจ ำนวนกรรมกำรอยำ่ง
เพียงพอท่ีจะก ำกบัดูแลธุรกิจของบริษทัรวมกนัไม่น้อยกว่ำ 5 คนตำมกฎหมำยและไม่เกิน 12 คน และอย่ำงน้อยหน่ึงคนมี
ประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีและกำรเงิน โดยมีองคป์ระกอบและคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1) คณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นอิสระอยำ่งนอ้ยหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ และมีจ ำนวน
อยำ่งนอ้ย 3 คน 

(2) กรรมกำรบริษัททุกคนรวมถึงกรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
กฎระเบียบของหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทั ขอ้บงัคบัของบริษทัวำ่ดว้ยกรรมกำรและหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
รวมทั้งมีทกัษะ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชนต์่อบริษทั และตอ้งผำ่นกระบวนกำรสรร
หำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

อยำ่งไรก็ตำม กำรแต่งตั้งกรรมกำรให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษทัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งมีควำม
โปร่งใสและชดัเจน ส่วนกำรสรรหำกรรมกำรใหด้ ำเนินกำรผำ่นกระบวนกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและกำรพิจำรณำจะตอ้ง
มีประวติักำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรำยละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในกำร
ตดัสินใจของคณะกรรมกำรและผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี กรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บังคบับริษทั และ
กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกได ้

ทั้งน้ี เพ่ือใหก้รรมกำรสำมำรถอุทิศเวลำในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้มัน่ใจวำ่
กรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีไดอ้ยำ่งเพียงพอ บริษทัก ำหนดให้กรรมกำรแต่ละท่ำนไม่ควรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่
เกิน 2 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เวน้แต่มีเหตุอนัสมควรไดรั้บกำรพิจำรณำยกเวน้ โดยเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพิ้จำรณำ
อนุมติัภำยใตน้โยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

รวมทั้ง บริษทัฯ มีนโยบำยให้มีกำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไม่เกิน 9 ปี นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำร
แต่งตั้ งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระคร้ังแรก ในกรณีจ ำเป็นท่ีจะแต่งตั้ งกรรมกำรอิสระนั้ นให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป 
คณะกรรมกำรตอ้งพิจำรณำอยำ่งสมเหตุสมผลถึงควำมจ ำเป็นดงักล่ำว 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรไดแ้บ่งแยกบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรออกจำกคณะผูบ้ริหำรอยำ่งชดัเจน 
เพ่ือกำรถ่วงดุลอ ำนำจและป้องกนัมิใหเ้กิดสถำนกำรณ์ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจแบบเบ็ดเสร็จ  เช่น ผูด้  ำรง
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและผูบ้ริหำรสูงสุดจะตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั และแบ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีกนัอยำ่งชดัเจน 

2. กฎบัตร หรือหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

(1) บริหำรจดักำรและด ำเนินกิจกำรของบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ
ของท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 
มีควำมรับผิดชอบ และมีจริยธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

(2) มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำรของบริษทั จ ำนวนหน่ึงให้เป็นฝ่ำยบริหำรเพ่ือด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่ง
หน่ึงหรือหลำยอย่ำงได้เพ่ือปฏิบติังำนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร รวมทั้งมีอ ำนำจแต่งตั้งประธำน
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เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร รวมทั้ งมีอ ำนำจแต่งตั้ งและมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนใดด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงแทน
คณะกรรมกำรได ้โดยอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรและมีอ ำนำจยกเลิก เพิกถอน แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลง
อ ำนำจดงักล่ำวไดต้ำมท่ีเห็นสมควร 

(3) พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริหำร เป็นตน้ รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือ
สนับสนุนกำรปฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น โดยมีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 

(4) ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบริษทั รวมถึงควบคุมดูแลกำรบริหำร
และกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย หรือของบุคคลใด ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ด ำเนินงำนดงักล่ำว
ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรไดใ้หไ้ว ้

(5) พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำด
ใหญ่ ของบริษทั ท่ีเสนอโดยฝ่ำยบริหำร และจดัให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและแผนงำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ 
ใหเ้ป็นปัจจุบนั และเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

(6) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งต่อเน่ือง 
(7) พิจำรณำอนุมติักำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนเขำ้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจกำรอ่ืน ๆ หรือลงทุนในบริษทั

หรือกิจกำรต่ำง ๆ 
(8) ก ำหนดนโยบำยทิศทำงกลยทุธ์ควบคุมดูแลบริหำรงำนของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัในเครือ 
(9) ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของบริษทั 
(10) พิจำรณำและอนุมัติกิจกำรอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญอันเก่ียวกับบริษัทหรือท่ีเห็นสมควรจะด ำเนินกำรนั้ น ๆ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์แก่บริษทั เวน้แต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี จะกระท ำไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ก่อน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกำรด ำเนินกำรเร่ืองใดท่ีกรรมกำรท่ำนใด หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรหรือบุคคลท่ีอำจ
มีควำมขดัแยง้ (ตำมประกำศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ และ/หรือ ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) มีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย 
และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกรรมกำรท่ำนนั้นหรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำร ไม่มีอ ำนำจในกำรอนุมติักำร
ด ำเนินกำรในรำยกำรดงักล่ำว 
1. เร่ืองใด ๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งเป็นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2. เร่ืองใด ๆ ท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ำยท่ีกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ระบุให้ตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อำทิเช่น กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
ไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทัตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

เร่ืองต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ีเขำ้
ร่วมประชุม และจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ี
เขำ้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 
2. กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
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3. กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำย
ให้บุคคลอ่ืนเขำ้จัดกำรธุรกิจของบริษทัหรือกำรรวมกิจกำรของบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งก ำไร
ขำดทุนกนั 

4. กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
5. กำรเพ่ิมทุน ลดทุน กำรออกหุน้กู ้
6. กำรควบกิจกำร หรือเลิกบริษทั 
7. กำรอ่ืนใดท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตบ้ทบญัญติัของกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือ ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

ใหต้อ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่ำวขำ้งตน้  

ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย กรรมกำรซ่ึงมี
ส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

(11) มีอ ำนำจหนำ้ท่ีจดัให้มีรำยงำนขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทั เพ่ือรำยงำนต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้
เสียหรือผูล้งทุนทัว่ไปอยำ่งถูกตอ้งทนักำลและเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีรับทรำบ
รำยงำนกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทั้ง ผูต้รวจสอบบญัชี และท่ี
ปรึกษำฝ่ำยต่ำง ๆ ของบริษทั และมีหนำ้ท่ีก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ขกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั 

(12) กรรมกำรอิสระและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรมีควำมพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอยำ่งเป็นอิสระในกำรพิจำรณำ
ก ำหนดกลยทุธ์ กำรบริหำรงำน กำรใชท้รัพยำกร กำรแต่งตั้งกรรมกำร และกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนินกิจกำร 
ตลอดจนพร้อมท่ีจะคดัคำ้นกำรกระท ำของกรรมกำรอ่ืน ๆ หรือฝ่ำยจดักำรในกรณีท่ีมีควำมเห็นขดัแยง้ในเรืองท่ีมี
ผลกระทบต่อควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกรำย 

(13) แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั (Company Secretary) ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหค้  ำแนะน ำ
เก่ียวกับกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งทรำบ ดูแลกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั เอกสำรส ำคญัและกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงประสำนงำนให้มีกำรปฏิบติัตำม
มติคณะกรรมกำรบริษทั  

(14) จดัให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เช่ือถือได ้ทนัเวลำ 
และเท่ำเทียมกนั 

(15) จดัใหมี้ระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งมีกำรดูแลให้มีกระบวนกำรในกำร
ประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

(16) จดัใหมี้กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ซ่ึงสำมำรถประเมินติดตำม และบริหำรควำม 

เส่ียงท่ีส ำคญัได ้

(17) จดัให้มีกำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบติั ของ
กรรมกำรและพนกังำน และสนบัสนุนใหมี้กำรส่ือสำรไปสู่บุคลำกรในบริษทัใหไ้ดรั้บทรำบยดึถือปฏิบติัอยำ่งจริงจงั 

(18) จดัใหมี้กระบวนกำรท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

(19) จดัให้มีกระบวนกำรท่ีชดัเจนในกำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรเม่ือพบหรือมีขอ้สงสัย
เก่ียวกบัรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
คณะกรรมกำรตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(20) จดัใหมี้กำรทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ 
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(21) รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยบ์ริษทั ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
เป็นประจ ำทุกเดือน และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั ทรำบโดยมิชกัชำ้ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ตนหรือบุคคลทีมีควำมเก่ียวขอ้ง มีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
2. ตนหรือบุคคลทีมีควำมเก่ียวขอ้งถือหุน้ในบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(22) เก็บรักษำขอ้มูลภำยในของบริษทั ท่ีล่วงรู้จำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ี และไม่น ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้น
รวมถึงงดซ้ือขำยหลกัทรัพยภ์ำยในระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรประกำศแจง้ข่ำวและเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส
และงบกำรเงินประจ ำปี และภำยใน 24 ชัว่โมง หลงักำรเปิดเผยงบกำรเงินดงักล่ำว 

(23) คณะกรรมกำรสำมำรถแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจดว้ยกำรว่ำจำ้งท่ีปรึกษำภำยนอกดว้ย
ค่ำใชจ่้ำยของบริษทั 

(24) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบักิจกำรของบริษทัตำมท่ีผูถื้อหุน้มอบหมำย 

ซ่ึงในปี 2563 คณะกรรมกำรไดพิ้จำรณำทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย โครงสร้ำงองคก์ร และทิศทำงกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงทบทวนนโยบำยท่ีส ำคญัให้มีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งต่อกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งไดติ้ดตำมดูแลให้น ำกลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทุกไตร
มำส คณะกรรมกำรไดติ้ดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร โดยมีกำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของ
บริษทั โดยเฉพำะในส่วนของเป้ำหมำยทำงกำรเงินและแผนงำนต่ำงๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธ์ของบริษทัท่ีวำงไว ้

2. การประชุมคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรประชุมอยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยก ำหนดวนัประชุมไวล่้วงหนำ้ตลอดทั้งปี และ
อำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพ่ิมตำมควำมจ ำเป็น 

(2) ในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำร ประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร จะเป็นผูดู้แล
ให้ควำมเห็นชอบก ำหนดเชิญประชุม รวมทั้งก ำหนดวำระกำรประชุม เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัท ำหน้ำท่ี
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมไปให้กรรมกำรล่วงหนำ้
ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั เพ่ือใหก้รรมกำรไดมี้เวลำศึกษำมำก่อนล่วงหนำ้ 

(3) ประธำนกรรมกำรท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม ท ำหนำ้ท่ีดูแลและจดัสรรเวลำแต่ละวำระใหอ้ยำ่งเพียงพอ และท ำ
หนำ้ท่ีด ำเนินกำรประชุม ส ำหรับกรรมกำรท่ีจะอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระในประเด็นท่ีส ำคญัโดย
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยำ่งเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ำยบริหำรท่ีเก่ียวขอ้งน ำเสนอ
ขอ้มูลประกอบกำรอภิปรำยปัญหำส ำคญั 

(4) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรท ำหนำ้ท่ีในกำรจดบนัทึกและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมภำยใน 14 วนั จดัเก็บรำยงำนกำร
ประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม สนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประสำนงำนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(5) บริษทัไดก้ ำหนดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรมีโอกำสประชุมระหว่ำงกนัเองตำมควำมจ ำ
เป็น เพ่ืออภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรร่วมดว้ย โดยในปี 2563 มีกำรประชุมระหวำ่งกรรมกำรท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำรจ ำนวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563 

(6) ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ตอ้งมีองคป์ระชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรวำ่ 
ตอ้งมีกรรมกำรอยูไ่ม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
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3. ค่าตอบแทนของกรรมการ 
บริษทัมีนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ให้อยู่ในระดบัท่ีสำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำรท่ีมี

คุณภำพได ้ซ่ึงค่ำตอบแทนจะอยูใ่นระดบัท่ีเปรียบเทียบไดก้บักลุ่มธุรกิจเดียวกนั และเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

ทั้ งน้ี ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรระดับสูงก ำหนดให้มีควำมเหมำะสมกับอ ำนำจหน้ำท่ีตำมหลักเกณฑ์และนโยบำยท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยระดบัค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน กำรปรับข้ึนเงินเดือน เงิน
โบนสั และเงินรำงวลัต่ำง ๆ ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลงำนของบริษทัและกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรแต่ละรำย 

4. การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนของกรรมการ 
เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถอุทิศเวลำในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้มัน่ใจว่ำ

กรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีไดอ้ยำ่งเพียงพอ บริษทัก ำหนดให้กรรมกำรแต่ละท่ำนไม่ควรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่
เกิน 2 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เวน้แต่มีเหตุอนัสมควรไดรั้บกำรพิจำรณำยกเวน้ โดยเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำ
อนุมติัภำยใตน้โยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

บริษทัฯ มีนโยบำยใหมี้กำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไม่เกิน 9 ปี นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระคร้ังแรก ในกรณีจ ำเป็นท่ีจะแต่งตั้งกรรมกำรอิสระนั้นให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรตอ้ง
พิจำรณำอยำ่งสมเหตุสมผลถึงควำมจ ำเป็นดงักล่ำว 

5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัมีนโยบำยส่งเสริมใหก้รรมกำรพฒันำควำมรู้อยำ่งต่อเน่ือง และอ ำนวยควำมสะดวกใหมี้กำรฝึกอบรมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในระบบก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ไดแ้ก่ กรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร ผูบ้ริหำร และเลขำนุกำร
บริษทั เป็นตน้ เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง โดยกำรฝึกอบรมอำจกระท ำเป็นภำยในบริษทัหรือใชบ้ริกำร
ของสถำบนัภำยนอกได ้อนัจะท ำใหไ้ดรั้บควำมรู้ในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และสร้ำงเครือข่ำยของ
กรรมกำรเพื่อกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ทุกคร้ังท่ีมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ เลขำนุกำรบริษทัจะจดัใหมี้กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ โดยจดัเตรียมขอ้มูลและ
มีกำรแนะน ำแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรใหม่ 

ในปี 2563 กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้รับกำรพฒันำและฝึกอบรม ดงัน้ี 
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รำยช่ือกรรมกำร หลกัสูตรท่ีเขำ้ร่วมฝึกอบรม 
นำยเสกสรรข ์ รังสิยรีำนนท ์ หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 63 จดัโดยวทิยำลยัป้องกนั

รำชอำณำจกัร สถำบนัวชิำกำรป้องกนัประเทศ 

นำยสุขสนัต ์ ยศะสินธ์ุ  หลกัสูตร mai Sustainability Strategy Program จดัโดยตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  
 หลกัสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนกับริหำร

ระดบัสูง รุ่น 23 จดัโดยสถำบนัพระปกเกลำ้ 
 หลกัสูตรกำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมมัน่คงขั้นสูง (มส.) รุ่นท่ี 12 จดัโดยมูลนิธิ

กำรจดักำรเพ่ือควำมมัน่คง Security Management Foundation  
 สมัมนำ SME ไทย วกิฤติแค่ไหน ตอ้งไปใหร้อด จดัโดยธนำคำรกรุงเทพ 
 สมัมนำเหลียวหลงั แลหนำ้ อนำคตหน้ีครัวเรือนไทย จดัโดยบริษทัขอ้มูลเครดิต

แห่งชำติ 
 หลกัสูตร Learn Relearn and Unlearn : How to invest under New Normal Market : 

ส่ิงท่ีตอ้งรู้ เร่ืองกำรลงทุนภำยใตค้วำมปกติใหม่ โดยสถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (วตท.) 

นำยกิตติ  ตั้งศรีวงศ ์ หลกัสูตร mai Sustainability Strategy Program จดัโดยตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

 
6. แผนการสืบทอดต าแหน่ง  

บริษทัไดมี้กำรก ำหนดผูสื้บทอดต ำแหน่งงำนท่ีส ำคญัไวค้รบทุกต ำแหน่ง เพ่ือใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง โดย
คณะกรรมกำรมอบหมำยให้คณะสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูส้รรหำ ก ำหนดแผนกำรสรรหำบุคคลเพ่ือสืบทอด
ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ทบทวนแผนดงักล่ำวเป็นระยะเพ่ือควำมเหมำะสม รวมทั้งเสนอรำยช่ือผูท่ี้เหมำะสมท่ีจะ
ไดรั้บกำรพิจำรณำสืบทอดต ำแหน่งอยำ่งสม ่ำเสมอต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง ดงัน้ี 

 ระดบัประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
เม่ือต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรว่ำงลง หรือผูอ้ยู่ในต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได ้บริษทัก ำหนดให้
ผูบ้ริหำรระดบัใกลเ้คียง หรือรองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรเป็นผูรั้กษำกำรในต ำแหน่งจนกว่ำจะมีกำรสรรหำและ
คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ง 

 ระดบัผู้บริหาร 
เม่ือต ำแหน่งผูบ้ริหำรตั้งแต่กรรมกำรผูจ้ดักำรข้ึนไปวำ่งลง หรือผูอ้ยูใ่นต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้บริษทัจะ
มีกำรน ำเสนอผูสื้บทอดต ำแหน่งท่ีคดัเลือกไว ้โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินศกัยภำพและผลงำน เพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรเพ่ือพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ง 
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11.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือให้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรบรรลุเป้ำหมำยสูงสุด และรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนในระดบัสูง คณะกรรมกำรไดมี้กำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเพ่ือช่วยแบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำรในกำรสอบทำนหรือพิจำรณำศึกษำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดบทบำทและแบ่งแยกขอบเขต อ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบระหวำ่งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
ดงัต่อไปน้ี 

11.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมกำร โดยแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั 3 ท่ำน และ 1 ท่ำน เป็น

ผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชี/กำรเงิน ไดแ้ก่ นำยชำนนท์ โชติวิจิตร เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ พลอำกำศเอกอำนนท์ จำรยะ
พนัธ์ุ และนำยธีรณฏัฐ ์ตั้งสถำพรพงษ ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระ มีคุณสมบติัเก่ียวกบั
ควำมเป็นอิสระตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจ
หนำ้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. กฎบตัร หรือหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(1) สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับ
ผูส้อบบัญชีภำยนอกและผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้ งรำยไตรมำสและประจ ำปี โดย
พิจำรณำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับหลกักำรบัญชีวิธีปฏิบัติทำงบัญชีกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีกำรด ำรงอยูข่องกิจกำร กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีท่ีส ำคญั รวมถึงเหตุผลของฝ่ำยจดักำร
เก่ียวกบักำรก ำหนดนโยบำยบญัชีก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

(2) วำงแนวทำงและสอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (Internal Audit) ท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีภำยนอกและผู ้
ตรวจสอบภำยใน ทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี (Audit Plan) ของบริษทั และกำรประเมินผลกำร
ตรวจสอบร่วมกับผูส้อบบัญชีและผูต้รวจสอบภำยใน ถึงปัญหำหรือขอ้จ ำกดัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตรวจสอบงบ
กำรเงิน วำงแผนกำรควบคุมกำรประมวลขอ้มูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลเพื่อ
ป้องกนักำรทุจริตหรือกำรใชค้อมพิวเตอร์ไปในทำงท่ีผิดโดยพนกังำนบริษทั หรือบุคคลภำยนอก และพิจำรณำ
ควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกยำ้ย เลิก
จำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

(3) สอบทำนกำรด ำเนินกำรของบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีหนำ้ท่ีและควำม
รับผิดชอบตำมขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(4) พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ง และเลิกจำ้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และ
ปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรท่ีไดรั้บมอบหมำยให้
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ท ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยสินทรัพยข์องบริษทั หรือ
บริษทัย่อย รวมทั้งพิจำรณำเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหมี้ควำมถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งพิจำรณำอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวเพ่ือน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัต่อไป ทั้ งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตำมบทบัญญติัของ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(6) จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัซ่ึงรำยงำน
ดงักล่ำวจะตอ้งมีขอ้มูลครบถว้นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และจะตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบทั้งน้ี
รำยงำนดงักล่ำวจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีเป็นอยำ่งนอ้ย 
1. ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องกระบวนกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยขอ้มูลใน

รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
2. ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
3. ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี      
5. ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
6. จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
7. ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร (Charter) 
8. รำยงำนอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
(7) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมทั้งมีหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือ
หน้ำท่ีอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัต่อคณะกรรมกำรของบริษทั ทั้ งน้ี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรทนัทีในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. รำยกำรท่ีมีหรืออำจก่อใหมี้ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
2. ขอ้สงสยัหรือสนันิษฐำนวำ่อำจมีกำรทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน 
3. ขอ้สงสยัวำ่อำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดใด ๆ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์และ/หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. รำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นวำ่คณะกรรมกำรบริษทัควรทรำบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำร

บริษทั ถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนและไดมี้กำรหำรือร่วมกนั
กบัคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรแลว้วำ่ตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขเม่ือครบก ำหนดเวลำท่ีก ำหนดไว้
ร่วมกนัหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบวำ่มีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขดงักล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควรกรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึง อำจรำยงำนส่ิงท่ีพบดงักล่ำวต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ/หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้แต่กรณีได ้
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(8) หลงัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจพบพฤติกำรณ์อนัควรสงสัย
วำ่กรรมกำร ผูจ้ดักำร หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั กระท ำควำมผิดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 
มำตรำ 306 มำตรำ 308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรือมำตรำ 313 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองตน้ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์และ ผูส้อบบญัชีทรำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชี 

(9) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจท่ีจะขอควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวำ่จ ำเป็นดว้ย
ค่ำใชจ่้ำยของบริษทั  

(10) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมำให้ควำมเห็น เขำ้ร่วมประชุมหรือให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเรียกขอขอ้มูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของบริษทั ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติมในเร่ืองต่ำง ๆ ได ้

(11) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ
พิจำรณำอนุมติั 

(12) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย และ /หรือดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เช่น ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจของผูบ้ริหำร ทบทวนร่วมกับผูบ้ริหำรของบริษทัในรำยงำนส ำคัญ ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสำธำรณชนตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด ไดแ้ก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร เป็นตน้ ทั้งน้ี อ ำนำจของกรรมกำรตรวจสอบ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะไม่รวมถึงอ ำนำจท่ีท ำให้กรรมกำรตรวจสอบ หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
สำมำรถลงมติให้ควำมเห็นในรำยกำรท่ีกรรมกำรตรวจสอบท่ำนนั้นหรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละ/
หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั และ/หรือ
บริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งได ้

(13) คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรบริษทัยงัคงมีควำมรับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนต่อบุคคลภำยนอก 

 

11.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. กำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ไดแ้ก่ พลอำกำศเอกอำนนท ์จำรยะพนัธ์ุ 
เป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน นำยชำนนท์ โชติวิจิตร และและนำยธีรณัฏฐ์ ตั้งสถำพร
พงษ ์เป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีขอบเขตกำรด ำเนินงำน คือ ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำย
ในกำรสรรหำคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษทั พิจำรณำสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ยโดยพิจำรณำ
บุคคลท่ีเหมำะสมท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเพ่ือน ำเสนอขออนุมติัต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ พิจำรณำแนวทำงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 

2. กฎบตัร หรือหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

(1) ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ  ตำมควำมเหมำะสม 
(2) พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยให้มีควำม 

เหมำะสมกบักลยทุธ์ของบริษทั และสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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(3) พิจำรณำก ำหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยทำงดำ้นควำมรู้ควำม
เช่ียวชำญ ทกัษะและประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และกำรอุทิศเวลำ 

(4) พิจำรณำคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมำเป็นกรรมกำรอิสระใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบริษทั โดยมีคุณสมบติั
อยำ่งนอ้ยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

(5) ด ำเนินกำรสรรหำและเสนอแนะผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่/
ผูจ้ดักำรใหญ่ ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

(6) พิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งตำมควำมเหมำะสม หรือ เม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง 

(7) พิจำรณำทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร พร้อมทั้งรำยช่ือผูท่ี้เหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำร
พิจำรณำสืบทอดต ำแหน่งอยำ่งสม ่ำเสมอและเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแต่งตั้งเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง 

(8) พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงในกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทั้ งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินส ำหรับ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
โดยเปรียบเทียบกบัค่ำตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนั เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป โดยให้มีอ ำนำจพิจำรณำสรรหำกรรมกำรและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

(9) พิจำรณำสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรบริษทั ตั้งแต่ระดบักรรมกำรผูจ้ดักำรข้ึนไป รวมทั้งก ำหนดหลกัเกณฑ์
และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตั้งผูบ้ริหำรของบริษทัดงักล่ำว โดยใหมี้อ ำนำจพิจำรณำส ำหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

(10) พิจำรณำเร่ืองค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรปรับข้ึนเงินเดือน ผูบ้ริหำรระดบัสูง ประจ ำปี เงินโบนสัเงินรำงวลัต่ำง ๆ 
โดยใหมี้อ ำนำจพิจำรณำส ำหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

(11) รำยงำนผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อคณะกรรมกำรบริษทัใหท้รำบอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
(12) ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือ

พิจำรณำเห็นวำ่มีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 
(13) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงสม ่ำเสมอ และเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
(14) ปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำย 
(15) น ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวขำ้งตน้ในขอ้ 1 - 10 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนดงักล่ำวขำ้งตน้ จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำ
ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ำนใดท่ำนหน่ึงหรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กับบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจะตอ้งน ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำต่อไป 
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11.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

1. กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำร เป็นคณะกรรมกำรชุดย่อย แต่งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำร ท่ีมีส่วนร่วม
บริหำรงำน จ ำนวน 5 ท่ำน ได้แก่ นำยสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำร นำยกิตติ ตั้ งศรีวงศ์ นำย
เสกสรรข์ รังสิยีรำนนท์ นำงพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยำ นำยณฐพล ทิพชัชวำลวงศ์ และนำงสำวเนำวรัตน์ สังข์กรด เป็น
กรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีใหค้ณะกรรมกำรบริหำรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร 

