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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (Chayo Group Public Company Limited) (“บริษทั” หรือ “CHAYO”) และบริษทั
ย่อย ด าเนินธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหน้ี โดย
สามารถแบ่งประเภทธุรกิจตามลกัษณะการด าเนินงานไดท้ั้งหมด 3 ประเภท ประกอบดว้ย ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี และธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ โดยบริษทัไดด้ าเนิน
ธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีมาเป็นระยะเวลากวา่ 20 ปี ก่อนท่ีจะขยายธุรกิจโดยเนน้การลงทุนและ
บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพในปี 2557 ต่อมา ในปี 2559 บริษทัไดจ้ดัตั้งธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้เพื่อขยายขอบเขตการ
ให้บริการให้ครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ท่ีบริษทัให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 15 
กนัยายน 2558  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 ของบริษทัมีมติอนุมติัยา้ยสถานประกอบการไปยงัท่ีท าการแห่งใหม่
และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียน คือ เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
และเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2558 ของบริษทัมีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัจาก
บริษทั ชโย คอลเลคชัน่ แอนด ์ลอว ์จ ากดั เป็นบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั ต่อมา บริษทัไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัใน
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ของบริษทั ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2560 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(MAI) ในระหวา่งปี 2561 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติม ช่ือบริษทั ชโย แคปปิตอล จ ากดั โดยถือหุ้น 70% เพื่อด าเนิน
ธุรกิจปล่อยสินเช่ือทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั โดยการปล่อยสินเช่ือดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของธนาคาร
แห่งประเทศไทย นอกจากน้ี ไดมี้การเปล่ียนช่ือบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจากบริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ากดั เป็นช่ือบริษทั ชโย 
พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั โดยเพ่ิมวตัถุประสงค์การด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละการปล่อยสินเช่ือ
ภายใตก้ารก ากบัของกระทรวงการคลงั (ฟิโก ไฟแนนซ์ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการขอใบอนุญาต) 
 

1.1 วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 

1.1.1 วสัิยทศัน์ 

 “เป็นมืออาชีพในการบริหารหน้ีท่ีมีหลกัประกนั และไม่มีหลกัประกนัอยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือลูกคา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” 

1.1.2 พนัธกจิ 

1) บริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ ตามกฎหมาย และพระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี 

2) เสริมสร้างและรักษาภาพลกัษณ์ของลูกคา้ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3) ใชก้ารตลาดน า ท าอยา่งเป็นระบบ จบหรือครบ กระบวนการขั้นตอน  

4) บริหารจดัการดว้ยระบบคุณธรรม ใหค้วามส าคญักบัทางออกของลูกหน้ี 
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1.2 เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 

 บริษทัมีเป้าหมายในการท าธุรกิจ ดงัน้ี 

● ส าหรับธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์้อยคุณภาพ บริษทัมีเป้าหมายในการด าเนินงานภายใตเ้จตนารมณ์ของ 
พระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดแ้ก่ การช่วยเหลือสถาบนัการเงินและช่วยเหลือลูกหน้ี (โดยบริษทัให้
ความส าคญักบัลูกหน้ีและรักษาช่ือเสียงของสถาบนัการเงินเป็นหลกั) และพระราชก าหนดบริษทับริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 
2541 

● ส าหรับธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี และธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ บริษทัมีเป้าหมายในการ
ท างานตามความตอ้งการและเป้าหมายของผูว้า่จา้ง ภายใตพ้ระราชบญัญติัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้เร่ืองผลงาน 
และคุณภาพรวมถึงใหค้วามส าคญักบัช่ือเสียงของผูว้า่จา้งเป็นส าคญั  

● ส าหรับธุรกิจปล่อยสินเช่ือ ( พิโกไฟแนนซ์, นาโนไฟแนนซ์, เพอร์ซันนลัโลน ) บริษทัมีเป้าหมายในการท างานคือ 
ตอบสนองนโยบายรัฐเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ สร้างผลตอบแทนท่ีดีใหก้บับริษทัและแกไ้ขปัญหา
หน้ีนอกระบบแก่ประชาชนดว้ยอีกทางหน่ึง   

● ส าหรับธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์คือการประมูลทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดมาพฒันาอสังหาริมทรัพยต์่อยอด โดย
จะดูท าเลท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกั หากพิจารณาแลว้วา่หากน ามาพฒันาต่อยอดแลว้ไดผ้ลตอบแทนท่ีดีกว่า
การขายทอดตลาดก็จะน ามาพิจารณาเพ่ือพัฒนาและหรือปรับปรุงเพ่ือขายต่อไป โดยอาจจะเป็นโครงสร้าง
คอนโดมิเนียม หมู่บา้นจดัสรร บา้นเด่ียว ทาวน์เฮา้ส์หรืออาคารพาณิชย ์ก็ได ้

  ส าหรับเป้าหมายโดยรวมนั้น บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการขยายการงานในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการลงทุน
ในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ซ่ึงรวมถึงการประมูลซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภาพทั้งประเภทท่ีมีหลกัประกนั 
และประเภทท่ีไม่มีหลกัประกนัจากสถาบนัการเงิน และบริษทัท่ีมิใช่สถาบนัการเงินมาบริหาร พร้อมกบัการขยายงาน
ดา้นการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง ยกตวัอย่างเช่น การเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีให้กบัสถาบัน
การเงินและบริษทัเอกชน การให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้และขายผลิตภณัฑ์ การปล่อยสินเช่ือและการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์นอกจากน้ี ดว้ยความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจของทีมผูบ้ริหารท่ีมีมา
ยาวนาน บริษทัเช่ือมัน่ว่าจะสามารถสร้างโอกาสในการบริหารหน้ีพร้อมกบัการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง พร้อมรักษาคุณภาพงานบริการ และความสมัพนัธ์อนัดีท่ีมีต่อลูกคา้และคู่คา้ซ่ึงจะน าไปสู่การเติบโตของบริษทั
อยา่งย ัง่ยนื โดยมีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ดา้นการใหบ้ริการและการลงทุน  

บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะ (1) สร้างการเติบโตในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ โดยมุ่งเนน้การหาโอกาส
ในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ทั้งท่ีมาจากการประมูลหน้ีทั้งท่ีมีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกัน การเจรจาซ้ือขาย
สินทรัพยโ์ดยตรง และการซ้ือสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(Non-Performing Asset: NPA) โดยการลงทุนใน
สินทรัพยน์ั้นจะข้ึนอยู่กบัโอกาสและปัจจยัต่างๆหลายประการประกอบกนัไป เช่น สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง การขายหน้ีของสถาบนั ขอ้มูลเชิงลึกของพอร์ตหน้ี คู่แข่ง ราคาประมูล ความคุม้ค่าในการลงทุน โดยทาง
บริษทัจะใชห้ลกั Conservative เป็นหลกั   (2) สร้างการเติบโตและความยัง่ยนืในธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถาม
และเร่งรัดหน้ี (ซ่ึงบริษทัท ามากแลว้กวา่ 20 ปี) และธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ โดยการเพ่ิมและขยายฐานลูกคา้ใน
ธุรกิจให้บริการให้มากข้ึนโดยจะเน้นในเร่ืองของผลงานและคุณภาพการให้บริการเป็นหลกั เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
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ของลูกคา้หรือผูว้่าจา้งตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้เช่น เป้าหมายการจดัเก็บหน้ีรายเดือน/ไตรมาส เป้าหมายการขายสินคา้
และบริการรายเดือน/ไตรมาส และเป้าหมายการจดัเก็บหน้ีตามนโยบายส่งเสริมการขายรายเดือน/ไตรมาส และ (3) 
เพ่ิมลกัษณะและช่องทางการให้บริการหรือช่องทางการขายสินคา้ต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวตักรรม
ใหม่ ๆ มาปรับใช้กบัการให้บริการเพ่ือให้บริการของบริษทัมีความทนัสมยัและสอดรับกบัสภาพแวดลอ้มในการ
ด าเนินธุรกิจและพฤติกรรมของลูกหน้ีท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การรับหรือใหข้อ้มูลข่าวสารและการบริการผา่นอุปกรณ์ 
(Device) ประเภทโทรศพัท์มือถือ และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากน้ี บริษทัจะยงัคง
มุ่งเนน้การรักษาฐานลูกคา้เดิมเอาไวค้วบคู่ไปกบัการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ ๆ โดยบริษทัจะปรับปรุงและพฒันาบริการ
ใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อขยายขอบเขตการใหบ้ริการไปยงับริษทัทัว่ไปท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน และสถาบนัการเงินอ่ืน 
รวมถึงการรับงาน และการเขา้ไปร่วมประมูลสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงิน และสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่
คู่คา้ของบริษทัในปัจจุบนัเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าบริการของบริษทัสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้างความ
ประทบัใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ทุกประเภท ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัสามารถขยายขอบเขตการให้บริการไปยงักลุ่มลูกคา้ราย
ใหม่ได ้

2) ดา้นการบริหารจดัการ 

บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมรายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรอยา่งต่อเน่ือง โดยจะมุ่งสร้างการเติบโตของรายได้
ท่ีมาจากการลงทุนและบริหารหน้ีสินท่ีมีหลกัประกนัควบคู่ไปกบัหน้ีสินท่ีไม่มีหลกัประกนั และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
ธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัในปัจจุบนั เช่น การประมูลซ้ือหน้ีท่ีมีหลกัประกนัเพ่ิมข้ึนเพ่ือการบริหาร การ
ประมูลซ้ือหน้ีไม่มีหลกัประกนัประเภทลูกหน้ีบตัรเครดิต และลูกหน้ีสินเช่ือส่วนบุคคลมาบริหารตามความช านาญ
ของบริษทั การขายทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการประมูล การพฒันาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัไดม้าจากการ
ประมูลขายทอดตลาด การเพ่ิมรายไดท่ี้มาจากลูกคา้รายเก่าโดยการบรรลุเป้าหมายการจดัเก็บหน้ี การเพ่ิมจ านวนลูกคา้
รายใหม่ซ่ึงอยู่ในกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเดิมของบริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับธุรกิจ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ หรือ การขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ตามโอกาสจะเอ้ืออ านวย โดยมี
เป้าหมายว่า การรักษาประสิทธิภาพในการท างาน การพฒันาระบบฐานขอ้มูลลูกหน้ี และการพฒันาความรู้และ
ความสามารถของบุคลากรของบริษทัจะสามารถสร้างอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัลกัษณะการด าเนินงาน
ในอดีตของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทจะด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารต้นทุนในด้านต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ยกตวัอยา่งเช่น การน าเทคโนโลยรีะบบการโทรออก (Outbound Dialer System) 
ประเภทการแจง้เตือนทางโทรศพัท์อตัโนมติั (Auto Dialer) มาประยกุตใ์ช ้และการหาแนวทางในการลดตน้ทุนการ
ประมูลหน้ีดอ้ยคุณภาพทั้งประเภทท่ีมีหลกัประกนั และประเภทท่ีไม่มีหลกัประกนั 

ทั้งน้ี จากแนวโนม้การเติบโตของหน้ีเงินกูภ้าคครัวเรือน สินเช่ือภาคผูบ้ริโภค สินเช่ือภาคธุรกิจ และสินเช่ือรวมทั้ง
ระบบของธนาคารพาณิชย ์รวมถึงโอกาสจากการท่ีประเทศไทยเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ซ่ึงส่งผลดีต่อต่อดา้นการคา้ การลงทุน และการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ บริษทัจึง
เช่ือมัน่ว่าบริษทัจะสามารถด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างมัน่คงในอนาคต นอกจากน้ี ในกรณีท่ีบริษทัจะ
ประมูลหน้ีท่ีมีหลกัประกนัซ่ึงเป็นหน้ีท่ีช่วยกระจายความเส่ียงเร่ืองการบริหารหน้ีเพ่ิมเติม และหน้ีไม่มีหลกัประกนัท่ี
มีความเส่ียงสูงในแง่ของการลงทุนท่ีอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนคืน (อย่างไรก็ตาม หน้ีไม่มี
หลักประกันมีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างต ่าเน่ืองจากใช้เงินลงทุนในการซ้ือ และ/หรือ ประมูลไม่สูงมากเม่ือ
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เปรียบเทียบกบัหน้ีท่ีมีหลกัประกนั) บริษทัจะศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได ้รวมทั้งขอ้ดีและขอ้เสียของการลงทุน
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ผูถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 

1) ความเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญัประวตัคิวามเป็นมาทีส่ าคญั 
● บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ปี รายละเอยีด 

2540 - จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2540 ดว้ยทุนเร่ิมแรก 3.00 ลา้นบาท ภายใตช่ื้อ บริษทั 

เขียนแอนดเ์คลย ์จ ากดั โดยประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน ภายใตห้มวดธุรกิจ 69100 ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ

ใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี 

2552 - ร่วมท าการตรวจสอบขอ้มูลสินทรัพย ์(Due Diligence) ใหธ้นาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

แห่งประเทศไทย (SME Bank) 

- ไดรั้บใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัหมายเลข 2967 ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นการบริหารจดัการหน้ีสิน 

บริหารเงิน และบริหารหน้ีสิน (โดยมีวาระการต่ออายใุบอนุญาตทุก 2 ปี) 

2558 - จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือนิติบุคคล ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 เป็น บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (CHAYO) โดย

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมทางกฎหมาย ภายใตห้มวด ธุรกิจ 69100 ของกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์โดยมีวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี และทนายความ 

- ปรับโครงสร้างธุรกิจดว้ยวธีิการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัโดยการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั บริหาร

สินทรัพย ์ชโย จ ากดั (“Chayo AMC”) และบริษทั ชโยคอลเซ็นเตอร์ จ ากดั (“Chayo Call Center”) ณ วนัท่ี 

23 ธนัวาคม 2558 

- จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์จ านวน 207.00 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจด

ทะเบียน 210.00 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 

2560 - จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลจากบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลประเภท

บริษทัมหาชนจ ากดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเปล่ียนช่ือกิจการจากบริษทั ชโย 

กรุ๊ป จ ากดั เป็นบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 

- จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวแ้ละแตกหุ้นสามญัของบริษทัจาก 21,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น

ละ 10.00 บาท เป็นจ านวน 420,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
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- จดทะเบียนเพ่ิมทุน ณ วนัแปรสภาพ (วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560) กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์จ านวน 70.00 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วนัแปรสภาพ

จ านวน 280.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้จ านวน 210.00 ลา้นบาท และทุนท่ียงัไม่ได้

เรียกช าระจ านวน 70.00 ลา้นบาท 

2561 - 22 มีนาคม 2561 บริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI และท าการซ้ือขายในตลาดเป็นวนัแรก 

- 14 กนัยายน 2561 จดัตั้งบริษทั ชโย แคปปิตอล จ ากดั (บริษทัยอ่ย) วตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจการปล่อย

สินเช่ือ (นาโนไฟแนนซ์,เพอร์ซนันลัโลน) โดยบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ใหญ่ในสดัส่วน 70% 
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● บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จ ากดั “  Chayo AMC ” 

ปี รายละเอยีด 

2552 - จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2552 โดยใชช่ื้อ บริษทั แอคคูเรท อินสเปคชัน่ ซิส

เท็ม จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1.00 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการป้องกนัก าจดัปลวก 

มด หนู คา้งคาว นก และแมลงทุกชนิด 

2556 - จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือนิติบุคคล ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 โดยใชช่ื้อ บริษทั เจ.เจ. คอนเลคชัน่ จ ากดั 

และเปล่ียนวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานเป็นการใหค้  าปรึกษาในการบริหารจดัการหน้ีสิน 

2557 - ได้รับอนุมติัให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 เน่ืองจากไดรั้บใบทะเบียน

สินทรัพยจ์ากธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชก าหนดบริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 ท่ีแกไ้ขแลว้ 

- จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือนิติบุคคลคร้ังท่ี 4 ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2557 โดยใชช่ื้อบริษทั บริหารสินทรัพย ์

ชโย จ ากดั เพ่ือด าเนินกิจการซ้ือหน้ีท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัมาบริหาร รวมไปถึงด าเนินธุรกิจ

รับจ้างบริหารหน้ีท่ีมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันให้สถาบันการเงิน ภายใต้หมวดธุรกิจ 64999 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมทางการเงินอ่ืน ๆ (ยกเวน้กิจกรรมการประกันภัยและกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญ) ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้การประกอบการเยี่ยงธนาคารพาณิชยโ์ดยการ

บริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

2558 - ลงนามในบนัทึกความร่วมมือเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกหน้ีในการขอแกไ้ขขอ้มูลเม่ือช าระหน้ีเสร็จส้ิน

กบับริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (“เครดิตบูโร”) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่

ลูกหน้ีท่ีถูกสถาบนัการเงินโอนขายให้แก่บริษทับริหารสินทรัพยต์่าง ๆ และต่อมาลูกหน้ีรายนั้นไดช้ าระหน้ี

ให้แก่บริษทับริหารสินทรัพยผ์ูรั้บโอนหน้ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ ส่งผลให้เครดิตบูโรสามารถปรับปรุงสถานะ

บญัชีในรายงานเครดิตบูโรของลูกหน้ีรายดงักล่าวตามความเป็นจริงเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ลูกหน้ี และ

สร้างโอกาสในการขอสินเช่ือใหม่ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2561 - ไม่มี 
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● บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั ( ช่ือเดิม บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ากดั ) 

ปี รายละเอยีด 

2543 - จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2543 โดยใชช่ื้อ บริษทั เขียนแอ็ดไวซอร่ีแอนด์ลอว ์

จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 0.50 ลา้นบาท เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกบับญัชี การท าบัญชี และการ

ตรวจสอบบญัชี และการใหค้  าปรึกษาดา้นภาษี โดยมีวตัถุประสงคใ์หค้  าปรึกษาดา้นกฎหมายและบญัชี 

- เร่ิมให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีแก่บริษทัทัว่ไปในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

2550 - จดทะเบียนเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานจากการใหค้  าปรึกษาดา้นกฎหมายและการบญัชีเป็นการ

ส ารวจและประเมินค่าสงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพย ์

2554 - ท าการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การด าเนินงานจาก การส ารวจและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์และ

อสงัหาริมทรัพย ์เป็น การใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี 

2558 - จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือนิติบุคคล ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 เป็น บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ากดั 

2561 - ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี1/2561 มีมติใหจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลง  
1) ช่ือนิติบุคคล เป็น บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั   
2) เพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ เก่ียวการประกอบธุรกิจการปล่อยสินเช่ือ (พิโกไฟแนนซ์) และธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ 
3) เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั จาก 1 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาท (ราคาพาร์ท่ี 10 บาท) 

-    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยงัไม่ไดด้ าเนินธุรกิจการปล่อยสินเช่ือ (ฟิโกไฟแนนซ์) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการ  
ขอใบอนุญาตจากส านกังานเศรษฐกิจการคลงัจนถึง ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 และบริษทัยงัไม่ไดป้ระกอบ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยจ์นถึงปัจจุบนั 

 บริษทั ชโย แคปปิตอล จ ากดั 

ปี รายละเอยีด 

2561 - จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2561 โดยใชช่ื้อ บริษทั ชโย แคปปิตอล จ ากดั ดว้ย

ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 50 ลา้นบาท เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการให้สินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือผูป้ระกอบการ

อาชีพ  โดยมีวตัถุประสงค์หลกัของธุรกิจ  ให้ยืมเงินแก่ประชาชน บุคคล หรือ นิติบุคคลทั่วไป ทั้ งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยจะไม่มีหลกัประกนั หรือ มีหลกัประกนั และมีผูค้  ้า หรือ ไม่มีผูค้  ้าก็ได ้

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อยูด่  าเนินการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการ จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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การให้บริการและพฒันาการทีส่ าคญั 

 

 
ทั้งน้ี บริษทัด าเนินธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพโดยมีการประมูลกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเขา้มา

บริหารอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มา โดยเร่ิมจากการประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากบริษทัท่ีไม่ใช่สถาบนั
การเงิน อยา่งไรก็ดี ในวนัท่ี 21 มีนาคม ปี 2557 บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จ ากดั “Chayo AMC” (บริษทัยอ่ยของบริษทั) 
ไดรั้บอนุมติัจากธนาคารแห่งประเทศไทยใหจ้ดทะเบียนเป็นบริษทับริหารสินทรัพย ์ (ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออก
ตามความในพระราชก าหนดบริษทับริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 ท่ีแกไ้ขแลว้) ส่งผลให ้Chayo AMC สามารถเขา้ร่วมประมูล
และซ้ือหน้ีสถาบนัการเงินได ้ ทั้งน้ี ในช่วงเร่ิมตน้ของการด าเนินธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ บริษทัเร่ิม
บริหารหน้ี ประเภทหน้ีเหลือหลงัขายท่ีประมูลซ้ือไดใ้นขณะนั้น อยา่งไรก็ดี ณ ปัจจุบนั บริษทัสามารถบริหารหน้ีประเภท
อ่ืน ๆ ท่ีประมูลซ้ือไดเ้พ่ิมเติม ยกตวัอยา่งเช่น หน้ีบตัรเครดิต หน้ีบตัรกดเงินสด สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 
(Overdraft: O/D) ซ่ึงปัจจุบนั กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพภายใตก้ารบริหารของบริษทัประกอบดว้ยหน้ีประเภทหน้ีบตัร
เครดิตและหน้ีบตัรกดเงินสดเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ี ภาพรวมของธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของบริษทั
เป็นไปดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

2540 

เร่ิมให้บริการเจรจา
ติดตามทวงถามและ
เร่งรัดหนีแ้ก่สถาบนั
การเงิน 

 

2542 

เร่ิมให้บริการเจรจาติดตามทวง
ถามและเร่งรัดหนีแ้ก่บริษัททัว่ไป
ในกลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

 

 2554 

ขยายขอบเขตการด าเนินงานไปสู่
ธุรกิจลงทนุและบริหารสนิทรัพย์ด้อย
คณุภาพซึง่เป็นการประมลูซือ้กอง
สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพจากบริษัทที่
ไมใ่ช่สถาบนัการเงินประเภทหนีท้ี่ไมม่ี
หลกัประกนั 

 

2557 

สามารถประมลูซือ้หนีด้้อย
คณุภาพจากสถาบนัการเงิน
ประเภทหนีท้ี่ไมม่ีหลกัประกนั 

 

2559 

ขยายขอบเขตการด าเนินงานไปสูก่าร
ให้บริการศนูย์บริการข้อมลูลกูค้าโดยท า
หน้าที่รับสายโทรศพัท์เพื่อให้ข้อมลู
เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ของผู้วา่จ้าง ซึง่ตดิตอ่
กบัลกูค้าของผู้วา่จ้างในกลุม่เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

2560 

สามารถประมูลซือ้หนี ด้้อยคุณภาพ
จากสถาบนัการเงินประเภทหนีท้ี่ไม่มี
หลักประกัน และเตรียมตัวเ ข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 

2561 

จดทะเบียน เ ข้า ในตลาด

หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
เ ข้ า ถื อหุ้ น ใ นบ ริ ษั ท  ช โย 
แ ค ป ปิ ต อ ล  จ า กั ด  ซึ่ ง
ประกอบธุรกิจการให้สนิเช่ือ 
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ปี ยอดจดัเกบ็
รายปี 

(ล้านบาท) 

จ านวน
สัญญา 
(ฉบบั) 

 กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) 

ต้นงวด รายการ
ปรับปรุง1/ 

เพิม่ขึน้
ระหว่างงวด 

ตดัจ าหน่าย
เงนิลงทุน 

โอนรายการ
เป็นทรัพย์สิน
รอการขาย 

ค่าเผ่ือการ
ด้อยค่า 

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 

หมายเหต:ุ 1/  รายการปรับปรุงเกิดจากการท่ีบริษัทได้เปลีย่นวิธีการบัญชีส าหรับการค านวณรายได้จากเงินให้สินเช่ือแก่
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากวิธีรายพอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีรายลกูหนี ้

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ( ณ วนัที ่11 ธันวาคม 2561 ) 

 

 

 

หมายเหต:ุ  ข้อมลูทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 11 ธันวาคม 2561 
 1/ ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ ประกอบด้วย ตระกูลมัน่นิธิวรกุลถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 2.63  ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีออก

และเรียกช าระแล้วท้ังหมด ตะกูลวิจิตรแสงรัตน์ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 1.83 ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกและ
เรียกช าระแล้วท้ังหมด บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 1.20 ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีออก
และเรียกช าระแล้วท้ังหมด  น.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 1.04 ของจ านวนหุ้นสามัญ
ท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด  นายชวลิต จรัสโชติพินิต ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 0.90 ของจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด นางพิมพ์ใจ  อินาลา ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 0.89 ของจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด และผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆอีก 20.20 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียก
ช าระแล้วท้ังหมด 

 2/ ตระกูลยศะสินธ์ุ ประกอบด้วย นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 56.24 ของจ านวนหุ้นสามัญท่ี
ออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด นางพูนสุข ยศะสินธ์ุ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 0.007 ของจ านวนหุ้นสามัญท่ี

ผู้ถือหุ้นราย
อ่ืนๆ1/ 

นายไพบูลย์ 
เสรีววัิฒนา 

ตระกูล    
ยศะสินธ์ุ2/ 

นายฤทธิรงค์ 
บุญมีโชต ิ

CHAYO 

Chayo     
AMC3/4/ Chayo 

Property&Service/5 

Chayo     
Capital/6 

นายววัิฒน์ 
กรมดษิฐ์ 

29.27% 2.60% 64.35% 3.78% 

26% 

100% 
70% 100% 

4% 
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ออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด นายณัฐวชั ยศะสินธ์ุ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 3.45ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีออก
และเรียกช าระแล้วท้ังหมด นายธิติ ยศะสินธ์ุ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 3.44ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกและ
เรียกช าระแล้วท้ังหมด และนางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ (น้องสาวของนายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ) ถือหุ้น
สัดส่วนร้อยละ 1.22 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด 

 3/ สัดส่วนการถือหุ้นใน Chayo AMC ประกอบด้วย CHAYO ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.999994 ของจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 0.000003 ของจ านวน
หุ้นสามัญท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด และนางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 
0.000003 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด 

 4/ ท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 มมีติอนุมติัให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ ากัด จ านวน 31,389,998 หุ้น จากหุ้นสามัญท้ังหมดจ านวน 31,390,000 
หุ้น มลูค่าซ้ือขายหุ้นละ 5.3839 บาท คิดเป็นมลูค่าหุ้นท่ีซ้ือขายรวม 169,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อย
ละ 100.00 ของหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมดของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ ากัด ท้ังนี ้
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ ากัด ได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงรายช่ือผู้ ถือหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 
23 ธันวาคม 2558 และได้รับอนุมัติให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2557 เน่ืองจาก
ได้รับใบทะเบียนสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชก าหนดบริหารสินทรัพย์ พ .ศ. 2541 ท่ี
แก้ไขแล้ว โดยปัจจุบัน Chayo AMC ด าเนินธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

 5/ สัดส่วนการถือหุ้นใน Chayo Property&Service (ช่ือเดิมChayo Call Center) ประกอบด้วย CHAYO ถือหุ้น
สัดส่วนร้อยละ 99.998 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ถือหุ้น
สามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วท้ังหมด 
และนางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกช าระ
แล้วท้ังหมด 

 6/ 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
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 Call Center ด าเนินธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้ธุรกิจลงทุนและบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และธุรกิจศูนย์บริการข้อมลูลกูค้า 

  ต่อมาท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561 มมีติอนุมติัดังนี ้
  1.เปลีย่นแปลงช่ือและตราส าคัญของบริษัท จากเดิมบริษัทชโย คอล เซ็นเตอร์ จ ากัด Chayo Callcenter Co., 

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

สามญั จ านวน 4000,000 หุ้น ( ส่ีแสนหุ้น ) มลูค่าหุ้นละ 10 บาท ( สิบบาท ) ซ่ึงเป็นการเพ่ิมทุนของผู้ ถือหุ้น
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เดิมตามสัดส่วน( บมจ. ชโย กรุ๊ป ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561  ) โดย
หลงัเพ่ิมทุนแล้วบริษัทมทุีนจดทะเบียนท้ังส้ิน 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ CHAYO ถือหุน้ในบริษทั ซีซี อลัไลแอนซ์ จ ากดั (“CCA”) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชยโ์ดยการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2556 
โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัจ านวน 3 ราย ประกอบดว้ย นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต ์และ นางสาวสิริ
พรรณ จนัทร์ทิพย ์ถือหุ้นใน CCA”) ในสัดส่วนรวมกนัท่ีร้อยละ 49.00 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมด (นายสุข
สนัต ์ยศะสินธ์ุ ร้อยละ 48.36 นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต ์ร้อยยละ 0.32 และนางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ร้อยละ 0.32) และ
บริษทั แคปปิตอล แอดไวเซอร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (ซ่ึงไม่มีความสมัพนัธ์กบั CHAYO และนายสุขสันต ์ยศะ
สินธ์ุ) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ในเดือนธนัวาคม ปี 2556 CCA ได้
ประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 1 กอง ดว้ยตน้ทุนการไดม้าจ านวน 47.50 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ตามงบการเงินท่ียงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบ CCA มีตน้ทุนคงเหลือของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวจ านวนประมาณ 
4.00 ลา้นบาท และยอดหน้ีคงคา้งจ านวนประมาณ 18,156 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี CCA เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือด าเนินการ
ลงทุนในกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพประเภทหน้ีท่ีมีหลกัประกนัเพียงหน่ึงกองเท่านั้น นอกจากน้ี CCA จะไม่ด าเนินกิจการ
ตามวตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าว (CCA จะบริหารกองสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพียงกองเดียว และจะไม่ลงทุนในกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพใด ๆ เพ่ิมเติมในอนาคต) ตามท่ี
ระบุไวใ้นหนงัสือสญัญาค ามัน่ (สญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ หรือ Shareholders Agreement) ระหวา่งนายสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ และ
บริษทั แคปปิตอล แอดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั โดย CCA จะท าการปิดกิจการลงทนัทีท่ีการบริหารกอง
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลงตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ของ CCA ณ วนัท่ี 28 เมษายน 
2560 นอกจากน้ี ในระหวา่งท่ี CCA บริหารกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวขา้งตน้ CCA จะไม่ด าเนินธุรกิจให้บริการ
เจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี และธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้เพ่ือไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับ 
CHAYO ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2560 CCA ไดล้งนามแต่งตั้ง Chayo Call Center เพื่อใหบ้ริการนายหนา้และเพื่อจดัหา
บุคคลท่ีสนใจเขา้ซ้ือทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนัของผูใ้หส้ญัญา ณ กรมบงัคบัคดีหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม 
ในระหวา่งปี 2557 – 2559 และไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 Chayo Call Center  และ CCA ไม่มีรายการคา้ประเภทดงักล่าวเกิดข้ึน
เลย นอกจากน้ี รายการดังกล่าวมิได้มีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจอ่ืนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่อย่างมี
นยัส าคญั รวมถึงรายการระหวา่ง CCA และ Chayo Call Center มีเพียงรายการจา้งงาน Chayo Call Center ให้เป็นท่ีปรึกษา
เร่ืองการบังคบัคดีและการตลาดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหลกัประกนัของผูว้่าจา้ง ซ่ึงเกิดข้ึนในปี 2557 เท่านั้น ทั้ งน้ี รายการ
ดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลง ณ ปลายปี 2557 เน่ืองจากการส้ินสุดลงของสญัญาวา่จา้งเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
2.1 สินค้าและบริการ 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CHAYO”) ไดมี้การปรับโครงสร้างธุรกิจดว้ยวธีิการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนัโดยการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จ ากดั (“Chayo AMC”)  และ บริษทั ชโย พร็อพ
เพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั (ช่ือเดิมบริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ากดั (“Chayo Call Center”)) ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 และ
เม่ือวนัท่ี ส่งผลให ้Chayo AMC และ Chayo Call Center มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และบริษทัมีหนา้ท่ีในการจดัท า
งบการเงินรวมตามมาตรฐานของบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะตั้งแต่วนัรวมธุรกิจเป็นตน้มา ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ย
จ าแนกการด าเนินธุรกิจตามลกัษณะกิจกรรมด าเนินงานได้ทั้ งหมด 3 ประเภท ประกอบดว้ย ธุรกิจลงทุนและบริหาร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ โดยปัจจุบนั 

CHAYO หรือ บริษทัใหญ่ เป็นผูใ้ห้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีแก่สถาบนัการเงิน (ธนาคารพาณิชย)์ 
และบริษทัทัว่ไป (บริษทัเอกชนในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการประมูลซ้ือหน้ีและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งประเภทท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัท่ี
ประมลูซ้ือไดจ้ากบริษทัทัว่ไปท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินและไม่อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในขณะท่ี Chayo AMC ในฐานะบริษทัยอ่ยเป็นผูด้  าเนินธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีไดม้าจากการ
ประมูลหรือซ้ือไดจ้ากสถาบนัการเงินเป็นหลกั 

Chayo Call Center ในฐานะบริษทัยอ่ยเป็นผูใ้ห้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้และ/หรือจ าหน่ายสินคา้และบริการ
ให้กบัผูว้า่จา้ง และให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีเช่นกนั ซ่ึงรวมถึงการให้บริการแก่ Chayo AMC  รวมถึง
บริษทัทัว่ไป (บริษทัเอกชนในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย นอกจากน้ี Chayo Call Center ยงัเป็นผูป้ระมูลซ้ือหน้ีและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีประมูลซ้ือไดจ้ากบริษทัทัว่ไป
ท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินและไม่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นกนัทั้งน้ี นอกจากน้ี Chayo Call 
Center ไดมี้การเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น Chayo Property and Service เพ่ือด าเนินธุรกิจปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้
ใบอนุญาตฟิโกไฟแนนซ์ (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 บริษทัยงัอยูใ่นระหว่างการขอใบอนุญาต) และด าเนินธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึง จนถึงปัจจุบนับริษทั ยงัไม่ไดด้ าเนินธุรกิจดงักล่าว  

Chayo Capital ในฐานะบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจการปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัและสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือ
ประกอบกิจการภายใตก้ารกบั ซ่ึงการด าเนินธุรกิจตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัจากธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากน้ี Chayo 
Capital ยงัไม่ไดด้ าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบนั 

ทั้งน้ี หากจ าแนกส่วนงานของบริษทั และบริษทัย่อยตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ จะสามารถจ าแนกได้ทั้ งหมด 5
ประเภท ประกอบดว้ย ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี 
และธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพดงัต่อไปน้ี 

  



บริษทั ชโย บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจ าปี 2561  

หนา้ 13 
 

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 

ส่วนงานด าเนินงานของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส่วนงานธุรกิจลงทนุและบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคณุภาพ 

สถาบนั
การเงิน1/2/ 

ธนาคาร
พาณิชย์ 
บริษัท
เงินทนุ 
และ

เครดติฟอ
งซเิอร์ 

บริษัทท่ีไม่ใช่
สถาบนั
การเงิน

ภายใต้การ
ก ากบั1/2/ 

บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ 
และอ่ืน ๆ 

บริษัทท่ีไม่ใช่
สถาบนั

การเงินท่ีไม่
อยู่ภายใต้
การก ากบั2/ 

บริษัทเช่า
ซือ้ บริษัท
สินเช่ือ

ส่วนบคุคล 
และอ่ืน ๆ 

ส่วนงานธุรกิจให้บริการ
เจรจาตดิตามทวงถาม

และเร่งรัดหนี ้

สถาบนั
การเงิน 

ธนาคาร
พาณิชย์ 

บริษัท
ทัว่ไป 

บริษัท
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร 

ส่วนงาน
ธุรกิจ

ศนูย์บริการ
ข้อมลูลกูค้า 

บริษัท
ทัว่ไป 

บริษัท
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร 

ส่วนงานธุรกิจปล่อยสินเช่ือ3/ 

หนีมี้หลกัประกนั 

สินเช่ือราย
ย่อย 

สินเช่ือนิติ
บคุคล 

หนีไ้ม่มี
หลกั 

ประกนั 

สินเช่ือราย
ย่อย 

ส่วนงาน
ธุรกิจ
พฒันา
อสงัหาริม
ทรัพย์3/ 
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2) ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย (Retail Bank) 
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 และ Chayo Call Center สามารถซ้ือกองสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพได้จากสถาบันการเงิน และบริษัทท่ีไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้การก ากับ  รวมถึงบริษัทท่ีไม่ใช่
สถาบันการเงินท่ีไม่อยู่ภายใต้การก ากับ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ สถาบันการเงิน และบริษัทท่ีไม่ใช่
สถาบันการเงินภายใต้การก ากับจะไม่ขายกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

 3/ ธุรกิจยงัไม่ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน 

2.1.1 ธุรกจิลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษทัลงทุนซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นธนาคารพาณิชยเ์ป็นหลกัมาบริหารโดยจะยื่น
ประมูลราคาผ่าน Chayo AMC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือการประกอบธุรกิจตาม
พระราชก าหนดบริษทับริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 ใหด้ าเนินการเก่ียวกบัการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพในกรณีท่ีเป็นการ
ประมูลสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินภายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้ง
มีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกันเพ่ือบริหารจัดการต่อรวมถึงการด าเนินคดี การขายทอดตลาดหลกัประกัน การซ้ือ
หลกัประกนัเขา้มาเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ือปรับปรุง และ/หรือ พฒันาเพื่อขาย และเจรจาขอ้ตกลงท่ีเหมาะสม 
(ทั้งน้ี บริษทับริหารสินทรัพยมี์หนา้ท่ีในการด าเนินธุรกิจภายใตข้อบเขตท่ีก าหนดกรอบการด าเนินงานไวโ้ดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งส่งมอบงบการเงินให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
อย่างไรก็ดี บริษทับริหารสินทรัพยไ์ม่มีขอ้บงัคบัในการจดัชั้นและการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงินดงัเช่นธนาคาร
พาณิชยซ่ึ์งธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีการระบุขอ้บงัคบัดังกล่าวไวอ้ย่างชดัเจน) ส่วนการประมูลกองสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพจากบริษทัท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินจะด าเนินการโดย  CHAYO หรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดแ้ก่ Chayo 
Call Center ในการประมูลซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภาพเพ่ือบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเจรจาติดตามทวงถามและ
เร่งรัดหน้ี จนถึงการด าเนินคดีทางกฎหมายตามขั้นตอน ซ่ึงรวมถึงการใหส่้วนลดและการเจรจาประนอมหน้ี 

 ทั้งน้ี กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพส่วนใหญ่ท่ีบริษทัลงทุนและบริหารอยู่ในปัจจุบนัเป็นกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ี
ประมูลมาจากสถาบนัการเงินโดย Chayo AMC เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงโดยปกติสถาบนัการเงินจะติดตามหน้ีดว้ยตนเองก่อน
ส าหรับลูกหน้ีท่ีมีระยะเวลาผิดนดัช าระหน้ีค่อนขา้งนอ้ยหรือประมาณ 90 วนั อยา่งไรก็ตาม สถาบนัการเงินอาจจะเร่ิมจา้ง
บริษทัภายนอก (Outsource Agent: OA) เพ่ือติดตามทวงถามหน้ีแทนส าหรับลูกหน้ีท่ีมีระยะเวลาผิดนดัช าระหน้ีตั้งแต่ 30 – 
360 วนั โดยสถาบนัการเงินอาจติดตามทวงถามหน้ีส าหรับลูกหน้ีท่ีมีระยะเวลาผิดนดัช าระหน้ี 30 – 360 วนั เองดว้ยก็ได ้
ทั้งน้ีโดยทัว่ไปสถาบนัการเงินจะเร่ิมพิจารณาขายหน้ีลูกหน้ีท่ีมีระยะเวลาผิดนดัช าระหน้ีตั้งแต่ 360 วนัข้ึนไป (ลูกหน้ีท่ีมี
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ระยะเวลาผิดนดัช าระหน้ีตั้งแต่ 90 วนัข้ึนไป จะถูกตั้งส ารองในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ส าหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหน้ีคง
คา้งตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีรายดงักล่าวหรือการจ าหน่ายหลกัประกนัของ
ลูกหน้ีรายดงักล่าว) อยา่งไรก็ตาม นอกจากปัจจยัเร่ืองระยะเวลาผิดนดัช าระหน้ีแลว้ สถาบนัการเงินจะพิจารณาเร่ืองปริมาณ
หน้ีท่ีขายออกควบคู่ไปกบันโยบายการด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio: CAR Ratio) ส าหรับ
หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(Non-Performing Loan: NPL) ของสถาบนัการเงินนั้น ๆ ดว้ย นอกจากน้ี ในกรณีท่ีลูกหน้ีมีการจ่าย
ช าระหน้ีคงคา้งกบับริษทัทั้งหมดแลว้ บริษทัจะช่วยประสานงานเพ่ือส่งขอ้มูลหรือยืนยนัการปิดสถานะหน้ีคงคา้งของ
ลูกหน้ีให้แก่ บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (“เครดิตบูโร”) เพ่ืออ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือลูกหน้ีในการขอ
แกไ้ขขอ้มูลกบัเครดิตบูโร ส่งผลให้เครดิตบูโรสามารถปรับปรุงสถานะบญัชีในรายงานเครดิตบูโรของลูกหน้ีรายดงักล่าว
ตามความเป็นจริงเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ลูกหน้ี และสร้างโอกาสในการสร้างเครดิตให้แก่ลูกหน้ีรายนั้น ๆ ซ่ึงรวมถึง
การขอสินเช่ือใหม่ตามท่ีกฎหมายก าหนด  อย่างไรก็ดี หากลูกหน้ีมีหน้ีคงค้างกับสถาบันการเงินหลายแห่งท่ี
นอกเหนือไปจากการบริหารของบริษทัแลว้ บริษทัสามารถท าไดเ้พียงประสานปิดสถานะส าหรับหน้ีท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหาร
ของบริษทัเท่านั้น โดยบริษทัอาจจะเจรจาหรือแนะน าเพ่ือสอบถามขอ้มูลลูกหน้ีเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยหาทางออกในการช าระหน้ี
ใหแ้ก่ลูกหน้ีตามเป้าหมายการด าเนินงานของบริษทั  