2. กฎบตัร หรือหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

(1) มีหน้ำท่ีกลัน่กรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ ำปี งบประมำณค่ำใชจ่้ำยประเภททุน เป้ำหมำยธุรกิจ แผนงำน
โครงกำรต่ำง ๆ ก่อนท่ีจะเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 

(2) ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย และบริหำรธุรกิจของบริษทัให้บรรลุตำมวตัถุประสงค ์วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั และเป็นไปตำมกฎหมำย เง่ือนไข กฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ของบริษทัและหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) ด ำเนินกำรเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรโดยทัว่ไปของบริษทั พิจำรณำอนุมติั และติดตำมกำรด ำเนินกำรในเร่ือง
ต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัคณะกรรมกำรเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เช่น กำรลงทุนซ่ึงตอ้งใชเ้งินจ ำนวนมำก กำรออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ กำรเขำ้ร่วมทุน กำรใหกู้ย้มืเงินหรือค ้ำประกนันอกเหนือจำกกำรท ำธุรกิจปกติของบริษทั   

(4) พิจำรณำและใหค้วำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั 
(5) พิจำรณำสอบทำน และอนุมติัรำยกำรเก่ียวกบักำรลงทุนและกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น ซ่ึงอยูภ่ำยใตอ้  ำนำจ

กำรอนุมติัของฝ่ำยจดักำรตำมประกำศวำ่ดว้ยรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 
(6) ก ำกบัดูแลและบริหำรเงินลงทุนของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
(7) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบต่อเร่ืองท่ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ยกเวน้ ในกิจกรรมใด ๆ ท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนเป็นผูด้  ำเนินกำรไวแ้ลว้ 
(8) รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนท่ีส ำคญั ให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบเป็นประจ ำ รวมทั้งประเด็นส ำคญัต่ำง ๆ ท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัควรไดรั้บทรำบ 
(9) ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเองเป็นประจ ำทุกปี 
(10) ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรบริหำรอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นวำ่มีควำมจ ำเป็น

และเหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 
(11) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
(12) ปฏิบติังำนอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
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11.2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระ กรรมกำร
ผูจ้ดักำร รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยบญัชีกำรเงิน และผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีเหมำะสม
จ ำนวน 5 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยธีรณฏัฐ ์ตั้งสถำพรพงษ ์เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง นำยสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ 
นำงพิมพ ์ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ นำยเสกสรรข ์รังสิยีรำนนท์ และนำยกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัร 

2. กฎบตัร หรือหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(1) ก ำหนดนโยบำยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม ซ่ึงตอ้ง
ควบคุมควำมเส่ียงประเภทต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั 

(2) ก ำหนดกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม โดยให้กำรประเมิน ติดตำม และดูแล
ปริมำณควำมเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

(3) ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำย ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบติัตำม
นโยบำยท่ีก ำหนด ตลอดจนควบคุมและก ำกบัดูแลในภำพรวมใหบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจ  

(4) ก ำกับดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคัญ พร้อมทั้ งให้ค  ำแนะน ำ และให้
ควำมเห็นในผลกำรประเมินควำมเส่ียง มำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง และแผนจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหลืออยูข่องบริษทั 
เพ่ือให้มัน่ใจวำ่มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
และสำมำรถบริหำรจดักำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(5) ก ำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงให้สอดคลอ้งกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เพื่อใหมี้ประสิทธิผลและมีควำมเพียงพอ สอดคลอ้งตำมสภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

(6) ใหก้ำรสนบัสนุนเพ่ือพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงและเคร่ืองมือสนบัสนุนกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ในทุกระดบั
ทัว่ทั้งองคก์รอยำ่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกำรปรับปรุง และพฒันำระบบ
กำรบริหำรควำมเส่ียงภำยในองคก์รออยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 

(7) รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญัใหค้ณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุกำรณ์ ซ่ึงอำจมี
ผลกระทบต่อบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(8) ส่ือสำรแลกเปล่ียนขอ้มูล และประสำนงำนเก่ียวกบัควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

(9) ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นว่ำมี
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 

(10) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั
เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

(11) กำรปฏิบติังำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
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11.2.5 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

1. กำรสรรหำคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยธีรณัฏฐ์ ตั้งสถำพรพงษ ์เป็นประธำน
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี นำยสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ และนำงพิมพ ์ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ เป็นกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี ท ำหนำ้ท่ีในกำรก ำหนดแนวปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึง
กำรดูแลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร และฝ่ำยจดักำร เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และมีอ ำนำจ
หนำ้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

2. กฎบตัร หรือหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

(1) ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติัในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีให้มีประสิทธิภำพ เกิดควำมโปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได ้ท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

(2) ติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงมี
จรรยำบรรณ และสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเป็นไปตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งหลกัสำกล 

(3) ท ำงำนร่วมกบัฝ่ำยสนบัสนุนและบริหำรท่ีท ำหนำ้ท่ีดูแลงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน ( Compliance) โดยยึดหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (The Principles of for Listed Companies 2017: Good 
Corporate Governance) หรือฉบบัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม ตำมท่ีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมำเป็น
แนวปฏิบติั 

(4) พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนสำกล และขอ้เสนอแนะของฝ่ำยพฒันำธรรมำภิบำลเพ่ือตลำดทุน 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5) รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เก่ียวกับกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั พร้อมควำมเห็น แนวปฏิบัติ และ
ขอ้เสนอแนะ เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

(6) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรจะตอ้งจดัให้มีกำรประชุมตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยจะตอ้งมีกำร
ประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 1 คร้ังต่อปี และรำยงำนผลกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบ 

(7) จดัท ำรำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร แสดงไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั 

(8) สนบัสนุนใหมี้กำรเผยแพร่วฒันธรรมในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ใหเ้ป็นท่ีเขำ้ใจของผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบั 
และใหมี้ผลในกำรปฏิบติัทั้งในบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(9) สนบัสนุนและใหค้  ำปรึกษำแก่บริษทั ในกำรเขำ้รับกำรประเมินหรือกำรจดัอนัดบัดำ้นกำรดูแลกิจกำร ทั้งน้ี เพ่ือเป็น
กำรพฒันำและยกระดบัมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง 

(10) ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นวำ่มีควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 

(11) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ
พิจำรณำอนุมติั 

(12) ปฏิบติังำนอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
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11.2.6 ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรแบ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบระหวำ่งคณะกรรมกรรและฝ่ำยจดักำรไวอ้ยำ่งชดัเจน 
โดยคณะกรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรไวช้ดัเจน เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรโดยมี
รำยละเอียด ดงัน้ี 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
(1) ก ำกบั ติดตำม และดูแลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
(2) ด ำเนินกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรืออำจมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน 
(3) เป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึง

เสียงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขำด 
(4) เป็นประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ด ำเนินกำรประชุมให้

เป็นไปตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม  
(5) ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
(1) บริหำรกิจกำรของบริษทัให้เป็นไปตำมนโยบำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ี

ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) สั่งกำรหรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมขอ้ 1. ส ำเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และหำกเป็นเร่ืองส ำคญัให้

รำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
(3) พิจำรณำและอนุมติักำรบรรจุ แต่งตั้ง โอนยำ้ย ถอดถอน รวมถึงพิจำรณำควำมดีควำมชอบ มำตรกำรทำงวินัย 

ตลอดจนค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนักงำน ทั้งน้ี กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอ ำนำจของคณะ
กรรมกำรบริหำร 

(4) ออกระเบียบว่ำดว้ยกำรปฏิบติังำนของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบันโยบำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติใด ๆ ของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 

(5) มอบอ ำนำจ และ/หรือมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังำนเฉพำะอยำ่งทดแทนได ้
(6) สร้ำงเสริมและพฒันำใหบ้ริษทัด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจรรยำบรรณ ปฏิบติัตำมกฎหมำย ศีลธรรม และวฒันธรรมอนัดี

โดยยดึหลกัธรรมำภิบำล 
(7) กำรใชอ้ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (กรรมกำรผูจ้ดักำร)ไม่สำมำรถกระท ำได ้หำกประธำน

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทั 
(8)  หำกมีควำมไม่ชดัเจนในกำรใชอ้ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ตำมท่ีก ำหนดน้ี ใหเ้สนอเร่ืองใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ 
(9) ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 
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11.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

11.3.1 การสรรหาคดัเลือกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการ 

เพ่ือให้กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัด ำเนินไปตำมหลกัเกณฑ์ มีควำมโปร่งใส และเป็นไปตำมหลกัก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพ่ือพิจำรณำสรรหำกรรมกำรเม่ือ
ต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัวำ่งลง หรือกรรมกำรครบก ำหนดวำระ เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติั ซ่ึงถือเป็นกระบวนกำรในกำรแต่งตั้งกรรมกำรของบริษทั โดยกำรพิจำรณำคดัเลือกบุคคลท่ีจะเสนอให้เขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำดงัน้ี 

(1) คุณสมบติัของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรสรรหำให้มีควำมหลำกหลำย ทั้งทำงด้ำน คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ทกัษะวิชำชีพ 
ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
โดยไม่มีกำรกีดกนัทำงเพศ อำย ุและเช้ือชำติ 

(2) มีภำวะผูน้ ำ มีวสิยัทศัน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวติักำรท ำงำนท่ีโปร่งใส 
(3) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษทั 
(4) กรณีเสนอช่ือกรรมกำรเดิมกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง จะพิจำรณำเพ่ิมเติมในเร่ืองผลกำรปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำร

บริษทัและกรรมกำรชุดยอ่ยในช่วงท่ีผำ่นมำ 
(5) กรณีสรรหำกรรมกำรอิสระ ตอ้งมีคุณสมบติัตำมเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

กระบวนการในการพจิารณาสรรหากรรมการ 

(1) คณะกรรมกำรสรรหำมีหนำ้ท่ีสรรหำบุคคลผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
โดยน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำก่อนเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีเลือกตั้ง ดว้ย
คะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

(2) คณะกรรมกำรสรรหำจะวเิครำะห์ทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ และควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้นของคณะกรรมกำร เพื่อ
เป็นข้อมูลใช้ประกอบกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
นอกจำกน้ี ในกำรสรรหำคดัเลือกกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรสรรหำได้พิจำรณำเพ่ิมเติมในเร่ืองของควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำรและมีควำมจ ำเป็นต่อองคป์ระกอบของ
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรท่ียงัขำดอยู ่

(3) ทุกคร้ังท่ีมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ เลขำนุกำรบริษทัจะจดัให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ โดยจดัเตรียมขอ้มูล
และมีกำรแนะน ำแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรใหม่ 

11.3.2 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  
(2) มีควำมเป็นอิสระอยำ่งแทจ้ริงจำกฝ่ำยบริหำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
(3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ 

ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรท่ีมีลกัษณะดงักล่ำวรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหำร ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ และผูมี้อ  ำนำจควบคุม 
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(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่
กรรมกำรอิสระหรือผูบ้ริหำรของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ 
ผูบ้ริหำร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพใดๆ ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

(8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

11.3.3 ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิหรือการให้บริการทางวชิาชีพของกรรมการอสิระในรอบระยะเวลาบัญชีทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 

11.4 คณะกรรมการของบริษัทย่อยทีเ่ป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกจิ 

11.4.1 คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยสิ์นของบริษทัมีจ ำนวน 6 ท่ำน ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นำยสุขสนัต ์ ยศะสินธ์ุ ประธำนกรรมกำรบริหำรทรัพยสิ์น 
2. นำยบุญชยั  ประคองขวญัชยั กรรมกำรบริหำรทรัพยสิ์น 
3. นำงพิมพ ์ ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ กรรมกำรบริหำรทรัพยสิ์น 
4. นำงสำวนฤมล  โตประภสัร์ กรรมกำรบริหำรทรัพยสิ์น 
5. นำยณฐพล  ทิพชชัวำลวงศ์ กรรมกำรบริหำรทรัพยสิ์น 
6. นำยกิตติ  ตั้งศรีวงศ์ กรรมกำรบริหำรทรัพยสิ์น 
 

กฎบัตร หรือหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน 
(1) มีหน้ำท่ีในกำรประเมินคุณภำพหน้ีท่ีมีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกัน เพ่ือเสนอรำคำซ้ือและน ำไปบริหำรฯ 

เพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั      
(2) มีท่ีอ ำนำจในกำรวิเครำะห์และประเมินคุณภำพทรัพยท่ี์ตนมีหนำ้ท่ีวิเครำะห์และให้มูลค่ำ วิเครำะห์ 3 ส่วน คือ 2.1 

ส่วนเอกสำรสญัญำและขอ้มูลงำนคดี 2.2 ส่วนลูกหน้ีและผูค้  ้ำประกนั และ 2.3 ส่วนหลกัประกนั       
(3) มีหนำ้ท่ีวเิครำะห์แลว้ใหค้ะแนนเพ่ือก ำหนดรำคำซ้ือซ่ึงมูลค่ำท่ีจะซ้ือตอ้งไม่ควรเกินมูลค่ำตลำด(ปัจจุบนั 5%) ของยอดหน้ี

ท่ีไม่มีหลกัประกนั ส ำหรับหน้ีท่ีมีหลกัประกนัให้พิจำรณำจำก ท ำเลท่ีตั้ง สภำพแวดลอ้ม ลกัษณะทำงกำยภำพ ขอ้จ ำกดั
ทำงกฎหมำย กำรคมนำคม และสำธำรณูปโภค แลว้ให้คะแนนเพ่ือก ำหนดรำคำซ้ือ ซ่ึงมูลค่ำท่ีจะซ้ือตอ้งไม่ควรเกินร้อยละ 
70 ของมูลค่ำตลำด 

(4) มีอ ำนำจเชิญบุคคลภำยใน หรือภำยนอกองคก์ร ท่ีมีควำมเช่ียวชำญในเฉพำะดำ้นเขำ้มำใหค้วำมเห็นได ้ 
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11.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (Code of Conduct) 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้พนักงำนของบริษทัทุกคน มีควำมตระหนักรับผิดชอบกบักำรไดรั้บควำมไวว้ำงใจในกำรประกอบ
ธุรกิจ เพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ด้วยควำมมั่นคง ย ัง่ยืน เป็นท่ีเช่ือถือของลูกคำ้ ผูถื้อหุ้น และ
ประชำชนทัว่ไป จึงไดก้ ำหนดกรอบกำรประพฤติปฏิบติัจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนกังำนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัต่อไปน้ี 

บริษัท 

1. รักษำช่ือเสียงและเกียรติภูมิของบริษทั 
2. ประพฤติตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัและวนิยัของบริษทั 
3. มีควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ทุ่มเท เสียสละ 
4. มีทศันคติท่ีดีและมีควำมภำคภูมิใจในองคก์ร ไม่กล่ำวร้ำยบริษทัโดยปรำศจำกควำมจริง 
5. แจง้เหตุกำรณ์ท่ีอำจมีผลกระทบต่อบริษทั และ/หรือ กำรปฏิบติัโดยมิชอบหรือผิดกฎหมำยต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง

ดงักล่ำวของบริษทั เพ่ือด ำเนินกำรป้องกนัแกไ้ข 
6. ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และไม่ส้ินเปลืองสูญเปล่ำตลอดจนไม่ใหเ้ส่ือมเร็วกวำ่ก ำหนด 
7. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเตม็ก ำลงัสำมำรถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยนัหมัน่เพียร และถูกตอ้งสมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์

ของบริษทัเป็นส ำคญั 
8. ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลำและใชเ้วลำปฏิบติังำนให้เป็นประโยชน์ต่อบริษทัอย่ำงเต็มท่ี โดยพนักงำนตอ้งไม่เป็น

พนกังำนประจ ำ หรือพนกังำนชัว่ครำวของบริษทัอ่ืนท่ีด ำเนินธุรกิจคลำ้ยคลึงกนักบับริษทัหรือบริษทัท่ีเป็นคู่แข่ง หรือมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้นกบับริษทั 

9. ละเวน้กำรน ำขอ้มูล ข่ำวสำร และเทคโนโลยท่ีีเป็นควำมลบัหรืออำจมีผลกระทบกบับริษทัไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก 
10. ไม่ประกอบกิจกำรหรือลงทุนใด ๆ อนัเป็นกำรแข่งขนั หรือเป็นเหตุใหเ้กิดกำรขดัผลประโยชน์กบับริษทั 
11. งดออกเสียงหรือลงมติในกำรประชุม กรณีท่ีเขำ้ข่ำยอนัอำจก่อใหเ้กิดปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
12. ร่วมกนัรักษำควำมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมคัคีและควำมเป็นน ้ ำหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนักงำน ร่วมกนัท ำงำนและ

แกไ้ขปัญหำเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภำพกบับริษทั 
13. เอำใจใส่และด ำเนินกำรทุกอยำ่งท่ีรักษำควำมปลอดภยัสภำพแวดลอ้มท่ีดีในกำรท ำงำน 
14. ใหค้วำมร่วมมือและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 
15. งดเวน้กำรท ำงำนอ่ืนนอกเหนือจำกงำนบริษทั หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำงำนอ่ืน งำนนั้นตอ้งไม่อยูใ่นลกัษณะ ดงัน้ี 

- กระทบกระเทือนต่องำนในหนำ้ท่ีของตน 
- ฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 
- ขดัต่อประโยชน์และระเบียบของบริษทั 
- มีผลเสียถึงภำพพจน์และช่ือเสียงของบริษทั 
- น ำควำมลบัของบริษทัไปใชห้รือน ำไปเปิดเผย 

ลูกค้า 

1. ปฏิบติัต่อลูกคำ้ดว้ยควำมสุภำพ ถูกกฎหมำย ใหบ้ริกำรอยำ่งรวดเร็วถูกตอ้ง และดว้ยควำมเสมอภำค 
2. รักษำควำมลบั และขอ้มูลของลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด 
3. ประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีน่ำเช่ือถือของลูกคำ้ 
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4. ละเวน้กำรรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงมีมูลค่ำเกินปกติวสิยัท่ีวิญญูชนจะให้กนัโดยเสน่หำจำกลูกคำ้ หรือผูซ่ึ้ง
อำจไดรั้บผลประโยชน์จำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและปฏิบติัตำมนโยบำยกำรใหห้รือรับของขวญัและกำรเล้ียงรับรอง 

5. หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบัลูกคำ้ 

ตนเอง 

1. เป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี และประพฤติตนใหเ้หมำะสม ละเวน้อบำยมุขและกำรพนนัทุกประเภท 
2. มีสจัจะต่อตนเองและผูอ่ื้น 
3. พฒันำควำมรอบรู้และควำมสำมำรถ เพ่ือเพ่ิมทกัษะในกำรปฏิบติังำนอยูเ่สมอ 
4. ใชว้ชิำชีพในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัย ์ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวัโดยมิชอบ 
5. งดเวน้กำรใชท้รัพยสิ์นอุปกรณ์และปฏิบติังำนของบริษทัอยำ่งไม่เหมำะสม 

ความรับผดิชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้

กำรด ำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้ใด ๆ ตอ้งไม่น ำมำซ่ึงควำมเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทั หรือขดัต่อกฎหมำยใด ๆ มีกำรค ำนึงถึง
ควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คำ้ กำรคดัเลือกคู่คำ้ตอ้งท ำอยำ่งยติุธรรม ทั้งน้ี บริษทัถือวำ่คู่คำ้
เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรร่วมสร้ำงมูลค่ำใหก้บัลูกคำ้ บริษทัยดึมัน่ในสญัญำและถือปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีมีเจำ้หน้ีเป็นส ำคญั ในกำร
ช ำระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และกำรดูแลหลกัประกนัต่ำง ๆ 

ผู้บังคบับัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

1. ใหค้วำมร่วมมือ ช่วยเหลือในกำรท ำงำนซ่ึงกนัและกนั 
2. ใหค้วำมเคำรพ นบัถือผูบ้งัคบับญัชำ 
3. ใหค้วำมใส่ใจดูแลทุกขสุ์ข และมีเมตตำธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
4. ใหค้วำมรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนใหแ้ก่ผูร่้วมงำน 
5. หลีกเล่ียงกำรรับของขวญัของก ำนลัอนัมีมูลค่ำสูงจำกผูร่้วมงำนและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
6. ไม่น ำเร่ืองส่วนตวัหรือขอ้มูลของผูร่้วมงำนไปวพิำกษว์จิำรณ์ในทำงเส่ือมเสีย 
7. ปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชำและเพ่ือนร่วมงำนดว้ยควำมสุภำพ มีน ้ ำใจ และมนุษยส์มัพนัธ์อนัดี 
8. ละเวน้กำรน ำผลงำนของผูอ่ื้น มำเป็นผลงำนของตน 
9. มีทศันคติท่ีดี ไม่กล่ำวร้ำยต่อผูบ้งัคบับญัชำและเพ่ือนร่วมงำน โดยปรำศจำกควำมจริงและไม่เป็นธรรม 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีนโยบำยและวธีิกำรดูแลในคู่มือปฏิบติังำน (Compliance Manual) ของกรรมกำรและผูบ้ริหำรในกำรน ำขอ้มูลภำยในของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหำประโยชน์ส่วนตน ตำมหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. ดงัน้ี 
1. ใหค้วำมรู้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร เก่ียวกบัหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภำวะ รวมทั้งกำรรำยงำนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยหลกัทรัพยข์องตนคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต.  

2. ให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ จดัท ำและเปิดเผย
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยแ์ละรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และ 
จดัส่งส ำเนำรำยงำนน้ีใหแ้ก่บริษทั ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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3. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัซ่ึงมีผลต่อ
กำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพยต์อ้งงดกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบกำรเงินหรือขอ้มูล
ภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และในช่วงระยะเวลำ 24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกท่ีขอ้มูลภำยในไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน
แลว้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภำยในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูอ่ื้นทรำบจนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งขอ้มูลนั้นให้แก่ตลำด
หลกัทรัพยฯ์ 

4. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมี
หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน ซ่ึงตนไดล่้วงรู้มำ
ในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้น มำใชเ้พ่ือกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยห์รือเสนอซ้ือหรือเสนอขำย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืน
ซ้ือหรือขำย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขำยซ่ึงหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์น (ถำ้มี) ของบริษทั ไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม ใน
ประกำรท่ีน่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัไม่วำ่ทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่วำ่กำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำเพ่ือประโยชน์
ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือน ำขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือใหผู้อ่ื้นกระท ำดงักล่ำว โดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน
หรือไม่ก็ตำม 

หลกัการปฏิบัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 

1. หลกัในการปฏิบัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 

(1) จริยธรรมและจรรยำบรรณท่ีก ำหนดในหลกักำรถือเป็นวินัยอย่ำงหน่ึง จึงเป็นส่ิงท่ีพนกังำนตอ้งท ำควำมเขำ้ใจ
และถือปฏิบติัตลอดระยะเวลำท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีกบับริษทัอยำ่งเคร่งครัด 

(2) บริษทัจะมีหนังสือแจง้ให้พนักงำนไดรั้บทรำบและยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
พร้อมทั้งให้ผูบ้งัคบับญัชำและผูดู้แลก ำกบักำรปฏิบติังำนตอ้งติดตำมดูแลให้พนกังำนปฏิบติัโดยเคร่งครัดและ
จริงจงั กรณีพบวำ่มีกำรละเมิดฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติั จะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งถูกพิจำรณำด ำเนินกำรลงโทษทำงวนิยั 

2. การดูแลให้พนักงานมกีารปฏิบัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(1) จริยธรรมและจรรยำบรรณถือเป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและพนกังำนท่ีจะตอ้งรับทรำบ ท ำ
ควำมเขำ้ใจ และปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณอยำ่งเคร่งครัด 

(2) ผูบ้ังคบับัญชำทุกระดับจะตอ้งดูแลรับผิดชอบให้พนักงำนใตบ้ังคบับัญชำของตนปฏิบัติตำมจริยธรรมและ
จรรยำบรรณน้ีอยำ่งจริงจงั 

(3) ผู ้บังคับบัญชำทุกระดับต้องเป็นผู ้น ำในกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ ตลอดจนส่งเสริม
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหพ้นกังำนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ใจวำ่กำรปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ
เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและตอ้งปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด และไม่สำมำรถอำ้งไดว้ำ่ไม่ทรำบจริยธรรมและจรรยำบรรณน้ี 

(4) เม่ือมีขอ้สงสยั หรือไม่แน่ใจเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ ให้ปรึกษำกบัผูบ้งัคบับญัชำ หรือ
ฝ่ำยบุคคล ซ่ึงมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

(5) เม่ือมีปัญหำกำรตีควำมหรือกำรปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนกังำน 
 กรณีกรรมกำร ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรของบริษทัเป็นผูมี้อ ำนำจวนิิจฉยั 
 กรณีพนกังำน ใหค้ณะกรรมกำรประกอบดว้ยผูจ้ดักำรฝ่ำยบุคคล ฝ่ำยสนบัสนุนและบริหำรท่ีท ำหนำ้ท่ีดูแล

งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน (Compliance) ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยท่ีพนกังำนผูน้ั้นสงักดัอยูเ่ป็นผูมี้อ  ำนำจวนิิจฉยั 
โดยค ำวนิิจฉยัดงักล่ำวใหถื้อเป็นถึงท่ีสุด 
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11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

11.6.1 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 
ในปี 2563 บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่บริษทับริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็น

จ ำนวนเงินรวม 3,800,000 บำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ 5.55 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรขยำยตวัทำงธุรกิจของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

11.6.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) 
- ไม่มี - 
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12. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

12.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม  และ
จรรยำบรรณ ตลอดจนมีหลกัธรรมำภิบำลเป็นเคร่ืองก ำกบัให้บริษทัด ำเนินกำรดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตโปร่งใส ยติุธรรม และ
ตระหนกัถึงผลกระทบในทำงลบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
นกัลงทุน พนกังำน ลูกคำ้ และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียภำยใตก้รอบจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

บริษทัมีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต ซ่ึงระบุแนวทำงกำรปฏิบติัต่ำง ๆ ตำมแนวทำง
ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจกำรท่ีจดัท ำโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยก ำหนดหลกักำร 8 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

12.1.1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีสุจริตและเป็นธรรมตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนั ภำยใตก้ฎและระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงได้แก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังำน ลูกคำ้ คู่คำ้ นกัลงทุน เจำ้หน้ี ชุมชนโดยรอบบริษทั 

12.1.2 การต่อด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมีนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นดำ้นกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ตลอดจนด ำเนินธุรกิจดว้ยระบบบริหำรท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้รวมไปถึงกำรส่งเสริมอบรมและ
สร้ำงจิตส ำนึกใหพ้นกังำนตระหนกัถึงกำรทุจริตท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี รำยละเอียดนโยบำยมีกำรเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัอยำ่ง
เป็นทำงกำร เพ่ือให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัอย่ำงทัว่ถึง (ดูรำยละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัท่ีเวบ็ไซต ์www.chayo555.com/th/sustainability/corporate-
governance/นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

ทั้งน้ี บริษทัมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือป้องกนัและลดโอกำสท่ีบริษทั
จะถูกใชเ้ป็นช่องทำงในกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ มีกำรทบทวนประสิทธิภำพของนโยบำยและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งสม ่ำเสมอ 
ซ่ึงเป็นไปตำมแนวปฏิบติัท่ีดีของกลุ่มอุตสำหกรรม และมีกำรประเมินควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นประจ ำทุกปี 
โดยมีกำรรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้งพิจำรณำ 

12.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัก ำหนดกรอบและแนวทำงด ำเนินงำนดำ้นสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนท่ีมนุษยชนต่ำงมีมำแต่เกิดโดยเท่ำ
เทียมตำมกฎหมำย รวมถึงขอ้ก ำหนดตำมมำตรฐำนสำกลสิทธิมนุษยชนอย่ำงพียงพอ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่ำมีถ่ินก ำเนิด 
สญัชำติ เช้ือชำติเผำ่พนัธ์ุ สีผิว ศำสนำ ภำษำ หรือสถำนะทำงสงัคมเช่นใด โดยมีกำรส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเสรีภำพ ตลอดจน
กำรปฏิบติัอยำ่งเสมอภำคซ่ึงเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล 

12.1.4 การปฏิบัตต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัเช่ือมัน่วำ่บุคลำกรเป็นหวัใจส ำคญัส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจและกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื เน่ืองจำกกำรปฏิบติังำนในดำ้นต่ำง ๆ 
ของกลุ่มบริษทัจ ำเป็นตอ้งใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมทั้งควำมทุ่มเททั้งแรงกำยและแรงใจในกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 

http://www.chayo555.com/th/sustainability/corporate-governance/นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
http://www.chayo555.com/th/sustainability/corporate-governance/นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
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กลุ่มบริษทัจึงใส่ใจต่อคุณภำพชีวิตของพนักงำนโดยจดัให้มีสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีดี และมีระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมเป็นธรรม และส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกรใหมี้ควำมกำ้วหนำ้ดว้ยกำรจดักำรอบรมและเรียนรู้
จำกกำรปฏิบติังำนจริงตำมควำมตอ้งกำรและควำมเหมำะสมของบุคลำกรแต่ละคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและสร้ำง
โอกำสในควำมเจริญกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ นอกจำกน้ี บริษทัยงัให้ควำมส ำคญักบัคุณค่ำของพนกังำนของบริษทั โดยผูบ้ริหำร
จะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งยติุธรรม บริหำรงำนโดยไม่มีควำมล ำเอียง สนบัสนุนในกำรสร้ำงศกัยภำพในควำมกำ้วหนำ้ และ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนกังำน รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นกังำนมีควำมเขำ้ใจในเร่ืองจรรยำบรรณในท่ีท ำงำนท่ีตอ้งพึง
ปฏิบติั และจดัสวสัดิกำรใหอ้ยำ่งเหมำะสมรวมไปถึงกำรรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยำ่งมีเหตุผล  

12.1.5 ความรับชอบต่อลูกค้าและลูกหนี ้

บริษทัก ำหนดกรอบหลกักำรและแนวทำงกำรรับผิดชอบต่อลูกคำ้และลูกหน้ีดว้ยกำรพฒันำกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพและ
มำตรฐำนจนน ำไปสู่ควำมไวว้ำงใจ รวมถึงระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภำพ มีกำรบริหำรจดักำรควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้และ
ลูกหน้ีทั้ งก่อนและหลงักำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรให้ขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น และเช่ือถือได้เพ่ือประกอบกำรตดัสินใจท ำ
ธุรกรรมองคก์ร นอกจำกนั้น บริษทัยงัมุ่งเนน้ใหเ้กิดกำรพฒันำกระบวนกำรปฏิบติังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบติังำน
อยำ่งมีประสิทธิภำพและยัง่ยนื นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัท ำโครงกำรและกิจกรรมในกำรช่วยเหลือลูกคำ้ เช่น โครงกำรประนอมหน้ี 
เป็นตน้ 

12.1.6 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

บริษทัตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนและถือเป็นธุรกิจหลกัอยำ่งหน่ึงโดยจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเคร่งครัด และกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรป้องกนัและแกไ้ขเม่ือเกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยปฏิบติัไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติัไว ้(ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกบันโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัไดท่ี้เวบ็ไซต์ (http://www.chayo555.com/th/sustainability/corporate-
governance/นโยบำยกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ) รำยละเอียดมีดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคน ตอ้งช่วยกนัปกป้องส่ิงแวดลอ้มและปรับปรุงสภำพแวดลอ้มในกำรสถำนท่ีท ำงำน
ของบริษทั เช่น บริษทัจดักิจกรรม Big Cleaning Day ให้พนกังำนท ำควำมสะอำดบริเวณโต๊ะท ำงำนและคดัแยก
วสัดุอุปกรณ์ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสถำนท่ีท ำงำน ส่ิงแวดลอ้ม และสุขอนำมยัของพนกังำน  

2. ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคน ตอ้งช่วยกนัลดปริมำณขยะและของเสีย ตลอดจนน ำผลิตภณัฑห์รือวสัดุท่ีท้ิงแลว้แต่
ยงัมีประโยชน์ น ำกลบัมำใชใ้หม่ 

3. ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคน ตอ้งอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังำนอยำ่งคุม้ค่ำ โดยบริษทัก ำหนดขอ้ปฏิบติัในกำรประหยดั
พลังงำนไฟฟ้ำและน ้ ำ โดยใช้อย่ำงประหยดัและมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด เช่น กำรรณรงค์ให้ปิดไฟ ปิด
เคร่ืองปรับอำกำศ และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ตำมเวลำท่ีก ำหนด ตลอดจนมีกำรเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีมีคุณสมบัติ
ประหยดัไฟโดยเฉพำะหลอดไฟ เคร่ืองปรับอำกำศ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในอำคำร 

4. บริษทัมีกำรเผยแพร่นโยบำยและใหค้วำมรู้กบัผูบ้ริหำรและพนกังำน โดยมีกำรประกำศนโยบำยกำรใชท้รัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพให้พนักงำนไดท้รำบทั่วกนัผ่ำนบอร์ดประชำสัมพนัธ์ พร้อมทั้งกระตุน้และส่งเสริมให้
พนกังำนร่วมมือปฏิบติัอยำ่งจริงจงั  
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12.1.7 การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสงัคม จึงจดัใหมี้โครงกำรช่วยเหลือและพฒันำสังคม
อยำ่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้กิจกรรม สนบัสนุนกำรศึกษำ สร้ำงอำชีพโดยเปิดโอกำสใหป้ระชำชนท่ีแมไ้ม่ไดจ้บปริญญำหรือแมแ้ต่
จบมธัยมท่ี 3 ไดมี้โอกำสร่วมงำนกบับริษทัโดยไม่มีกำรปิดกั้นโอกำส และส่งเสริมให้คนพ่ึงตนเองผ่ำนกิจกรรมเพ่ือประโยชน์
ต่อชุมชนและสงัคม 

 

12.1.8 นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

บริษทัก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำนวตักรรมท่ีน ำไปสู่กำรเพ่ิมมำตรฐำนกระบวนกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพ รวมถึงปลูก
จิตส ำนึกใหพ้นกังำนในองคก์รเป็นผูท่ี้ยอมรับกำรเปล่ียนแปลงและคิดสร้ำงสรรคส่ิ์งใหม่ โดยสำมำรถเช่ือมโยงเป้ำหมำยองคก์ร
กบักำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และสงัคมไดอ้ยำ่งสมดุล 

 

12.2 แนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 (Conflict of Interests) 

 

12.3.1 การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ตอ้งไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นกำรส่วนตวัจำกลูกคำ้ คู่คำ้ ของ
บริษทั หรือจำกบุคคลใดอนัเน่ืองจำกกำรท ำงำนในนำมบริษทั 

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะตอ้งไม่ใหกู้ห้รือกูย้มืเงิน หรือเร่ียไรเงิน ส่ิงของจำกลูกคำ้หรือผูท้  ำธุรกิจกบับริษทั 
เวน้แต่เป็นกำรกูย้มืเงินจำกธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินในฐำนะของลูกคำ้ของธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินดงักล่ำว 

12.3.2 การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทัต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบโดยไม่มีนโยบำยเสนอเงิน ส่ิงจูงใจ ของก ำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ 
ไม่วำ่ทำงตรงหรือผำ่นบุคคลท่ีสำมแก่ลูกคำ้ คู่คำ้ของบริษทั หน่วยงำนภำยนอกหรือเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐเพ่ือใหไ้ดม้ำหรือคงไว้
ซ่ึงประโยชน์หรือควำมไดเ้ปรียบทำงธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินรำงวลัหรือกำรจ่ำยเงินอ่ืนใดเพ่ือเร่งกำรด ำเนินกำร
หรืออ ำนวยควำมสะดวก ยกเวน้กำรให้กำรเล้ียงรับรองทำงธุรกิจตำมประเพณีนิยม ส่วนลดกำรคำ้ และโครงกำรส่งเสริมกำรขำย
ของบริษทั โดยมีหลกัเกณฑใ์นแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ ตำม ก.ล.ต. รวมอยูท่ั้งส้ิน 71 ขอ้  

12.3.3 การประกอบธุรกจิอ่ืนนอกบริษัท 

1. กำรท ำธุรกิจส่วนตวัใด ๆ ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งไม่กระทบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและเวลำท ำงำน
ของบริษทั 

2. ห้ำมประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไม่วำ่กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
หรือพนกังำนดงักล่ำวจะไดรั้บประโยชน์โดยตรงหรือโดยทำงออ้มก็ตำม 

12.3.4 การท าธุรกจิใด ๆ กบักลุ่มบริษัท 

1. กำรท ำธุรกิจใด ๆ กับบริษทัทั้ งในนำมส่วนตวั ครอบครัว หรือในนำมนิติบุคคลใด ๆ ท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนนั้นมีส่วนไดส่้วนเสีย จะตอ้งเปิดเผยส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทัก่อนเขำ้ท ำรำยกำร 
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2. ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นผูอ้นุมติัในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรหรือกระท ำกำรใด ๆ ใน
นำมบริษทั 

3. ผูท้  ำรำยกำรในนำมบริษทัมีหน้ำท่ีตอ้งตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของคู่คำ้ว่ำเก่ียวขอ้งกับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนักงำนหรือไม่ ก่อนท ำรำยกำรเพ่ือป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีอำจเกิดข้ึน ทั้ งน้ี นิยำมของ
ควำมสัมพนัธ์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์ร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัของคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

12.3.5 การรับของขวญัและการรับเลีย้งรับรองทางธุรกจิ 

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน พึงหลีกเล่ียงกำรรับของขวญัทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจำกคู่คำ้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทั เวน้แต่ในเทศกำลหรือประเพณีนิยม แต่ตอ้งมีมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นตอ้ง
รับของขวญัหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดในมูลค่ำท่ีสูงกว่ำ 3,000 บำท ให้รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำเพื่อด ำเนินกำรตำมควำม
เหมำะสม 

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน สำมำรถรับกำรเล้ียงรับรองทำงธุรกิจได ้เพ่ือประโยชน์ในธุรกิจของบริษทั และพึง
หลีกเล่ียงกำรรับกำรเล้ียงรับรองในลกัษณะท่ีเกินกวำ่เหตุควำมสมัพนัธ์ปกติจำกบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือจะ
เป็นคู่คำ้ในอนำคต 

12.3.6 การเดนิทางไปสัมมนา ดูงานทศันะศึกษา 

กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน สำมำรถรับเชิญไปดูงำน สมัมนำและทศันะศึกษำ ซ่ึงคู่คำ้ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นผูอ้อก
ค่ำใชจ่้ำยเดินทำงใหไ้ด ้ทั้งน้ี เฉพำะเพ่ือประโยชน์ในทำงธุรกิจ และตอ้งผำ่นกำรอนุมติัจำกผูบ้งัคบับญัชำท่ีมีอ ำนำจเท่ำนั้น 
แต่หำ้มรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกคู่คำ้ 

12.3.7 การให้ของขวญัและการเลีย้งรับรอง 

1. ในบำงสถำนกำรณ์ ผูอ่ื้นอำจมองวำ่กำรให้ของขวญัและกำรเล้ียงรับรองนั้นเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือในกรณีท่ี
ร้ำยแรงกวำ่นั้นคือถือเป็นกำรให้สินบน หำกพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ ผูอ่ื้นอำจมองไดว้ำ่ของขวญัหรือกำรเล้ียงรับรองนั้น
เป็นกำรกระท ำเพ่ือหวงัผลตอบแทนทำงธุรกิจจำกรัฐบำลหรือเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ จำกรัฐบำล กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนักงำนจะตอ้งไม่ให้ของขวญัหรือจดัให้มีกำรเล้ียงรับรองนั้น แต่ทั้ งน้ี อำจมีกำรเสนอของขวญัและกำรเล้ียง
รับรองท่ีเหมำะสมใหแ้ก่ลูกคำ้โดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรเท่ำนั้น 

2. ในบำงธุรกิจ นิติบุคคลและภูมิภำคของบริษทัมีกระบวนกำรเก่ียวกบัเร่ืองน้ีซ่ึงอำจมีกำรตั้งขอ้จ ำกดัท่ีเขม้งวดมำกกวำ่ 
และ/หรือ ก ำหนดใหมี้กำรรำยงำนหรือกำรอนุมติัเพ่ิมเติม 

12.3.8 กจิกรรมทางการเมืองและการให้เงนิสนับสนุนทางการเมือง 

ในฐำนะพลเมืองคนหน่ึง ท่ำนอำจมีควำมสนใจ ในกระบวนกำรทำงกำรเมือง หรือในกำรโนม้นำ้วจิตใจหรือกำรสร้ำงสำน
ควำมสัมพนัธ์ กบัเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ อยำ่งไรก็ตำม กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรทำงกำร เมืองใน
ระดบัต่ำง ๆ ทั้งระดบันำนำชำติ ระดบัชำติ หรือระดบัทอ้งถ่ินอำจเกิดควำมพวัพนั และควำมรับผิดทำงกฎหมำยส ำหรับ
บริษทัไดเ้ป็นเร่ืองท่ีอำจเกิดข้ึนไดแ้มว้ำ่จะเป็นส่ิงท่ีท่ำนท ำดว้ยตนเองโดยไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของบริษทั แต่อยำ่งไรก็ตำม 
บริษทัมีพ้ืนฐำนกำรท ำงำนท่ีถูกตอ้งอยูแ่ลว้  และนโยบำยของบริษทัไม่เก่ียวขอ้งกบักำรเมือง 
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มีกฎหมำยหลำยฉบบัท่ีคอยก ำกบัดูแลกิจกรรม ทำงกำรเมืองของบริษทั รวมทั้งพนกังำนและตวัแทนของบริษทั กำรท่ีท่ำน
ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญำต อำจส่งผลให้เกิดกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย และกำรลงโทษทำงแพ่ง หรือ
ทำงอำญำ กำรหำ้มด ำเนินธุรกิจ และ/หรือ ควำมเส่ียงต่อกำรเสียช่ือเสียงส ำหรับบริษทั 

12.3.9 การบริจาคเพ่ือการกศุล 

บริษทัมุ่งต่อกำรเป็นพลเมืองในฐำนะบริษทัท่ีดีและแสดงบทบำทอยำ่งเขม้ แข็งในกำรให้กำรสนบัสนุนในชุมชนซ่ึงเรำ
ประกอบธุรกิจอยู ่กำรบริจำค ต่ำง ๆ ซ่ึง บริษทัเป็นผูใ้ห้ทุนจะช่วยสนบัสนุนวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรกุศลของบริษทั และจะ
จดัสรรผำ่นสถำบนักำรกศุลท่ีหลำกหลำย เพ่ือป้องกนักำรเขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัองคก์รกำรกุศลท่ีไม่เหมำะสม (เช่น องคก์รท่ี
สนบัสนุน โดยผูก่้อกำรร้ำยหรือกิจกรรมกำรฟอกเงิน กลฉอ้ฉลหรืออำชญำกรรมอ่ืน) ท่ำนจะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดวำ่
ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (“AML”)  

กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลจะตอ้งไม่เป็นกำรให้จำกบริษทั หรือเป็นกำรร้องขอจำกพนกังำน ลูกคำ้ ผูใ้ห้บริกำร เจำ้หนำ้ท่ีรัฐ 
หรือหุน้ส่วนทำง ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นเง่ือนไขหรือเพ่ือครอบง ำกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ (หรือปรำศจำก “ผลประโยชน์ต่ำง
ตอบแทน”) หรือกระท ำข้ึนเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลใด ๆ สถำนท่ีท ำงำนของบริษทัควรเป็นอิสระจำกอิทธิพลภำยนอก 
กำรให้เงิน บริจำคแก่องค์กรกำรกุศลต่ำง ๆ ของควรกระท ำเป็นควำมลบั เกิดจำกควำมสมคัรใจอย่ำงแท้จริง ไม่มี
ผลกระทบต่อกำรจำ้งงำน หรือกำรตดัสินใจใหก้ำรชดเชยหรือตอบแทน และจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบำย ทั้งหมดเก่ียวกบั
กำรไม่เรียกร้อง  

12.3.10 การท าธุรกจิภายนอก 

เม่ือพนักงำนของบริษทัท ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรของบริษทัท่ีไม่ได้อยู่ในเครือ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลำด
หลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสวงผลก ำไรท่ีอยูใ่นประเทศหรือเขตกำรปกครองใด ๆ ยอ่มเกิดควำมเส่ียงในเร่ืองควำม
รับผิดชอบของพนกังำนผูน้ั้นในฐำนะกรรมกำร รวมทั้งควำมเส่ียงวำ่พนกังำนผูน้ั้นจะตอ้งใชเ้วลำส่วนใหญ่ในกำรเขำ้ร่วม
ในกิจกำรของบริษทัแห่งนั้นดว้ย ดว้ยเหตุน้ีจึงอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของพนกังำนผูใ้น
นั้นในกำรท ำงำนให้กับบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไม่สนับสนุนอย่ำงยิ่งท่ีจะให้พนักงำนประจ ำแสวงหำหรือยอมรับต ำแหน่ง
กรรมกำรภำยนอกบริษทัในบริษทัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสวงผลก ำไร 

พนกังำนทุกคนของบริษทัตอ้งเปิดเผยใหท้รำบและขอรับค ำอนุมติัท่ีจ ำเป็นล่วงหนำ้ก่อนท่ีจะเขำ้ร่วมในกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
1. ต ำแหน่งกรรมกำรและสมำชิกในคณะกรรมกำรของบริษทัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคโ์ดย

แสวงผลก ำไร 
2. ต ำแหน่งกรรมกำรและสมำชิกในคณะกรรมกำรของบริษทัเอกชนและมีวตัถุประสงคโ์ดยแสวงผลก ำไร 
3. ต ำแหน่งกรรมกำรและสมำชิกในคณะกรรมกำรขององคก์รท่ีไม่แสวงผลก ำไรซ่ึงท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจวำ่มีผลประโยชน์

ทบัซอ้น หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนของคณะกรรมกำร บริหำรกำรตรวจสอบ กำรเงิน หรือกำรลงทุน 
4. ลงสมคัรรับเลือกตั้ง ยอมรับต ำแหน่งในหน่วยงำนรัฐบำล หรือมีควำมสัมพนัธ์แบบอ่ืนกับหน่วยงำนของรัฐหรือ

หน่วยงำนก่ึงรัฐ 
5. กำรท ำธุรกิจภำยนอกอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีไม่หวงัผลก ำไร หำกก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนจริง หรือท่ี

เขำ้ใจวำ่อำจเกิดข้ึนไดห้รือดูเหมือนวำ่จะเกิดข้ึน 
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12.3.11 ลขิสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษทัเคำรพและไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทำงปัญญำ พนกังำนมีหนำ้ท่ีปกป้องทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบริษทัจำก
กำรใชห้รือเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญำต รวมถึงเคำรพสิทธิของเจำ้ของลิขสิทธ์ิและเจำ้ของทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

12.3.12 การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท 

เพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ พนกังำนของบริษทัตอ้งดูแลรักษำทรัพยสิ์นของบริษทัอยำ่งถูกตอ้ง และใชง้ำน
ทรัพยสิ์นอยำ่งเหมำะสมและเพ่ิมวตัถุประสงคท์ำงธุรกิจเท่ำนั้น 

12.3.13 การเคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค 

บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยเคำรพหลกัสิทธิมนุษยชนอยำ่งเคร่งครัดและเช่ือวำ่ธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จ ตอ้งปฏิบติังำนดว้ย
หลกัจริยธรรมและมนุษยธรรมต่อมนุษยทุ์กคนอยำ่งเสมอภำคเท่ำเทียมกนั โดยเคำรพสิทธิเสรีภำพและไม่กีดกนัหรือเลือก
ปฏิบติัทั้งดำ้นเช้ือชำติ สีผิว เพศ อำย ุศำสนำ ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย ถ่ินก ำเนิด หรือชนชั้นทำงสังคม ซ่ึงขดัขวำงหรือ
เป็นอุปสรรคของควำมเสมอภำคทำงโอกำสหรือกำรปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมต่อพนกังำน ลูกคำ้ คู่คำ้ และบุคคลอ่ืน  

12.3.14 การลงโทษทางวนิัย 

กำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนหรืออำจพิจำรณำวำ่ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ กฎหมำย กฎเกณฑ ์จะถูกสอบสวนและลงโทษทำงวินยัตำมแนว
ปฏิบติัของบริษทั ตำมควำมเหมำะสมของผลกระทบและลกัษณะของกำรกระท ำควำมผิด อยำ่งยติุธรรมและปรำศจำกกำร
เลือกปฏิบติั พนกังำนอำจตอ้งรับผิดชอบต่อบทลงโทษทำงวินยั แมก้ำรกระท ำผิดนั้นจะมิไดร้ะบุไวใ้นจรรยำบรรณและ
แนวปฏิบติัอ่ืนของบริษทั 

12.3 การรายงานประเดน็ด้านจริยธรรมและการรับเร่ืองร้องเรียน 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน (Hotline) 

กรณีพบเห็นกำรกระท ำท่ีสงสยัวำ่ฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ หรือพบเห็นกำรกระท ำผิด กำร
กระท ำอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบับริษทั โดยคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษทั จะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน เพื่อใหมี้ควำมยติุธรรมโดยรวดเร็วท่ีสุด โดยพนกังำน สำมำรถสอบถำมขอ้สงสัย หรือรำยงำนต่อ
ผูท่ี้รับผิดชอบ และ/หรือ สำมำรถกรอกข้อมูลให้ครบถว้น โดยขอ้มูลจะถูกส่งไปยงัคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษทั โดยขอ้มูลจะถูกปิดเป็นควำมลบั โดยมีช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูบ้งัคบับญัชำของพนกังำนโดยตรง 
(2) ฝ่ำยบุคคลท่ีเบอร์ติดต่อ 02-004-5565, 086-819-3333 
(3) กรอกขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.chayo555.com/ หรืออีเมล Center@chayo555.com 

การด าเนินการเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน 

ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนด ำเนินกำรรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณเพื่อ
พิจำรณำขั้นตอน และวธีิกำรจดักำรท่ีเหมำะสมในแต่ละเร่ืองเพ่ือน ำเสนอมำตรกำรด ำเนินกำรระงบักำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำม
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จริยธรรมและจรรยำบรรณ รวมถึงกำรบรรเทำควำมเสียหำยใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและรำยงำนผลให้ผูร้้องเรียนทรำบ (กรณี
เปิดเผยช่ือ) 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ทีใ่ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

(1) ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง สำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้อยำ่งไรก็ตำม 
หำกมีกำรเปิดเผยตนเอง บริษทัจะสำมำรถติดต่อและรำยงำนผลได ้

(2) ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบั และจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ ำเป็นแก่ผูมี้หนำ้ท่ีรับผิดชอบเท่ำนั้น 
(3) บริษทัหำ้มมิใหมี้กำรตอบโตต้่อผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงโดยเด็ดขำด กำรตอบโต้

จะเป็นเหตุใหมี้กำรลงโทษทำงวนิยัสูงสุด ซ่ึงอำจรวมถึงกำรเลิกจำ้งควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
 

12.4 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

บริษทัใหค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมถึง
เลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรสร้ำงสรรคส์งัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภำพชีวติของประชำชน บริษทัจึงพยำยำมท่ีจะจดักิจกรรมเพ่ือ
สงัคมอยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้งน้ี กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัไดจ้ดัท ำและเขำ้ร่วมในปี 2563 ประกอบดว้ย 

กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

ล าดบั วนัที ่ สถานที ่ ช่ือโครงการ รายละเอยีดโครงการ 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1. 05/05/63 บริษทั ชโย กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 