การก าหนดราคาประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพในแต่ละคร้ัง บริษทัจะท าการประมาณการการจดัเก็บหน้ีของ
บริษทั โดยพิจารณาถึงปัจจยัดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย ความสามารถในการจดัเก็บหน้ีแต่ละประเภทของบริษทั ประเภทหน้ี 
อายขุองหน้ีดอ้ยคุณภาพ  หลกัประกนั สถานะทางกฎหมาย รวมถึงมูลหน้ีคงคา้ง เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัมีการจดัเก็บขอ้มูลเชิง
สถิติในฐานขอ้มูลของบริษทัเพื่อท่ีจะสามารถก าหนดราคาประมูลซ้ือไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้งน้ี ในปัจจุบนับริษทัสามารถ
แบ่งกลุ่มลูกคา้หรือกลุ่มผูข้ายตามประเภทของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพไดด้งัน้ี 

- กลุ่มสถาบนัการเงินชั้นน า ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยป์ระเภทสินเช่ือส่วนบุคคลและนิติบุคคล ตวัอยา่งลูกคา้เช่น ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย และบริษทับริหารสินทรัพย ์สุขุมวิท จ ากดั ทั้งน้ี สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีมีหลกัประกนั และ สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีไม่มี
หลกัประกนั 

(1) สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีมีหลกัประกนั คือ หน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีลูกหน้ีก่อไวโ้ดยมีหลกัประกนัค ้าประกนัการช าระ
หน้ีอยู่ และมีสภาพบงัคบัไดต้ามกฎหมายโดยมีการระบุหลกัประกนัท่ีแน่นอนชดัเจน ยกตวัอย่างเช่น หน้ีท่ีมี
หลกัประกนัเป็นอสงัหาริมทรัพยไ์ม่วา่จะเป็นสินเช่ือธุรกิจ (Corporate Loan) สินเช่ือธุรกิจรายยอ่ย (SME Loan) 
รวมถึงสินเช่ือจ านอง (Mortgage Loan) เช่น บา้นและท่ีดิน และคอนโดมิเนียม เป็นตน้ โดยทัว่ไปราคาประมูล
ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีมีหลกัประกนัจะอยูท่ี่ประมาณตั้งแต่ร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าหลกัประกนั 
โดยราคาประมูลนั้นจะข้ึนอยูก่บัมูลหน้ี สถานะทางกฎหมาย และมูลค่าของหลกัประกนัในเบ้ืองตน้ซ่ึงประเมิน
โดยสถาบนัการเงินผูข้ายหน้ีดอ้ยคุณภาพนั้น ๆ (หลกัประกนัจะมีค่ามากหรือน้อยนั้นข้ึนอยูก่บัท าเลท่ีตั้งและ
คุณภาพของทรัพยสิ์น) ทั้งน้ี ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 2560 บริษทัสามารถประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
ประเภทหน้ีท่ีมีหลกัประกนัเพ่ิมเติมไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยบริษทัจะจดัท าการประเมินมูลค่าหลกัประกนัโดยผู ้
ประเมินภายนอกส าหรับหลกัประกนัท่ีมีมูลคา่ตั้งแต่ 10.00 ลา้นบาทข้ึนไป เพ่ือใชใ้นการจดัท าประมาณการยอด
จดัเก็บและการรับรู้รายได ้โดยบริษทัประมาณการวา่จะสามารถรับช าระเงิน หรือบงัคบัขายหลกัประกนัดงักล่าว
ไดภ้ายในระยะเวลาประมาณ 1 - 5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (สมมติฐานดงักล่าวเป็น
สมมติฐานภายใตส้ถานการณ์ท่ีบริษทัไม่สามารถเจรจาประนอมหน้ีกบัลูกหน้ีได ้ในกรณีท่ีบริษทัสามารถบรรลุ
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ขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัและลูกหน้ีไดอ้ยา่งลุล่วงจะส่งผลให้บริษทัสามารถขายหรือรับเงินไดเ้ร็วข้ึน) อยา่งไรก็
ตาม บริษทัจะจดัท าการประเมินมูลค่าหลกัประกนัโดยผูป้ระเมินภายนอกอีกคร้ังในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถรับ
ช าระเงิน หรือบงัคบัขายหลกัประกนัไดภ้ายในระยะเวลา 3 ปี ทั้งน้ี กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพประเภทหน้ีท่ีมี
หลกัประกนัจะมีมูลค่าการประมูลท่ีคอ่นขา้งสูงเน่ืองจากมีอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัท่ีสามารถด าเนินการ
บงัคบัขายผ่านกรมบังคบัคดีได้ ในขณะท่ีจ านวนลูกหน้ีจะมีจ านวนน้อยรายกว่ากองสินทรัพยด์้อยคุณภาพ
ประเภทหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัอยา่งมาก ซ่ึงส่งผลให้บริษทัใชพ้นกังานหรือบุคลากรในการบริหารและจดัการ
ซ่ึงรวมถึงการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีน้อยกว่ากองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหน้ีท่ีไม่มี
หลกัประกนัอยา่งมาก อยา่งไรก็ดี บริษทัอาจมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมายและการขาย (ซ่ึง
รวมถึงการบงัคบัขายหลกัประกนั) ท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัอาจเขา้ร่วมประมูลซ้ือทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวท่ี
ถูกขายผ่านกรมบังคบัคดีในกรณีท่ีไม่มีผูเ้สนอซ้ือหรือเสนอซ้ือไม่ได้ราคาตามท่ีบริษัทตอ้งการเขา้มาเป็น
สินทรัพยอ์สงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัโดยบริษทัอาจน าทรัพยด์งักล่าวมาปรับปรุงและ/หรือพฒันา
ต่อเพ่ือการลงทุนและ/หรือขายต่อไป โดยขอ้ดีของการท่ีบริษทัเขา้ประมูลซ้ือหลกัประกนัดงักล่าวไดแ้ก่ บริษทั
สามารถรักษาระดบัราคาหลกัประกนัดงักล่าวไม่ใหต้  ่าจนเกินไป นอกจากน้ี บริษทัไม่ตอ้งจ่ายเงินสดเต็มจ านวน
ให้กรมบงัคบัคดี โดยสามารถวางเงินหลกัประกนัเพียงบางส่วน (ร้อยละ 5.00) ของราคาขายหรือราคาประมูล 
โดยส่วนต่างท่ีเหลือนั้นสามารถน าไปหกักบัมูลหน้ีท่ีลูกหน้ีคา้งช าระได ้ซ่ึงเรียกวา่ การหักส่วนไดใ้ชแ้ทน ทั้งน้ี 
ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพประเภทหน้ีท่ีมีหลกัประกนัโดยสรุป สามารถ
แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

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

และมลูค่าของหลกัประกันในเบือ้งต้นซ่ึงประเมินโดยสถาบันการเงินผู้ขายหนีด้้อยคุณภาพน้ัน ๆ 
 2/ ในกรณีท่ีบริษัทสามารถเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและลูกหนีเ้พ่ือให้ลูกหนีช้ าระหนีก้ับบริษัท

ได้ในระหว่างขั้นตอนการการสวมสิทธ์ิ และ/หรือ บังคับคดี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ลูกหนีช้ าระหนีก้ับ

 

 

ตรวจสอบข้อมลู
หลกัประกนั                

(Due Diligence)1/ 
 
  

ประมูลซ้ือกองสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ  

  

ประเมินมลูคา่
หลกัประกนัโดย             
ผู้ประเมินภายนอก 

  

 
จดัท าประมาณการยอด
จดัเก็บและการรับรู้รายได้ 

 

  
รับโอนสทิธิจ านองใน
ลกูหนีจ้ากเจ้าหนีเ้ดมิ 

 

  

สวมสทิธิงานคดเีพื่อ
บงัคบัคดตีามขัน้ตอน 

ทางกฎหมาย2/ 

  

 
บงัคบัขายหลกัประกนั
ผา่นกรมบงัคบัคดี  

  

1) รับช าระเงินจากลูกหน้ีจากการบงัคบัขายทรัพยท่ี์กรมบงัคบัคดี 
หรือ 2) บริษทัเขา้ร่วมประมูลซ้ือทรัพยแ์ละขายทรัพยด์งักล่าวใน
ภายหลงั 
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บริษัทตามข้อตกลงและไม่มคีวามจ าเป็นต้องน าสินทรัพย์จ านองในมลูหนีด้ังกล่าวไปขายทอดตลาดแต่อย่าง
ใด ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทได้รับเงินสดในระยะเวลาท่ีรวดเร็วขึน้ 

 ทั้งน้ี ในระหวา่งปี 2560-2561 บริษทัสามารถประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพประเภทหน้ีมีหลกัประกนั
เพ่ิมเติมจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงรายละเอียดโดยสรุปสามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

ล าดบั รายละเอียด หมายเหตุ 

1.  1.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
1.2  หลกัประกันท่ีดินเปล่า จ านวน 3 แปลง 

ลงวนัท่ี 22 มิถนุายน 2560 

2.  2.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
2.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างท่ีติดจ านอง จ านวน 284 แปลง 
2.3 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างท่ีไม่ติดจ านอง จ านวน 6 แปลง  
2.4 หลกัประกันท่ีดิน สาธารณูปโภค ท่ีไม่ติดจ านอง จ านวน 4 แปลง 

ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 

3.  3.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
3.2 หลกัประกันท่ีดินเปล่า จ านวน 1 แปลง  
3.3 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างจ านวน 1 แปลง 

ลงวนัท่ี 27 ตลุาคม 2560 

4.  4.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
4.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างจ านวน 103 แปลง 
4.3 หลกัประกันท่ีดิน สาธารณูปโภค จ านวน 11 แปลง 

ลงวนัท่ี 9  พฤศจิกายน 2560 

5.  5.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
5.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 3 แปลง 

ลงวนัท่ี 16  พฤศจิกายน 2560 

6.  6.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
6.2 หลกัประกันท่ีดินเปล่า  จ านวน 1 แปลง 

ลงวนัท่ี 9  มนีาคม 2561 

7.  7.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง  
7.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 2 แปลง 

ลงวนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 

8.  8.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
8.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง 

ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 

9.  9.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
9.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1แปลง 

ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 

10.  10.1.สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
10.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างจ านวน 1 แปลง 

ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 

11.  11.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
11.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างจ านวน 1 แปลง 

ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 

12.  12.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
12.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง 

ลงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 

13.  13.1สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ลงวนัท่ี 7  กันยายน  2561 
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13.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง 
14.  14.1สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 

14.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมสิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง 
14.3 หลกัประกันท่ีดินเปล่า จ านวน 2 แปลง 

ลงวนัท่ี 13  กันยายน  2561 

15.  15.1สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
15.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง 

ลงวนัท่ี 13  กันยายน  2561 

16.  16.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
16.2 หลกัประกันท่ีดินเปล่าจ านวน 1 แปลง  

ลงวนัท่ี 5  ตลุาคม  2561 

17.  17.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
17.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง  

ลงวนัท่ี 5  ตลุาคม  2561 

18.  18.1สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
18.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง  

ลงวนัท่ี 5  ตลุาคม  2561 

19.  19.1สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
19.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง  

ลงวนัท่ี 16  ตลุาคม  2561 

20.  20.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
20.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง 

ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน  2561 

21.  21.1สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
21.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง  

ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน  2561 

22.  22.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
22.2 หลกัประกันท่ีดินเปล่า จ านวน 1 แปลง  

ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน  2561 

23.  23.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
23.2 หลกัประกันท่ีดินเปล่า จ านวน 1 แปลง  

ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน  2561 

24.  24.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
24.2 หลกัประกันท่ีดินเปล่า จ านวน 1 แปลง  

ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน  2561 

25.  25.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
25.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง 

ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน  2561 

26.  26.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
26.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง 

ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน  2561 

27.  27.1สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
27.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง 

ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน  2561 

28.  28.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
28.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง 

ลงวนัท่ี 27 ธันวาคม  2561 

29.  29.1 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
29.2 หลกัประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง จ านวน 1 แปลง 

ลงวนัท่ี 27 ธันวาคม  2561 

(2) สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีไม่มีหลกัประกนั คือ หน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีลูกหน้ีท าการกูย้ืมไวโ้ดยไม่มีหลกัประกนัแต่มี
สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งไวช้ดัเจน เช่น หน้ีบตัรเครดิต และสินเช่ือส่วนบุคคล หรือหน้ีสินท่ีสถาบันการเงินได้ยึด
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หลกัประกนัและน าหลกัประกนัออกขายแลว้แต่เงินท่ีไดจ้ากการขายไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ี เช่น หน้ีเหลือ
หลงัขายหลกัประกัน เช่น บ้าน หรือ รถยนต์ เป็นตน้ โดยทั่วไปราคาประมูลซ้ือสินทรัพยด์้อยคุณภาพไม่มี
หลกัประกนัจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10 ของยอดหน้ีทั้งหมด ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัมีการบริหาร
กองสินทรัพยป์ระเภทดงักล่าวเป็นส่วนใหญ่ โดยในเบ้ืองตน้บริษทัจะจดัท าประมาณการหรืองบประมาณการ
จดัเก็บสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพประเภทหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัภายในระยะเวลา 5 ปี (อาจมีการขยายระยะเวลาการ
จดัเก็บหน้ีต่อไปอีกหาก ณ ส้ินปีท่ี 5 กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวยงัมีศกัยภาพท่ีจะสามารถจดัเก็บหน้ี
ต่อไปได)้ ทั้งน้ี กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพประเภทหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัจะมีมูลค่าการประมูลต่อยอดหน้ีคงคา้ง
ท่ีค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากเป็นหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไม่มีหลกัประกนั อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ในการประกอบ
ธุรกิจเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีอันยาวนานท่ีมีมากกว่า 20 ปีส่งผลให้บริษัทมีบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ ความสามารถและความช านาญในการจดัเก็บหน้ีไม่มีหลกัประกนัไดต้ามท่ีประมาณการไวโ้ดย
ขอ้ดีของกองหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไม่มีหลกัประกนั ไดแ้ก่ การท่ีกระแสเงินสดจากการจดัเก็บจะสามารถรับรู้ไดเ้ร็ว
กวา่กองหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีมีหลกัประกนั 

- กลุ่มบริษัทท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน ได้แก่ สถาบันการเงินท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชย ์เช่น ผูใ้ห้บริการบัตรเครดิต ผู ้
ใหบ้ริการสินเช่ือบุคคล และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ยอดหน้ีคงคา้งของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพภายใตก้ารบริหารของบริษทัแบ่งตามประเภทสินเช่ือในปี 2559 ถึง
ปี 2561 แสดงดงัต่อไปน้ี 

ประเภทสินเช่ือ 
2559 2560 2561 

พนัล้านบาท สัดส่วน พนัล้านบาท สัดส่วน พนัล้านบาท สัดส่วน 
สินเช่ือบตัรเครดิต 11.15  41.78% 11.01 37.78% 14.01 36.52% 
K- Express cash 1.78  6.67% 1.71 5.86% 3.70 9.65% 
Current Account  2.46  9.22% 2.46 8.44% 2.46 6.41% 
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 1.15  4.33% 2.78 9.56% 4.32 11.26% 
Letter of Identification  0.05  0.20% 0.05 0.19% 0.05 0.13% 
Loan  3.49  13.10% 6.52 22.37% 6.45 16.81% 
Loan Better Life  0.09  0.35% 0.09 0.31% 2.50 6.52% 
O/D  0.12  0.44% 0.45 1.56% 0.51 1.33% 
Other Consumer Loan  0.01  0.03% 0.01 0.03% 0.01 0.03% 
Personal O/D  1.07  4.02% 1.07 3.67% 1.07 2.79% 
Promissory Note  0.36  1.35% 0.36 1.24% 0.36 0.94% 
Trade Finance  0.73  2.74% 0.73 2.51% 0.73 1.90% 
หน้ีเหลือหลงัขาย 4.22  15.77% 1.89 6.50% 2.19 5.71% 
รวม 26.68  100.00% 29.14 100.00% 38.36 100.00% 

ในขณะท่ียอดหน้ีคงคา้งของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพภายใตก้ารบริหารของบริษทัหากแบ่งตามประเภทสินเช่ือภาค
ผูบ้ริโภคของธนาคารพาณิชยต์ามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2559 ถึงปี 2561 จะเป็นดงัต่อไปน้ี 
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สินเช่ือภาคผู้บริโภคของ
ธนาคารพาณิชย์ 

2559 2560 2561 

พนัล้านบาท สัดส่วน พนัล้านบาท สัดส่วน พนัล้านบาท สัดส่วน 

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 1.15 4.31% 2.78 9.54% 4.32 11.26% 

สินเช่ือรถยนต ์ 4.22 15.82% 1.89 6.49% 2.19 5.71% 

สินเช่ือส่วนบุคคล 10.16 38.08% 13.46 46.19% 17.84 46.51% 

สินเช่ือบตัรเครดิต 11.15 41.79% 11.01 37.78% 14.01 36.52% 

รวม 26.68  100.00% 29.14 100.00% 38.36 100.00% 

บริษทัด าเนินธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพโดยมีการประมูลกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเขา้มาบริหาร
อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มาโดยเร่ิมจากการประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากบริษทัท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน 
อยา่งไรก็ดี ในวนัท่ี 21 มีนาคม ปี 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จ ากดั ไดรั้บ
อนุมติัจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จดทะเบียนเป็นบริษทับริหารสินทรัพย ์(ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความในพระราชก าหนดบริษทับริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 ท่ีแกไ้ขแลว้) ส่งผลให ้Chayo AMC สามารถเขา้ร่วมประมูลและ
ซ้ือหน้ีสถาบนัการเงินได ้ทั้งน้ี ในช่วงเร่ิมตน้ของการด าเนินธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ บริษทัเร่ิมบริหาร
หน้ีประเภทหน้ีเหลือหลงัขายท่ีประมูลซ้ือไดใ้นขณะนั้น อยา่งไรก็ดี ณ ปัจจุบนั บริษทัสามารถบริหารหน้ีประเภทอ่ืน ๆ ท่ี
ประมูลไดเ้พ่ิมเติม ยกตวัอยา่งเช่น หน้ีบตัรเครดิต หน้ีบตัรกดเงินสด สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Overdraft: 
O/D) ซ่ึงปัจจุบนั กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพภายใตก้ารบริหารของบริษทัประกอบดว้ยหน้ีประเภทหน้ีบตัรเครดิตและหน้ี
บตัรกดเงินสดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีมูลหน้ีก่อนหักหลกัประกนัจ านวน 38,349 ลา้นบาท 
และมีมูลหน้ีหลงัหกัหลกัประกนัจ านวน 37,453 ลา้นบาท ทั้งน้ี ภาพรวมของธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
ของบริษทัเป็นไปดงัต่อไปน้ี 

ปี ยอดจดัเกบ็
รายปี 

(ล้านบาท) 

จ านวน
สัญญา 
(ฉบบั) 

 กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) 

ต้นงวด รายการ
ปรับปรุง1/ 

เพิม่ขึน้
ระหว่างงวด 

ตดัจ าหน่าย
เงนิลงทุน 

โอนรายการ
เป็นทรัพย์สิน
รอการขาย 

ค่าเผ่ือการ
ด้อยค่า 

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 

หมายเหต:ุ 1/  รายการปรับปรุงเกิดจากการท่ีบริษัทได้เปลีย่นวิธีการบัญชีส าหรับการค านวณรายได้จากเงินให้สินเช่ือแก่
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากวิธีรายพอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีรายลกูหนี ้
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นอกจากน้ี หากพิจารณากองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพโดยแบ่งตามอายนุบัจากวนัท่ีไดก้องสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเขา้มา
บริหาร สามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

หนว่ย: ล้านบาท 
อายุนับจากวนัที่ได้มาซึ่งกอง

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
2560 2561 

ต้นทุนคงเหลือ 
ณ สิน้งวด1/  

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า 

ต้นทุนคงเหลือ 
ณ สิน้งวด1/ 

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า 

กองสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนีไ้ม่มหีลักประกัน 
0 – 1 ปี - - 50.66 - 
1 – 2 ปี - - - - 
2 – 3 ปี 76.86 0.15 - - 
3 – 4 ปี 23.56 - 60.75 3.97 
4 – 5 ปี - - 15.83 5.34 

มากกวา่ 5 ปี - - - - 
รวม 100.42 0.15 127.24 9.31 
กองสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนีม้หีลักประกนั 

0 – 1 ปี 181.50 - 322.31 - 
1 – 2 ปี - - 153.90 - 

รวม 181.50 - 476.21 - 
รวมทัง้หมด 281.92 0.15 603.45 9.31 

หมายเหต:ุ 1/ บริษัทไม่มีการปันส่วนต้นทุนส าหรับกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ีมีต้นทุนการได้มาต า่กว่า 100,000 บาท 
โดยบริษัทจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีนับตั้งแต่วนัท่ีประมลูซ้ือกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

 
สมมตฐิานในการปันส่วนต้นทุนและการจดัท าประมาณการยอดจดัเกบ็และการรับรู้รายได้  

(1) บริษทัปันส่วนตน้ทุนการไดม้าส าหรับกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีมีหลกัประกนัโดยปันส่วนตามราคาประเมินของ
หลกัประกนั หลงัจากนั้นบริษทัจะจดัท าประมาณการยอดจดัเก็บและการรับรู้รายได ้โดยประเมินตามคุณลกัษณะอ่ืน 
ๆ เพ่ิมเติม เช่น สถานะงานคดี และคุณภาพของหลกัประกนั (ท าเลท่ีตั้ง คุณลกัษณะของสินทรัพย ์ภาระผูกพนัทาง
กฎหมาย และการประเมินราคาจากผูป้ระเมินอิสระท่ีเป็นบุคคลภายนอกท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ รวมถึงประสบการณ์ของผูบ้ริหารเพื่อประกอบการพิจารณา  

(2) บริษทัปันส่วนตน้ทุนการไดม้าส าหรับกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีไม่มีหลกัประกนัเฉพาะกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
ท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัของบริษทัโดยแบ่งลูกหน้ีออกเป็นกลุ่มตามคุณลกัษณะของลูกหน้ีซ่ึงไดแ้ก่ ประเภทหน้ี (เช่น 
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (O/D) หน้ีบตัรเครดิต หน้ีบตัรกดเงินสด เป็นตน้) อายุหน้ีคงคา้ง และ
สถานะงานคดี ซ่ึงบริษทัจะปันส่วนตน้ทุนใหเ้ฉพาะลูกหน้ีกลุ่มท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไดเ้ท่านั้นโดยใชข้อ้มูลทางสถิติและ
ประสบการณ์ในอดีต หลงัจากนั้นบริษทัจะจดัท าประมาณการยอดจดัเก็บและการรับรู้รายไดโ้ดยพิจารณาจากอตัรา
การเจอและจ่าย (Meet and Pay) และอตัราการให้ส่วนลด (Hair Cut) โดยใชข้อ้มูลทางสถิติและประสบการณ์ในอดีต
ของผูบ้ริหารซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปตามกลุ่มของลูกหน้ีท่ีไดรั้บการปันส่วนตน้ทุนการไดม้าตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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(3) บริษทัพิจารณากองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีไม่มีหลกัประกนัอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก (2) เป็นรายพอร์ตฟอลิโอโดยไม่ได้
ปันส่วนตน้ทุนเป็นรายลูกหน้ีเน่ืองจากเป็นกองสินทรัพยท่ี์มีตน้ทุนการไดม้าไม่สูงและประกอบไปดว้ยหน้ีท่ีมีโอกาส
ในการจดัเก็บค่อนขา้งยาก ทั้งน้ี บริษทัมีการจดัท าประมาณการและการรับรู้รายไดส้ าหรับกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
ดงักล่าวเป็นรายพอร์ตฟอลิโอโดยใชข้อ้มูลทางสถิติและประสบการณ์ในอดีต 

การทบทวนสมมตฐิานและประมาณการยอดจดัเกบ็  

บริษทัจะประเมินผลการด าเนินงานของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพแต่ละกองในทุก ๆ เดือนและจะทบทวนสมมติฐาน
ท่ีใชใ้นการจดัท าประมาณการทางบญัชีทุก 6 เดือน ซ่ึงบริษทัอาจมีการปรับสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการในกรณียอด
จดัเก็บท่ีบริษทัได้ประมาณการไวมี้ความแตกต่างจากยอดจัดเก็บท่ีเกิดข้ึนจริงเกินกว่าร้อยละ 5.00 ตามนโยบายการ
ด าเนินงานของบริษทั 

การประมาณมูลค่ายุตธิรรมของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษทัจะประเมินมูลค่ายุติธรรมของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ณ วนัส้ินงวดบญัชีโดยใชอ้ตัราคิดลดซ่ึงไดแ้ก่อตัรา
ดอกเบ้ียผิดนดัช าระหน้ีสูงสุดของสถาบนัการเงินภายในประเทศเพ่ือการเปิดเผยขอ้มูลตามการจดัการความเส่ียงทางการเงิน
ของเคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 3 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั 

การประเมนิการด้อยค่าของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษทัจะประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ณ วนัส้ินงวดบญัชีเพ่ือใชส้ าหรับการ
พิจารณาการดอ้ยค่าโดยใชอ้ตัราคิดลดซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเร่ิมแรก (Original Effective Interest Rate: OEIR) โดย
บริษทัจะเร่ิมด าเนินการตามแนวทางดงักล่าวส าหรับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี 
บริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ
กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพนั้น ๆ 
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ขั้นตอนการด าเนนิงานของธุรกจิลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษทัจะติดต่อหรือไดรั้บหนงัสือเชิญจากสถาบนัการเงินและบริษทัท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน
ในการเขา้ร่วมประมูลหน้ีและท าการพิจารณาขอ้มูลหน้ีเบ้ืองตน้จากหนังสือเชิญก่อนการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมประมูล หากบริษทัตอ้งการจะเขา้ร่วมประมูลกองหน้ีดงักล่าว บริษทัอาจจะ
ตอ้งซ้ือซองประมูลพร้อมยืน่เอกสารใหผู้จ้  าหน่ายและช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรับเอกสารหรือ
ขอ้มูลเพ่ิมเติม และเตรียมพร้อมส าหรับการตรวจสอบขอ้มูลสินทรัพย ์หรือ Due Diligence 
โดยบริษทัจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ เพื่อตดัสินใจวา่จะประมูลหน้ีหรือไม่และ/หรือจะยื่น
ประมูลท่ีราคาใด (โดยก่อนประมูลอาจจะตอ้งมีการวางค ้าประกนัก่อนดว้ย) หากบริษทัเป็นผู ้
ชนะการประมูล บริษทัตอ้งท าการช าระเงินและรอรับรายละเอียดขอ้มูลลูกหน้ีแต่ละราย เพ่ือ
ส่งต่อใหก้บัฝ่ายบริหารหน้ีด าเนินการต่อไป 

Chayo AMC จะด าเนินการติดตามและทวงถามหน้ี รวมถึงวา่จา้งบริษทัภายนอก (Outsource 
Agent) และบริษทัในเครือซ่ึงไดแ้ก่ CHAYO และ/หรือ Chayo Property and Service  เพื่อ
ด าเนินการติดตามและทวงถามหน้ีอีกทางหน่ึงดว้ย โดยบริษทัมีระบบการพิจารณาคดัเลือก
และประเมินผลงานบริษทัตวัแทน หรือ Outsource Agent เพ่ือให้มัน่ใจวา่ การเจรจา ติดตาม
และทวงถามหน้ีจากลูกหน้ี อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 และ
ระเบียบปฏิบติัท่ีดีของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การวา่จา้ง Outsource Agent หลายแห่ง โดย
พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเช่ียวชาญในกระบวนการติดตามทวงถามหน้ีของแต่ละ
บริษทัใหเ้หมาะสมกบักลุ่มสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีบริษทัไดป้ระมูลซ้ือมา 

เม่ือพนกังานของบริษทัหรือตวัแทนสามารถเจรจาต่อรองกบัลูกหน้ีและไดข้อ้ยติุในการจ่าย
ช าระเรียบร้อยแลว้ บริษทัหรือตวัแทนจะตรวจสอบสถานการณ์ช าระเงิน จดัท ารายงานการ
ปฏิบติังาน และน าส่งบริษทัเพ่ือใหบ้ริษทัค านวณยอดค่าบริการท่ีจะตอ้งจ่ายให้พนกังานของ
บริษทั หรือ บริษทัตวัแทนท่ีด าเนินการทวงถามหน้ีสินส าเร็จ 

  

 

1. ประมูลซ้ือหนี้ 

2. ว่าจ้างบริษัทตัวแทน 

3. ช าระค่าบริการ 
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2.1.2 ธุรกจิให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้

บริษทัเป็นผูใ้หบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี โดยบริษทัจะรับติดตามทวงถามหน้ีซ่ึงเป็นหน้ีดอ้ยคุณภาพ
หรือหน้ีคงค้างท่ีผูว้่าจ้างต้องการให้ติดตามทวงถามให้ลูกหน้ีช าระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีผู ้ว่าจ้างได้ก าหนดไว ้ภายใต้
พระราชบญัญติัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ยกตวัอยา่งเช่น หน้ีบตัรเครดิต หน้ีเงินกูส่้วนบุคคล รวมถึงหน้ีค่าสาธารณูปโภค 
หน้ีค่าบริการ และหน้ีโทรศพัท ์เป็นตน้ โดยบริษทัจะใหบ้ริการแก่ผูว้า่จา้งท่ีอาจมีบุคลากรไม่เพียงพอในการติดตามทวงถาม
หน้ี โดยไดม้อบหมายให้บริษทัเป็นผูเ้จรจา ติดตาม และทวงถามเพ่ือให้มีการจ่ายช าระหน้ีในนามของผูว้า่จา้ง นอกจากน้ี 
บริษทัยงัเป็นผูใ้ห้บริการดา้นงานกฎหมายและงานคดีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การอายดัเงิน และการยึดทรัพยแ์ก่ผูว้่าจา้งในการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีกับลูกหน้ีท่ีไม่จ่ายช าระหน้ีอีกด้วย โดยผูว้่าจา้งจะได้รับประโยชน์จากการติดตามทวงถามหน้ีด้อย
คุณภาพท่ีผูว้า่จา้งไม่สามารถติดตามได ้ซ่ึงเป็นการลดภาระงานของบุคลากรและประหยดัเวลาในการติดตามหน้ีกบัลูกหน้ี
ของผูว้า่จา้งดว้ยตวัเอง โดยบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนในการให้บริการเป็น ค่าคอมมิชชัน่ (คิดเป็นร้อยละของยอดจดัเก็บ
จากลูกหน้ี) ตามท่ีไดต้กลงไวก้บัผูว้า่จา้งแต่ละราย ทั้งน้ี การติดตามทวงถามหน้ีของบริษทัยึดหลกัการปฏิบติัตามกฎหมาย
และพระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 อยา่งเคร่งครัด โดยบริษทัจะใหค้วามส าคญัและค านึงถึงช่ือเสียงของผูว้า่จา้ง
เป็นหลกัในการด าเนินงาน  

จากประสบการณ์การท างานกวา่ 20 ปี ในอุตสาหกรรมน้ี ส่งผลใหบ้ริษทัมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และความ
ช านาญในขั้นตอนและวธีิการเจรจาติดตามและทวงถามหน้ี พร้อมทั้งยงัมีความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตาม
ทวงถามหน้ีเป็นอยา่งดี (นอกจากน้ี บริษทัยงัเป็นผูถื้อใบอนุญาตท่ีปรึกษาไทยหมายเลข 2967 ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาดา้น
การบริหารจดัการหน้ีสิน ซ่ึงออกโดยส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงัอีกดว้ย)   

ทั้งน้ี รายไดจ้ากการใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีจะถูกค านวณจากยอดจดัเก็บท่ีบริษทัสามารถติดตาม
ทวงถามหน้ีจากผูว้า่จา้งโดยอตัราค่าคอมมิชชัน่นั้นข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงในสญัญาระหวา่งบริษทัเป็นรายสัญญาไป เช่น ลูกหน้ี
ท่ีสามารถเจรจาติดตามทวงถามได้ง่ายจะมีอตัราค่าคอมมิชชัน่ต่อยอดจัดเก็บท่ีค่อนขา้งต ่า เช่น หน้ีคงคา้งประเภทหน้ี
โทรศพัท ์เน่ืองจากมียอดมูลหน้ีคงคา้งค่อนขา้งต ่าและอายหุน้ีไม่นานมากนกั ในทางกลบักนัลูกหน้ีท่ีมีอตัราค่าคอมมิชชัน่
ต่อยอดจดัเก็บท่ีค่อนขา้งสูงไดแ้ก่หน้ีคงคา้งจากสถาบนัการเงิน เน่ืองจากมียอดหน้ีคงคา้งท่ีค่อนขา้งสูงและอายหุน้ียาวนาน
กวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีโทรศพัท ์โดยปัจจุบนับริษทัสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามประเภทของผูว้า่จา้งไดด้งัน้ี 

- กลุ่มสถาบนัการเงินชั้นน า ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยป์ระเภทสินเช่ือส่วนบุคคล ตวัอยา่งลูกคา้ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์
ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาต ธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารกสิกรไทย เป็นตน้ 

- กลุ่มบริษทัเอกชนชั้นน า ไดแ้ก่ บริษทัในกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการโทรศพัทห์รือผู ้
ใหบ้ริการสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ตวัอยา่งลูกคา้เช่น บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (“AIS”) 
และบริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“DTAC”) เป็นตน้ 
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ทั้งน้ี ลูกหน้ีท่ีบริษทัสามารถจดัเก็บได ้และจ านวนบญัชีลูกหน้ีแบ่งตามประเภทของผูว้า่จา้งในปี 2559 ถึงปี 2561 แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

ประเภทผู้ว่าจ้าง 

2559 2560 2561 

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 
คอมมชิช่ัน

เฉลีย่ 
สถาบนัการเงิน 

(ธนาคารพาณิชย)์ 

13.41 2.10 3.24 15.66% 172.81 8.62 60.76 4.99% 257.01 11.08 75.14 4.31% 

 บริษทัทัว่ไป 

(บริษทัในกลุ่ม
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร) 

1,030.42 29.56 1,143.50 2.87% 917.00 29.09 1,008.72 3.17% 903.68 30.36 1,074.95 3.36% 

รวม 1,043.83 31.66 1,146.74  1,089.81 37.71 1,069.48  1160.69 41.44 1,150.09  
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ขั้นตอนการด าเนนิงานของธุรกจิให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้

ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บการวา่จา้งในการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีจากลูกคา้เรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทัจะไดรั้บขอ้มูลรายละเอียดลูกหน้ีทั้งหมดท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการติดตามทวงถาม
จากผูว้่าจา้ง โดยบริษทัจะท าการตรวจสอบรายละเอียดของขอ้มูล และจะน าขอ้มูลดงักล่าว
เขา้ระบบบริหารและติดตามหน้ีของบริษทั 

บริษทัจะแบ่งกลุ่มรายช่ือลูกหน้ีใหแ้ก่พนกังานติดตามและทวงถามหน้ีทางโทรศพัทซ่ึ์งไดรั้บ
มอบหมายใหติ้ดตามหน้ีกลุ่มดงักล่าวของผูว้า่จา้งโดยการติดต่อลูกหน้ีไม่วา่ทั้งทางโทรศพัท ์
หรือทางไปรษณีย ์ ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บเพ่ือเจรจาใหลู้กหน้ีช าระหน้ี หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถ
ติดต่อลูกหน้ีไดจ้ากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูว้า่จา้ง พนกังานติดตามและทวงถามหน้ีจะหาขอ้มูล
ของลูกหน้ีเท่าท่ีสามารถหาไดเ้พ่ิมเติมตามกฎหมาย ยกตวัอยา่งเช่น เอกสารการสมคัร และ
การหาขอ้มูลทัว่ไปในอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม หากไม่สามารถหาหนทางในการ
ติดต่อลูกหน้ีได ้บริษทัอาจเสนอแนะธนาคารใหด้ าเนินการกบัลูกหน้ีรายดงักล่าว โดยลูกหน้ี
รายดงักล่าวจะถูกส่งไปยงังานคดีเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งน้ี ขอ้มูลการติดต่อกบั
ลูกหน้ีทั้งหมดจะถูกบนัทึกลงในฐานขอ้มูลของบริษทัเพ่ือใชใ้นการติดตามคร้ังต่อไป และ
บริษทัจะส่งขอ้มูลการติดต่อคืนใหแ้ก่ผูว้า่จา้งเม่ือก าหนดระยะเวลางานส้ินสุดลง นอกจากน้ี 
บริษทัจะท าการออกจดหมายทวงถามการช าระหน้ีทางไปรษณียใ์ห้แก่ลูกหน้ีแต่ละรายใน
กรณีท่ีสามารถติดต่อลูกหน้ีได้แต่ลูกหน้ีรายดังกล่าวไม่จ่ายช าระหน้ี และในกรณีท่ีไม่
สามารถติดต่อลูกหน้ีได ้

พนกังานติดตามและทวงถามหน้ีจะติดต่อและเจรจาต่อรองกบัลูกหน้ีตามท่ีไดรั้บขอ้มูลจากผู ้
วา่จา้งผ่านระบบโทรศพัท์ของบริษทัเท่านั้น ซ่ึงระบบจะท าการบนัทึกบทสนทนาทั้งหมด
ระหวา่งพนกังานติดตามและทวงถามหน้ีกบัลูกหน้ี โดยเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งผูว้า่จา้ง
และบริษทัในการเก็บข้อมูลเพ่ือผูว้่าจ้างสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน 
นอกจากน้ี ระบบดังกล่าวจะอนุญาตให้พนักงานติดตามและทวงถามหน้ีสามารถติดต่อ
ลูกหน้ีไดเ้ฉพาะในช่วงเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น (จนัทร์ – ศุกร์เวลา 08.00 – 20.00 น.
และวนัหยดุราชการเวลา 08.00 – 18.00 น.) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีพนกังานติดตามและทวงถามหน้ี
สามารถติดต่อลูกหน้ีได ้พนกังานจะแจง้ช่ือบริษทั และวตัถุประสงคข์องการติดต่อ รวมถึง
น าเสนอเง่ือนไขการช าระหน้ีให้แก่ลูกหน้ี ให้ค  าปรึกษาการช าระหน้ีและปลดภาระหน้ี โดย
ในกรณีท่ีลูกหน้ีตอ้งการผ่อนช าระหน้ี หรือ ต้องการส่วนลดในการช าระหน้ี บริษทัจะ
พิจารณาหรือขออนุมติัจากผูว้า่จา้งเป็นกรณีไป 

  

 

3.เจรจาต่อรอง 

1. ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า 

2. ติดต่อทวงถามหนี้ 

(1) 

ติดต่อได้ 

(2) 

ติดต่อไม่ได้ 

งานคด ี
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การช าระเงินแบ่งเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ กรณีท่ีลูกหน้ียินยอมช าระหน้ี และ กรณีท่ีลูกหน้ีไม่
ยนิยอมช าระหน้ี 