CHAYO ปันน ้ ำใจมอบ
อำหำรแหง้ช่วยเหลือผู ้
ไดรั้บผลกระทบโควดิ-19 

ผูบ้ริหำรและพนกังำนมอบถงุยงั
ชีพและน ้ ำด่ืมจ ำนวน  
500 ชุด ใหแ้ก่คนในชุมชน
ใกลเ้คียงและพนกังำนของบริษทั 

145,000 

2. 15/05/63 บริษทั ชโย กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 

ตูก้บัขำ้วของแม่ ผูบ้ริหำรและพนกังำนร่วม
แบ่งปันควำมสุขผำ่นตูก้บัขำ้วแม่ 
น ำเคร่ืองอุปโภคบริโภคใส่ในตู ้
กบัขำ้ว แบ่งปันสู่ชุมชนใกลเ้คียง  

20,000 

3. 25/05/63 สนำมยงิปืน
หน่วยปฏิบติักำร
พิเศษ COMADO 

มอบส่ิงของอปุโภค
บริโภคส ำหบัประชำชนท่ี
เดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์
โควดิ-19 

ผูบ้ริหำรส่งมอบส่ิงของบริจำค 
เช่น อุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์
ขำ้วสำรอำหำรแหง้ และเคร่ือง
อุปโภคบริโภคท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
ประชำชนท่ีเดือนร้อนจำก
สถำนกำรณ์โควดิ-19 

30,000  

4. 05/06/63 บริษทั ชโย กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 

CHAYO แจกจ่ำยน ้ ำด่ืม
เพื่อประชำชน 

ผูบ้ริหำรและพนกังำนร่วมแจกน ้ำ
ด่ืมใหก้บัประชำชนผูส้ญัจรดว้ย
รถไฟฟ้ำในโอกำสเปิดรถไฟฟ้ำ

5,000 
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กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

ล าดบั วนัที ่ สถานที ่ ช่ือโครงการ รายละเอยีดโครงการ 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

สำยสีเขียวส่วนต่อขยำย โดย
บริษทัอยูใ่นช่วงสถำนีวดัพระศรี
มหำธำต ุ
 

5. 10/06/63 บริษทั ชโย กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 

CHAYO มอบเคร่ืองมือ
แพทยแ์ก่รพ.สมเด็จพระ
นำงเจำ้สิริกิต์ิ 

มอบเคร่ืองมือช่วยในกำรใส่ท่อ
ช่วยหำยใจแบบมีจอภำพท่ีดำ้ม
จบั ใหก้บัโรงพยำบำลสมเด็จพระ
นำงเจำ้สิริกิต์ิ เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ใชท้ำงกำรแพทย ์สำมำรถใชก้บั
ผูป่้วยทุกแผนกของโรงพยำบำล 
เพ่ือช่วยลดเพ่ิมระยะห่ำงกำร
สมัผสัผูป่้วยเพื่อลดควำมเส่ียงใน
กำรติดเช้ือในสถำนกำรณ์โควดิ-19 
 

94,000  

6. 30/06/63 กรมพระ
ธรรมนูญ
กระทรวงกลำโหม 

CHAYO โดยคุณสุขสนัต ์
ยศะสินธ์ุ มอบทุน
สงเครำะห์กำรศึกษำบุตร
ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ
และพนกังำนรำชกำร 
สงักดักรมพระธรรมนูญ 

CHAYO โดยคุณสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ 
มอบทุนสงเครำะห์กำรศึกษำบุตร
ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำและ
พนกังำนรำชกำร สงักดักรมพระ
ธรรมนูญ ประจ ำปี 2563 และ
มอบเงินช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจำก COVID-19 
 

80,000 

7. 02/07/63 กรมพระธรรมนูญ 
ส ำนกังำน
ปลดักระทรวง
กลำโหม 

CHAYO มอบทุน กิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำแก่
บุตร ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ 
และพนกังำนรำชกำรสงักดักรม
พระธรรมนูญ 99 ทุน 
 

198,000 

8. 11/07/63 ศูนยฝึ์กอบรม
มูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย 

โครงกำรอุปกำระเด็กของ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

กิจกรรมมอบอุปกรณ์กำรเรียน
และอุปกรณ์กีฬำแก่เด็กยำกไร้
ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
 

30,000 

9. 22/08/63 วดัพระเหลำเทพ
นิมิต จ.อ ำนำจเจริญ 

โรงทำน CHAYO 
GROUP ร่วมกบัมูลนิธิ
สุขสนัต ์

CHAYO ร่วมกบัมูลนิธิสุขสนัต์
ร่วมบริจำคท ำบุญและออกโรงทำน 
ในพิธีวำงศิลำฤกษว์หิำรพระบำง 

30,000 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

ล าดบั วนัที ่ สถานที ่ ช่ือโครงการ รายละเอยีดโครงการ 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ณ วดัพระเหลำเทพนิมิต จ.
อ ำนำจเจริญ 
 

10. 15/10/63 อิมแพค 
เมืองทองธำนี 

CHAYO สนบัสนุน
ทุนกำรศึกษำเพื่อมูลนิธิ
พฒันำศกัยภำพคนพิกำร 

กิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำใหแ้ก่
นกัเรียน นกัศึกษำผูพ้ิกำรใน
มูลนิธิพฒันำศกัยภำพคนพิกำร 
เพื่อมอบโอกำสทำงกำรศึกษำ 
และใหโ้อกำรในกำรพฒันำ
ศกัยภำพของผูพิ้กำรใหเ้ท่ำเทียม
กบัคนทัว่ไป 
 

4,000 

11. 04/12/63 เรือนจ ำกลำง 
นครปฐม 
จงัหวดันครปฐม 

CHAYO มอบของใชแ้ละ
ส่งก ำลงัใจใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั
เรือนจ ำกลำงนครปฐม 

กิจกรรมมอบของใชท่ี้จ ำเป็นใน
ชีวติประจ ำวนัใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั และ
เด็กท่ีเกิดในเรือนจ ำนครปฐม 
 

40,000 

12. 25/12/63 บำ้นพกัคนชรำ
โกลเดน้แคร์ 
เนอร์สซ่ิงโฮม 
กรุงเทพมหำนคร 

CHAYO มอบดอกไมส่้ง
ก ำลงัใจแก่บำ้นพกัคนชรำ 

กิจกรรมมองช่อดอกไมจ้ำกงำน 
Move to SET ส่งต่อเป็นก ำลงัใจ
ใหแ้ก่บำ้นพกัคนชรำโกลเดน้แคร์ 
เนอร์สซ่ิงโฮม 
 

- 

      
13. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งส ำหรับบริษทัจดทะเบียน โดยระบบท่ีดีจะสำมำรถช่วยป้องกนั บริหำร 
จดักำรควำมเส่ียงหรือควำมเสียหำยต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยำ่งดี  ดงันั้น บริษทัใหค้วำมส ำคญั
แก่กำรมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และเป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทัจึงไดน้ ำกำรควบคุมภำยในท่ีเป็น
สำกล (COSO 2013) มำใชเ้ป็นบรรทดัฐำนพร้อมทั้งมีกำรปรับให้เหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มของบริษทั และมีกำรแต่งตั้ง
บุคคลภำยนอกเขำ้มำช่วยในกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในของบริษทั โดยเร่ิมปฏิบติังำนเม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2558 เพื่อให้
มัน่ใจวำ่กำรควบคุมภำยในของบริษทัมีควำมเพียงพอและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบท ำกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในและน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือติดตำมให้กำรควบคุมภำยในดำ้นต่ำง ๆ มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ซ่ึงรวมถึงกำรใชท้รัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น กำรป้องกนัหรือลดควำม
เส่ียง กำรป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน และจดัให้มีรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถูกตอ้งเช่ือถือได ้ตลอดจนกำรปฏิบติัตำม

http://chayo.listedcompany.com/newsroom/20201028-chayo-thunhoon01.pdf
http://chayo.listedcompany.com/newsroom/20201028-chayo-thunhoon01.pdf
http://chayo.listedcompany.com/newsroom/20201028-chayo-thunhoon01.pdf
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กฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงมีกำรจดัท ำจรรยำบรรณพนกังำน กำรก ำหนด
บทลงโทษทำงวนิยั และกำรก ำหนดช่องทำงและกระบวนกำรรับขอ้ร้องเรียนท่ีเหมำะสม 

13.1  การก ากบัดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินธุรกิจและควำมเพียงพอเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในของบริษทัอยู่ภำยใตก้ำรดูแลของ
คณะกรรมกำรบริษทั โดยคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลระบบ
ควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำคญัดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษทัก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั โดยแต่งตั้ งและ
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำท่ีบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและควบคุมตำมหน้ำท่ีขอบเขตควำม
รับผิดชอบ ทั้งน้ี แนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมของบริษทัมีกำรด ำเนินกำรภำยใตน้โยบำยกำร
ควบคุมภำยใน นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และกำรบริหำรควำมเส่ียง 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีอยำ่งเป็นอิสระในกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุม
ภำยใน ซ่ึงก ำหนดและก ำกบัดูแลโดยคณะกรรมกำรบริหำร รวมถึงควำมมีประสิทธิภำพของกระบวนกำรตรวจสอบ 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัมีกำรพิจำรณำแบบควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำทุกปี มี
กำรทบทวนนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบติังำนตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ก ำกบัดูแลควำม
เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน ควำมเพียงพอเหมำะสมของระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน เพื่อให้
มัน่ใจวำ่บริษทัมีกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำย ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ 

3. บริษัทมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือพฒันำคุณภำพของข้อมูลและกำรส่ือสำรข้อมูลให้มี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยั
ของขอ้มูลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศข้ึน เพ่ือก ำกบัดูแลและกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศให้
เหมำะสมและเพียงพอ  

4. บริษทัมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน โดยมีกำรกำรรำยงำนขอ้บกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยใน
ต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหมี้กำรก ำหนดมำตรกำรในกำรดำเนินกำรแกไ้ขไดอ้ยำ่งทนัท่วงที ผลกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในมีกำรก ำหนดให้รำยงำนต่อผู ้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 

13.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระทั้ง 3 ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมดว้ย 
คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละ ตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ซ่ึงจดัท ำตำมแนวควำมคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission หรือ COSO  ดงัน้ี 

1.         สภำพแวดลอ้มกำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 
2.         กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
3.         กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน (Control Activities) 
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4.         ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล (Information & Communication) 
5.         ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเห็นวำ่ บริษทัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และมีบุคลำกร
อยำ่งเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรตำมกำรควบคุมภำยในไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 

13.3 ความเห็นเกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน ผลการตรวจสอบภายในและผลการตดิตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

เพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรมีประสิทธิผลและมีกำร
ปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือช่วยให้บริษัทสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้ งไวไ้ด้ บริษัทจึงได้แต่งตั้ งผูต้รวจสอบภำยในท่ีเป็น
บุคคลภำยนอกให้ปฏิบติัหน้ำท่ีกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในคือบริษทั เคพี เอส ออดิท จ ำกดั  (“ผู ้
ตรวจสอบภำยใน”) ท่ีมีควำมเป็นอิสระข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงก ำหนดใหผู้ต้รวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
เป็นประจ ำทุกไตรมำสต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

ส ำหรับปี 2563 บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ำกดั ไดจ้ดัท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 2563 โดยอยูบ่นพ้ืนฐำนควำมเส่ียงของ
บริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำอนุมติัแผนงำน โดยเน้นกำรให้ควำมมัน่ใจในด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(Operations) อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้งสำมำรถปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ (Compliance) และ
น ำเสนอรำยงำน (Reporting) ได้อย่ำงเหมำะสมและน่ำเช่ือถือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยงัด ำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรตรวจสอบภำยในไดต้รวจสอบระบบงำนส ำคญั ๆไดแ้ก่ ระบบกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร
บุคคล  ระบบกำรบริหำรค่ำใชจ่้ำย ระบบธุรกิจปล่อยสินเช่ือ และระบบบริหำรรำยไดแ้ละระบบงำนคดี รวมถึงติดตำมประเดน็คง
คำ้งทุกไตรมำส ไดมี้กำรประชุมร่วมกบัฝ่ำยจดักำรและฝ่ำยบริหำรทุกคร้ัง ซ่ึงไดรั้บควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี และมีกำรบริหำร
จดักำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ  ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขประเด็นคงคำ้งส่วนใหญ่เรียบร้อยแลว้ เหลือประเด็นคง
คำ้งของฝ่ำยสินเช่ือเพียง 1 ประเด็น คือ กำรพฒันำระบบสินเช่ือให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน โดยบริษทัวำงแผนกำรด ำเนินกำร
พัฒนำโปรแกรมสินเช่ือโดยฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเร่ิมพัฒนำโปรแกรมในเดือนธันวำคม 2563 – มกรำคม 2564 
กระบวนกำรกำรทดสอบระบบก่อนใชง้ำนจริงในเดือนกุมภำพนัธ์ 2564 และเร่ิมใชง้ำนระบบ (พฒันำโปรแกรมแลว้เสร็จ) ใน
เดือนมีนำคม 2564 ทั้งน้ี ไดเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563 ซ่ึงรวมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน 
เขำ้ร่วมประชุมครบถว้น ไดพ้ิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบว่ำจำกกำรเขำ้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในเป็นไปตำม
แผนกำรตรวจสอบประจ ำปีและประเด็นผลกำรตรวจสอบทุกประเด็นทำงฝ่ำยบริหำรไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขอยำ่งสมเหตุสมผลแลว้ 
มีควำมเห็นวำ่ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัมีควำมเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจ โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบ
กำรควบคุมภำยในและบุคลำกรอย่ำงเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรตำมระบบกำรปฏิบติังำนท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและมี
มำตรกำรท่ีเหมำะสมในกำรป้องกนักำรท ำธุรกรรมท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ดำ้นผลประโยชน์ได ้ทั้งน้ี บริษทั ไพร์ซวอเตอร์
เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ไม่ไดมี้ควำมเห็นเพ่ิมเติมต่อระบบควบคุมภำยในของบริษทัในปี 
2563 แต่อยำ่งใด 
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13.4 แผนการเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

แผนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษทัประจ ำปี 2564 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ประเดน็ทีจ่ะท าการตรวจสอบ ช่วงเวลาตรวจสอบ 
ระบบธุรกิจปล่อยสินเช่ือ และระบบธุรกิจขำยออนไลน ์ ไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 
ระบบค่ำใชจ่้ำยและระบบจดัซ้ือ ไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 
ระบบกำรควบคุมงำนคดี ไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 
ระบบ Information Technology ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 
  

13.5 ข้อสังเกตของผู้สอบบญัชี 

- ไม่มี - 

 

13.6 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ำกดั (“KPS”) ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบภำยในเพ่ือตรวจสอบประเด็นเก่ียวกบัระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษทั โดยมี นำยวิวฒัน์ ล้ิมนนัทศิลป์ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำว ซ่ึงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดพิ้จำรณำคุณสมบติัแลว้เห็นวำ่มีควำมเหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำว 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของ KPS และนำยวิวฒัน์ ล้ิมนันทศิลป์ แลว้มีควำมเห็นว่ำ มีควำม
เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำว เน่ืองจำกมีควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำนำน นอกจำกนั้น ยงัเป็นผูท่ี้มีควำมเขำ้ใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดย
คุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หัวข้อ ผู้ตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 
ผูต้รวจสอบภำยใน นำยววิฒัน์ ล้ิมนนัทศิลป์ (ผูรั้บผดิชอบในกำรตรวจสอบภำยใน)  

บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ำกดั 
ต ำแหน่ง หุน้ส่วน 
ประสบกำรณ์ของผูต้รวจสอบภำยใน ประมำณ 26 ปี 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อ
ประสบกำรณ์ของผูต้รวจสอบภำยใน 

นำยววิฒัน์ ล้ิมนนัทศิลป์ จดัเป็นผูท่ี้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีดีในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีตรวจสอบภำยในของบริษทั 

หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ตรวจสอบภำยในในระบบต่ำงๆ ของบริษทั  
ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด หรือ เห็นสมควร  
รวมถึงร่วมเสนอแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำ 
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14. รายการระหว่างกนั และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 

14.1 ภาพรวมเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัทีบ่ริษัทเข้าท ากบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 

ในปี 2563 บริษทัได้เขำ้ท ำรำยกำรต่ำง ๆ กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย ์
ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 และฉบบัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกลุ่มบริษทั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูบ้ริหำร 
ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และ/หรือ บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ใด ๆ ของบริษทั เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

1. รายการธุรกจิปกต ิ

รำยกำรธุรกิจปกติ เป็นรำยกำรท่ีบริษทัและบริษทัย่อยมีกำรท ำรำยกำรตำมลกัษณะกิจกรรมกำรด ำเนินงำนหลกั โดย
รำยกำรดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยจะยงัคงมีกำรท ำ
รำยกำรลกัษณะดงักล่ำวไปอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต 
2. รายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิ 

รำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ เป็นรำยกำรท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย ท ำรำยกำรเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมด ำเนินงำนหลกัของ 

บริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย โดยมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไปเสมือนเป็นกำรท ำรำยกำรระหวำ่งบุคคลภำยนอกกบับุคคลภำยนอก 
และ/หรือ มีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีไม่ท ำใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยเสียผลประโยชน์ 

3. รายการเกีย่วกบัสินทรัพย์หรือบริการ  

รำยกำรท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร เป็นรำยกำรท่ีบริษทั และ/หรือ กลุ่มบริษทัเขำ้ท ำรำยกำรเพ่ือให้ไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์และสิทธิ รวมถึงกำรให้หรือรับบริกำร อยำ่งไรก็ตำม ก่อนกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
บริษทัยงัไม่มีนโยบำยในกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนำดรำยกำรมำกอยำ่งเป็นนยัส ำคญั นอกจำกน้ี 
บริษทัมีนโยบำยในกำรเขำ้ท ำรำยกำรใหห้รือรับบริกำรท่ีไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

4. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกนิ 3 ปี 

รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี เป็นรำยกำรท่ีบริษทัเช่ำอำคำรจำกบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้เพ่ือใช้
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในกิจกำร เช่น ใชเ้ป็นอำคำรส ำนักงำน หรือ สถำนท่ีเก็บเอกสำร รวมถึงรำยกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำน
ระหวำ่งกนัระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัคำดวำ่จะมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต 

5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 

รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนเพ่ือบริหำรจดักำรสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษทั 
ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

 

 

 



 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563  

หนำ้ 136 

14.2 นโยบายการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังท่ี  1/2563 ณ วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ไดพิ้จำรณำนโยบำยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบนโยบำยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การอนุมตักิารเข้าท ารายการ 

(1) รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนำดเลก็ ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ และเป็นรำยกำรท่ีมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ปกติ ฝ่ำยจดักำรจะ
เป็นผูพ้ิจำรณำตดัสินใจ 

(2) รำยกำรท่ีมีขนำดเลก็ และขนำดกลำงท่ีไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้ปกติ คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูพ้ิจำรณำตดัสินใจ 
(3) รำยกำรท่ีมีขนำดใหญ่ ทั้งท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ปกติ และไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้ปกติ ให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้เป็นผูพ้ิจำรณำตดัสินใจ  

2. หลกัเกณฑ์การพจิารณาขนาดของรายการ 

(1) รำยกำรขนำดเล็ก คือ รำยกำรท่ีมีมูลค่ำนอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 1 ลำ้นบำท หรือ นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบัร้อยละ 0.03 ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิแลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ 

(2) รำยกำรขนำดกลำง คือ รำยกำรท่ีมีมูลค่ำมำกกวำ่ 1 ลำ้นบำท แต่นอ้ยกวำ่ 20 ลำ้นบำท หรือมำกกวำ่ร้อยละ 0.03 แต่ต ่ำ
กวำ่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิแลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ 

(3) รำยกำรขนำดใหญ่ คือ รำยกำรท่ีมีมูลค่ำมำกกวำ่หรือเท่ำกบั 20 ลำ้นบำท หรือ มำกกวำ่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิแลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ 

3. หลกัเกณฑ์การพจิารณารายการทีม่เีง่ือนไขทางการค้าปกติ 

(1) ลกัษณะรำยกำรเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติตำมกิจกรรมกำรด ำเนินงำนหลกัหรือไม่ ในกรณีท่ีรำยกำรดงักล่ำว
เกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนปกติก็จะปฏิบติัไปตำมขั้นตอนของกำรด ำเนินงำนตำมปกติเช่นเดียวกบัท่ีปฏิบติักบัคู่
คำ้รำยอ่ืน ๆ รำยกำรเก่ียวโยงกนัดังกล่ำวเป็นไปตำมธุรกิจปกติของบริษทั และมีควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำ
รำยกำรเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ และเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและบริษทัย่อย โดยมีเง่ือนไขทำง
กำรคำ้ไม่แตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกบัลูกคำ้ทัว่ไปหรือบุคคลภำยนอก 

(2) รำคำและเง่ือนไขกำรท ำรำยกำรเป็นธรรมหรือไม่ หำกเปรียบเทียบกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนัแลว้ จะไดร้ำคำหรือเง่ือนไขท่ีดีกวำ่น้ีหรือไม่ 

(3) กำรพิจำรณำรำคำตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้โดยทัว่ไป (ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) ทั้งน้ี 
รำยกำรท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป คือ เง่ือนไขกำรคำ้ท่ีมีรำคำและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิด
กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ โดย 
- เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือ บริษทัยอ่ยไดรั้บ หรือ ใหก้บับุคคลทัว่ไป 
- เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ใหก้บับุคคลทัว่ไป 
- เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือ บริษทัย่อยสำมำรถแสดงไดว้ำ่ผูป้ระกอบ

ธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 
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14.3 รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบริษัทกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 

รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี เป็นรำยกำรท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ำอำคำรส ำนกังำนเพ่ือใชส้ ำหรับ
กำรด ำเนินกิจกำร เช่น ใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำนและสถำนท่ีเก็บเอกสำรจำกคุณสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น กรรมกำร และ
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทั โดยถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 42.99 โดยบริษทัคำดวำ่จะมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำว
อยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต ทั้งน้ี รำยกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพยด์งักล่ำวมีรำยละเอียดประกอบดงัต่อไปน้ี 

บริษัท 
มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562 2563 
CHAYO 

 
- - กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำอำคำรพำณิชย ์

กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้เพ่ือใช้เป็น
พ้ืนท่ีเก็บเอกสำรด้วยอตัรำค่ำเช่ำ 20,000 
บำทต่อเดือน ในปี 2560 และ 2561 หรือ
ประมำณ 72 บำทต่อตำรำงเมตร โดยอตัรำ
ค่ำเช่ำทัว่ไปบริเวณซอยรำมอินทรำ 65 เฉล่ีย 
15,000 - 20,000 บำทต่อคูหำต่อเดือน หรือ
ประมำณ  63-100 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน 
รำยกำรน้ีไดย้กเลิกกำรเช่ำวนัท่ี 31 สิงหำคม 
2561 ทั้งน้ี รำยกำรดงักล่ำวเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรำยกำรเช่ำหรือให้
เช่ำอสงัหำริมทรัพยท่ี์มีเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป 
  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติเห็นชอบ
ว่ำเป็นรำยกำรระหว่ำงกันท่ีไม่มีควำม
ขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยรำคำมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 
 

Chayo AMC - - 

Chayo 
Property and 

Service  

- - 

Chayo AMC 0.17 0.17 กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำอำคำรพำณิชย ์
กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้เพ่ือใช้เป็น
พ้ืนท่ีเก็บเอกสำรด้วยอตัรำค่ำเช่ำจ ำนวน 
14,000 บำทต่อเดือน ในปี 2561 และ 2562 
หรือประมำณ 72 บำทต่อตำรำงเมตร โดย
อตัรำค่ำเช่ำทั่วไปบริเวณบริเวณซอยรำม
อินทรำ 65 เฉล่ียประมำณ 15,000 - 20,000 
บำทต่อคูหำต่อเดือน หรือประมำณ 63 -100 
บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน รำยกำรน้ี
ส้ินสุดสัญญำวนัท่ี 1 กนัยำยน 2562 ทั้งน้ี 
รำยกำรดงักล่ำวเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกันประเภทรำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติเห็นชอบ
ว่ำเป็นรำยกำรระหว่ำงกันท่ีไม่มีควำม
ขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยรำคำมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 
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บริษัท 
มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562 2563 
CHAYO 

 
- 0.25 บริษทัได้ท ำสัญญำเช่ำอำคำรพำณิชย์กับ

บุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งเพื่อใช้เ ป็น
สถำนท่ีท ำงำนส ำรอง (BCP Plan) ด้วย
อตัรำค่ำเช่ำจ ำนวน 25,000 บำทต่อเดือน
ในปี 2563 โดยเปรียบเทียบค่ำเช่ำจำกห้อง
แถวขำ้งเคียงในท ำเลเดียวกนัอยู่ท่ี 23,000 
บำท (ตอ้งปรับปรุงเพ่ิมเติม) - 26,000 บำท 
(พร้อมใช้งำน) หรือ 95.83 – 108.33 บำท
ต่อตำรำงเมตร ซ่ึงบริษทัได้เช่ำพ้ืนท่ี 240 
ตรม. (จ ำนวน 5 ชั้น) ตรม. ละ 104.16  บำท 
คิดเป็นเงินจ ำนวน 24,999.84 บำท ปัดเต็ม
จ ำนวน 25,000 บำท ทั้งน้ี รำยกำรดงักล่ำว
เขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัประเภท
รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพยท่ี์มี
เง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติเห็นชอบ
ว่ำเป็นรำยกำรระหว่ำงกันท่ีไม่มีควำม
ขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยรำคำมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 
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15. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
 
 

งบการเงิน 
รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมกำรบริษทัตระหนักถึงภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนในกำรเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของ บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และงบกำรเงินรวมของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงงบกำรเงินดงักล่ำวไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดยไดมี้กำรพิจำรณำเลือกใชน้โยบำย
บญัชีท่ีเหมำะสม ประกอบกบัใชดุ้ลยพินิจอย่ำงรอบคอบระมดัระวงั สมเหตุสมผล รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำง
เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ตลอดจนไดแ้สดงค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัและบริษัทย่อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้ งน้ีงบกำรเงินดังกล่ำวได้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบและใหค้วำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตท่ีเป็นอิสระ  

นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ำ 
กำรบนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย และ
เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั  

ในกำรน้ีคณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือท ำหนำ้ท่ีสอบทำนนโยบำยบญัชีและคุณภำพของ
รำยงำนทำงกำรเงินสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ตลอดจนพิจำรณำ
กำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรระหวำ่งกนั  

คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นวำ่ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม สำมำรถสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่ งบกำรเงินของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 ไดจ้ดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและเปิดเผยโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญั รวมถึง
ปฏิบติัตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

        นำยวฒิุศกัด์ิ  ลำภเจริญทรัพย ์    นำยสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ 
                                (ประธำนกรรมกำร)                 (ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร) 
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15.1 สรุปรายงานการสอบบัญชีงบการเงนิรวม 

15.1.1 ผู้สอบบัญชี 

ผูส้อบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

งบการเงนิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานของผู้สอบบญัชี 
งบกำรเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2560 

คุณบุญเ ลิศ  กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต  
เลขท่ี 5339 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษทั ชโย กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจกำร) 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และผลกำร
ด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2561 

คุณบุญเ ลิศ  กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต  
เลขท่ี 5339  
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษทั ชโย กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจกำร) 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และผลกำร
ด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2562 

คุณบุญเ ลิศ  กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต  
เลขท่ี 5339 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษทั ชโย กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจกำร) 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และผลกำร
ด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2563 

คุณบุญเ ลิศ  กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต  
เลขท่ี 5339 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษทั ชโย กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจกำร) 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และผลกำร
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งบการเงนิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานของผู้สอบบญัชี 
ด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

15.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

15.2.1 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 

        
  

หน่วย: ลำ้นบำท  

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

2561 % 2562 % 2563 % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวยีน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 148.51 18% 359.72 20% 708.20 25% 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้- หมุนเวยีน 0.2 0% 0.5 0% 0.5 0% 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวธีิรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

- 0% - 0% 1.57 0% 

เงินลงทุนระยะสั้น 0.47 0% 101.01 6% - 0% 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 8.35 1% 35.37 2% 25.58 1% 
สินคำ้คงเหลือ   0%   0% 1.15 0% 
เงินประกนักำรซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ย
คุณภำพ 

6.19 1% 18.43 1% 70.04 2% 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ - 0% 41.85 2% 60.99 2% 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2.65 0% 2.68 0% 8.57 0% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 166.37 20% 559.56 31% 876.60 31% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน       

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้- ไม่หมุนเวยีน 2.24 0% 9.39 1% 8.72 0% 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - สุทธิ 594.14 72% 1,121.95 61% 1,692.88 60% 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ 8.82 1% 8.34 0% 7.84 0% 

ทรัพยสิ์นรอกำรขำย - สุทธิ 5.24 1% 75.22 4% 188.01 7% 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 33.76 4% 30.95 2% 32.59 1% 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2.04 0% 2.68 0% 2.71 0% 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 14.48 2% 14.36 1% - 0% 
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หน่วย: ลำ้นบำท  

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

2561 % 2562 % 2563 % 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1.73 0% 2.36 0% 1.50 0% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 662.45 80% 1,265.25 69% 1,934.25 69% 

รวมสินทรัพย์ 828.82 100% 1,824.81 100% 2,810.85 100% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หนีสิ้นหมุนเวยีน           

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 15.33 2% 225.07 12% 43.47 2% 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

14.33 2% 24.41 1% 31.82 1% 

ส่วนของหน้ีสินเช่ำท่ีจะถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 0% - 0% 0.90 0% 
ส่วนของหน้ีสินเช่ำซ้ือท่ีจะถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 0.94 0% 1.06 0% - 0% 
ส่วนของหุน้กูท่ี้จะถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 0% - 0% 297.74 11% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 0% - 0% 13.00 0% 
ตัว๋แลกเงิน - 0% 119.64 7% 119.57 4% 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 10.12 1% 10.93 1% 0.35 0% 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3.67 0% 6.32 0% 9.67 0% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 44.39 5% 387.43 21% 516.52 18% 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน        

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 17.1 2% 32.37 2% 38.81 1% 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ     2.43 0% 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 1.36 0% 0.28 0% - 0% 
หุน้กู ้ - 0% 398.95 22% 1,082.39 39% 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2.71 0% 3.73 0% 7.73 0% 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี - 0% - 0% 16.28 1% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 0% 0.09 0% 0.12 0% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 21.17 3% 435.42 24% 1,147.76 41% 

รวมหนีสิ้น 65.56 8% 822.85 45% 1,664.28 59% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น           

ทุนเรือนหุน้           
ทุนจดทะเบียน           

   หุ้นสำมญัจ ำนวน 936,597,443 หุ้น มูลคำ่ท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท         468.30    
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หน่วย: ลำ้นบำท  

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

2561 % 2562 % 2563 % 

   หุ้นสำมญัจ ำนวน 630,000,000 หุ้น มูลคำ่ท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท     315     
หุ้นสำมญัจ ำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท 280         

ทุนท่ีออกและช ำระแลว้           
   หุ้นสำมญัจ ำนวน 705,598,129 หุ้น มูลคำ่ท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท -   -   352.80 13% 
   หุ้นสำมญัจ ำนวน 629,999,971 หุ้น มูลคำ่ท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท -   315     
หุ้นสำมญัจ ำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท 280   -     
หุ้นสำมญัจ ำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท - 0% - 0%   
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั-สุทธิ 320.97 39% 454.17 25% 454.17 16% 

ส่วนต ่ำกวำ่ทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั -9.68 -1% -9.68 -1% -9.68 0% 
ก ำไรสะสม        

จดัสรรแลว้        
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 7.26 1% 8.64 0% 12.58 0% 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 149.73 18% 219.12 12% 320.55 11% 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - 0% 0.11 0% - 0% 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 748.28 90% 987.36 54% 1,130.42 40% 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 14.98 2% 14.6 1% 16.15 1% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 763.26 92% 1,001.96 55% 1,146.57 41% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 828.82 100% 1,824.81 100% 2,810.85 100% 
 

15.2.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

หน่วย: ลำ้นบำท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนส้ินสุด ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2563 

2561 % 2562 % 2563 % 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเร่งรัดหน้ีสิน 41.44 16% 61.37 21% 51.32 11% 

รำยไดด้อกเบ้ีย 212.87 83% 233.64 79% 424.80 89% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 1.33 1%  -  0% - 0% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  -  0%  -  0% 3.00 0% 

รำยไดร้วม 255.64 100% 295.01 100% 479.12 100% 
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หน่วย: ลำ้นบำท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนส้ินสุด ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2563 

2561 % 2562 % 2563 % 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรและบริหำรสินทรัพยด์อ้ย
คุณภำพ 

-91.7 -36% -105.01 -36% -115.42 -24% 

ตน้ทุนขำย  -  0%  -  0% -1.90 0% 

ก าไรขั้นต้น 163.94 64% 190 64% 361.80 76% 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -60.75 -24% -63.77 -22% -67.99 -14% 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  -  0%  -  0% -87.06 -18% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 103.19 40% 126.23 43% 206.75 43% 

รำยไดอ่ื้น 2.23 1% 3.2 1% 4.02 1% 

ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย 6.73 3% 19.69 7% 37.24 8% 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน -2.87 -1% -9.12 -3% -52.70 -11% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 109.28 43% 140 47% 195.31 41% 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ -23.85 -9% -28.96 -10% -40.51 -8% 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 85.43 33% 111.04 38% 154.80 32% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :             

รำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงั
ก ำไรหรือขำดทุนภำยหลงั 

            

กำรวดัมูลค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำน 

0.26    -    -2.82   

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทรำยกำร
ใหม่ไปยงัก ำไรหรือขำดทุนภำยหลงั 

-0.05    -    0.56   

รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
ก าไรหรือขาดทุนภายหลงั 

0.21    -    -2.26   

รำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไร
หรือขำดทุนภำยหลงั 

            

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำของเงินลงทุนเผื่อขำย 0.03   0.14   -   

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรที่จะจดัประเภทรำยกำร
ใหม่ไปยงัก ำไรหรือขำดทุนภำยหลงั 

-0.01   -0.02   -   

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
ก าไรหรือขาดทุนภายหลงั 

0.02   0.12   -   

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี – สุทธิจากภาษี 0.23   0.12   -2.26   

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 85.66   111.16   152.54   
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15.2.3 งบกระแสเงนิสดรวม 

หน่วย: ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดเงนิสดรวม 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือนส้ินสุด ณ วนัที ่ 2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 109.28 140 195.31 

รายการปรับปรุง       

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 5.2 5.5 6.47 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน - - 87.06 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย - -   
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 2.81 -   
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ -0.11 -   
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนระยะสั้น -0.02 -   

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 0.03 -   
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย -6.73 -19.69 -37.24 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 9.16 -   
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 0.38 1.17 1.18 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี       
     วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน     -0.38 
รำยไดด้อกเบ้ีย -212.87 -233.64 -424.80 

ดอกเบ้ียรับอ่ืนๆ -1.84 -1.9 -1.50 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 2.87 9.12 52.70 

เงนิสดสุทธิจากการกจิกรรมด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน -91.84 -99.44 -121.20 

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน       

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -1.31 -27.02 9.79 
สินคำ้คงเหลือ - - -1.14 
เงินประกนักำรซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ -6.19 -12.23 -51.61 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื - -41.78 -18.83 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน -0.31 -0.03 -8.25 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ -335.16 -407.71 -585.33 

ทรัพยสิ์นรอกำรขำย 15.12 30.31 88.37 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน -0.84 -0.63 0.86 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 3.02 4.3 -186.84 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1.72 0.99 3.34 
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หน่วย: ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดเงนิสดรวม 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือนส้ินสุด ณ วนัที ่ 2561 2562 2563 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - -0.15   

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 0.09 0.03 

เงนิสดสุทธิจากการกจิกรรมด าเนนิงานหลงัการเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน -415.79 -553.3 -870.81 

รับดอกเบ้ีย 212.87 233.58 1.50 
รับดอกเบ้ียรับอ่ืน 1.83 1.9 187.90 
จ่ำยดอกเบ้ีย -2.64 -3.32 -66.72 

จ่ำยภำษีเงินได ้ -27.89 -28.06 -17.53 

เงนิสดสุทธิ ใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน -231.62 -349.2 -765.66 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใชเ้พ่ิมข้ึน(ลดลง) 0.47 -7.86 0.67 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น - -100   
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะสั้น 0.78 -   
เงินสดจ่ำยเพ่ืออสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -0.19 -0.09   
เงินสดจ่ำยเพ่ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -1.03 -1.61 -1.31 
เงินสดรับจำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - -0.04 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ -2.65 -1.07 -0.88 

เงินสดจ่ำยเพ่ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย       
     รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     -0.70 
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย       
     มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน     100.52 
เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  1.06 -   

เงนิสดสุทธิ ใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 1.56 -110.63 98.26 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

เงินสดรับจำกกำรออกหุน้สำมญั 403.2 153.2   
เงินสดจ่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้สำมญั -12.23 -   
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้สำมญัของบริษทัยอ่ย 15 -   
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 39.78 69.18          40.55  
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -59.6 -44.03       -26.58 

เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั              13.00  
เงินสดรับจำกตัว๋แลกเงิน - 119.11         120.00  
เงินสดจ่ำยคืนตัว๋แลกเงิน            -120.00 
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หน่วย: ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดเงนิสดรวม 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือนส้ินสุด ณ วนัที ่ 2561 2562 2563 

เงินสดรับจำกหุน้กู ้ - 398.54      1,100.00  

เงินสดจ่ำยคืนหุน้กู ้            -105.00 
เงินสดจ่ำยคืนสญัญำเช่ำซ้ือ -0.59 -0.96            -3.41 
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้สำมญับริษทัยอ่ย                 2.10  
เงินปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ -61.6 -24.00            -4.78 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 323.96 671.04      1,015.88  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 90.78 211.21         348.48  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 57.73 148.51 359.72 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 148.51 359.72         708.20  
 

15.3 อตัราส่วนทางการเงนิ 

15.3.1 อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
หน่วย 

31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน ส้ินสุด ณ วนัที ่ 2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  

อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 3.75 1.44 1.7 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 3.55 1.28 1.42 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ -1/ -1/ -1/ 
อตัรำหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ เท่ำ 5.9 7.26 6.21 

ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 61.04 49.59 57.94 
อตัรำหมุนเวยีนเจำ้หน้ี เท่ำ 95.31 41.69 38.7 
ระยะเวลำช ำระหน้ี วนั 3.78 8.64 9.3 

วงจรเงินสด วนั 57.26 40.95 48.64 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

อตัรำก ำไรขั้นตน้ ร้อยละ 64.13 64.4 75.99 
อตัรำก ำไรสุทธิ ร้อยละ 32.29 34.93 32.31 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 15.58 12.58 14.67 
อตัรำดอกเบ้ียจ่ำย ร้อยละ 6.62 2.99 4.87 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ ร้อยละ 13.73 8.37 8.43 
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อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
หน่วย 

31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน ส้ินสุด ณ วนัที ่ 2561 2562 2563 

อตัรำหมุนของสินทรัพย ์ เท่ำ 0.43 0.24 0.22 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ 0.09 0.82 1.45 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ 0.04 0.58 1.38 
หมายเหต:ุ 1/ ไม่สามารถท าการค านวณอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดได้เน่ืองจากบริษัทมกีระแสเงินสดจากการ

ด าเนินงานติดลบ



ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

หนำ้ 149 

 

15.4 ข้อมูลทางการเงนิอ่ืน ๆ 

15.4.1 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

                
  

หน่วย: ลำ้นบำท 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
12 เดือน 

ส่วนงานธุรกจิ 

รวมทั้งหมด ให้บริการเจรจาติดตามทวง
ถามและเร่งรัดหนี้ 

ลงทุนและบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ศูนย์บริการข้อมูล
ลูกค้า 

เงินให้สินเช่ือ 
ซ้ือ ขาย สินค้า และ/

หรือ บริการ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 
256
2 

2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

รำยได ้ 50.13 69.23 57.45 212.87 231.87 417.25 1.33 - 0 - 1.78 7.55 - - 3 264.33 302.88 485.25 
รำยไดร้ะหวำ่งกิจกำร -8.69 -7.85 -5.94 - - -0.19 - - 0 - - 0 - - 0 -8.69 -7.85 -6.13 

รายได้จากส่วนงานธุรกจิ 41.44 61.38 51.51 212.87 231.87 417.06 1.33 - 0 - 1.78 7.55 - - 3 255.64 295.03 479.12 
ตน้ทุน -26.63 -31.68 -30.92 -73.62 -79.98 -89.7 -0.04 - 0 -0.1 -1.21 -0.94 - - -1.9 -100.39 -112.87 -123.46 
ตน้ทุนระหวำ่งกิจกำร - - 0.19 8.69 7.85 5.94 - - 0 - - 0 - - 0 8.69 7.85 6.13 

ต้นทุนจากส่วนงานธุรกจิ -26.63 -31.68 -30.73 -64.93 -72.13 -83.76 -0.04 - 0 -0.1 -1.21 -0.94 - - -1.9 -91.7 -105.02 -117.33 

ผลการด าเนินงานตามส่วน
งาน 

14.81 29.7 20.78 147.94 159.74 333.3 1.29 - 0 -0.1 0.57 6.61 - - 1.1 163.94 190.01 361.79 
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16. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

หัวขอ้น้ีเป็นค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำรและกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำของบริษทั 
ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั” หรือ “CHAYO”) และบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม2561, 2562 และ 
2563 และกำรประเมินโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัในปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อโอกำส ฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัในอนำคต ทั้งน้ี ผูล้งทุนควรอ่ำนประกอบกบังบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษทั 
รวมทั้งขอ้มูลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีประกอบอยูใ่นส่วนอ่ืนของเอกสำรน้ี โดยในค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ท่ีกล่ำวถึง
ต่อไปน้ีจะมีกำรปัดเศษจ ำนวนบำงจ ำนวน (รวมถึงจ ำนวนท่ีเป็นอตัรำร้อยละ) เพ่ือควำมเขำ้ใจท่ีง่ำยข้ึน  

16.1 ภาพรวมของการบริหารธุรกจิ 

บริษทัจดัประเภทกำรด ำเนินธุรกิจออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ธุรกิจ
ให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหน้ี ธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ ธุรกิจเงินให้สินเช่ือ และธุรกิจกำรขำยสินคำ้
ผ่ำน Call Center และ/หรือ TV Shopping และ/หรือช่องทำงออนไลน์ ทั้งน้ี สัดส่วนรำยไดจ้ำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์
ดอ้ยคุณภำพนั้นเป็นรำยไดห้ลกัของบริษทัซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 78 ถึง 88 ของรำยไดร้วมของบริษทั ในปี 2561 ถึงปี 2563 
ดงันั้น ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจึงสำมำรถอำ้งอิงไดจ้ำกผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ย
คุณภำพ โดยในช่วงเร่ิมตน้ของกำรด ำเนินธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ บริษทัเร่ิมบริหำรหน้ีประเภทหน้ี
เหลือหลงัขำยท่ีประมูลซ้ือไดใ้นขณะนั้น อย่ำงไรก็ดี ณ ปัจจุบนั บริษทัสำมำรถบริหำรหน้ีประเภทอ่ืน ๆ ท่ีประมูลซ้ือได้
เพ่ิมเติม ยกตวัอยำ่งเช่น หน้ีบตัรเครดิต หน้ีบตัรกดเงินสด สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั สินเช่ือเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Overdraft: O/D) ซ่ึง
ปัจจุบนั กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพภำยใตก้ำรบริหำรของบริษทัประกอบดว้ยหน้ีประเภท หน้ีบตัรเครดิตและหน้ีบตัรกดเงิน
สดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีมูลหน้ีก่อนหกัหลกัประกนัจ ำนวน 65,397 ลำ้นบำท ทั้งน้ี ภำพรวม
ของธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของบริษทัเป็นไปดงัต่อไปน้ี 

ปี ยอดจัดเกบ็
รายปี 

(ล้านบาท) 

จ านวน
สัญญา 
(ฉบับ) 

  กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) 

ต้นงวด รายการ
ปรับปรุง1/ 

เพิม่ขึน้
ระหว่างงวด 

ดอกเบีย้
ค้างรับ 

ตัดจ าหน่าย
เงินลงทุน 

โอนรายการ
เป็นทรัพย์สิน
รอการขาย 

ผลขาดทุน
ด้านเครดติท่ี
คาดว่าจะ
เกดิขึน้2/ 

ปลายงวด 

2554 0.12  649  -  - 4.32 - (0.19) - - 4.13 
2555 3.80  4,313   4.13 - 22.69 - (7.74) - - 19.08 
2556 6.71  4,273   19.08 - - - (10.65) - - 8.43 
2557 47.94  174,175   8.43 (4.74) 100.35 - (4.70) - - 99.34 
2558 142.49  234,537   99.34 9.93 118.51 - (27.80) - (0.30) 199.68 
2559 199.74  227,457   199.68 8.77 - - (48.11) - 0.30 160.64 
2560 222.32  220,613   160.64 - 181.50 - (60.22) - (0.15) 281.77 
2561 252.68 299,187 281.77 - 374.96 - (39.80) (13.63) (9.16) 594.14 
2562 267.43 293,000 594.14 - 643.97 - (35.56) (80.60) - 1,121.95 
2563 219.32 355,343 1,121.95 - 625.65 236.58 (40.32) (163.92) (87.06) 1,692.88 
หมายเหต:ุ1/  รายการปรับปรุงเกิดจากการท่ีบริษัทได้เปลี่ยนวิธีการบัญชีส าหรับการค านวณรายได้จากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อย

คุณภาพจากวิธีรายพอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีรายลูกหนี ้
  2/      ก่อนปี 2563 เดิมช่ือ”ค่าเผ่ือการด้อยค่า 
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16.2 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

      งบการเงินรวม (ส าหรับงวด 12 เดือน) 

      ม.ค. – ธ.ค. 2561  % ม.ค. – ธ.ค. 2562 % ม.ค. – ธ.ค. 2563 % 

              

รำยไดจ้ำกเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 212,873,389 83.3% 231,867,085 78.6% 417,248,392 87.1% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเร่งรัดหน้ีสิน 41,443,050 16.2% 61,372,965 20.8% 51,324,636 10.7% 

รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินใหกู้ย้มื                      -    0.0% 1,777,522 0.6% 7,547,271 1.6% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรศูนยข์อ้มูลลูกคำ้ 1,330,719 0.5%                      -    0.0%                      -    0.0% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย                      -    0.0%                      -    0.0%       2,997,185  0.6% 

รวมรายได้ 255,647,158 100.0% 295,017,572 100.0% 479,117,484 100.0% 

ต้นทุนการให้บริการ (91,701,406) -35.9% (105,016,456) -35.6% (115,422,724) -24.1% 

ต้นทุนขาย                      -    0.0%                      -    0.0% (1,902,148) -0.4% 

              
ก าไรขั้นต้น 163,945,752 64.1% 190,001,116 64.4% 361,792,612 75.5% 
รำยไดอ่ื้น 2,225,853 0.9% 3,202,090 1.1% 4,023,887 0.8% 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย 6,734,019 2.6% 19,691,118 6.7%     37,238,875  7.8% 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (60,755,407) -23.8% (63,768,938) -21.6% (67,985,166) -14.2% 

ผลขำดทุนทำงเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน                      -    0.0%                      -    0.0% (87,057,664) -18.2% 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2,668,480) -1.0% (9,118,056) -3.1% (52,701,608) -11.0% 

              
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 109,481,737 42.8% 140,007,330 47.5% 195,310,936 40.8% 

(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้    (23,846,648) -9.3%   (28,960,508) -9.8%   (40,506,107) -8.5% 

     
 

  
 

  
 

  
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 85,635,089 33.5% 111,046,822 37.6% 154,804,829 32.3% 

 

รายได้รวม 
รำยไดร้วมจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั ประจ ำปี 2561 2562 และ 2563 มีจ ำนวนทั้งส้ิน 255.65 ลำ้นบำท 295.02 ลำ้น

บำท และ 479.12 ลำ้นบำท รำยไดปี้ 2563 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2562 จ ำนวน 184.10 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 62.40 
โดยสำเหตุของกำรเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่นั้นเกิดจำก กำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ
จ ำนวน 185.38 ลำ้นบำทและกำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดด้อกเบ้ียจำกกำรปล่อยสินเช่ือและรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 5.77 ลำ้น
บำท และ 3.00 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 
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 รายได้จากเงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
 

  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2561 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2562 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 

31 ธันวาคม 2563 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รำยไดด้อกเบ้ียตำมประมำณกำร 
(Effective interest rate) 

n/a n/a n/a n/a 234.85 54.84 

รำยไดด้อกเบ้ียส่วนเกินจำกประมำณกำร n/a n/a n/a n/a 182.40 45.16 

รวมรำยไดด้อกเบ้ีย 212.87 100 231.87 100 417.25 100 

ยอดจดัเก็บจำกหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนั
และยอดรำยไดจ้ำกกำรขำยหลกัประกนั
ของหน้ีดอ้ยคุณภำพ 

252.68 - 267.43 - 219.32 - 

หมำยเหตุ: ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้บันทึกรายได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (TFRS9) ส่งผลให้วิธีการรับรู้รายได้แตกต่าง

จากรอบระยะเวลาส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กล่าวคือ บริษัทได้บันทึกรายได้ดอกเบีย้ในอัตราคิดลด (Effective interest rate) โดย

ค านวณจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตและคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือค านวณอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

นอกจากนีเ้ม่ือมีเงินสดรับท่ีเกิดขึน้จริงมากกว่ามูลค่าตามบัญชีคงเหลือสุทธิ(NBV) เงินจ านวนดังกล่าวได้บันทึกอยู่ในรายได้ดอกเบีย้

ส่วนเกินจากประมาณการ 

 รายได้จากเงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
กำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดส่้วนใหญ่เกิดจำกกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9” 

เร่ิมใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2563) โดยส ำหรับปี 2563 บริษทัมียอดจดัเก็บจำกหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัและยอดรำยไดจ้ำกกำร
ขำยหลกัประกนัของหน้ีดอ้ยคุณภำพจ ำนวน 219.32 ลำ้นบำท ซ่ึงนอ้ยกวำ่ปีก่อน เน่ืองจำกในปี 2563 ลูกหน้ีบำงส่วนของ
บริษทัไดรั้บผลกระทบจำกกำรระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จึงมีกำรขอหยุดพกัช ำระและมีกำรขอเล่ือนกำรจ่ำยออกไป 
ประกอบกบักำรเล่ือนกำรขำยทอดตลำดหลกัประกนัของหน้ีสินดอ้ยคุณภำพ ท่ีมีกำรเล่ือนออกไปเน่ืองจำกกรมบงัคบัคดีปิด
ในเดือนเมษำยนและพฤษภำคม 2563 เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 

 รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนีสิ้น 
ปี 2562 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหน้ีสินจ ำนวน 61.37 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน 19.93 ลำ้น

บำท หรือคิดเป็นกำรเติบโตร้อยละ 48.09 โดยกำรเติบโตของรำยไดส่้วนใหญ่มีสำเหตุมำจำกกำรท่ีบริษทัมียอดจดัเก็บท่ีมำก
ข้ึน (ส่งผลให้บริษัทได้รับค่ำคอมมิชชั่นเพ่ิมข้ึน) เน่ืองจำกปริมำณงำนและ/หรือจ ำนวนลูกค้ำหรือผูว้่ำจ้ำงท่ีมำกข้ึน 
โดยเฉพำะกลุ่มลูกคำ้สถำบนักำรเงินท่ีบริษทัไดรั้บกำรวำ่จำ้งมำกยิง่ข้ึน 