(1) กรณีท่ีลูกหน้ียนิยอมช าระหน้ี ขั้นตอนการด าเนินงานจะไปสู่ขั้นตอนท่ี 5 ต่อไป 

(2) กรณีท่ีลูกหน้ีไม่ยินยอมท่ีจะจ่ายช าระหน้ี หากผูว้่าจา้งได้รวมการรับจา้งงานคดีไวใ้น
สญัญาจา้งงานดว้ย บริษทัจะน าเร่ืองเขา้สู่งานคดีเป็นขั้นตอนต่อไป 

 

 

พนกังานติดตามและทวงถามหน้ีจะแจง้ให้ลูกหน้ีช าระหน้ีแก่ผูว้่าจา้ง โดยการช าระเงินเขา้
บญัชีธนาคารของผูว้า่จา้งโดยตรงเท่านั้น เน่ืองจากบริษทัไม่มีนโยบายให้พนกังานรับช าระ
หน้ีเป็นเงินสดเพ่ือป้องกนัการทุจริต รวมทั้งอาจเกิดการสูญหายของเงิน และเพื่อให้ทนัตาม
เวลาช าระหน้ีของผูว้า่จา้ง ทั้งน้ี เม่ือลูกหน้ีส่งเอกสารการช าระเงินให้แก่บริษทัหรือผูว้า่จา้ง
เรียบร้อยแลว้ บริษทัจะท าการบนัทึกขอ้มูลในระบบบริหารและติดตามหน้ีต่อไปเพื่อใชใ้น
การค านวณค่าบริการทวงถามหน้ีท่ีไดต้กลงไวก้บัผูว้า่จา้ง 

พนักงานติดตามและทวงถามหน้ีต้องท ารายงานขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือจัดเก็บเป็น
ฐานขอ้มูลของบริษทั เน่ืองจากบริษทัจะสรุปขอ้มูลการจัดเก็บหน้ีเพ่ือน าส่งผูว้่าจา้งเป็น
ประจ าทุกเดือน 

บริษทัจะน าขอ้มูลท่ีได้บันทึกไวใ้นฐานขอ้มูลของระบบบริหารหน้ีมาค านวณค่าบริการ
ติดตามและทวงถามหน้ีท่ีจะไดรั้บจากผูว้า่จา้ง ซ่ึงการค านวณค่าบริการจะแตกต่างกนัไปตาม
ประเภทของลูกหน้ี และระยะเวลาท่ีคงคา้งของหน้ี ทั้งน้ี บริษทัจะเรียกเก็บค่าบริการติดตาม
และทวงถามหน้ีตามรายงานการจดัเก็บหน้ีท่ีไดรั้บการยนืยนัจากทั้งสองฝ่ายแลว้ 

บริษทัจะสรุปขอ้มูลการจดัเก็บหน้ีเพ่ือน าส่งให้แก่ผูว้่าจา้งเป็นประจ าทุกวนัหรือทุกเดือน 
แลว้แต่ผูว้า่จา้งกบับริษทัจะท าสญัญาตกลงกนัไว ้โดยผูว้า่จา้งจะตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การช าระหน้ีของลูกหน้ี และแจ้งยืนยนัผลการจัดเก็บหน้ี เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการ
ใหบ้ริการติดตามและทวงถามหน้ี บริษทัจะท าการส่งคืนขอ้มูลทั้งหมดให้แก่ผูว้า่จา้ง และท า
การลบข้อมูลทั้ งหมดจากระบบบริหารและติดตามหน้ีของบริษัท ทั้ งน้ี ผู ้ว่าจ้างจะส่ง
เจา้หนา้ท่ีเขา้ตรวจสอบการท างานของผูรั้บจา้งเป็นประจ า  

  

 

4. ช าระเงิน 

(1) 

ผ่อนช าระ 

(2) 

ไม่ผ่อนช าระ 

5. ผ่อนช าระ / ปิดบัญชี 

งานคด ี

6. ท ารายงานปฏิบัติงาน 

7. แจ้งช าระค่าบริการ 

8. ส่งคืนข้อมูลให้ลูกค้า 



บริษทั ชโย บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจ าปี 2561  

หนา้ 28 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงานคด ี

กรณีท่ีลูกหน้ีไม่ยินยอมท่ีจะจ่ายช าระหน้ี และหากผูว้่าจา้งไดร้วมการรับจา้งงานคดีไวใ้น
สญัญาจา้งงาน บริษทัจะน าเร่ืองเขา้สู่งานคดี เม่ือไดรั้บค าอนุมติัจากผูว้า่จา้งให้มีการฟ้องคดี 
ผูว้่าจ้างจะตอ้งจัดสรรและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ส่งให้บริษทั และทนายความจะออก
หนังสือบอกกล่าวให้ช าระหน้ี ก าหนดวนัฟ้อง และจัดท าร่างฟ้องคดี โดยทนายความจะ
ค านวณยอดหน้ีท่ีฟ้องให้ตรงกบัวนัฟ้องและเร่ิมด าเนินการฟ้องศาล เม่ือไดรั้บค าพิพากษา
จากศาล จึงจะสามารถเร่ิมด าเนินการบงัคบัคดีได ้ทั้งน้ี อาจจะมีการส่งคดีไปพิจารณาในศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกาได ้

การด าเนินการบงัคบัคดีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี คือ การอายดัเงิน และการยดึทรัพย ์

(1) การอายดัเงิน ฝ่ายกฎหมายจะมอบหมายให้ทนายความเขา้ยื่นเอกสารประกอบการอายดั
เงินต่อกรมบงัคบัคดี และวางเงินค่าใชจ่้าย โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะแจง้อายดัไปยงั
บุคคลภายนอกให้น าส่งเงินอายดั เม่ือได้รับเงินจากบุคคลภายนอกแลว้ เจ้าพนักงาน
บงัคบัคดีจะท าการส่งไปใหก้องคลงัและแจง้ตอบรับเงิน จากนั้นบริษทัจึงยื่นแถลงขอรับ
เงินและเม่ือสามารถอายดัหน้ีจนครบ ทนายความจะด าเนินการถอนการบงัคบัคดี  

(2) การยึดทรัพย ์นอกเหนือจากการท่ีเจา้หน้ีจะตอ้งวางเงินค่าใชจ่้ายในการด าเนินการแลว้ 
ฝ่ายกฎหมายจะมอบหมายให้ทนายความไปขอตั้งส านวนคดีและนัดเจา้พนักงานเพื่อ
พิจารณาค าขอยึดทรัพย ์และเม่ือไดรั้บค าอนุญาต ก็จะสามารถเร่ิมด าเนินการตามหมาย
บงัคบัคดี โดยก่อนการยึดอสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งมีการแจง้ไปยงัลูกหน้ี นายทะเบียน 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย เม่ือด าเนินการยึดทรัพยเ์สร็จส้ินจะตอ้งมีรายงานศาลเพ่ือขอ
อนุญาตขายและน าส านวนเขา้สู่ขั้นตอนการขายทอดตลาด ทั้งน้ี หากสินทรัพยมี์มูลค่า
เกิน 1 ลา้นบาท จะตอ้งมีการจดัหาฝ่ายประเมินราคาทรัพยสิ์นเพื่อท าการประมาณราคาท่ี
แทจ้ริงก่อนการท าขาย อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ียงัคงมีหน้ีส่วนต่างจากการขายสินทรัพย ์
หรือ สืบไม่พบทรัพยท่ี์สามารถยึดได ้บริษทัจะตอ้งด าเนินการติดตามหน้ีและท าการสืบ
ทรัพยข์องลูกหน้ี และหากตรวจสอบพบวา่มีภาระหน้ีสินเกิน 1 ลา้นบาท (ส าหรับบุคคล
ธรรมดา) จะมีการพิจารณาขออนุมติัด าเนินคดีลม้ละลายเพ่ือสร้างสภาพการบงัคบักบั
ลูกหน้ีก่อนครบก าหนดระยะเวลาการบงัคบัคดี อย่างไรก็ตาม หากลูกหน้ียินยอมท่ีจะ
ช าระเงินแทนการยึดทรัพยจ์นครบหน้ี บริษทัจะด าเนินการถอนการยึดทรัพยใ์ห้แก่
ลูกหน้ี 

ทั้งน้ี เม่ือคดีความส้ินสุดลง บริษทัจะด าเนินการตามขั้นตอนการผอ่นช าระหน้ี (ขั้นตอนท่ี 5) 
ต่อไป ในกรณีท่ีลูกหน้ียงัคงไม่ช าระหน้ี บริษทัจะท าการส่งมอบลูกหน้ีคืนแก่ผูว้า่จา้ง และ
เขา้สู่ขั้นตอนการจดัท ารายงานการปฏิบติังาน (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 

บริษทัเป็นผูใ้หบ้ริการศูนยข์อ้มูลลูกคา้สมัพนัธ์จากผูว้า่จา้ง ตั้งแต่การน าเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละบริการของผูว้า่จา้ง
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการท าตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ในการน าเสนอสินค้าและบริการท่ีเหมาะสมกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองจากทกัษะในการเจรจาเพ่ือน าเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละบริการของผู ้
วา่จา้งอยา่งเป็นระบบ ส่งผลให้พนักงานของบริษทัมีความช านาญในการเจรจากบัลูกคา้และน าเสนอขอ้มูลท่ีตอ้งการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนตามผลส าเร็จของงานตามท่ีตกลงกบัผูว้า่จา้ง โดยบริษทัสามารถแบ่งการ
ใหบ้ริการออกเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย 

- การติดต่อลูกคา้ของผูว้า่จา้งเพ่ือให้ขอ้มูลสินคา้หรือบริการของผูว้า่จา้ง (Outbound) บริษทัจะรับหน้าท่ีในการติดต่อ
ลูกคา้ผ่านทางโทรศพัท์เพ่ือแจง้ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์สินคา้หรือบริการ รวมไปถึงการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีผูว้า่จา้ง
ตอ้งการใหแ้ก่ลูกคา้ของผูว้า่จา้งพิจารณาเลือกใชห้รือเลือกซ้ือ  

- การรับสายโทรศพัทลู์กคา้ของผูว้า่จา้งท่ีติดต่อเขา้มา (Inbound) บริษทัจะท าหนา้ท่ีรับสายโทรศพัท์ซ่ึงติดต่อโดยลูกคา้
ของผูว้า่จา้งเพ่ือสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของผูว้า่จา้งเพ่ือให้ลูกคา้ของผูว้า่จา้งเลือกใชห้รือ
เลือกซ้ือ 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการฝึกอบรมบุคลากรท่ีจะมาด ารงต าแหน่งพนักงานศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ รวมถึงการพฒันา
ทกัษะ และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของผูว้า่จา้งอยา่งต่อเน่ืองทั้งก่อนและหลงัรับงาน เพ่ือให้พนกังานมีความ
เขา้ใจในสินคา้และการบริการท่ีผูว้า่จา้งตอ้งการจะส่ือไปยงัลูกคา้ของผูว้า่จา้ง ซ่ึงช่วยป้องกนัการคลาดเคล่ือนของขอ้มูล
ระหวา่งพนกังานและลูกคา้ 
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ขั้นตอนการด าเนนิงานของธุรกจิศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 

เม่ือบริษทัได้รับค าเสนอการจัดจา้งจากลูกคา้ บริษทัจะท าการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ 
ประเภทของงานท่ีจะรับบริการจากลูกค้า  และขอบเขตของงาน  (รวมถึง Product 
Knowledge) ท่ีตอ้งรับผิดชอบรวมถึงการค านวณรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการท าโครงการ 

การใหบ้ริการศูนยข์อ้มูลลูกคา้ของกลุ่มบริษทั สามารถแบ่งการใหบ้ริการออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

(1) การใหบ้ริการรอรับสายลูกคา้ทางโทรศพัท ์(Inbound) 

งานบริการรอรับสายลูกคา้ทางโทรศพัท์จะเป็นงานท่ีกลุ่มบริษทัให้บริการตอบประเด็นขอ้
สงสัยท่ีลูกคา้โทรมาซักถามต่าง ๆ รวมไปถึงการให้บริการขายสินคา้ทางโทรศพัท์โดยใน
กรณีน้ี ลูกคา้จะเป็นผูท่ี้สนใจในสินคา้และเป็นผูติ้ดต่อเขา้มาเอง และผูว้า่จา้งจะเป็นผูจ้ดัท า
การตลาดหรือโฆษณา 

(2) การใหบ้ริการโทรหาลูกคา้ทางโทรศพัท ์(Outbound) 

งานใหบ้ริการการโทรหาลูกคา้เป็นบริการท่ีกลุ่มบริษทัรับจา้งเป็นผูด้  าเนินการในการโทรหา
ลูกคา้แทนบริษทัท่ีเป็นผูว้า่จา้ง โดยมีวตัถุประสงคใ์นการโทรศพัทเ์พ่ือขายสินคา้หรือบริการ
แทนผูว้่าจา้ง ในกรณีท่ีมีค  าสั่งซ้ือจากลูกคา้ บริษทัจะส่งค าสั่งซ้ือและยืนยนัการขายสินคา้
หรือบริการดงักล่าวตามท่ีไดต้กลงไวก้บัผูว้า่จา้ง และจดัท ารายงานการปฏิบติังานข้ึนเพ่ือเป็น
หลกัฐานในการด าเนินงาน 

หลงัจากท่ีให้บริการเสร็จเรียบร้อยแลว้ บริษทัจะค านวณค่าบริการและเรียกเก็บเงินกบัผู ้
ว่าจ้างในอตัราค่าตอบแทนท่ีไดต้กลงกนัไว ้ทั้ งน้ี ผูว้่าจ้างจะเรียกคืนขอ้มูลลูกคา้กลบัคืน
หลงัจากการใหบ้ริการทุกส้ินรอบการรายงาน 

  

 

1. ตรวจสอบข้อมูล 

2. ให้บริการ 

3. เรียกช าระค่าบริการ 
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2.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

ในปี 2559 ถึงปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ดงัต่อไปน้ี 

รายได้จากการด าเนินงาน 
2559 2560 2561 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 162.42 82.09% 162.01 78.43% 212.87 80.45% 
ธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี 31.66 16.74% 37.71 18.26% 41.44 15.66% 

ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 3.06 1.54% 6.26 3.03% 1.33 0.5% 
รวมรายได้จากการให้บริการและการลงทุน 197.14 99.63% 205.98 99.72% 255.65 96.61% 
รายไดอ่ื้น 0.72 0.37% 0.58 0.28% 2.23 0.84% 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอขาย - - - - 6.73 2.55% 
รวมรายได้ 197.86 100.00% 206.56 100.00% 264.61 100.00% 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษทัมีความเช่ียวชาญในการใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี โดยบริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากกลุ่ม
ลูกคา้ขนาดใหญ่หลายรายซ่ึงรวมถึงสถาบนัการเงินชั้นน าต่าง ๆ ในประเทศท่ีไดใ้หค้วามไวว้างใจมาใชบ้ริการกบับริษทั อนั
เป็นผลมาจากนโยบายการติดตามทวงถามหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานของบริษทั โดยกลยทุธ์การแข่งขนัของ
บริษทัสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะของธุรกิจ ดงัน้ี  

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับธุรกจิลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

1) การใชก้ารเจรจาเป็นหลกัในการติดตามทวงถามหน้ี 

บริษทัมีนโยบายในการเจรจาติดตามทวงถามหน้ีโดยการใชก้ารเจรจาเป็นหลกั ซ่ึงรวมถึงการให้ค  าแนะน าและหา
ทางออกใหก้บัลูกคา้ในการจ่ายช าระหน้ี แนะน าช่องทางการจ่ายช าระ รวมถึงอ านวยความสะดวกในการช าระหน้ีพร้อมกบั
การใหส่้วนลด (ถา้มี) 

2) การใหค้วามส าคญัในการหาทางออกร่วมกบัลูกหน้ี 

บริษทัมีนโยบายในการจดัเก็บหน้ีโดยให้ความส าคญักบัลูกหน้ี กล่าวคือ บริษทัจะหาทางออกร่วมกบัลูกหน้ีในการ
จ่ายช าระหน้ีโดยปรับใหเ้หมาะสมกบัรายได ้หรือ รายรับของลูกหน้ี ทั้งน้ี การหาทางออกใหก้บัลูกหน้ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานท่ีวา่
ลูกหน้ีมีความสามารถเพียงพอท่ีจะจ่ายช าระมูลหน้ีซ่ึงบริษทัอาจมีการพิจารณาใหส่้วนลดแก่ลูกหน้ี โดยส่วนลดดงักล่าวตอ้ง
อยูใ่นเกณฑท่ี์บริษทัยงัสามารถด าเนินธุรกิจใหค้รอบคลุมตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได ้

3) การใชก้ลยทุธ์ดา้นการตลาดในการติดตามทวงถามหน้ี 

ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ในแต่ละปี บริษทัจะมีการน าเสนอรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เช่น การให้ส่วนลด การแลก 
การแจก และการแถม ให้กบัลูกหน้ีของบริษทัในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือเป็นการส่งเสริม หรือ กระตุน้ให้ลูกหน้ีจ่ายช าระหน้ี 
ยกตวัอยา่งเช่น การให้ส่วนลดในการจ่ายช าระเงินในเทศกาลต่าง ๆ หรือ การแจกตัว๋ชมภาพยนตร์หากมีการจ่ายช าระหรือ
ปิดบญัชี 
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4) การใหบ้ริการหลงัการขายหรือหลงัการจ่ายช าระหน้ี 

บริษทัมีนโยบายในการช่วยเหลือลูกหน้ีหรือลูกคา้ในการประสานงานเพ่ือปลดสถานะของลูกหน้ีคา้งช าระจากบริษทั
ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั หรือ เครดิตบูโร (National Credit Bureau: NCB) หลงัจากลูกคา้ไดจ่้ายคืนหน้ีตามขอ้ตกลงแลว้
เพ่ือใหลู้กหน้ีสามารถกลบัไปด าเนินธุรกรรมทางการเงินไดต้ามปกติ โดยหลงัจากการปลดสถานะของลูกหน้ีคา้งช าระแลว้ 
ลูกหน้ีจะสามารถท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินไดต้ามปกติ เช่น การขอกูซ้ื้อบา้น หรือ การขออนุมติับตัรเครดิต 

5) การบริหารและจดัเก็บหน้ีดอ้ยคุณภาพตามพระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี 

บริษทับริหารและจดัเก็บหน้ีโดยยึดหลกัการท างานภายใตพ้ระราชบญัญติัการทวงถามหน้ีเป็นหลกัในการท างาน 
รวมถึงไดเ้อาแนวปฏิบติัในการติดตามทวงถามหน้ีท่ีออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์
ในการท างาน นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบายท่ีไม่ให้พนกังานหรือตวัแทนของบริษทัรับเงินสดจากลูกคา้ โดยจะให้ลูกหน้ี
หรือลูกคา้จ่ายเงินผา่นธนาคารเท่านั้น ดงันั้น ลูกหน้ี และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะสามารถติดต่อประสานงานกบับริษทัโดยไม่มี
ขอ้กงัวลเก่ียวกบัประเด็นการทุจริตเกิดข้ึนจากการจ่ายช าระหน้ี 

6) การจ่ายผลตอบแทนใหบ้ริษทัภายนอก (Outsource Agent: OA) จากยอดจดัเก็บ 

รายไดห้ลกัของธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ คือ รายไดจ้ากยอดจดัเก็บ ดงันั้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจและ
เป็นการกระตุน้ใหบ้ริษทัภายนอก (Outsource Agent: OA) จดัเก็บหน้ีไดต้ามเป้าหมายท่ีบริษทัก าหนด บริษทัจึงไดมี้การจ่าย
ผลตอบแทนในลกัษณะค่าคอมมิชชัน่ตามยอดเงินท่ีบริษทัภายนอก (Outsource Agent: OA) เก็บเงินได ้รวมไปถึงมีการ
ก าหนดอตัราค่าคอมมิชชัน่เป็นขั้นบนัได กล่าวคือ อตัราคอมมิชชัน่จะสูงข้ึนตามจ านวนเงินท่ีเก็บได ้

7) การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณธรรมเพ่ือมุ่งหาทางออกใหลู้กหน้ีเป็นส าคญั 