ปี 2563 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหน้ีสินจ ำนวน 51.32 ลำ้นบำท ลดลงปีก่อน  จ ำนวน 10.05 ลำ้นบำท หรือ
ลดลงเท่ำกบัร้อยละ 16.37 มีสำเหตุส่วนใหญ่มำจำกกำรท่ีผูว้ำ่จำ้งมีนโยบำยในกำรช่วยเหลือลูกคำ้ โดยกำรให้หยดุกำรติดตำม
และ/หรือใหย้ดืระยะเวลำกำรจ่ำยเงินออกไปหรือลดกำรจ่ำยเงินค่ำงวดลดลง เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควดิ-19   

 รายได้จากการให้บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้า 
ปี 2562 บริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรศูนยข์อ้มูลคำ้ เน่ืองจำกในช่วงปี 2560 และ 2561 ไดรั้บกำรวำ่จำ้งใหบ้ริกำร

ประชำสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์และรับกำรขำยผลิตภณัฑ์ของบริษทัในกลุ่มโทรคมนำคม ซ่ึงหมดสัญญำกำรว่ำจำ้งในปี 2562 
ในขณะท่ีปี 2563 ยงัไม่ไดรั้บงำนบริกำรศูนยข์อ้มูลลูกคำ้เพ่ิมเติม ซ่ึงบริษทัไดมุ่้งเนน้งำนบริกำรติดตำมทวงถำมหน้ีและงำน
บริหำรหน้ีดอ้ยคุณภำพเป็นหลกั โดยพนกังำนของบริษทัสำมำรถรับงำนไดห้ลำกหลำยตำมท่ีผูว้ำ่จำ้งไดก้ ำหนด 
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 รายได้จากเงนิให้สินเช่ือ 
ปี 2563 บริษทัไดรั้บรู้รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจ ำนวน 7.55 ลำ้นบำทซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรปล่อยสินเช่ือในปี 

2562 เป็นตน้มำ โดยรำยไดด้งักล่ำวมำจำกกำรปล่อยสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนัและสินเช่ือรำยยอ่ยส่วนบุคคล 

 รายได้จากการขาย 
ในช่วงกลำงเดือนมิถุนำยน 2563 บริษทัไดเ้ร่ิมด ำเนินธุรกิจใหม่ในกำรขำยสินคำ้ผ่ำนช่องทำง Call Center และ/หรือ 

TV Shopping และ/หรือ ช่องทำง Online ซ่ึงในปี 2563 มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้จ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท 

ต้นทุนการให้บริการ 
ตน้ทุนกำรให้บริกำรหลกัของบริษทัไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำคอมมิชชัน่ และค่ำบริกำรเรียกเก็บหน้ีท่ีจ่ำยให้แก่บุคคลภำยนอก 
รวมถึงค่ำใชจ่้ำยงำนคดี โดยในปี 2562 บริษทัมีตน้ทุนกำรให้บริกำรรวมจ ำนวน 105.02 ลำ้นบำทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน
จ ำนวนประมำณ 13.32 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนของของค่ำใชจ่้ำยงำนคดี คอมมิชชัน่ และกำร
เพ่ิมเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกบักำรเพ่ิมข้ึนของรำยได ้ 
ส ำหรับปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนกำรให้บริกำรรวมจ ำนวน 115.42 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน จ ำนวน 10.40 ลำ้นบำท 
ส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนของค่ำใชจ่้ำยงำนคดี  

ต้นทุนขาย 
บริษทัมีตน้ทุนขำยสินคำ้ในปี 2563 มีจ ำนวน 1.90 ลำ้นบำท โดยตน้ทุนขำยคิดเป็นร้อยละ 63.46 ของยอดขำย  

ก าไรขั้นต้น 
ปี 2562 อตัรำก ำไรขั้นตน้ของบริษทันั้นใกลเ้คียงกนักบัปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 64.4 ของรำยได ้โดยก ำไรขั้นตน้ของ
บริษทัเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ ำนวนประมำณ 26.06 ลำ้นบำท โดยสำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกบริษทัมีรำยไดจ้ำกเงินให้สินเช่ือดอ้ย
คุณภำพและรำยได้จำกกำรบริกำรเร่งรัดหน้ีสินเพ่ิมข้ึน รวมถึงกำรท่ีบริษทัมีกำรตัดจ ำหน่ำยตน้ทุนเงินให้สินเช่ือแก่
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ีนอ้ยลง 
ปี 2563 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้จ ำนวน 361.79 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 75.5 ของรำยได)้ โดยก ำไรขั้นตน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึน
จำกปี 2562 จ ำนวนประมำณ 171.79 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นกำรเพ่ิมร้อยละ 90.42 เทียบกบัปีก่อน โดยสำเหตุของกำรเพ่ิมข้ึน
ของก ำไรขั้นตน้ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรท่ี บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพเพ่ิมข้ึน  
ก ำไรขั้นตน้ของบริษทัข้ึนอยูก่บัรำยไดเ้ป็นหลกักล่ำวคือ ลกัษณะของตน้ทุนของบริษทัเป็นตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่ ซ่ึง
รำยไดย้อดจดัเก็บเพ่ิมข้ึน ก ำไรขั้นตน้จะสูงข้ึนตำมรำยได ้ซ่ึงอตัรำก ำไรขั้นตน้ ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงมำกนกั แมว้ำ่รำยไดจ้ะ
เพ่ิมสูงข้ึน โดยตน้ทุนหลกัของบริษทั คือ ค่ำคอมมิชชัน่ ท่ีจ่ำยใหก้บัพนกังำนและบริษทัติดตำมหน้ีภำยนอก 

รายได้อ่ืน 
รำยไดอ่ื้นของบริษทัในปี 2562 อยูท่ี่ประมำณ 3.2 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนเป็นจ ำนวน 0.98 ลำ้นบำท โดยรำยไดอ่ื้นๆ ท่ี
เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มำจำกรำยไดค้่ำเช่ำรับจำกอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนและรำยไดค้่ำธรรมเนียมโอนและภำษีท่ีผูซ้ื้อได้
จ่ำยแทนบริษทั 
รำยไดอ่ื้น ๆ ของบริษทัส่วนใหญ่มำจำกรำยไดด้อกเบ้ียและค่ำเช่ำรับ รำยไดอ่ื้นของบริษทัในปี 2563 มีจ ำนวนเท่ำกบั 4.02 
ลำ้นบำทซ่ึงมีจ ำนวนใกลเ้คียงจำกปีก่อน  

ก าไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย 
ปี 2562 บริษทัมีก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยจ ำนวน 19.69 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษทัขำยทรัพยสิ์นท่ี
บริษทัประมูลทรัพยสิ์นดอ้ยคุณภำพจำกกรมบงัคบัคดีมำเป็นทรัพยสิ์นรอกำรขำย (NPA) และมีกำรขำยทรัพยอ์อกไปในปี 2562 
ในปี 2563 บริษทัมีก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยจ ำนวน 37.24 ลำ้นบำท ซ่ึงสูงกวำ่ปีก่อนจ ำนวน 17.55 ลำ้นบำท 
โดยเป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษทัทรัพยสิ์นรอกำรขำย (NPA) ออกไปในระหวำ่งปี (ทั้งน้ีสินทรัพยร์อกำรขำยหรือ NPA เกิด
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จำกกำรท่ีบริษทัประมูลหลกัประกนัของหน้ีดอ้ยคุณภำพท่ีบริษทัซ้ือมำจำกสถำบนักำรเงินกลบัมำเป็น สินทรัพยร์อกำรขำย
ของบริษทั) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย เงินเดือน สวสัดิกำรและโบนสัของพนกังำนและผูบ้ริหำรของบริษทั 
ค่ำตรวจสอบบญัชี และค่ำท่ีปรึกษำทำงธุรกิจ ในปี 2562 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 3.01 ลำ้นบำทเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยสำเหตุกำรเพ่ิมข้ึนของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินเดือนและผลประโยชน์
พนกังำน ค่ำธรรมเนียมโอนและภำษีธุรกิจเฉพำะเกิดจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย 
ในปี 2563 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 67.99 ลำ้นบำท ซ่ึงสูงกวำ่ปีก่อนประมำณ 4.22 ลำ้นบำท โดยค่ำใชจ่้ำยท่ี
เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นค่ำโฆษณำเพ่ือกำรขำยสินคำ้ 

ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน เกิดจำกเปรียบเทียบมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนอนำคต 
(PV) กบัมูลค่ำสุทธิทำงบญัชี (NBV) ในลูกหน้ีแต่ระรำย โดยในกรณีท่ีมูลค่ำปัจจุบนัมีจ ำนวนนอ้ยกวำ่มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี 
จ ำนวนดงักล่ำวจะถูกบนัทึกเป็นผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน โดยผลขำดทุนในปี 2563 ส่วนใหญ่เกิดจำกหน้ี
ดอ้ยคุณภำพชนิดไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ท่ีประกำศใชต้ั้งแต่ 1 มกรำคม 2563 

ต้นทุนทางการเงนิ 
ตน้ทุนทำงกำรเงินของบริษทัในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ ำนวน 6.25 ลำ้นบำท โดยสำเหตุของกำรเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิด
จำกกำรท่ีบริษทัมีกำรกู้ยืมเงินมำเพ่ือกำรซ้ือพอร์ตหน้ีด้อยคุณภำพเพ่ิมมำกข้ึน ตน้ทุนทำงกำรเงินของบริษทัในปี 2563 
เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ ำนวน 43.58 ลำ้นบำท โดยสำเหตุของกำรเพ่ิมข้ึนเหมือนกบักำรเพ่ิมข้ึนของปี 2562  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 2562 มีจ ำนวนเท่ำกบั 28.96 ลำ้นบำทหรือเป็นร้อยละ 20.69 ของก ำไรก่อนภำษี ค่ำใชจ่้ำยภำษี
เงินไดข้องบริษทัเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 5.11 ลำ้นบำท โดยกำรเพ่ิมข้ึนเกิดจำกกำรท่ีบริษทัมีก ำไรก่อนภำษีท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจำกปีก่อน
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นปี 2563 เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ ำนวน 11.55 ลำ้นบำท โดยสำเหตุของกำรเพ่ิมข้ึนเหมือนกบักำรเพ่ิมข้ึน
ของปี 2562 

ก าไรสุทธิ 
ก ำไรสุทธิของบริษทัส ำหรับปี 2562 มีจ ำนวนเท่ำกบั 111.05 ลำ้นบำทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 ประมำณร้อยละ 29.97 หรือ
เพ่ิมข้ึนประมำณ 25.61 ลำ้นบำท โดยสำเหตุส่วนใหญ่ของกำรเพ่ิมของก ำไรสุทธิเป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของรำยได้
ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นไปตำมยอดจัดเก็บและกำรขำยหลกัประกนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และกำรตดัตน้ทุนท่ีน้อยลงจำกพอร์ตหน้ีด้อย
คุณภำพท่ีใกลค้รบประมำณกำร รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเร่งรัดหน้ีสินท่ีสะทอ้นปริมำณงำนท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้รำยได้
จำกกำรใหบ้ริกำรเพ่ิมข้ึนและก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยเป็นผลมำจำกกำรหน้ีดอ้ยคุณภำพท่ีซ้ือมำตั้งแต่ปี 2560 
โดยมีกำรขำยออกไปในปี 2562 จึงรับรู้ก ำไรดงักล่ำว  

ก ำไรสุทธิของบริษทัในปี 2563 มีจ ำนวนเท่ำกบั 154.80 ลำ้นบำท โดยเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนเป็นร้อยละ 39.40 โดยสำเหตุส่วน
ใหญ่ของกำรเพ่ิมของก ำไรสุทธิท่ีมำจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึนของรำยไดด้อกเบ้ียและก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย
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16.3 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 
งบการเงนิรวมส้ินสุดวนัที ่

ม .ค . – ธ .ค . 2561 % ม .ค . – ธ .ค . 2562 % ม .ค . – ธ .ค . 2563 % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 148,507,511 17.9% 359,722,837 19.7% 708,199,180 25.2% 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้
- หมุนเวยีน 200,000 0.0% 500,000 0.0% 500,000 0.0% 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ
ดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย -  -  1,570,108 0.1% 
เงินลงทุนระยะสั้น 467,563 0.1% 101,014,088 5.5% - 0.0% 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 8,349,813 1.0% 35,374,048 1.9% 25,580,699 0.9% 
สินคำ้คงเหลือ - - - - 1,146,147 0.0% 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง - 0.0% - 0.0% - 0.0% 
เงินประกนักำรซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือ 6,193,027 0.8% 18,427,435 1.0% 70,035,357 2.5% 
ลูกหน้ีใหกู้ย้มืสุทธิ - 0.0% 41,848,452 2.3% 60,992,991 2.2% 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,649,446 0.3% 2,684,982 0.2% 8,568,074 0.3% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 166,367,360 20.1% 559,571,842 30.7% 876,592,556 31.2% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้
-ไม่หมุนเวยีน 2,240,189 0.3% 9,393,452 0.5% 8,723,362 0.3% 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ย
คุณภำพ-สุทธิ 

594,140,479 71.7% 1,121,950,279 61.5% 1,692,878,187 60.2% 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 0.0% - 0.0% - 0.0% 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน-
สุทธิ 

8,823,372 1.1% 8,342,663 0.5% 7,836,466 0.3% 

ทรัพยสิ์นรอกำรขำย 5,243,418 0.6% 75,222,062 4.1% 188,009,951 6.7% 
ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์-สุทธิ 33,761,650 4.1% 30,947,649 1.7% 32,591,375 1.2% 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 2,040,483 0.3% 2,679,797 0.2% 2,709,863 0.1% 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 14,474,580 1.8% 14,355,830 0.8% 2,919 0.0% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,728,595 0.2% 2,357,595 0.1% 1,501,000 0.0% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 662,452,766 79.9% 1,265,249,327 69.3% 1,934,253,123 68.8% 

รวมสินทรัพย์ 828,820,126 100.0% 1,824,821,169 100.0% 2,810,845,679 100.0% 

 

สินทรัพย์รวม 
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สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีจ ำนวนเท่ำกบั 1,824.82 ลำ้นบำท โดยเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ ำนวน ประมำณ 996.00 
ลำ้นบำท โดยสำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำก 

- กำรเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรำยกำรเทียบท่ำเงินสดจ ำนวนประมำณ 211.22 ลำ้นบำท โดยเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิด
จำกำกำรท่ีบริษทัไดรั้บเงินจำกเงินเพ่ิมทุน จำกยอดจดัเก็บและผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในระหวำ่งปี  

- กำรเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนระยะสั้นจ ำนวนประมำณ 100.55 ลำ้นบำท โดยกำรเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิดจำกกำรบริหำรเงิน
สดส่วนเกินเพ่ือรอกำรจ่ำยเจำ้หน้ีและ/หรือรอกำรลงทุน 

- กำรเพ่ิมข้ึนของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภำพเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 527.81 ลำ้นบำทเน่ืองจำกบริษทัย่อยมีกำร
ประมูลซ้ือพอร์ตไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ส่งผลใหเ้งินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพมำกข้ึนปีก่อน 

- กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์อกำรขำยจ ำนวน 69.98 ลำ้นบำท  

บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวนเท่ำกบั 2,810.85 ลำ้นบำท โดยเพ่ิมข้ึนจำกส้ินปีก่อนจ ำนวน 986.02 
ลำ้นบำท โดยสำเหตุของกำรเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิดจำก 

- กำรเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรำยกำรเทียบท่ำเงินสดจ ำนวนประมำณ 348.48 ลำ้นบำท โดยเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิด
จำกกำรท่ีบริษทัไดอ้อกหุ้นกูใ้นช่วงไตรมำส 4/2563 จ ำนวน 800 ลำ้นบำท เพ่ือน ำไปซ้ือพอร์ตหน้ีเพ่ือเขำ้มำบริหำร
เพ่ิมเติมและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินกำร ในอนำคต  

- กำรเพ่ิมข้ึนของเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภำพสุทธิ จ ำนวน 570.93 ลำ้นบำท 
- กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์อกำรขำย จ ำนวน 112.79 ลำ้นบำท 
- กำรเพ่ิมข้ึนของเงินประกนักำรซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภำพ จ ำนวน 51.60 ลำ้นบำท 
- กำรลดลงของเงินลงทุนระยะสั้น จ ำนวน 101.01 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมีกำรขำยเงินลงทุนดงักล่ำวในปี 2563  และไดมี้

กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย จ ำนวน 1.57 ลำ้นบำท 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงนิรวมส้ินสุดวนัที ่
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ม .ค . – ธ .ค . 2561 % ม .ค . – ธ .ค . 2562 % ม .ค . – ธ .ค . 2563 % 

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 15,329,480 1.9% 225,066,171 12.3% 43,472,067 1.5% 
ส่วนของหน้ีสินภำยใตส้ญัญำ
เช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี - 0.0% - 0.0% 901,627 0.0% 
ส่วนของหน้ีสินภำยใตส้ญัญำ
เช่ำซ้ือท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี 938,668 0.1% 1,061,806 0.1% - 0.0% 
ส่วนของเงินกูย้มืจำกสถำบนั
กำรเงิน - 1 ปี 14,330,248 1.7% 24,413,774 1.3% 31,824,972 1.1% 
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนด
ช ำระภำยใน 1 ปี - 0.0% - 0.0% 297,741,986 10.6% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - 0.0% - 0.0% 13,000,000 0.5% 
ตัว๋เงินจ่ำย - 0.0% 119,635,068 6.6% 119,565,119 4.3% 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 10,121,529 1.2% 10,934,768 0.6% 349,550 0.0% 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,674,927 0.4% 6,330,973 0.3% 9,666,226 0.3% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 44,394,852 5.4% 387,442,560 21.2% 516,521,547 18.4% 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำ-สุทธิ - 0.0% - 0.0% 2,430,917 0.1% 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำซ้ือ-สุทธิ 1,362,934 0.2% 278,936 0.0% - 0.0% 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงิน 

17,101,392 2.1% 32,371,220 1.8% 38,805,133 1.4% 

หุน้กู ้ - 0.0% 398,954,785 21.9% 1,082,392,468 38.5% 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังำน 2,705,558 0.3% 3,733,082 0.2% 7,727,684 0.3% 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี - 0.0% - 0.0% 16,281,157 0.6% 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 0.0% 90,000 0.0% 121,000 0.0% 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 21,169,884 2.6% 435,428,023 23.9% 1,147,758,359 40.8% 

รวมหนีสิ้น 65,564,736 7.9% 822,870,583 45.1% 1,664,279,906 59.2% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 280,000,000 33.8% 314,999,986 17.3% 352,799,065 12.6% 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั-สุทธิ 320,966,376 38.7% 454,166,376 24.9% 454,166,376 16.2% 
ส่วนต ่ำกวำ่ทุนจำกกำรรวมธุรกิจ (9,678,120) -1.2% (9,678,120) -0.5% (9,678,120) -0.3% 
ก ำไรสะสมจดัสรรแลว้-ทุน
ส ำรองตำมกฎหมำย 

7,262,746 0.9% 8,636,100 0.5% 12,583,811 0.4% 
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงนิรวมส้ินสุดวนัที ่

ม .ค . – ธ .ค . 2561 % ม .ค . – ธ .ค . 2562 % ม .ค . – ธ .ค . 2563 % 
ก ำไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 149,728,719 18.1% 219,116,361 12.0% 320,548,606 11.4% 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุน้ - 0.0% 114,798 0.0% - 0.0% 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 748,279,721 90.3% 987,355,501 54.1% 1,130,419,738 40.2% 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 14,975,669 1.8% 14,595,085 0.8% 16,146,035 0.6% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 763,255,390 92.1% 1,001,950,586 54.9% 1,146,565,773 40.8% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 828,820,126 100.0% 1,824,821,169 100.0% 2,810,845,679 100.0% 
 

หนีสิ้นรวม 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีจ ำนวนเท่ำกบั 822.87 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
จ ำนวน 757.31 ลำ้นบำท โดยกำรเพ่ิมส่วนใหญ่เกิดจำก 

- กำรเพ่ิมข้ึนของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน จ ำนวน 209.74 ลำ้นบำท 
- กำรเพ่ิมข้ึนจำกกำรออกตัว๋เงินจ่ำยและหุน้กูจ้  ำนวน 518.59 ลำ้นบำท 
- กำรเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 25.35 ลำ้นบำท 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวนเท่ำกบั 1,664.28 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
จ ำนวน 841.41 ลำ้นบำท โดยกำรเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิดจำก 

- กำรเพ่ิมข้ึนของหุน้กูจ้  ำนวน 981.18 ลำ้นบำท 
- กำรเพ่ิมของเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงิน (ทั้งระยะสั้นและระยะยำว) จ ำนวน 13.85 ลำ้นบำท 
- กำรเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจ ำนวน 13 ลำ้นบำทและ  
- กำรลดลงของเจำ้หน้ีกำรคำ้จ ำนวน 181.59 ลำ้นบำท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีจ ำนวนเท่ำกบั 1,001.95 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ ำนวน 238.69 
ลำ้นบำท โดยสำเหตุของกำรเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิดจำก 
- กำรเพ่ิมข้ึนของเงินท่ีไดจ้ำกกำรเพ่ิมทุนแบบเฉพำะเจำะจงในช่วงเดือนมีนำคม 2562 จ ำนวน 153.20 ลำ้นบำท  
- กำรเพ่ิมข้ึนของผลก ำไรจ ำนวน 111.54 ลำ้นบำท 
- กำรลดลงจำกกำรจ่ำยเงินปันผลดว้ยเงินสดจ ำนวน 24.00 ลำ้นบำท 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวนเท่ำกบั 1,146.56 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
จ ำนวน 144.62 ลำ้นบำทโดยสำเหตุของกำรเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเพ่ิมข้ึนของผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 
154.80 ลำ้นบำท และกำรลดลงจำกกำรจ่ำยปันผลในระหวำ่งปี 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (Interest bearing) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อทุนของบริษทัอยูท่ี่ 1.38 เท่ำ  
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16.4 การวเิคราะห์สภาพคล่อง 
 

 
2561 2562 2563 

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ลดลง)  (231,613,822) (349,203,156) (765,661,994) 

เงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (ลดลง)     (1,572,996) (110,622,563) 98,259,711 

เงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิเพิม่ขึน้    323,962,837  671,041,045 1,015,878,626 

กระแสเงนิสดสุทธิเพิม่ขึน้ (ลดลง)     90,776,019  211,215,326 348,476,343 

กระแสเงินสุทธิปี 2562 มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน 211.22 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัมีกำรหำเงินทุนทั้งในส่วนของ
กำรเพ่ิมทุน PP และกำรจดัหำเงินกู ้ส่งผลใหกิ้จกรรมจดัหำเงินไดรั้บเงินสดเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัไดน้ ำเงินทั้ง 2 ส่วน ซ้ือพอร์ต
หน้ีดอ้ยคุณภำพส่งผลใหเ้งินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนลดลงจ ำนวน 349.20 ลำ้นบำท โดยในส่วนของเงินสดกำรกิจกรรม
กำรลงทุนนั้นในปีน้ีบริษทับริหำรเงินสดดว้ยกำรลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นจ ำนวน 100 ลำ้นบำท จึงส่งผลให้เงินสดจำก
กิจกรรมกำรลงทุนลดลง 110.62 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสุทธิปี 2563 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2562 จ ำนวน 348.48 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัมีกำรหำเงินทุนดว้ยกำรออกหุ้นกูแ้ละ
กูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน ส่งผลให้กิจกรรมจดัหำเงินไดรั้บเงินสดเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัไดน้ ำเงินทั้ง 2 ส่วน ซ้ือพอร์ตหน้ี
ดอ้ยคุณภำพส่งผลใหเ้งินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนลดลงจ ำนวน 765.66 ลำ้นบำท โดยในส่วนของเงินสดกำรกิจกรรมกำร
ลงทุนเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 98.26 ลำ้นบำทจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะสั้นในระหวำ่งปี 

 
16.5 แหล่งทีม่าเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีแหล่งท่ีมำเงินทุน กระแสเงินรับสดจำกกำรด ำเนินงำนประมำณ 388 ลำ้นบำท จำกกำร
ออกตัว๋แลกเงินจ ำนวน 120 ลำ้นบำท จำกกำรออกหุ้นกูจ้  ำนวน 1,400 ลำ้นบำท และมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
โดยมีวงเงินกูย้มืธนำคำร 130 ลำ้นบำท และส่วนทุนของบริษทั 
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 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2563 น้ีดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรบริหำรของ
บริษทัหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบญัชีกำรเงิน บริษทัขอรับรองวำ่ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ 
ไม่ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั นอกจำกน้ีบริษทัขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2563 ไดแ้สดง
ขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทั
และบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่อกำรจดัใหบ้ริษทัมีระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดีเพ่ือให้แน่ใจวำ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน
ส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติั
ตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่อกำรจดัใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบ
ดงักล่ำว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563 ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งแลว้ ขำ้พเจำ้ได้
มอบหมำยให ้นำยสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ หรือ นำยกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใด
ไม่มีลำยมือช่ือของ นำยสุขสันต ์ ยศะสินธ์ุ หรือ นำยกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ก ำกบัไว ้ขำ้พเจำ้จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บรอง
ควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยสุขสันต ์ยศะสินธุ ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร - นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ - 

2. นำยเสกสรรข ์รังสิยรีำนนท ์ กรรมกำรบริหำร - นายเสกสรรข์ รังสิยรีานนท์ - 

3. นำงพิมพ ์ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ  กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร - นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา - 

4. นำยกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ กรรมกำรบริหำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร - นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ - 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร - นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ - 

2. นำยกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร - นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ - 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ และผู้บริหารของบริษัท (ณ วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2563) 

1.1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการบริษัท 

ช่ือ-สกลุ อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษทั 

หน่วยงานบริษทั 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

 
- ประธำนกรรมกำร 

- กรรมกำรอิสระ 

 

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งคร้ังแรก: 

5 พฤศจิกำยน 2558 

71 - Master of Arts (Political 
Science), University of 
Chicago, ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ  

- รัฐศำสตร์บณัฑิต 
(เกียรตินิยม) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

กำรอบรม 
- หลกัสูตร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 80/2552 
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) 

- หลกัสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่น 126/2552 
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2558 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
2557 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริษทั บริษทั โพสต ์พบัลิชช่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
 บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 -  
 บริษทัอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์  
 -  
 หน่วยงำนอ่ืน  
ต.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำรโครงกำรเสริมสร้ำงบำ้นเมืองสุจริต โครงกำรเสริมสร้ำงบำ้นเมืองสุจริต 
มิ.ย. 2563 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลยั มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
2557 – 2562 สมำชิกสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ สภำนิติบญัญติัแห่งชำติ 
2557 กรรมำธิกำรคณะกรรมกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ คณะกรรมกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ 
2556 ท่ีปรึกษำรัฐมนตรี กระทรวงกำรพฒันำสังคมและ 

ควำมมัน่คงของมนุษย ์
2555 - 2557 กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ  
2555 - 2557 ท่ีปรึกษำ คณะอนุกรรมกำรศึกษำและส่งเสริม

มำตรกำรเก่ียวกบักำรพิทกัษส์ถำบนั
พระมหำกษตัริย ์
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2555 - 2557 ประธำนคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำตรวจสอบ
และปรับปรุงประมวลจริยธรรมของ
ขำ้รำชกำรกำรเมือง 

2555 – 2559 กรรมกำร สภำกำรศึกษำแห่งชำติ 
2554 – 2557 กรรมกำร คณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ส ำนกัเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
2553 - 2554 กรรมกำรบริษทั ธนำรักษพ์ฒันำสินทรัพย ์

จ  ำกดั 
กระทรวงกำรคลงั 

2. นายชานนท์ โชติวจิิตร 
- กรรมกำร 

- กรรมกำรอิสระ 

- ประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

- กรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งคร้ังแรก: 

5 พฤศจิกำยน 2558 

61 - ปริญญำโท กฎหมำย
เศรษฐกิจ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำโท สำขำ
เศรษฐศำสตร์กำรเงิน 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริ
หำรศำสตร์ 

- ปริญญำตรี เกียรตินิยม
อนัดบั 2  
สำขำเศรษฐศำสตร์
ระหวำ่งประเทศ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำบตัรวิทยำลยั
ป้องกนัรำชอำณำจกัร 
(วปอ.51) 
กำรอบรม 
- ปริญญำบตัรวิทยำลยั
ป้องกนัรำชอำณำจกัร 
(วปอ.51) 

- ประกำศนียบตัรชั้นสูง
ทำงกำรบริหำรงำน
ภำครัฐ และกฎหมำย
มหำชน (ปรม.3) สถำบนั

ไม่มี 
 
 

ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2558 – ปัจจุบนั ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร

อิสระ / กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
2549 - 2554 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 
บริษทั เอม็ ลิงค ์เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ำกดั (มหำชน) 

 บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
2555 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั อีส พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 
2549 - 2554 กรรมกำรบริษทั บริษทั อีส พร็อพเพอต้ี จ  ำกดั 
 บริษทัอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์  
 -  
 หน่วยงำนอ่ืน  
2558 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำ สมำคมนกัประเมินรำคำอิสระไทย 
2558 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุคณะอนุกรรมกำรดำ้น

กำรลงทุน 
กองทุนพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน 
กระทรวงกำรคลงั 

2555 – 2557 กรรมกำร คณะอนุกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี / 
กรรมกำรคณะกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 

2554 – 2555 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 

ธนำคำรออมสิน 
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พระปกเกลำ้ 
- Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 
29/2004 สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 
55/2005 สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

- Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 
4/2005 สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

- หลกัสูตรผูบ้ริหำร
ระดบัสูงสถำบนั
วิทยำกำรตลำดทุน 
(วตท.) รุ่นท่ี 23 

- หลกัสูตรนกับริหำร
กำรเงินกำรคลงัภำครัฐ
ระดบัสูง (บงส) รุ่นท่ี2 

- ธรรมศำตร์เพื่อสงัคม 
(นธม) รุ่นท่ี3 

- หลกัสูตรนกับริหำรกำร
ยติุธรรมทำงปกครอง
ระดบัสูง (บยป.)  
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3. พลอากาศเอกอานนท์  
จารยะพนัธ์ุ 

 
- กรรมกำร 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนคณะกรรมกำร 
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งคร้ังแรก: 

5 พฤศจิกำยน 2558 

65 - วิทยำลยักำรทพัอำกำศ 
รุ่นท่ี 38 

- วิทยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร รุ่น 51 

- โรงเรียนเสนำธิกำรทหำร
อำกำศ รุ่น 35 

- โรงเรียนนำยทหำรชั้นผู ้
บงัคบัฝูง รุ่น 58 

- โรงเรียนนำยเรืออำกำศ รุ่น 
22 
กำรอบรม 
- ประกำศนียบตัรชั้นสูง
กำรเสริมสร้ำงสังคม
สนัติสุข (สถำบนั
พระปกเกลำ้) รุ่นท่ี 2 

- IOD DAP รุ่นท่ี 
124/2016 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร/ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน/ กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
 -  
 บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 -  
 บริษทัอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์  
 -  
 หน่วยงำนอ่ืน  
2557 - 2561 กรรมกำร กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
2557 - 2562 สมำชิกสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ สภำนิติบญัญติัแห่งชำติ 
2557 - 2558 ประธำนสโมสร สโมสรฟตุบอลแอร์ฟอร์ซ  

เซ็นทรัล เอฟซี 
2557 รองผูบ้ญัชำกำรทหำรอำกำศ กองทพัอำกำศ 
2556 หวัหนำ้คณะนำยทหำรฝ่ำยเสนำธิกำร กองทพัอำกำศ 
2555 รองเสนำธิกำรทหำรอำกำศ กองทพัอำกำศ 
2554 ผูบ้ญัชำกำรหน่วยบญัชำกำรอำกำศโยธิน กองทพัอำกำศ 
2551 ผูบ้งัคบัทหำรอำกำศดอนเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทพัอำกำศ 
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4. นายธีรณฏัฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ 
 
- กรรมกำร 

- กรรมกำรอิสระ 

- กรรมกำรตรวจสอบ 

- ประธำนคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเส่ียง 

- ประธำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำร 

- กรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งคร้ังแรก: 

5 พฤศจิกำยน 2558 

47 - ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี นิติศำสตร์
บณัฑิต
มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

- ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 

กำรอบรม 
- หลกัสูตร Director 

Certification Program 
(DCP) รุ่น 161/2555 
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) 

0.04 
 
 

ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนคณะ 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ ประธำนคณะ 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร/ กรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไซแมท เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) 

2560 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ฟิลเตอร์ วิชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
2553 - 2554 ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจ

หลกัทรัพย ์จ  ำกดั (มหำชน) 
2542 - 2545 ผูจ้ดักำรกองทุน บริษทัหลกัทรัพย ์บีฟิท จ ำกดั (มหำชน) 
2539 - 2542 นกัวิเครำะห์หุ้น บริษทัหลกัทรัพย ์บีฟิท จ ำกดั (มหำชน) 
 บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
2562 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ฮินซิตซุ พรีซิชัน่  

(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไซแมท เลเบล จ ำกดั 

  2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/
กรรมกำรบริหำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบญัชี
กำรเงิน 

บริษทั ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

2558 – 2559 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี  
(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

2554 – 2558 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ำกดั 
2553 ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยวำณิชธนกิจ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซิมิโก ้จ  ำกดั 
2545 - 2553 ประธำนเจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยกำรลงทุน บริษทั วฒันเชิดชู จ  ำกดั 

      บริษทัอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์  
      -  
      หน่วยงำนอ่ืน  
      - 
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5.   นายวทิยา อนิาลา 
- กรรมกำร 

 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งคร้ังแรก: 

5 พฤศจิกำยน 2558 

61 - ปริญญำเอก Ph.D. in 
Organization 
Development and 
Transformation, CEBU 
DOCTORS’ University, 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

- ปริญญำโท สำขำรัฐ
ประศำสนศำสตร์
สถำบนับณัฑิตพฒันบริ
หำรศำสตร์ 

- ปริญญำตรี สำขำ
กำรศึกษำบณัฑิตสำขำ
เคมี มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 

กำรอบรม 
- ประกำศนียบตัร 

Leadership Program, 
University of 
California, Berkeley, 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- หลกัสูตรผูบ้ริหำร
ระดบัสูง สถำบนั
วิทยำกำรตลำดทุนรุ่นท่ี 
13 (วตท.13) 

 
 
 
 
 
 
 

0.03 
(คู่สมรส 

0.55) 
 
 

สำมีของนำง
พิมพใ์จ  
อินำลำ 

 กลุ่มบริษทั  
2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
2557 – 2559 กรรมกำร บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกดั 
 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
2535 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั เมกำเคม (ประเทศไทย) 

จ  ำกดั (มหำชน) 
 บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
2562 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั PRIME INDEX 

COMPANY LIMITED,  
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 

2561 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั Megachem (Myanmar) Limited, 
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 

2561 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั เมกำเคมพลสั จ  ำกดั 
 บริษทัอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์  
 -  
 หน่วยงำนอ่ืน  
2555 - 2556 รองประธำนคณะกรรมำธิกำรคนท่ีหน่ึง 

คณะกรรมกำรเศรษฐกิจพำณิชยอุ์ตสำหกรรม 
วฒิุสภำ 

2554 รองประธำนคณะกรรมำธิกำรคนท่ีสอง 
คณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ 

วฒิุสภำ 

2554 ประธำนคณะกรรมำธิกำร กำรเงิน กำรคลงั กำร
ธนำคำรและสถำบนักำรเงิน 

วฒิุสภำ 
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6.  นางรสพร สุขสมพร 
- กรรมกำร 
 

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งคร้ังแรก: 

5 พฤศจิกำยน 2558 

65 - ปริญญำตรี นิติศำสตร์
บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี 
พำณิชยศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

กำรอบรม 
- Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 
124/2016 สมำคม
ส่งเสริม 

- สถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

- หลกัสูตรนกับริหำร
กำรเงินกำรคลงัภำครัฐ
ระดบัสูง (บงส.) รุ่นท่ี 2 

- ผูบ้ริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดบัสูง 
(CIO) รุ่นท่ี 25 

- ผูบ้ริหำรกระบวนกำร
ยติุธรรมระดบัสูง 
(บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 14 

- อบรมหลกัสูตรนกั
บริหำรระดบัสูง ผูน้  ำท่ีมี
วิสยัทศัน์ (นบส.) รุ่นท่ี 54 

- กำรประชุมเชิง
ปฏิบติักำร เร่ือง กำรจดั
วำงระบบกำรควบคุม
ภำยใน รุ่นท่ี 2 
 

0.03 
 

ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
 -  
 บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 -  
 บริษทัอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์  
 -  
 หน่วยงำนอ่ืน  
2556 – 2558 รองอธิบดี กรมบงัคบัคดี 
2555 – 2556 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัฟ้ืนฟกิูจกำรของลูกหน้ี กรมบงัคบัคดี 
2551 – 2555 ผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้นกำรบงัคบัคดีลม้ละลำย กรมบงัคบัคดี 

 

2548 - 2551 ผูต้รวจกำรบงัคบัคดี  กรมบงัคบัคดี 
2546 - 2548 ผูอ้  ำนวยกำรกอง กรมบงัคบัคดี 
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7.  นายเสกสรรข์  
รังสิยรีานนท์ 
- กรรมกำร 

- กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม1/ 

- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

- กรรมกำรบริหำร 

 

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งคร้ังแรก: 

5 พฤศจิกำยน 2558 

55 - ปริญญำโท ศิลปศำสตรม
หำบณัฑิต (ส ำหรับนกั
บริหำร) มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 

- ปริญญำตรี สำขำ
บริหำรธุรกิจบณัฑิต (กำร
จดักำรงำนก่อสร้ำง)  
มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
 

กำรอบรม 
- หลกัสูตรพฒันำสมัพนัธ์
ระดบัผูบ้ริหำร (พสบ.ทอ.) 
รุ่นท่ี 14 กองทพัอำกำศ 

- หลกัสูตรนกับริหำร
กำรงบประมำณระดบัสูง 
(นงส.) รุ่นท่ี 6  
ส ำนกังบประมำณ 

- หลกัสูตรประกำศนียบตัร
ชั้นสูงกำรบริหำร
เศรษฐกิจสำธำรณะ 
ส ำหรับนกับริหำร
ระดบัสูง (ปศส.) รุ่นท่ี 15 
สถำบนัพระปกเกลำ้ 

- หลกัสูตรกำรบริหำร
จดักำรควำมมัน่คงขั้นสูง 
(สวปอ.มส.) รุ่นท่ี 9 
สมำคมวิทยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร 
 
 
 

0.02 
 

ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ 

กรรมกำรบริหำร 
บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
 -  
 บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
2563 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ซมัเมอร์ โซลูชัน่ จ  ำกดั 
2548 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรใหญ่  

(General Director) 
บริษทั บำงกอกเวอร์เตอร์พอลลูชัน่ 
เซอร์วิส จ ำกดั 

2547 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั พรสยำมคอนซลัแทนท ์
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั 

2533 - 2547 ผูจ้ดักำรทัว่ไป บริษทั โอร์กำโน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
 บริษทัอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์  
 -  
 หน่วยงำนอ่ืน  
2529 - 2532 ขำ้รำชกำรกรมท่ีดิน กระทรวงมหำดไทย 
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8.  นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ 
 
- รองประธำนกรรมกำร 

- กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม1/ 

- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

- กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

- กรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน 

-  ประธำนกรรมกำรบริหำร 

- ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งคร้ังแรก: 

4 ธนัวำคม 2540 

59 - ปริญญำโท สำขำ
รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 

- ปริญญำตรี สำขำ
นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัศรีปทุม 
 

กำรอบรม 
- Role of the Chairman 
Program (RCP) รุ่น 
40/2560 สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

- Financial Statements for 
Directors (FSD) รุ่น 
31/2559 สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

- หลกัสูตรวิทยำกำร
ประกนัภยัระดบัสูง 
(วปส.6) ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 
224/2559 สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

- Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 

42.99 
 

พ่ีชำยของ 
นำงพิมพ ์ 
ปัทมสิงห์  
ณ อยธุยำ 

 กลุ่มบริษทั  

2540 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง/ กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี / 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
2531 เจำ้พนกังำนชั้นกลำง ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
2537  ผูจ้ดักำรทัว่ไป บริษทั บุญถำวร จ ำกดั 
 บริษทัอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์  
 -  
 หน่วยงำนอ่ืน  
2528 เจำ้พนกังำนกำรข่ำว ส ำนกัข่ำวกรองแห่งชำติ 
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121/2558 สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตรนกับริหำร
กำรเงินกำรคลงัภำครัฐ
ระดบัสูง (บงส.รุ่นท่ี 2) 
กรมบญัชีกลำง 
กระทรวงกำรคลงั 

- สถำบนัจิตวิทยำควำม
มัน่คง สถำบนัวิชำกำร
ป้องกนัประเทศ 
หลกัสูตรพฒันำสมัพนัธ์
ระดบัผูบ้ริหำรกองทพั
ไทย พสบ. รุ่นท่ี 5 

- หลกัสูตรเสำหลกัเพื่อ
แผน่ดิน ผูน้  ำระดบัสูง
ดำ้นกำรเมือง กำร
ปกครองตำมแนว
พระรำชด ำริ รุ่นท่ี 2 

- หลกัสูตรกำรเมืองกบั
กำรปกครอง (พปป.) 
ผูน้  ำกำรเมืองยคุใหม่ 
(นมป.) สถำบนั
พระปกเกลำ้ 

- สถำบนัจิตวิทยำควำม
มัน่คง หลกัสูตรสถำบนั
วิชำกำรป้องกนัประเทศ 
รุ่นท่ี 96 

- วิทยำลยัเสนำธิกำรทหำร
อำกำศ  หลกัสูตรพฒันำ
สมัพนัธ์ผูบ้ริหำร 
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- หลกัสูตรผูบ้ริหำร
ระดบัสูง สถำบนั
วิทยำกำรตลำดทุนรุ่นท่ี 
25 (วตท.25)  
 

9.  นางพมิพ์ ปัทมสิงห์   
ณ อยุธยา2/ 
 
- กรรมกำร 

- กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม1/ 

- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

- กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

- กรรมกำรผูจ้ดักำร          

สำยสนบัสนุนบริหำร 

 

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งคร้ังแรก: 

4 ธนัวำคม 2546 

49 - ปริญญำโท สำขำพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์

- ปริญญำตรี สำขำ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลยั
รำชภฏัพระนคร 

 

กำรอบรม 
- Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 
121/2558 สมำคม
ส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) 

- ประกำศนียบตัร กำร
ประเมินรำคำทรัพยสิ์น 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ประกำศนียบตัร สถำบนั
จิตวิทยำควำมมัน่คง รุ่น
ท่ี 103 

- ชมรมพฒันำสมัพนัธ์
ระดบัผูบ้ริหำร
กองทพัอำกำศ รุ่นท่ี 007 

 

1.25 
 

 
 
 
 

เป็นนอ้งสำว
ของ 

นำยสุขสนัต ์
ยศะสินธ์ุ 

 กลุ่มบริษทั  
2546 – ปัจจุบนั กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ 

กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี/ 
กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผูจ้ดักำร      สำย
สนบัสนุนบริหำร 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
2546 เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั เครือซิเมนตไ์ทย จ ำกดั 

(มหำชน) 
 บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 -  
 บริษทัอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์  
 -  
 หน่วยงำนอ่ืน  
 -  
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10. นายกติติ  ตั้งศรีวงศ์ 
- กรรมกำร 

- กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม1/ 

- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

- กรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน 

- กรรมกำรบริหำร 

- รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

- เลขำนุกำรบริษทั 

- รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร 

สำยพฒันำธุรกิจ 

 

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งคร้ังแรก: 

30 เมษำยน 2562 

51 - ปริญญำโท วิทยำศำสตร
มหำบณัฑิต (ธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย)์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี สำขำบญัชี 
(บญัชีตน้ทุน) 
มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

 

กำรอบรม 
- Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 43/2547 
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย  (IOD)  

- ประกำศนียบตัรชั้นสูง
กำรบริหำรเศรษฐกิจ
สำธำรณะส ำหรับนกับริหำร 

- ระดบัสูง (ปศส 9) จำก
สถำบนัพระปกเกลำ้ 

- หลกัสูตรกำรปรับ
โครงสร้ำงหน้ีจำก
มหำวิทยำลยัจุฬำลงกรณ์ 

- หลกัสูตร Strategic CFO 
รุ่นท่ี 4/2561 จำกตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- หลกัสูตรผูบ้ริหำร
ระดบัสูง สถำบนัวิทยำกำร
ตลำดทุนรุ่นท่ี 28 (วตท.28)  

- mai Sustainability 
Strategy Program 2020 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

0.94 ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/
กรรมกำรบริหำร/ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร/ เลขำนุกำรบริษทั/ รักษำกำรกรรมกำร
ผูจ้ดักำร สำยพฒันำธุรกิจ 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
2556 – 2558 กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผูจ้ดักำร

สำยบญัชีและกำรเงิน/ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
พฒันำธุรกิจ 

บริษทั เฟอร์ร่ัม จ  ำกดั (มหำชน) 

2546 - 2556 กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรฝ่ำยปฏิบติักำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรฝ่ำยกำรเงิน  

บริษทั ไรมอน แลนด ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
2563 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ/ ประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 
บริษทั รุ่งเรืองตลอดไป จ ำกดั 

2541 – 2545 
 

 

ท่ีปรึกษำกำรเงินอำวุโส  
ธุรกิจท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ำกดั 

2537 – 2541 ผูส้อบบญัชีอำวโุส บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ำกดั 

2536 – 2537 พนกังำนบญัชี 
 
 

บริษทั กรุงเทพอำหำรสตัว ์จ  ำกดั 
(กลุ่มซีพี) 

 บริษทัอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์  
 -  
 หน่วยงำนอ่ืน  
 -  
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หมายเหต:ุ 1/ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา นายเสกสรรข์ รังสิยรีานนท์ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ โดยกรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันพร้อมกับ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

 2/ กรรมการบริษัท 1 ท่าน เปลี่ยนค าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกลุ คือ นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ เปลี่ยนเป็น นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา 

1.2. รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหาร  
 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการ
ฝึกอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

หน่วยงานบริษทั 

1. นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ 
- กรรมกำรบริหำร 
- ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร

บญัชีกำรเงิน 1/ 

36 - ปริญญำโท กำรบริหำรจดักำร 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำร
บญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต                        
คณะพำณิชยศำสตร์และกำร
บญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

0.06 ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร / ประธำน

เจำ้หน้ำท่ีบริหำรบญัชีกำรเงิน 
บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 หน่วยงำนอ่ืน  
2552 – 2559  หุ้นส่วน บริษทั ส ำนกังำนสอบบญัชี  

พีแอลพี จ  ำกดั 

2. นายนที ลิม้ประเสริฐ 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร  

สำยบริหำรสินทรัพย ์

58 - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ    
  มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

 

0.08 ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2562 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร            

สำยบริหำรสินทรัพย ์
บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

2562 – ปัจจุบนั กรรมกำร/ กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกดั 

 หน่วยงำนอ่ืน  
2528 – 2561 รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 

3. นางสาวนฤมล โตประภสัร์ 
- รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร

สำยงำนบริกำร บริษทั ชโย 
พร็อพเพอร์ต้ีแอนดเ์ซอร์วิส 
จ ำกดั 

36 - ปริญญำตรี กำรจดักำร
ทรัพยำกรมนุษย ์มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 
วิทยำเขตพณิชยกำรพระนคร 

 
 

0.02 ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2562 – ปัจจุบนั รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร

สำยงำนบริกำร บริษทั ชโย 
พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วิส 
จ ำกดั 

บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์
เซอร์วิส จ ำกดั 

2548 – 2562 รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร
สำยสนบัสนุนบริหำร / 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการ
ฝึกอบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

หน่วยงานบริษทั 

เลขำนุกำรผูบ้ริหำร 
 หน่วยงำนอ่ืน  
 -  

4. นางสาววราภรณ์ อนิธนู 
 
-  รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร
สำยงำนบริกำร บริษทั ชโย 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

41 - ปริญญำตรี กีฏวิทยำ  
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 

0.02 ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2562 – ปัจจุบนั รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร

สำยงำนบริกำร  
บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2544 - 2562 ผูจ้ดักำรสำยงำนบริกำร บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
 หน่วยงำนอ่ืน  
 -  

5. นางสาวเนาวรัตน์ สังข์กรด 
- กรรมกำรบริหำร 
- ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 

40 - ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

0.03 
 

ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2547 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร /  

ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 หน่วยงำนอ่ืน  

 -  
6. นางสาวทัศนีย์ เปียสี 
-   ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 2/ 
 

40 - ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

0.00 
 

ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2563 – ปัจจุบนั รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
2560 - 2563 เจำ้หนำ้ท่ีบญัชี บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน 
2550 – 2559 เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 หน่วยงำนอ่ืน  
 -  

หมายเหต:ุ 1/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบัญชีการเงิน คือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
 2/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี คือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวทัศนีย์ เปียสี ให้ด  ารงต าแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี แทนนางสาว  

ณิชาภา สูงกิจบูลย์ ท่ีได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
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1.3. รายละเอยีดเกีย่วกบัเลขานุการบริษัท  

ช่ือ-สกลุ อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั 
หน่วยงานบริษทั 

1. นายกติติ ตั้งศรีวงศ์ 
- เลขำนุกำรบริษทั1/ 
 

51 - ปริญญำโท วิทยำศำสตร์ 
(ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย)์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี สำขำบญัชี  
(บญัชีตน้ทุน)  
มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 

กำรอบรม 
- Director Certification Program (DCP) 
รุ่น 43/2547 สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  (IOD)  

- ประกำศนียบตัรชั้นสูงกำร
บริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะ
ส ำหรับนกับริหำร 

- ระดบัสูง (ปศส 9) จำกสถำบนั
พระปกเกลำ้ 

- หลกัสูตรกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี
จำกมหำวิทยำลยัจุฬำลงกรณ์ 

- หลกัสูตร Strategic CFO รุ่นท่ี 
4/2561 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนั
วิทยำกำรตลำดทุนรุ่นท่ี 28 (วตท.28)  

- mai Sustainability Strategy 
Program 2020 ตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

0.94 ไม่มี  กลุ่มบริษทั  
2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ กรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/กรรมกำรบริหำร/ 
รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร/ เลขำนุกำรบริษทั/ 
รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยพฒันำธุรกิจ 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
2556 – 2558 กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำย

บญัชีและกำรเงิน/ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยพฒันำธุรกิจ 
บริษทั เฟอร์ร่ัม จ  ำกดั (มหำชน) 

2546 - 2556 กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร
ฝ่ำยปฏิบติักำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำยกำรเงิน  

บริษทั ไรมอน แลนด ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
2563 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ/ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั รุ่งเรืองตลอดไป จ ำกดั 
2541 – 2545 
 

ท่ีปรึกษำกำรเงินอำวุโส  
ธุรกิจท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ำกดั 

2537 – 2541 ผูส้อบบญัชีอำวโุส บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ำกดั 

2536 – 2537 พนกังำนบญัชี บริษทั กรุงเทพอำหำรสตัว ์จ  ำกดั 
(กลุ่มซีพี) 

 บริษทัอ่ืนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์  
 -  
 หน่วยงำนอ่ืน  
 -  
   

หมายเหต:ุ 1/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ให้ด  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2560
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1.4 รายละเอยีดการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร 1/  

ล าดบั รายนาม 
หุ้นสามญั (หุ้น) 