บริษทัมีนโยบายในการติดตามและทวงถามหน้ีโดยใชก้ารเจรจาเป็นหลกั และจะหาทางออกร่วมกบัลูกคา้ โดยจะ
พิจารณาถึงรายได ้ค่าใชจ่้าย ความสามารถในการจ่ายช าระ และการอยูไ่ดข้องลูกคา้เป็นหลกัในการเจรจา ยกตวัอยา่งเช่น ใน
กรณีท่ีลูกคา้ของบริษทัมีบา้นท่ีใชอ้ยูอ่าศยัเป็นประกนั และลูกคา้ก็ยงัพกัอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัดงักล่าวอยู ่บริษทัอาจพิจารณา
ลดค่าผอ่นช าระลงจากเดิมท่ีผอ่นกบัธนาคารอยู ่30,000 บาท บริษทัอาจลดการผอ่นช าระลงใหเ้หลือตามก าลงัของลูกคา้ เช่น 
15,000 บาท เพือ่ใหลู้กคา้สามารถอยูไ่ดแ้ละผอ่นช าระไดโ้ดยไม่เป็นภาระมากนกั โดยหากลูกคา้ไม่สามารถจ่ายช าระไดจ้ริง 
ๆ และลูกคา้ยนิยอมท่ีจะโอนทรัพยช์ าระหน้ี บริษทัอาจพิจารณาให้ส่วนลดหรืออาจจะไม่เรียกเก็บหน้ีท่ีมีส่วนต่างหลงัจาก
การโอนหรือขายหลกัประกนัแลว้ก็ได ้โดยบริษทัจะค านึงถึงหลกัคุณธรรมและช่วยเหลือใหลู้กคา้ไปเร่ิมชีวติใหม่ได ้

2.2.2 กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับธุรกจิให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้

1) การใชก้ารเจรจาเป็นหลกัในการติดตามทวงถามหน้ี 

บริษทัมีนโยบายในการเจรจา ติดตามและทวงถามหน้ีโดยใชก้ารเจรจาเป็นหลกั ซ่ึงรวมถึงการให้ค  าแนะน ากบัลูกหน้ี
ในการจ่ายช าระหน้ี และการแนะน าช่องทางการจ่ายช าระ รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการช าระหน้ีพร้อมกบัการให้
ส่วนลด (ถา้มี) ตามนโยบายท่ีผูว้า่จา้งไดก้ าหนดไว ้

2) การรักษาคุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการ 

บริษัทมีนโยบายในการเจรจา ติดตามและทวงถามหน้ีท่ีมีมาตรฐาน และมีระเบียบแบบแผนท่ียึดถือตาม
พระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 และแนวปฏิบติัในการติดตามทวงถามหน้ีท่ีออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยบริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากผูว้่าจ้าง และ/หรือ สถาบันการเงินชั้นน าด้วยดีตลอดมา ทั้ งน้ี บริษทัได้จัดให้มีการ
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ฝึกอบรมพนกังานทั้งดา้นเทคนิคและวธีิการในการติดตามและทวงถามหน้ีท่ีมีมาตรฐานตามพระราชบญัญติัการทางถามหน้ี 
พ.ศ. 2558 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีนโยบายใหพ้นกังานติดตามหน้ีโดยใชถ้อ้ยค าท่ีสุภาพในการติดต่อลูกหน้ี ไม่มีการ
ข่มขู่หรือติดตามในลกัษณะท่ีรบกวนลูกหน้ี พร้อมทั้งจดัให้มีการจดัเก็บขอ้มูลของการทวงถามหน้ีทุกคร้ังในระบบ โดย
พนกังานแต่ละคนจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของลูกหน้ีท่ีตนรับผิดชอบเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีผูว้า่จา้ง และ/หรือ สถาบนัการเงินจึง
ใหค้วามไวว้างใจแก่บริษทัและสามารถมัน่ใจถึงคุณภาพการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีของบริษทัวา่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพตามท่ีก าหนด และจะไม่ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์รของผูว้า่จา้ง 

3) การจ่ายผลตอบแทนใหพ้นกังานจากยอดการจดัเก็บ 

รายไดห้ลกัของธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี คือ รายไดส่้วนแบ่งจากยอดจดัเก็บ ดงันั้น เพ่ือเป็น
แรงจูงใจและเป็นการกระตุน้ให้พนักงานสามารถจัดเก็บหน้ีได้ตามเป้าหมายท่ีผูว้่าจ้างก าหนด บริษทัจึงได้มีการจ่าย
ผลตอบแทนในลกัษณะค่าคอมมิชชัน่ตามยอดเงินท่ีพนักงานเก็บเงินได ้รวมไปถึงมีการก าหนดอตัราค่าคอมมิชชัน่เป็น
ขั้นบนัได กล่าวคือ อตัราค่าคอมมิชชัน่จะสูงข้ึนตามจ านวนเงินท่ีเก็บได ้

4) การเป็นบริษทัติดตามทวงถามหน้ีท่ีดี 

การจดัเก็บหน้ีตามพระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี และน าเอาแนวปฏิบติัในการติดตามทวงถามหน้ีท่ีออกโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ประกอบกับนโยบายการจัดเก็บหน้ีของบริษทัท่ีมีการหาทางออกให้กับลูกคา้ ถือเป็น
นโยบายการตลาดท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลใหลู้กหน้ี หรือ ลูกคา้ยนิดีท่ีจะติดต่อช าระหน้ีมากข้ึนและจะส่งผลให้
ผูว้า่จา้งมีความมัน่ใจในบริษทัมากข้ึน 

2.2.3 กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับธุรกจิศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 

1) การอบรมพนกังานเพ่ือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นสินคา้หรือบริการท่ีบริษทัผูว้า่จา้งก าหนด 

ก่อนการรับงานของลูกคา้ บริษทัจะจดัให้มีการอบรมพนกังานในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ และ/หรือ บริการ
ของลูกคา้เพ่ือเตรียมตวัในการปฏิบติังานจริง เน่ืองจากธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชค้วามวอ่งไวในการ
บริการ หรือ แนะน าลูกคา้ ดงันั้น บริษทัจึงใหค้วามส าคญักบัการแนะน าลูกคา้ใหถู้กตอ้ง และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2) การประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ 

บริษทัไดส้ ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีไดรั้บจากการบริการศูนยข์อ้มูลลูกคา้ เพื่อน าขอ้มูลไปประมวลผลส าหรับ
การประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพ หรือ บริการท่ีดียิง่ข้ึนในอนาคต 

2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

● ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมีอุปสงคท่ี์ส าคญั คือ ความตอ้งการปริมาณหน้ีดอ้ยคุณภาพของสถาบนั
การเงิน บริษทัท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน และกลุ่มบริษทัทัว่ไป โดยเน้นไปท่ีหน้ีดอ้ยคุณภาพของธนาคารพาณิชยเ์ป็นหลกั
เน่ืองจากธนาคารพาณิชยต์อ้งควบคุมระดบัสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้ห้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงจะแตกต่างจากอุปสงคข์องธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีท่ีอุปสงคห์ลกัของธุรกิจมาจากการจา้งงาน
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ติดตามทวงถามหน้ีใหก้บับริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวา่จา้งงานจาก สถาบนัการเงินและ/
หรือธนาคารพาณิชย ์ในการติดตามทวงถามหน้ี 

ทั้งน้ี สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของผูข้ายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คือ หน้ีดอ้ยคุณภาพภาคผูบ้ริโภค และหน้ี
ดอ้ยคุณภาพภาคธุรกิจ โดยสินทรัพยด์้อยคุณภาพส่วนใหญ่ท่ีบริษทัให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี และ
ประมูลซ้ือหน้ีเพ่ือน ามาบริหารต่อ ไดแ้ก่ หน้ีดอ้ยคุณภาพภาคผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วย สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สินเช่ือบตัร
เครดิต สินเช่ือเช่าซ้ือ และสินเช่ือส่วนบุคคล 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของหนีด้้อยคุณภาพภาคธุรกิจ และหนีด้้อยคุณภาพภาคครัวเรือน 
ต่อธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ การขยายตวัของเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
ปริมาณมูลหน้ีท่ีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจจะแปรผนัตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีภาวะเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงขยายตวั หรือ 
ช่วงท่ีเศรษฐกิจเติบโต สดัส่วนหน้ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) ต่อปริมาณสินเช่ือในระบบจะมีจ านวนลดลง เน่ืองจากผูกู้ย้มืมีก าลงัท่ี
จะช าระเงินท่ีกูย้มืมามากข้ึน ในทางกลบักนั ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย สัดส่วนหน้ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) ต่อปริมาณสินเช่ือ
ในระบบเศรษฐกิจจะมีสดัส่วนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากมีโอกาสท่ีลูกหน้ีจะไม่สามารถช าระหน้ีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
ต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน ดงันั้น การน าหน้ีท่ีมีสถานะผิดนดัช าระหน้ีหรือ  NPL ออกมาประมูลโดยสถาบนัการเงินผูป้ล่อยสินเช่ือ
จะมีมากข้ึน   

ทั้งน้ี โปรดพิจารณาปริมาณสินเช่ือรวมทั้งระบบของธนาคารพาณิชย ์(Total Loan) ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได ้(Non-Performing Loan: NPL) และสดัส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต้่อสินเช่ือรวมทั้งระบบของธนาคารพาณิชย ์
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีใชใ้นการพิจารณาโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษทั 

 

ก กลุ่มสถาบันการเงิน 

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และ
เครดติฟองซิเอร์ 

 

 

กลุ่มบริษัทท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน 

บริษัทท่ีอยู่และไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 หนี้สินจากการกู้ยืม 

หนี้ด้อยคุณภาพภาคธุรกจิ หนี้ด้อยคุณภาพภาคผู้บริโภค 

 กลุ่มบริษัทท่ัวไป 

บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

 

 

หนี้สินจากค่าสินค้าและบริการ 

หนี้ด้อยคุณภาพภาคผู้บริโภค 

ธุรกจิลงทุนและ                         บริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ธุรกจิให้บริการเจรจา                 ติดตามทวง
ถามและเร่งรัดหนี้ 
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แหล่งท่ีมา  : ข้อมูล “เงินให้สินเช่ือแยกตามประเภทลูกหนีแ้ละประเภทสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ท้ังระบบ” และ 

“ข้อมูลหนีค้งค้าง สินเช่ือแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องและค่าปรับจ าแนกตามกลุ่มประเภทสถาบันการเงิน” จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี www.bot.or.th  

 จากขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศท่ีเปิดเผยตวัเลขเงินให้สินเช่ือแยกตามประเภทลูกหน้ีและประเภทสินเช่ือของ
ธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ พบวา่ ในประเทศไทยมียอดสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจรวมทั้งส้ิน 13.22 ลา้นลา้นบาท 13.63 ลา้น
ลา้นบาท 14.73 ลา้นลา้นบาท และ 15.11 ลา้นลา้นบาท ในปี 2558 2559 2560 และ 2561 ตามล าดบั ในขณะเดียวกนัปริมาณ
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นประเทศไทยมีจ านวน 0.34 ลา้นลา้นบาท 0.39 ลา้นลา้นบาท 0.43 ลา้นลา้นบาท และ 0.44 
ลา้นลา้นบาท  ในปี 2558 2559 2560 และ 2561 ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.56 ร้อยละ 2.84 ร้อยละ 2.91 และร้อย
ละ 2.91 ของยอดสินเช่ือทั้งหมดในระบบในปี 2558 2559 2560 และ 2561 ตามล าดบั ทั้งน้ี จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็น
วา่ สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นระบบมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อปริมาณงานของบริษทัท่ีมีโอกาสจะ
เพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย นอกจากน้ี ขอ้มูลดงักล่าวยงัยนืยนัถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้แปรผนัตรง
กบัปริมาณสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอีกดว้ย 

ทั้งน้ี หากพิจารณาหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนั พบว่า บริษทัให้บริการบริหารหน้ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปล่อยสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยเ์ป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น หน้ีท่ีเกิดข้ึนจากธนาคารพาณิชย ์หรือ สถาบัน
การเงินท่ีเป็นทั้งลูกคา้ในธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีบางส่วน และเป็นผูน้ ากองหน้ีมาประมูลขายให้
บริษทัในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพยอ่มเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ทั้งน้ี โปรดพิจารณาสินเช่ือธนาคารพาณิชยป์ระเภทสินเช่ือภาคผูบ้ริโภค และสินเช่ือภาคธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

สินเช่ือธนาคารพาณิชย์1/ 
2559 2560  2561 (คาดการณ์) อตัราการเตบิโต 

ล้านล้านบาท ล้านล้านบาท ล้านล้านบาท 2559 - 2560 2560 - 2561 

สินเช่ือภาคผูบ้ริโภค  3.89 4.13 4.31 5.96% 4.4% 

สินเช่ือภาคธุรกิจ 8.05 8.37 8.94 4.05% 6.8% 

รวม 11.94 12.50 13.25 4.68% 6% 

แหล่งท่ีมา:  แถลงข่าว เร่ือง ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2559 - 2561 ท่ี www.bot.or.th 
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ณ ส้ินปี 2561 ประเทศไทยมียอดสินเช่ือคงคา้งของธนาคารพาณิชยร์วมทั้งส้ินจ านวน 13.25 ลา้นลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากปี 2559 และ 2560 ท่ีมียอดคงคา้งสินเช่ือจ านวน 11.94 ลา้นลา้นบาท และ 12.50 ลา้นลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัรา
เติบโต ร้อยละ 4.68 ในปี 2560 และร้อยละ 6 ในปี 2561 โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสินเช่ือเพ่ือการอุปโภค
บริโภค หรือ สินเช่ือส่วนบุคคลซ่ึงมีอตัราการเติบโตร้อยละ 4.4 ในปี 2561 และร้อยละ 6.8 ในปี 2561 โดยในปี 2561 
สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคมีมูลค่าเท่ากบั 4.31 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.5 ของสินเช่ือทั้งระบบ (ไม่รวม
ธุรกิจการเงิน) โดยมีรายละเอียดประกอบดงัต่อไปน้ี 

สินเช่ือธนาคารพาณิชย์1/ 
2559 2560 2561(คาดการณ์) 

ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน 

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 1.97 50.61% 2.09 50.61% 2.15 49.85% 

อัตราการเติบโต - 6.48% - 6.09% - 2.87% 

สินเช่ือรถยนต ์ 0.88 22.70% 0.95 23.03% 1.02 23.75% 

อัตราการเติบโต - 1.14% - 7.95% - 7.37% 

สินเช่ือส่วนบุคคล 0.81 20.86% 0.86 20.91% 0.90 21.11% 

อัตราการเติบโต - 2.46% - 6.17% - 4.65% 

สินเช่ือบตัรเครดิต 0.23 5.83% 0.23 5.76% 0.24 5.29% 

อัตราการเติบโต - 9.52% - 0.00% - 4.34% 

รวม 3.89 100.00% 4.13 100.00% 4.31 100.00% 

แหล่งท่ีมา:  เอกสารประกอบการแถลงข่าว เร่ือง “ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2559 – 2561” ท่ี 
www.bot.or.th 

หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูสินเช่ือตามแถลงข่าวผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ถกูจัดประเภทอตุสาหกรรมตาม 
ISIC Rev. 4 ซ่ึงแตกต่างจากข้อมลูจากข้อมลูสถิติสถาบันการเงินจาก www.bot.or.th 

ทั้งน้ี หากพิจารณาเฉพาะสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคจะพบว่า สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคสามารถแบ่งตาม
วตัถุประสงค์การให้กูไ้ด ้4 ประเภท ไดแ้ก่ สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือรถยนต์ และสินเช่ือบตัรเครดิต 
โดยประมาณร้อยละ 50 ของสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นการใหสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ทั้งน้ี ในปี 2561 สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมี
จ านวน 2.15 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.85 ของสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคทั้งหมด ในขณะท่ีสินเช่ือบตัรเครดิตซ่ึง
เป็นกลุ่มสินเช่ือท่ีสร้างรายไดห้ลกัใหแ้ก่บริษทัมีจ านวน 0.24 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.29 ของสินเช่ือเพื่อการอุปโภค
บริโภคทั้งหมด ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 4.34 ทั้งน้ี แมว้า่สัดส่วนของสินเช่ือบตัรเครดิตจะเป็นสัดส่วนท่ีไม่มากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัเงินให้สินเช่ือรวม อย่างไรก็ตาม สินเช่ือประเภทบตัรเครดิตนั้นมีการเติบโตท่ีสม ่าเสมอ และต่อเน่ืองมาก
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ ดงันั้น บริษทัจึงมีโอกาสในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึนจากการท่ีหน้ีคงคา้ง
ของบตัรเครดิตในระบบมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตตามสินเช่ือบตัรเครดิต ทั้งน้ี โปรดพิจารณาสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้อง
สินเช่ือภาคผูบ้ริโภค และสินเช่ือภาคธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 
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รายการ1/ 
2559 2560 2561 

ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได้
ของสินเช่ือภาคผูบ้ริโภค 

0.11 2.71% 0.11 2.68% 0.12 2.66% 

สินเช่ือภาคผูบ้ริโภค 3.89 100.00% 4.13 100.00% 4.31 100.00% 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได้
ของสินเช่ือภาคธุรกิจ 

0.23 2.83% 0.24 2.91% 0.27 3.05% 

สินเช่ือภาคธุรกิจ 8.05 100.00% 8.37 100.00% 8.94 100.00% 

รวมสินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้
ของสินเช่ือภาคผู้บริโภคและ
สินเช่ือภาคธุรกจิ 

0.33 2.79% 0.35 2.83% 0.39 2.94% 

รวมสินเช่ือภาคผู้บริโภคและ
สินเช่ือภาคธุรกจิ 

11.94 100.00% 12.50 100.00% 13.25 100.00% 

แหล่งท่ีมา:  แถลงข่าว เร่ือง ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2559 - 2561 ท่ี www.bot.or.th 
หมายเหต:ุ 1/ ข้อมูลสินเช่ือตามแถลงข่าวผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ถูกจัดประเภทอุตสาหกรรมตาม 

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

 ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยไดร้ายงานยอดสินเช่ือคงคา้งของธนาคารพาณิชย ์ณ ส้ินปี 2561 พบวา่ ยอด
คงคา้งของสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท้ั้งระบบมีจ านวน 0.39 ลา้นลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2560 ท่ีมียอดคงคา้งจ านวน 0.35 
ลา้นลา้นบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 2.94 โดยในปี 2561 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดภ้าคผูบ้ริโภคมีจ านวน 0.12 ลา้นลา้น
บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30.77 ของสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท้ั้งหมด 

สินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ 
(Non-Performing Loan: 

NPL)1/ 

2559 2560 2561 

พนัล้านบาท สัดส่วนต่อ 
 NPL 

พนัล้านบาท สัดส่วนต่อ 
 NPL 

พนัล้านบาท สัดส่วนต่อ 
 NPL  

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 57.7 1.48% 67.4 1.63% 72.8 3.25% 

สินเช่ือรถยนต ์ 15.9 0.41% 15.2 0.37% 17.7 1.66% 

สินเช่ือส่วนบุคคล 23.3 0.60% 21.8 0.53% 23.8 2.51% 

สินเช่ือบตัรเครดิต 8.5 0.22% 6.2 0.15% 5.8 2.34% 

รวม 105.4 2.71% 110.6 2.68% 120.1 2.66% 

แหล่งท่ีมา:  เอกสารประกอบการแถลงข่าวเร่ือง “ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2559 – 2561” ท่ี 
www.bot.or.th 

หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูสินเช่ือตามแถลงข่าวผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ถกูจัดประเภทอตุสาหกรรมตาม 
ISIC Rev. 4 ซ่ึงแตกต่างจากข้อมลูจากข้อมลูสถิติสถาบันการเงินจาก www.bot.or.th 
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หากพิจารณาปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต้ามประเภทของสินเช่ือภาคผูบ้ริโภคทั้ง 4 ประเภท พบวา่ปริมาณ
สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือรถยนตมี์ปริมาณเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2560 เป็น
ตน้มา ในขณะท่ีปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากสินเช่ือบตัรเครดิตมีปริมาณท่ีลดลงในปี 2560 และ ปี 2561  

โดยหากพิจารณาเฉพาะสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้เป็นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัซ่ึง
ประกอบดว้ยสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากสินเช่ือส่วนบุคคลและบตัรเครดิต พบวา่ ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
จากสินเช่ือส่วนบุคคลมีปริมาณ 23.8 พนัลา้นบาท และ 5.8 พนัลา้นบาท ในปี 2561 ตามล าดบั  

ทั้งน้ี สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนมีผลมาจาก 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ (1) ความผนัผวนในตลาดการเงินโลก (2) 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ีชะลอตวั และ (3) กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเขม้งวดข้ึน ซ่ึงส่งผลให้
หน้ีดอ้ยคุณภาพเหล่าน้ีมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนขา้งสูง เช่น กลุ่ม
ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีมีปัญหาทางดา้นภาครัฐและภาคเอกชน ปัญหาทางการเมือง ปัญหาค่าเงินบาท 
หรือแมก้ระทัง่ภยัจากธรรมชาติ ท่ีน าไปสู่ผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบทางดา้นบวก
ให้กบับริษทั เน่ืองจากบริษทัเป็นอีกหน่ึงส่วนงานของระบบเศรษฐกิจท่ีจะท าให้มูลหน้ีดงักล่าวไม่สูญหายไปโดยเปล่า
ประโยชน์ โดยการรับงานเจรจา ติดตามและทวงถามหน้ีจากธนาคารพาณิชย ์และการเขา้ประมูลซ้ือกองหน้ีดอ้ยคุณภาพมา
บริหารต่อ พร้อมทั้งบริษทัยงัมีโอกาสในการสร้างรายไดใ้ห้กบัตวับริษทัเองอีกดว้ย ทั้งน้ี ยิ่งมีจ านวนหน้ีดอ้ยคุณภาพเพ่ิม
มากข้ึนเท่าใด ความตอ้งการจา้งงานของลูกคา้ของบริษทัก็จะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย 

● ธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี  

ในปี 2559 – 2561 กลุ่มผูว้า่จา้งท่ีเป็นผูก้  าหนดทิศทางเร่ืองผลการด าเนินงาน และส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี ประกอบดว้ย บริษทัในกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตามยอดรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายได้แบ่งตามประเภทผู้
ว่าจ้าง 

2559 2560 2561 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
สถาบนัการเงิน  
(ธนาคารพาณิชย)์ 

2.10 6.61% 8.62 6.61% 11.08 26.74% 

บริษทัทัว่ไป  
(บริษทัในกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร) 

29.56 93.39% 29.09 93.39% 30.36 73.26% 

รวม 31.66 100.00% 37.71 100.00% 41.44 100.00% 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ยอดรายไดจ้ากการจดัเก็บหลกัของธุรกิจมาจากการให้บริการติดตามทวงถามหน้ีจาก
บริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารซ่ึงมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของยอดรายไดจ้ากการจดัเก็บรวม
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 ทั้งน้ี ยอดรายไดจ้ากการจดัเก็บอีกส่วนของธุรกิจดงักล่าวจะมาจากการให้บริการติดตามทวงถาม
หน้ีแก่กลุ่มธนาคารพาณิชย ์อยา่งไรก็ตาม ยอดรายไดจ้ากการจดัเก็บของธนาคารพาณิชยใ์นอดีตคิดเป็นสัดส่วนท่ีค่อนขา้ง
นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดรายไดจ้ากการจดัเก็บของบริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทั้งน้ี ในปี 2561 
บริษทัมีรายไดจ้ากการจดัเก็บของธนาคารพาณิชยใ์นสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากไดรั้บมอบหมายงานติดตามทวงถามท่ีมาก
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ข้ึนรวมถึงมีการเพ่ิมจ านวนผูว้่าจา้งและผลิตภณัฑ์จากธนาคารพาณิชยท่ี์หลากหลายมากข้ึน ส่งผลให้บริษทัสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บเพ่ิมข้ึนได ้

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี 

ธุรกิจการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีเป็นภาคธุรกิจท่ีมีความผูกพนักับสภาวะเศรษฐกิจทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากในช่วงท่ีสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ลูกคา้ และ/หรือ ผูป้ระกอบการท่ีมีการกูย้ืมเงินอาจจะ
ประสบปัญหาในการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม และ/หรือ ปัญหาคา้งช าระค่าสินคา้และบริการ ส่งผลให้เกิดการคา้งจ่ายเงินกู ้
และ/หรือ ค่าสินคา้และบริการคา้งช าระไม่เพียงแต่กบัสถาบนัการเงิน แต่รวมถึงการผ่อนช าระเงิน และค่าบริการรายเดือน
กบัภาคธุรกิจท่ีมีสินคา้และบริการซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีประกอบดว้ยการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ หากระบบเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงถดถอย หรือ เศรษฐกิจซบเซาจะส่งผลใหเ้กิดการเลิกจา้งและเกิดภาการวา่งงาน
เพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงรายไดข้องประชาชนมีจ านวนลดลงจนส่งผลกระทบให้เกิดการผิดนดัช าระหน้ีท่ีเพ่ิมสูงข้ึนส าหรับลูกคา้
ของบริษทัในกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และกลุ่มธนาคารพาณิชยซ่ึ์งก่อให้เกิดหน้ีดอ้ยคุณภาพในระบบท่ี
สูงข้ึน และส่งผลใหมี้การจา้งงานในธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีมากข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
เศรษฐกิจมีการขยายตวัหรือเติบโตไดดี้ อตัราการผิดนดัช าระหน้ีจะต ่ากวา่หากเปรียบเทียบกบัสภาวะท่ีเป็นเศรษฐกิจถดถอย 
ซ่ึงจะท าใหห้น้ีดอ้ยคุณภาพในระบบมีจ านวนลดลง 

ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีของบริษทัจากการวา่จา้ง
ของธนาคารพาณิชยโ์ดยตรง คือ ปริมาณหน้ีด้อยคุณภาพภาคครัวเรือน โดยหากพิจารณายอดคงคา้งของสินเช่ือท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายได ้(Non-Performing Loan: NPL) ทั้งระบบตามประเภทธุรกิจ สามารถจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

หนว่ย:ล้านบาท 
ยอดคงค้างของสนิเชื่อที่ไม่

ก่อให้เกดิรายได้ 
2558 2559 2560  2561 

(คาดการณ์) 
การเกษตร การป่าไม้ และการประมง 3,643 4,500 4,555 4,956 
การเหมืองแร่และเหมืองหิน 704 604 10,856 2,710 
การผลติ 103,835 99,418 117,449 122,902 
การก่อสร้าง 10,398 12,265 13,308 13,990 
การขายสง่และขายปลีก การซ่อมยาน
ยนต์ 

71,849 97,617 106,143 112,310 

กิจกรรมทางการเงินและประกนัภยั 2,396 2,512 3,236 5,696 
กิจกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 24,128 26,933 26,565 24,328 
การสาธารณปูโภคและการขนสง่ 5,239 6,309 7,061 6,849 
การบริการ 20,474 30,211 29,465 29,417 
การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 94,861 105,287 110,375 120,213 
อื่นๆ 3 13 17 16 
รวม 337,530 385,669 429,031 443,387 
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แหล่งท่ีมา:  ข้อมูล “ยอดคงค้าง Gross NPLs ท้ังระบบจ าแนกตามประเภทธุรกิจ” จากธนาคารแห่งประเทศไทยประจ า
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ท่ี www.bot.or.th/ 

 จากขอ้มูลยอดคงคา้งของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดท้ั้ งระบบจ าแนกตามประเภทธุรกิจ พบว่า สินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดท้ั้ งระบบในประเทศไทยมีจ านวนทั้ งส้ิน 337,530 ลา้นบาท ในปี 2558  385,669 ลา้นบาท ในปี 2559 
429,031 ลา้นบาท ในปี 2560 และ 443,387 ลา้นบาทในปี 2561 

 ทั้งน้ี สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีของ
บริษทัเป็นสินเช่ือการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลจากธนาคารพาณิชย ์ 

 หากพิจารณายอดคงคา้งของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในระบบ พบว่า 
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลนั้นมีจ านวนเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี ตามแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของ
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดร้วมในระบบ โดยสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดจ้ากการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลนั้นมีจ านวน
เท่ากบั 94,861 ลา้นบาทในปี 2558 105,287 ลา้นบาทในปี 2559 110,375 ลา้นบาทในปี 2560 และ 120,213 ลา้นบาทในปี 
2561 คิดเป็นการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.99 ร้อยละ 4.83 และ ร้อยละ 8.91  ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดบั  

 ประกอบกบัรายไดห้ลกัของธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีนั้นมาจากการให้บริการแก่
บริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดงันั้น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงเป็นอีก
หน่ึงอุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโดยตรง 

 ส าหรับบริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเป็นลูกคา้หลกัของธุรกิจให้บริการเจรจาติดตาม
และทวงถามหน้ีนั้น ในปี 2561 ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายในประเทศไทยน่าจะยงัมีการขยายตวัต่อเน่ืองจากปี 2560 
โดยคาดวา่จะไดรั้บปัจจยัผลกัดนัหลกัจากตลาดการให้บริการส่ือสารขอ้มูลท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยมาจากแรงหนุนหลกั 
ไดแ้ก่ กระแสความนิยมในการเขา้ใชโ้มบายบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย 3G และ 4G  ในหมู่ผูบ้ริโภคชาวไทย 
รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเขม้ขน้ของกลุ่มผูป้ระกอบการโทรคมนาคมแบบไร้สายภายใตส้ภาวะการ
แข่งขนัท่ีรุนแรง เพ่ือจูงใจให้ผูบ้ริโภคหันมาใชบ้ริการขอ้มูลเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีส่วนช่วยผลกัดนัให้ธุรกิจ
ใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีของบริษทัมีโอกาสเพ่ิมสูงข้ึนส าหรับการไดรั้บการวา่จา้ง เน่ืองจากลูกหน้ีค่า
สินคา้และบริการของบริษทัในกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีจ านวนเพ่ิมสูงข้ึนตามจ านวนลูกคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 นอกจากน้ี อุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากการท่ีผูใ้ห้บริการไดท้ า
การขยายโครงข่ายและการบริการใหต้่าง ๆ เพ่ือครอบครองส่วนแบ่งตลาดท่ีมากข้ึนรวมถึงการออกรายการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) และแผนการตลาดในการอุดหนุนค่าเคร่ืองโทรศพัท ์หรือ การออกแพค็เกจ และบริการใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกคา้ 
ประกอบกบัราคาโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในปัจจุบนัอยู่ในระดบัราคาท่ีสามารถครอบครองเป็นเจา้ของไดโ้ดยคนทุกเพศทุกวยั 
รวมถึงการท่ีผูบ้ริโภคนิยมหาขอ้มูลข่าวสารผา่นโทรศพัท์มือถือมากข้ึน ซ่ึงกลุ่มบริษทัผูใ้ห้บริการเครือข่ายขอ้มูลก็สามารถ
ตระหนกัถึงประเด็นดงักล่าว และไดจ้ดัหานโยบายส่งเสริมการขายท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือท่ีจะขยาย
ฐานลูกคา้ของตนจากการแข่งขนัในตลาด 

● ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 

ปัจจุบันองค์กรเอกชนส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคญักับการให้บริการเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ใหก้บัลูกคา้ โดยหน่ึงในวธีิการท่ีเป็นท่ีนิยมส าหรับธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดยอ่ม หรือแมก้ระทัง่บริษทั
ขนาดใหญ่ท่ีตอ้งมีศูนยบ์ริการขอ้มูลรองรับความตอ้งการของลูกคา้จ านวนมาก คือ การใชบ้ริการบางส่วนจากผูใ้ห้บริการ
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ภายนอก (Outsourcing) ท่ีผูใ้ห้บริการมีความเช่ียวชาญรวมไปถึงมีตน้ทุนในการด าเนินการท่ีต ่ากว่า โดยเฉพาะระบบ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ซ่ึงนบัวา่เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ส่งผลให้หลายธุรกิจจะตอ้งมี
ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ประกอบกบัวิกฤตเศรษฐกิจท่ีมี
ส่วนผลกัดนัให้หลายธุรกิจหันมาใชบ้ริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้จากผูใ้ห้บริการขอ้มูลภายนอกมากข้ึนเพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจและตอบสนองลูกค้าอย่างดีท่ีสุดเพ่ือรักษาฐานลูกค้าของตนไว ้ทั้ งน้ี ธุรกิจท่ีให้ความส าคัญต่อระบบ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ในระดบัท่ีสูง ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน และธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีฐานลูกคา้กวา้ง รวมไปถึงผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการขอ้มูลสูง โดยจากขอ้มูล
งานวิจยัของบริษทั ฟรอสต ์แอนด์ ซลัลิแวน จ ากดั (Frost & Sullivan) ท่ีเป็นบริษทัวิจยัทางการตลาดระดบัโลก พบว่า 
ปัจจุบนั ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตเฉล่ีย
ร้อยละ 11 ต่อปี ทั้งน้ี ในประเทศไทยสามารถแบ่งรูปแบบการใหบ้ริการขอ้มูลลูกคา้ทั้งส้ิน 4 ประเภทหลกั ๆ ประกอบดว้ย 

(1) บริการให้บริการขอ้มูลและบริหารจดัการระบบอยา่งครบวงจร (Outsourced Contract Solutions Service) โดยกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการส่วนมากจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจคา้ปลีก ธนาคารพาณิชย์
และสถาบนัการเงิน สินคา้อุปโภคและบริโภค และสายการบิน 

(2) บริการจดัวางระบบและซอฟตแ์วร์ดา้นศูนยบ์ริการขอ้มูล (Total Turnkey Solutions Service) โดยการให้บริการเร่ิม
ตั้งแต่ติดตั้งระบบไอทีและซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการศูนยบ์ริการขอ้มูล โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกคา้จะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนรายใหญ่ท่ีตอ้งการเพียงการจา้งเหมาผูเ้ช่ียวชาญในการติดตั้งระบบ แต่ท าการ
บริหารจดัการเอง 

(3) บริการรับขายสินคา้และบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศพัท์ (Telemarketing Service) มีหลากหลายธุรกิจ ตั้งแต่
ขายบตัรเครดิต ขายประกนั ขายสมาชิก ขายของใช ้ขายเคร่ืองส าอาง ขายยา และอ่ืน ๆ ทั้งน้ี กระแสของตลาดน้ีจะ
มุ่งเนน้ในเร่ืองการสร้างก าไรจากการบริการ 

(4) การติดตั้งระบบและบริหารจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูลดว้ยตนเอง (In-house Contract Center) หมายถึง หน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนรายใหญ่ท่ีมีการจดัหาและท าการบริหารจดัการศูนยบ์ริการขอ้มูลดว้ยตนเอง 

ทั้งน้ี จะเห็นไดว้า่ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลท่ี Chayo Call Center ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ CHAYO ท่ีไดเ้ร่ิมด าเนินการในช่วงปี 
2559 นั้นมีโอกาสท่ีดีในการขยายธุรกิจไปสู่รูปแบบการให้บริการของศูนยบ์ริการขอ้มูลไดห้ลากหลายในอนาคตหาก
สามารถพฒันาการท างานใหเ้ป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม ทั้งน้ี บริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบ คือ เป็นผูใ้ห้บริการแก่บริษทัในกลุ่ม
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีช่ือเสียงในระดบัประเทศส่งผลให้โอกาสท่ีจะไดรั้บการยอมรับในอุตสาหกรรมมี
สูง นอกจากน้ี อุตสาหกรรมของการให้บริการศูนยข์อ้มูลลูกคา้นั้น เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ประกอบ
กบัการท่ีโลกเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์ส่งผลให้ขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากข้ึนในยคุปัจจุบนั ดงันั้น ทุกหน่วยงานท่ีท าการด าเนิน
ธุรกิจตอ้งค านึงถึงการให้บริการขอ้มูลท่ีรวดเร็วฉับไว โดยความตอ้งการของการใช้บริการศูนยข์อ้มูลนั้นมีโอกาสท่ีจะ
เพ่ิมข้ึนอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ซ่ึงจะส่งผลดีของธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ของบริษทัในอนาคต ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทั
สามารถขยายฐานลูกคา้ไปยงัลูกคา้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  เช่น กลุ่มธุรกิจคา้ส่ง หรือคา้ปลีก โดยในกรณีท่ีบริษทัสามารถ
พฒันาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ได ้อาจจะส่งผลในการต่อยอดให้บริษทัไดรั้บงานในส่วนของการติดตามทวงถามหน้ีเพ่ิมข้ึน
อีกดว้ย  
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2.3.2 สภาพการแข่งขัน 

● ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

 
แหล่งท่ีมา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/ สืบค้น ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2562 

ในปี 2561 บริษทัจ านวนมากไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยจ านวนบริษทับริหารสินทรัพยใ์นประเทศไทยในปี 
2561 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 13 บริษทั แสดงให้เห็นถึงสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้
ตน้ทุนการประมูลของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพต่าง ๆ อาจมีมูลค่าสูงข้ึนเน่ืองจากมีผูเ้ขา้ร่วมประมูลมากข้ึนในช่วงท่ีผา่นมา   

 

● ธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี 

ในปัจจุบนั มีบริษทัท่ีจดทะเบียนด าเนินการรับจา้งติดตามทวงถามหน้ีประมาณ 20 บริษทั อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก
บริษทัมีความพร้อมดา้นบุคลากร ระบบฐานขอ้มูลและการท างานท่ีมีมาตรฐาน รวมไปถึงมีประสบการณ์และผลงานในการ
ให้บริการติดตามและทวงถามหน้ีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนักวา่ 20 ปี ส่งผลให้บริษทัสามารถให้บริการเจรจาติดตามทวงถาม
และเร่งรัดหน้ีแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินไดใ้ห้การตอบรับท่ีดีแก่บริษทัเสมอมา นอกจากน้ี การท่ีกระทรวงการคลงั
ไดพิ้จารณาออกพระราชบญัญติัติดตามทวงถามหน้ีท่ีเป็นธรรม ซ่ึงไดบ้งัคบัให้ผูป้ระกอบธุรกิจติดตามหน้ีท างานอยา่งมี
มาตรฐานมากข้ึน เช่น การติดตั้งระบบอดัเสียงขณะสนทนากบัลูกหน้ี ซ่ึงบริษทัคาดว่าจะส่งผลให้บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจ
ประเภทน้ีตอ้งสร้างกระบวนการติดตามท่ีเป็นมาตรฐานมากข้ึน ดงันั้น คู่แข่งท่ีตอ้งการเขา้มาแข่งขนัท าธุรกิจประเภทน้ี
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนระดบัท่ีค่อนขา้งสูงในการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ีตามลกัษณะทัว่ไปของการประกอบธุรกิจผูว้า่จา้ง
มกัจะไม่จา้งบริษทัท่ีให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีไวเ้พียงบริษทัเดียว แต่จะจา้งบริษทัท่ีให้บริการติดตาม
ทวงถามหลายรายโดยจะมีการจดัเก็บและจดัท าอนัดบัยอดจดัเก็บของแต่ละบริษทัเป็นขอ้มูลภายในประกอบการพิจารณา
มอบหมายงานเพ่ิมใหบ้ริษทัท่ีมีประวติัการด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมาย หรือท าการเลิกจา้งบริษทัท่ีมียอดจดัเก็บไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายหรือได้อนัดบัท่ีไม่ดีในกรณีท่ีจ านวนงานท่ีมอบหมายลดน้อยลง อย่างไรก็ดี บริษทัมีความเช่ือมัน่ว่า จะ
สามารถครองความไดเ้ปรียบในการด าเนินธุรกิจประเภทน้ีต่อไปได ้เน่ืองจากบริษทัมีระบบการติดตามและทวงถามหน้ีท่ี
เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งเงินทุนเพ่ิมเติมท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บจากการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เพ่ือใชใ้นการ
พฒันาธุรกิจ  
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● ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 

ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้ามีการเปล่ียนแปลงตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภครวมไปถึงการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลย ีซ่ึงหลาย ๆ บริษทัมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจมากข้ึน รวมไปถึงการจดั
ฝึกอบรมพฒันาพนกังานใหส้ามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการด าเนินธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ตอ้งอาศยั
ความรู้ความช านาญ เงินลงทุน รวมทั้งประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรเป็นส าคญั  

(1) ปัจจุบันคู่แข่งของธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ของบริษทัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่บริษทัท่ีเป็นผู ้
ใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (Outsourcing) โดยบริษทัท่ีประกอบธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้โดยตรงจะมีการ
ใหบ้ริการท่ีหลากหลาย เช่น บริการติดต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพ่ือท าการแนะน าสินคา้ บริการขายสินคา้ทางโทรศพัท ์
บริการส ารวจขอ้มูลทางดา้นการตลาด รวมไปถึงบริการส ารวจความถึงพอใจของลูกคา้ ดงันั้น การท่ีบริษทัเหล่าน้ี
ประกอบธุรกิจศูนยบ์ริการลูกคา้จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการให้บริการศูนยข์อ้มูลลูกคา้ท่ีรุนแรง
มากข้ึนเช่นกนั 