ณ วนัที ่1 ก.พ. 2563 
สัดส่วนการถือบริษัท 

(ร้อยละ) 
1 ผูช่้วยศำสตรำจำรยว์ฒิุศกัด์ิ ลำภเจริญทรัพย ์ - - 
2 นำยชำนนท ์โชติวจิิตร - - 
3 พลอำกำศเอกอำนนท ์จำรยะพนัธ์ุ - - 
4 นำยธีรณฏัฐ ์ตั้งสถำพรพงษ ์ 294,000 0.04 
5 นำยวทิยำ อินำลำ และนำงพิมพใ์จ อินำลำ 4,109,121 0.58 
6 นำงรสพร สุขสมพร 235,200 0.03 
7 นำยเสกสรรข ์รังสิยรีำนนท ์ 117,600 0.02 
8 นำยสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ 303,353,822 42.99 
9 นำงพิมพ ์ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ 8,786,759 1.25 
10 นำยกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ 6,600,000 0.94 
11 นำยณฐพล ทิพชชัวำลวงศ ์ 411,600 0.06 
12 นำยนที ล้ิมประเสริฐ 588,000 0.08 
13 นำงสำวนฤมล โตประภสัร์ 117,600 0.02 
14 นำงสำววรำภรณ์ อินธนู 117,600 0.02 
15 นำงสำวเนำวรัตน์ สงัขก์รด 178,752 0.03 
16 นำงสำวทศันีย ์เปียสี 70 0.00 

หมายเหตุ: 1/ รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัและบริษทัย่อย 
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รายละเอยีดของกรรมการผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษทัและบริษัทย่อย 

ช่ือ – สกลุ CHAYO Chayo AMC Chayo Property & Service Chayo Capital 555 Shopping CHAYO JV 
1. นำยวฒิุศกัด์ิ ลำภเจริญทรัพย ์ C, ID - - - - - 

2. นำยสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ D, RC, CG, NRC, EXC, A1/ D, A3/ D, A4/ D, A5/ C, A6/ - 

3. นำงพิมพ ์ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ D, RC, CG, EXC, A1/ D, A3/ D, A4/ D, A5/ D, A6/ - 

4. นำยเสกสรรข ์รังสิยรีำนนท ์ D, RC, EXC, A1/ - - - - - 

5. นำยวทิยำ อินำลำ D - - - - - 

6. นำงรสพร สุขสมพร D - - - - - 

7. นำยธีรณฏัฐ ์ตั้งสถำพรพงษ ์ ID, AC, RC, CG, NRC - - - - - 

8. นำยชำนนท ์โชติวจิิตร ID, AC, NRC - - - - - 

9. พลอำกำศเอกอำนนท ์จำรยะพนัธ์ุ ID, AC, NRC - - - - - 

10. นำยกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ D, RC, NRC, EXC, A1/ D, A3/ D, A4/ D, A5/ D, A6/ D, A7/ 

11. นำยณฐพล ทิพชชัวำลวงศ ์ RC, EXC - - D, A5/ - - 

12. นำยนที ล้ิมประเสริฐ2/ - D, A3/ - - - - 
13. นำงสำวเนำวรัตน์ สงัขก์รด EXC - - - - - 

14. นำยณฐัวชั ยศะสินธ์ุ - - - - - D, A7/ 
15. นำยวงศศ์กัด์ิ จงไพศำลสกลุ - - - - - D, A7/ 
16. นำยสมศกัด์ิ เธียรววิฒัน์นุกลู - - - - - - 
17. นำงสุพินท ์มีชูชีพ - - - - - - 

 

C  = ประธำนกรรมกำร D = กรรมกำร ID = กรรมกำรอิสระ AC = กรรมกำรตรวจสอบ 
RC = กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง NRC = กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน CG = กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี EXC = กรรมกำรบริหำร 
A = กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำม    
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หมายเหตุ: 1/กรรมการของ CHAYO ท่ีมอี านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ นายเสกสรรข์ รังสิยรีานนท์ และนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ 
กรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 
2/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย คร้ังท่ี2/2562 วนัที่ 22 มนีาคม 2562 ได้มมีติแต่งต้ังนายนที ลิม้ประเสริฐ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท บริษทั 
บริหารสินทรัยพ์ ชโย 

3/กรรมการของ Chayo AMC ท่ีมอี านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ลงลายมือช่ือร่วมกับกรรมการอ่ืนอีกหน่ึงคนพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 
 4/กรรมการของ Chayo Property & Service (ช่ือเดิม Chayo Call Center) ท่ีมอี านาจลงลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันพร้อมประทับตราส าคัญ

ของบริษัท 
 5/กรรมการของ Chayo Capital ท่ีมีอ านาจลงลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ลงลายมือช่ือร่วมกับกรรมการอ่ืนอีกหน่ึงคนพร้อมประทับตราส าคัญของบริษทั 

Chayo Capital จัดต้ังเม่ือวนัที่ 14 กันยายน 2561 ถือหุ้นโดยบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 70  
6/กรรมการของ 555 Shopping ท่ีมอี านาจลงลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการสองในสามคนนีล้ง
ลายมือช่ือร่วมกัน พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 555 Shopping จัดตั้งเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ถือหุ้นโดยบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 55 
7/กรรมการของ Chayo JV ท่ีมอี านาจลงลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ นายวงศ์ศักด์ิ จงไพศาลสกุล นายณัฐวชั ยศะสินธ์ุ กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือ
ร่วมกัน พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท Chayo JV จัดตั้งเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ถือหุ้นโดยบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหน้างานตรวจสอบภายใน  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทัไดท้ ำกำรแต่งตั้งบริษทั เคพีเอส ออดิท จ ำกดั (“KPS”) เป็นผูใ้หบ้ริกำรตรวจสอบภำยใน โดยมีนำยววิฒัน์ ล้ิมนนัทศิลป์ ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรของ KPS เป็น
หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน โดยรำยละเอียดของผูต้รวจสอบภำยในแสดงดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตักิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง / ช่ือบริษัท / 
ประเภทธุรกจิ 

ประเภทธุรกจิทีต่รวจสอบ 

นำยววิฒัน์ ล้ิมนนัทศิลป์-
หุน้ส่วน 

50 - บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำ
กำรบญัชี คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

- หลกัสูตรประกำศนียบตัรผู ้
ตรวจสอบภำยในของประเทศ
ไทย – CPIAT (รุ่นท่ี 12) 

- สมำชิกสมำคมผูต้รวจสอบ
ภำยในแห่งประเทศไทย 
(สตท.) 
กำรอบรม 
- โครงกำรหลกัสูตรวฒิุบตัร
ผูบ้ริหำรหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน CAE Chief Audit 
Executive Professional 
Leadership Program รุ่นท่ี 1 
- Value Creation and 
Enhancement for Listed 
Companies with the New 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั หุน้ส่วน / บริษทั 

เคพีเอส ออดิท จ ำกดั/ 

ใหบ้ริกำรรับตรวจสอบ

ภำยในและท่ีปรึกษำธุรกิจ 

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์/ 

ธุรกิจธุรกิจกำรเงิน / 

ธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรม / 

ธุรกิจพลงังำน  

(ซ้ือมำขำยไป) / 

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์

ธุรกิจพลงังำนทดแทน / 

ธุรกิจบริกำรรับเหมำ

ก่อสร้ำง/ ธุรกิจพำณิชย ์/ 

ธุรกิจโทรคมนำคม  

2554 – 2558 ผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบ
ภำยใน / บริษทั ไทยคม 

จ ำกดั (มหำชน) /  
ธุรกิจโทรคมนำคม 

ธุรกิจโทรคมนำคม 
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ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตักิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง / ช่ือบริษัท / 
ประเภทธุรกจิ 

ประเภทธุรกจิทีต่รวจสอบ 

COSO 2017 Enterprise Risk 
Management (ERM) - 
Strategy and Objective 
Setting using Balanced 
Scorecard (BSC) 

- Anti-Corruption: The 
Practical Guided/Thai 
Institute of Directors 

- Detecting and preventing 
corporate "Fraud" / The Asia 
Business Forum 

- Tools and Techniques for the 
audit manager 

- Assessing Business Risk: The 
Gateway to Value-Added Results 

- CIA Preparation Part1 – 3 
Training Course  

- Quality Management System 
Auditor / Lead Auditor 
Training Course 

- Certificate QMS 
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ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตักิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง / ช่ือบริษัท / 
ประเภทธุรกจิ 

ประเภทธุรกจิทีต่รวจสอบ 

ISO9001:2000/2008 / 
ISO/IEC27001:2005 Training 
Course 

- QMS Internal Audit Training 
Course 

- Setting Goals & Reviewing 
Results and Communicating 
for Leadership Success / 
DDI-Asia / Pacific 
International Ltd. 

- Effective Internal Control for 
Success IPO โดยตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตักิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง / ช่ือบริษัท / 
ประเภทธุรกจิ 

ประเภทธุรกจิทีต่รวจสอบ 

นำยนนัทชยั ศิริพนัธ ์- 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบ 
ดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

37 - วศิวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำ
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหำวทิยำลยั เกษตรศำสตร์ 

- วทิยำศำสตร์มหำบณัฑิต 
สำขำวชิำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ แขนงวชิำ
เทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรจดักำรสถำบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำร
ลำดกระบงั 

- CISA 
กำรอบรม 
- ฝึกอบรม ISO / IEC 27001 
- ISO Leadership 
ISO/IEC27001 

- ฝึกอบรมดำ้นควำมปลอดภยั
เครือข่ำย 

ไม่มี ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั ผูจ้ดักำร ฝ่ำยตรวจสอบ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ

และกำรส่ือสำร / บริษทั 

เคพีเอส ออดิท จ ำกดั / 

ใหบ้ริกำรรับตรวจสอบ

ภำยในและท่ีปรึกษำธุรกิจ 

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์/ 

ธุรกิจธุรกิจกำรเงิน / 

ธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรม 

/ธุรกิจบริกำรรับเหมำ

ก่อสร้ำง/ 

ธุรกิจพำณิชย ์/ 

ธุรกิจโทรคมนำคม / 
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ทั้งน้ี ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของผูต้รวจสอบภำยในและควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อประสบกำรณ์ของผูต้รวจสอบภำยในของ KPS มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

หัวข้อ ผู้ตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

ผูต้รวจสอบภำยใน นำยววิฒัน์ ล้ิมนนัทศิลป์ (ผูรั้บผดิชอบในกำรตรวจสอบภำยใน) 

บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ำกดั 

ต ำแหน่ง หุน้ส่วน 
ประสบกำรณ์ของผูต้รวจสอบภำยใน ประมำณ 26 ปี 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อ
ประสบกำรณ์ของผูต้รวจสอบภำยใน 

นำยววิฒัน์ ล้ิมนนัทศิลป์ เป็นผูท่ี้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีดีในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตรวจสอบภำยในของบริษทั 

หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ตรวจสอบภำยในระบบต่ำง ๆ ของบริษทั ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดหรือเห็นสมควรรวมถึงร่วมเสนอแผนกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำปีให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบและเสนอแนวทำงปรับปรุง
และ/หรือแกไ้ข ใหค้ณะกรรมกำรรับทรำบทุก ๆ ไตรมำสหรือแลว้แต่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

– ไม่มี – 
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เอกสารแนบ 5 
รายงานจากคณะกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 6 ท่ำน ดงัน้ี 

1. นำยสุขสนัต ์  ยศะสินธ์ุ   ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2. นำยเสกสรรข ์  รังสิยรีำนนท ์  กรรมกำรบริหำร 
3. นำยกิตติ  ตั้งศรีวงศ ์  กรรมกำรบริหำร 
4. นำงพิมพ ์  ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ กรรมกำรบริหำร 
5. นำยณฐพล  ทิพชชัวำลวงศ ์  กรรมกำรบริหำร 
6. นำงสำวเนำวรัตน์  สงัขก์รด   กรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรทุกท่ำนด ำรงต ำแหน่งเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรบริหำรตลอดปี 2563 

ปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง เพ่ือปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีระบุไว้
ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร และไดร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ัง สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. กลัน่กรองแผนกลยทุธ์ แผนธุรกิจประจ ำปี งบประมำณค่ำใชจ่้ำยประเภททุน เป้ำหมำยธุรกิจ แผนงำนโครงกำรต่ำง ๆ 
ก่อนท่ีจะเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 

2. ควบคุมกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และบริหำรธุรกิจของบริษทัให้บรรลุตำมวตัถุประสงคว์ิสัยทศัน์ 
พนัธะกิจ กลยุทธ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั และเป็นไปตำมกฎหมำย เง่ือนไข กฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของบริษทัและหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ด ำเนินกำรเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรโดยทัว่ไปของบริษทั พิจำรณำอนุมติั และติดตำมกำรด ำเนินกำรใน
เร่ืองต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัคณะกรรมกำรเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เช่น กำรลงทุนซ่ึงตอ้งใชเ้งินจ ำนวนมำก กำร
ออกผลิตภณัฑใ์หม่ กำรเขำ้ร่วมทุน กำรใหกู้ย้มืเงินหรือค ้ำประกนันอกเหนือจำกกำรท ำธุรกิจปกติของบริษทั   

4. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั 
5. พิจำรณำสอบทำน และอนุมติัรำยกำรเก่ียวกบักำรลงทุนและกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น ซ่ึงอยู่ภำยใต้

อ ำนำจกำรอนุมติัของฝ่ำยจดักำรตำมประกำศวำ่ดว้ยรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 
6. ก ำกบัดูแลและบริหำรเงินลงทุนของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
7. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบต่อเร่ืองท่ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ยกเวน้ ในกิจกรรมใด ๆ ท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนเป็นผูด้  ำเนินกำรไวแ้ลว้ 
8. รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนท่ีส ำคญัให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบเป็นประจ ำ รวมทั้งประเด็นส ำคญัต่ำง ๆ ท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัควรไดรั้บทรำบ 
9. ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเองเป็นประจ ำทุกปี 
10. ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรบริหำรอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นวำ่มีควำมจ ำเป็น

และเหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 
11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
12. ปฏิบติังำนอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

        - สุขสันต์ ยศะสินธ์ุ - 
                                           (นำยสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ) 
                                         ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
                                                                                  16 ธนัวำคม 2563 
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เอกสารแนบ 6 
รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร จ ำนวน 6 ท่ำน ดงัน้ี 

1. นำยธีรณฎัฐ ์              ตั้งสถำพรพงษ ์  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2. นำยสุขสนัต ์  ยศะสินธ์ุ   กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. นำยเสกสรรข ์  รังสิยรีำนนท ์  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
4. นำยกิตติ  ตั้งศรีวงศ ์  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
5. นำงพิมพ ์  ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
6. นำยณฐพล  ทิพชชัวำลวงศ ์  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 1 คร้ัง โดยกรรมกำรทุกท่ำนด ำรงต ำแหน่งเป็น
สมำชิกของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตลอดปี 2563 และไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎ
บตัรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และไดร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษทั สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. ก ำหนดนโยบำยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม ซ่ึงตอ้งควบคุม
ควำมเส่ียงประเภทต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั 

2. ก ำหนดกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวมประจ ำปี 2563 โดยให้กำรประเมิน 
ติดตำม และดูแลปริมำณควำมเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

3. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำย ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบติั
ตำมนโยบำยท่ีก ำหนด ตลอดจนควบคุมและก ำกบัดูแลในภำพรวมใหบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจประจ ำปี 2563  

4. ก ำกับดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญั พร้อมทั้ งให้ค  ำแนะน ำและให้
ควำมเห็นในผลกำรประเมินควำมเส่ียง มำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง และแผนจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหลืออยู่ของบริษทั 
เพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกบัธุรกิจ และสำมำรถบริหำร
จดักำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

5. ก ำหนดและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เพื่อใหมี้ประสิทธิผลและมีควำมเพียงพอ สอดคลอ้งตำมสภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

6. ให้กำรสนบัสนุนเพ่ือพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงและเคร่ืองมือสนับสนุนกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ในทุก
ระดบัทัว่ทั้งองค์กรอยำ่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกำรปรับปรุง และพฒันำ
ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยในองคก์รออยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 

7. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญัปะจ ำปี 2563 ให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือ
เหตุกำรณ์ ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

8. ส่ือสำรแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ 
9. ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นวำมี

ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 
10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั

เพ่ือพิจำรณำอนุมติั รวมทั้งปฏิบติังำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

       - นายธีรณัฎฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ - 
                                  (นำยธีรณฎัฐ ์ตั้งสถำพรพงษ)์ 
                          ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
                                                                                       28 ธนัวำคม 2563 
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เอกสารแนบ 7 
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 

1. นำยชำนนท ์                  โชติวจิิตร  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. พลอำกำศเอกอำนนท ์     จำรยะพนัธ์ุ  กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยธีรณฎัฐ ์              ตั้งสถำพรพงษ ์  กรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยกรรมกำรทุกท่ำนด ำรงต ำแหน่งเป็นสมำชิกของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบตลอดปี 2563 และไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และไดร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ัง สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1.  สอบทำนให้บริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ โดยประสำนงำนกบัผูส้อบ
บญัชีภำยนอกและผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี โดยพิจำรณำงบ
กำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งหลกักำรบญัชีวิธีปฏิบติัทำงบญัชีกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบัญชีท่ีส ำคญั รวมถึงเหตุผลของฝ่ำยจัดกำรเก่ียวกับกำรก ำหนดนโยบำยบัญชีก่อน
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

2.  วำงแนวทำงและสอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีภำยนอกและผูต้รวจสอบ
ภำยใน ทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีของบริษทั และกำรประเมินผลกำรตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบ
บญัชีและผูต้รวจสอบภำยใน ถึงปัญหำหรือขอ้จ ำกดัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน วำงแผนกำรควบคุมกำร
ประมวลขอ้มูลทำงอิเล็กโทรนิกส์ และกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลเพ่ือป้องกนักำรทุจริตโดยพนกังำน
บริษทั และ/หรือบุคคลภำยนอก และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกยำ้ย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3.  สอบทำนกำรด ำเนินกำรของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ รวมทั้ งมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมขอ้ก ำหนดและ
หลกัเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทั้งตลำดหลกัทรัพย ์

4.  พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจำ้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณ
งำนตรวจสอบของส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ท ำกำร
ตรวจสอบบญัชีของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งมีกำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยสินทรัพยข์องบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย รวมทั้งพิจำรณำเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้ งพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมกำร และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้เป็นไปตำมบทบญัญติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและเพ่ือให้
มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6.  จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีดงัน้ี 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
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- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี      
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
- ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร (Charter) 
- รำยงำนอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ  

7.  รำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรของบริษทั ดงัน้ี 
- รำยกำรท่ีมีหรืออำจก่อใหมี้ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
- ขอ้สงสยัหรือสนันิษฐำนวำ่อำจมีกำรทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในกำรควบคุมภำยใน 
- ขอ้สงสยัวำ่อำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดใดๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือตลำดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
- รำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นวำ่คณะกรรมกำรบริษทัควรทรำบ 

8. หลงัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจพบพฤติกำรณ์อนัควร
สงสัยว่ำกรรมกำร ผูจ้ดักำร หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั กระท ำควำมผิดในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหนำ้ท่ีและหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มำตรำ 281/2 
วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 306 มำตรำ 308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรือมำตรำ 313 ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองตน้ ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีทรำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชี 

9. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจท่ีจะขอควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวำ่จ ำเป็น  
10. เชิญฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมำให้ควำมเห็น เขำ้ร่วมประชุมหรือให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเรียกขอ

ขอ้มูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของบริษทั ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติมในเร่ืองต่ำง ๆ  
11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
12. ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย และ/หรือควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เช่น ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจของผูบ้ริหำร ไดแ้ก่ บทรำยงำนและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร เป็นตน้ ทั้งน้ี อ ำนำจของกรรมกำรตรวจสอบ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะไม่รวมถึงอ ำนำจท่ีท ำให้กรรมกำรตรวจสอบ หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
สำมำรถลงมติใหค้วำมเห็นในรำยกำรท่ีกรรมกำรตรวจสอบท่ำนนั้นหรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ/หรือ
ตลำดหลกัทรัพย ์มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งได ้

ทั้งน้ี ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และประชุมร่วมกบั
ผูส้อบบญัชี (โดยไม่มีผูบ้ริหำร) จ ำนวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563  

 
          - นายชานนท์ โชติวิจิตร - 
                                     (นำยชำนนท ์โชติวจิิตร) 
                                ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
                                                                                     11 พฤศจิกำยน 2563 



เอกสารแนบ 8 รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                               แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
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เอกสารแนบ 8 
รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 5 ท่ำน ดงัน้ี 

1. พลอำกำศเอกอำนนท ์     จำรยะพนัธ์ุ  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำยชำนนท ์                  โชติวจิิตร  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
3. นำยธีรณฎัฐ ์              ตั้งสถำพรพงษ ์  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
4. นำยสุขสนัต ์  ยศะสินธ์ุ   กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
5. นำยกิตติ  ตั้งศรีวงศ ์  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุม
ครบทุกท่ำน และไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และไดร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ัง สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ  
2. พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยให้มีควำม

เหมำะสมกบักลยทุธ์ของบริษทั และสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3. พิจำรณำก ำหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยทำงดำ้นควำมรู้ควำม

เช่ียวชำญ ทกัษะและประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัและกำรอุทิศเวลำ 
4. พิจำรณำคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมำเป็นกรรมกำรอิสระให้เหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบริษทั โดยมีคุณสมบติั

อยำ่งนอ้ยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 
5. สรรหำและเสนอแนะผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ต่อคณะกรรมกำร 
6. พิจำรณำคดัเลือกกรรมกำรบริษทั ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยเพ่ือเสนอ

คณะกรรมกำรบริษทัในกำรพิจำรณำแต่งตั้งตำมควำมเหมำะสม และ/หรือเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง 
7. พิจำรณำทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร พร้อมทั้งรำยช่ือผูท่ี้เหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำร

พิจำรณำสืบทอดต ำแหน่งอยำ่งสม ่ำเสมอและเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแต่งตั้งเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง 
8. พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงในกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินส ำหรับ

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ให้สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
โดยเปรียบเทียบกบัค่ำตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนั เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

9. พิจำรณำสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรบริษทัตั้งแต่ระดบักรรมกำรผูจ้ดักำรข้ึนไป รวมทั้งก ำหนด
หลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตั้งผูบ้ริหำรของบริษทั 

10. พิจำรณำเร่ืองค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรปรับข้ึนเงินเดือน ผูบ้ริหำรระดบัสูงประจ ำปี เงินโบนสัเงินรำงวลัต่ำง ๆ  
11. รำยงำนผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อคณะกรรมกำรบริษทัใหท้รำบอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
12. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งปฏิบติังำน

อ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำย 
 

       - พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธ์ุ - 
                                 (พลอำกำศเอกอำนนท ์จำรยะพนัธ์ุ) 
                  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
                                                                                        11 พฤศจิกำยน 2563 



เอกสารแนบ 9 รายงานจากคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการทีดี่                                                                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
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เอกสารแนบ 9 
รายงานจากคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 

1. นำยธีรณฎัฐ ์              ตั้งสถำพรพงษ ์  ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
2. นำยสุขสนัต ์  ยศะสินธ์ุ   กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
3. นำงพิมพ ์  ปัทมสิงห์ ณ อยธุยำ กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

ปี 2563 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 1 คร้ัง โดยกรรมกำรทุกท่ำนด ำรงต ำแหน่งเป็น
สมำชิกของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตลอดปี 2563 และไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้น
กฎบัตรของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และได้รำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ัง สรุป
สำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติั ในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ให้มีประสิทธิภำพ เกิดควำมโปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได ้ท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ติดตำมดูแลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ให้เป็นไปตำมนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงมี
จรรยำบรรณ และสอดคลอ้งกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. ท ำงำนร่วมกบัฝ่ำยงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน (Compliance) โดยยึดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับ
บริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (The Principles of for Listed Companies 2017: Good Corporate Governance) หรือฉบบั
ท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม ตำมท่ีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั และทบทวนแนวปฏิบติัเร่ืองอ ำนำจอนุมติั เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบติัตำมมำตรฐำนสำกล  

5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั พร้อมควำมเห็นแนวปฏิบติัและ
ขอ้เสนอแนะ เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

6. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรจดัใหมี้กำรประชุมตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยจะตอ้งมีกำรประชุม
ไม่นอ้ยกวำ่ 1 คร้ังต่อปี และรำยงำนผลกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ 

7. จดัท ำรำยงำนสรุปกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร แสดงไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั 

8. สนบัสนุนใหมี้กำรเผยแพร่วฒันธรรมในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ให้เป็นท่ีเขำ้ใจของผูบ้ริหำรและพนกังำนทุก
ระดบั และใหมี้ผลในกำรปฏิบติัทั้งในบริษทัและบริษทัยอ่ย 

9. สนบัสนุนและให้ค  ำปรึกษำแก่บริษทัในกำรเขำ้รับกำรประเมินหรือกำรจดัอนัดบัดำ้นกำรดูแลกิจกำร เพ่ือเป็น
กำรพฒันำและยกระดบัมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง  

10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
11. ปฏิบติังำนอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั     

         
- นายธีรณัฎฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ - 

                                 (นำยธีรณฎัฐ ์ตั้งสถำพรพงษ)์ 
                         ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
                                                                                       25 กมุภำพนัธ์ 2564 



สรปุต ำแหน่งรำยกำรทีก่ ำหนดตำมแบบ 56-1                                                                                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
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สรุปต ำแหน่งรำยกำรที่ก ำหนดตำมแบบ 56-1 
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3. ปัจจยัควำมเส่ียง หนำ้ 46 ถึง 66 
4. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน หนำ้ 67 ถึง 69 
5. ผูถื้อหุน้ หนำ้ 70 
6. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล หนำ้ 71 
7. โครงสร้ำงกำรจดักำร หนำ้ 72 ถึง 95 
8. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร หนำ้ 96 ถึง 122 
9. ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม หนำ้ 123 ถึง 131 
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หมายเหต:ุ  ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมลูของบริษัทเพ่ิมเติมได้จากแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-2) ของ
บริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.chayo555.com) 