(2) หน่วยงานศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ของบริษทัผูว้่าจา้งเอง โดยในปัจจุบนักลุ่มธุรกิจท่ีให้ความส าคญัต่อการบริหาร
ขอ้มูลลูกคา้สัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน และธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ีเร่ิมใหค้วามสนใจกบัการสร้างหน่วยงานภายในซ่ึงท าหนา้ท่ีบริหารขอ้มูลลูกคา้สัมพนัธ์ให้แก่
ลูกคา้ของบริษทัดว้ยตนเองมากข้ึน ดังนั้น อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีรุนแรงมากข้ึนเช่นกัน 
เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีมีหน่วยงานภายในเป็นของตนเองจึงไม่จ าเป็นตอ้งท าการจา้งบริษทัภายนอกเพ่ือให้บริการ
อีก 

อน่ึง จากปริมาณการแข่งขนัท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ จะตอ้งสร้างความ
ไวว้างใจใหผู้ว้า่จา้งมีความมัน่ใจวา่ผูว้า่จา้งจะไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ รวมถึงตอ้งสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร ทั้งน้ี ดว้ยความรู้ความเช่ียวชาญของบุคลากรของบริษทัในเครือ ประกอบกบัประสบการณ์ใน
การด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้บริษทัมีความน่าเช่ือถือในการให้บริการในธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้แก่ผูว้่าจา้งใน
อุตสาหกรรม 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 

ความเส่ียงท่ีระบุดา้นล่างเป็นความเส่ียงบางประการท่ีส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 
ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจตลอดจนมูลค่าหุน้สามญัของบริษทั นอกจากน้ี อาจยงัมีความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัยงั
ไม่อาจคาดการณ์ได้ ณ ปัจจุบัน หรือ เป็นความเส่ียงท่ีบริษทัพิจารณาในขณะน้ีแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

นอกจากน้ี ขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “เช่ือวา่” “คาดการณ์วา่” “คาดวา่” “วางแผนวา่” 
“ประสงคจ์ะ” “โดยประมาณ” หรือการประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต ประมาณการผลการด าเนินงาน การ
ประกอบธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ นโยบายรัฐบาลในประเทศต่าง 
ๆ และปัจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เป็นความเห็นของกลุ่มบริษทั ณ ปัจจุบนั และไม่เป็นการ
รับรองถึงการด าเนินงาน หรือเหตุการณ์ในอนาคต ไม่วา่ในลกัษณะใด โดยผลหรือเหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอยา่งมากจาก
ประมาณการหรือการคาดการณ์ดงักล่าว 

ส าหรับขอ้มูลท่ีอา้งอิงถึง หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาล หรือเศรษฐกิจในภาพรวมของตลาดในประเทศไทย และประเทศ
ต่าง ๆ ในตลาดโลกนั้น บริษทัไดม้าจากขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผย หรือคดัลอกมาจากเอกสารของทางราชการ หรือแหล่งขอ้มูล
อ่ืนท่ีเช่ือวา่เช่ือถือได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดมี้การตรวจสอบ หรือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวหรือวิธีการท่ี
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจ 5 ประเภท คือ ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจา
ติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ ธุรกิจปล่อยสินเช่ือทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั(ยงั
ไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ)  และธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ) ซ่ึงทั้ง 5 ธุรกิจมีความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั
ตามประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ธุรกจิลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

- ความเส่ียงจากการลงทุนซ้ือกองทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาบริหาร 

บริษทัประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจากสถาบนัการเงิน และสถาบนั
การเงินอ่ืนมาบริหารการจดัการโดยการรับโอนสิทธิการเรียกร้อง ติดตามและทวงถามหน้ี และฟ้องร้องบงัคบัคดี ดงันั้น 
บริษทัจึงมีความเส่ียงจากการประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพในราคาท่ีไม่เหมาะสมหรือสูงเกินไป และความเส่ียงจาก
การจดัเก็บหน้ีท่ีจดัอาจเก็บไดจ้ริงต ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว ้ส่งผลให้การลงทุนดงักล่าวไม่คุม้ค่าแก่การลงทุนหรือประสบผล
ขาดทุน 

อยา่งไรก็ตาม ก่อนการประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพแต่ละคร้ัง บริษทัไดมี้การวิเคราะห์รายละเอียดของกอง
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
แต่ละคร้ัง รวมถึงการวิเคราะห์หลกัประกนั (ในกรณีท่ีประมูลซ้ือหน้ีท่ีมีหลกัประกนั) อายุของลูกหน้ี ประเภทของหน้ี 
วงเงินหน้ีเฉล่ียแต่ละราย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ตน้ทุนในการ
จดัเก็บและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการติดตามผลการจดัเก็บหน้ีอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งวเิคราะห์ผลของการติดตามหน้ี
หรือซ้ือหน้ีในอนาคตดว้ย อีกทั้งบริษทัยงัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยสิ์นข้ึนเพ่ือพิจารณาการประมูลซ้ือหน้ีทุกคร้ัง 
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โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตดัสินใจและก าหนดราคาในการประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์้อย
คุณภาพอยา่งเหมาะสม 

- ความเส่ียงของการบริหารหน้ีไม่มีหลกัประกนัท่ีอาจจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนคืน 

การลงทุนในหน้ีไม่มีหลกัประกนัคือการซ้ือ และ/หรือ ประมูลซ้ือหน้ีท่ีไม่มีสินทรัพยใ์ด ๆ วางไวเ้ป็นประกนัการ
ช าระหน้ี โดยในกรณีท่ีลูกหน้ีลม้ละลาย บริษทัอาจตอ้งท าการแบ่งสินทรัพยก์บัเจา้หน้ีรายอ่ืนตามสิทธิและสดัส่วน และอาจ
ส่งผลให้บริษทัไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนคืนเน่ืองจากในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถติดตามทวงถามหน้ีจากลูกหน้ี
ดังกล่าวได้ไม่ว่าจะด้วยขั้นตอนการติดตามทวงถามหน้ี หรือขั้นตอนงานคดีความทางกฎหมาย บริษทัจะไม่สามารถ
ด าเนินการอา้งสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อหน้ีของลูกหน้ีท่ีมีสถานะลม้ละลายดงักล่าวได ้

อยา่งไรก็ตาม ก่อนการประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพแต่ละคร้ัง บริษทัไดมี้การวิเคราะห์รายละเอียดของกอง
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
แต่ละคร้ัง รวมถึงการวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ี ประเภทของหน้ี วงเงินหน้ีเฉล่ียแต่ละราย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่
จะไดรั้บจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ตน้ทุนในการจดัเก็บและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการติดตามผลการ
จัดเก็บหน้ีอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้ งวิเคราะห์ผลของการติดตามหน้ีหรือซ้ือหน้ีในอนาคตด้วย อีกทั้ งบริษทัยงัได้จัดตั้ ง
คณะกรรมการการบริหารสินทรัพยข้ึ์นเพ่ือพิจารณาการประมูลซ้ือหน้ีทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการดงักล่าวมีหนา้ท่ีวิเคราะห์
ขอ้มูลเพ่ือตดัสินใจและก าหนดราคาในการประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี กองสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพท่ีมีหน้ีไม่มีหลกัประกนั มกัจะมีราคาซ้ือ และ/หรือ ราคาประมูลซ้ือไม่สูงมากโดยมีสาเหตุมาจากเหตุผลท่ีได้
กล่าวไวข้า้งตน้ นอกจากน้ี ดว้ยประสบการณ์จากธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีท่ีบริษทัด าเนินการมา
มากกวา่ 20 ปี ส่งผลใหบ้ริษทัสามารถจดัเก็บหน้ีไดต้ามเป้าหมายหรืออยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัเป้าหมายโดยการก าหนดให้
มีการติดตามแผนการจดัเก็บและจดัท ารายงาน และระบุสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขในกรณีท่ีพนกังานไม่สามารถติดตาม
และทวงถามหน้ีไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด เพ่ือปรับปรุงและหาแนวทางในการแกไ้ขและพฒันาธุรกิจของบริษทัต่อไป 

- ความเส่ียงจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมหรือความเส่ียงจากการท่ีบริษทัไม่สามารถประมูลกองสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพใหม่ 

การประกอบธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั ผูป้ระกอบกิจการ
จ าเป็นตอ้งมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ความพร้อมทางดา้นเงินลงทุน และศกัยภาพในการใหบ้ริการเจรจาติดตามทวง
ถามและเร่งรัดหน้ี ซ่ึงปัจจุบนัผูป้ระกอบการท่ีเป็นบริษทัเอกชน (และไม่ใช่บริษทัในเครือของสถาบนัการเงินหรือท่ีไม่ถือ
หุน้หรือจดัตั้งโดยรัฐบาล) ในธุรกิจประเภทน้ีมีจ านวนไม่มาก โดยปัจจุบนัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นบริษทัในเครือของ
สถาบนัการเงินซ่ึงเป็นผูข้ายกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและมีนโยบายการซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากบริษทัในเครือ
เท่านั้น อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่จะมีผูป้ระกอบการนอ้ยราย บริษทัก็ยงัอาจมีความเส่ียงจากกการแข่งขนัในอุตสาหกรรมจาก
การประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์้อยคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในแง่ของราคาและเงินทุน และการประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพของบริษทัท่ีจดัตั้งโดยรัฐบาลท่ีมีแหล่งเงินทุนค่อนขา้งสูง ซ่ึงอาจส่งผลให้บริษทัไม่มีกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมา
บริหารเพ่ิมเติมและส่งผลต่อรายไดข้องบริษทั นอกจากน้ี หากในอนาคตมีผูป้ระกอบการท่ีเป็นบริษทัเอกชนเร่ิมเขา้มา
ประกอบธุรกิจประเภทน้ีมากข้ึนอาจส่งผลให้บริษทัมีความเส่ียงในแง่ของการใชเ้งินทุนท่ีสูงข้ึนเพ่ือการประมูลซ้ือกอง
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งจากสถาบนัการเงินและบริษทัท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน อย่างไรก็ดี เน่ืองจากปริมาณสินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดห้รือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีอยูใ่นตลาดมีจ านวนมาก ส่งผลให้สถาบนัการเงินหรือบริษทัในเครือไม่
สามารถเป็นผูติ้ดตามทวงถามหน้ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง ประกอบกบัการติดตามและทวงถามหน้ีอาจมีตน้ทุนท่ีใชใ้นการติดตามท่ีสูง
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และไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือติดตามเอง อีกทั้งผูป้ระกอบการท่ีเป็นบริษทัเอกชนเช่นเดียวกบับริษทัท่ีมีอยูน่อ้ยรายและมี
เงินทุนจ ากดั ดงันั้น บริษทัจึงเช่ือวา่บริษทัมีความเส่ียงในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัต ่า 

- ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีจากกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

ความเส่ียงในการช าระหน้ีของลูกหน้ี เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายไดข้องธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ ในกรณีท่ีลูกหน้ีไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น ความผนัผวนของเศรษฐกิจ หรือภยัธรรมชาติ จะส่งผลให้
ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีลดลง และท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงในการจดัเก็บหน้ีไดน้อ้ยลง อยา่งไรก็ตาม หาก
เศรษฐกิจดี ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีก็มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนดว้ย 

ดงันั้น บริษทัจึงมีการประเมินผลการติดตามหน้ีอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือวเิคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 
เพ่ือก าหนดนโยบายส าหรับการกระตุน้การช าระหน้ีของลูกหน้ี อาทิเช่น นโยบายส่วนลดในการช าระหน้ีตามเทศกาลหรือ
วนัส าคญัต่าง ๆ และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

- ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จ ากดั ซ่ึงได้แก่คุณสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจเป็นอยา่งดี ส่งผลให้บริษทัตอ้ง
อาศยัความรู้ท่ีเกิดจากทกัษะและประสบการณ์อนัยาวนานของบุคคลทั้งสองท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญใน
การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ดังนั้ น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรในส่วนงานดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการด าเนินงานของบริษทัอนัจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายได ้

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารดงักล่าว และบุคลากรอ่ืนท่ีมีความช านาญเฉพาะ
ดา้นของบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงไดมี้แผนหรือก าหนดให้ผูบ้ริษทัระดบัสูงสามารถท างานแทนกนัไดโ้ดยเป็นไปตามการ
ควบคุมของระบบควบคุมภายใน เช่น ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง การเก็บรักษาความลบัของขอ้มูล 
ขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน และอ านาจอนุมติัตามโครงสร้างองคก์ร นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงในธุรกิจ
ดงักล่าวยงัมีการสลบัหนา้ท่ีการท างานเป็นคร้ังคราวเพ่ือลดความเส่ียงและแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างาน และบริษทั
ยงัให้ความส าคญัเก่ียวกบัการสร้างและการรักษาบุคลากรของบริษทัเพ่ือป้องกนั และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว 
โดยบริษทัไดก้ าหนดแนวทางเพ่ือพฒันาคุณภาพพนกังานบริษทัดว้ยการส่งเขา้อบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถใหแ้ก่พนกังานและลดการพ่ึงพิงพนกังานบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะควบคู่ไปกบัส่งเสริมใหพ้นกังานรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงของบริษทัดว้ยการดูแลและจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมใหแ้ก่พนกังานแต่ละระดบัเพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจใน
การท างาน นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัท าแผนและกระบวนการสรรหา ผูสื้บทอดต าแหน่งท่ีส าคญั (Succession Plan) เพื่อ
ก าหนดแนวทางการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Successor) โดยก าหนดต าแหน่งท่ีส าคญัภายในบริษทัท่ีจะท าให้บริษทั
สามารถด าเนินงานและขยายธุรกิจไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืน พร้อมทั้งก าหนดคุณลกัษณะและความสามารถท่ีจ าเป็นของต าแหน่ง
ส าคญั โดยใชก้ลยทุธ์การสรรหาจากพนกังานภายในของบริษทัก่อนเพ่ือสร้างความจงรักภกัดีและขวญัก าลงัใจแก่พนกังาน 
ซ่ึงฝ่ายบุคคลจะก าหนดแนวทางปฏิบติัในการสร้างผูสื้บทอดต าแหน่ง (Successor) ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีบริษทัก าหนด
ไวแ้ละจะมีการประเมินผลในแต่ละต าแหน่งทุกปี  นอกจากน้ี บริษทัยงัเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในบริษทัอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี  อาทิ การจดักิจกรรมสัมพนัธ์ร่วมกนั การจดัสัมมนาภายในบริษทั ซ่ึงจากแนวทางท่ีบริษทัด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองดงักล่าว ส่งผลใหท่ี้ผา่นมาบริษทัไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
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- ความเส่ียงจากการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องด าเนินคดีอนัเกิดจากการทวงถามหน้ีท่ีไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัการ
ทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีจะถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องด าเนินคดีโดยลูกหน้ี ในกรณีท่ีพนักงานของกลุ่มบริษทัมี
พฤติกรรมท่ีท าผิดพระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบัการทวงถามหน้ี 
เช่น แจง้ความเป็นหน้ีต่อบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ลูกหน้ี การส่งเอกสารหรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีขอ้ความ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ หรือช่ือ
บริษทัท่ีท าให้เขา้ใจไดว้่าเป็นการทวงถามหน้ีของลูกหน้ี การเจรจากบัลูกหน้ีโดยท าให้ลูกหน้ีเขา้ใจผิดวา่เป็นการดูหม่ิน 
ข่มขู่ หรือใชถ้อ้ยค ารุนแรง และการทวงถามหน้ีนอกเวลาท่ีกฎหมายก าหนด คือ นอกเหนือช่วงเวลา วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. และวนัหยดุราชการตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การบริหารความเส่ียงโดยมีการจดัอบรมและทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติั
การทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 ก่อนปฏิบติังานและจะจดัให้มีการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ และไดมี้การก าหนดบทลงโทษแก่
พนกังานเพ่ือป้องกนัการฝ่าฝืนและกระท าความผิดดงักล่าวอยา่งชดัเจน รวมไปถึงมีระบบการตรวจสอบการปฏิบติังานของ
พนกังานติดตามทวงถามหน้ีและส ารวจความพึงพอใจของผูถู้กติดตามและทวงถามหน้ี นอกจากน้ี ยงัมีระบบป้องกนัการ
ติดตามหน้ีนอกเวลา อาทิ เช่น ระบบโทรศพัทข์องพนกังานติดตามและทวงถามหน้ีจะไม่สามารถใชง้านนอกเวลาท าการได ้
เป็นตน้ 

- ความเส่ียงในการจดัหาแหล่งเงินลงทุนท่ีใชใ้นการประมูลหรือซ้ือหน้ี   

ถึงแมว้า่การประมูลซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจะเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่การลงทุนหรือซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
จะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมากเพ่ือประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ซ่ึงบริษทัจะตอ้งมีความพร้อมในดา้นของแหล่ง
เงินทุนเน่ืองจากหากบริษทัชนะการประมูลบริษทัจะตอ้งจ่ายเงินเต็มจ านวนให้กบัผูข้ายในวนัท่ีรับโอนกองสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพทนัทีซ่ึงส่วนใหญ่จะตอ้งมีการช าระเงินภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีชนะการประมูล ดงันั้น ก่อนการประมูล บริษทั
จะตอ้งแน่ใจวา่ หากบริษทัชนะการประมูลบริษทัตอ้งมีแหล่งเงินทุนเพียงพอส าหรับการจ่ายช าระ  

ปัจจุบนั (ณ 31/12/2561) บริษทัมีวงเงินเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินจ านวน 60 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการประมูลหรือซ้ือ

ทรัพยสิ์น โดยบริษทัไดเ้บิกเงินกูส้ถาบนัการเงินมาแลว้จ านวน 60 ลา้นบาท (บริษทัอยูใ่นระหวา่งการขอวงเงินกูเ้พ่ิมเติมอีก 

100-200 ลา้นบาท) ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการกูเ้งินเพ่ือด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไวท่ี้ไม่เกิน 2 เท่า หรือ

วงเงินกูร้วมประมาณไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท    
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- ความเส่ียงจากการไม่มีกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพออกสู่ตลาด 

บริษทัมีความเส่ียงหากสถาบนัการเงินหรือสถาบนัการเงินอ่ืนไม่มีการประมูลขายกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพออกสู่
ตลาด เน่ืองจากสถาบันการเงินไม่มีสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือกองสินทรัพยด์้อยคุณภาพหรือมีน้อยจนสามารถ
บริหารจดัการเองได ้หรือสถาบนัการเงินมีการตั้งบริษทัในเครือมาบริหารจดัการเอง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจมีผลโดยตรง
ต่อการเกิดสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ดงันั้น หากเศรษฐกิจไม่ดีสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพก็จะเกิดข้ึนตามมาหรือเพ่ิมข้ึนโดยปริยาย 
อย่างไรก็ตาม บริษทัเช่ือว่าหากปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพยงัมีอยู่จ  านวนมาก 
สถาบนัการเงินหรือบริษทัในเครือของสถาบนัการเงินจะไม่สามารถติดตามและทวงถามหน้ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง ประกอบกบัการ
ติดตามหน้ีอาจตอ้งใช้บุคลากร จ านวนมาก และอาจมีตน้ทุนท่ีใชใ้นการติดตามท่ีสูง ซ่ึงอาจไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือ
ติดตามเอง ดงันั้น บริษทัจึงเช่ือวา่ความเส่ียงจากการไม่มีสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพออกสู่ตลาดนั้นอยูใ่นระดบัต ่า 

- ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงและเพ่ิมข้ึนของกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้
และท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนใหม่ 

ดว้ยธุรกิจของบริษทัตอ้งด าเนินการภายใตข้อ้กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคโดยตรง ทั้งน้ี 
ผลกระทบต่อธุรกิจจากการเปล่ียนแปลงในดา้นการปรับตวั การเรียนรู้ และการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกฎเกณฑ์
ใหม่อาจส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของบริษทัไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้ 

- ความเส่ียงจากภยัพิบติัต่าง ๆ และนโยบายหรือประเด็นปัญหาทางการเมืองท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ และผลประกอบการของบริษทั 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัภยัพิบติัต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีการจดัท า
แผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Planning: BCP) เพ่ือรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและเพ่ือใหธุ้รกิจสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีระบบและไม่หยดุชะงกั 

- ความเส่ียงจากตน้ทุนการประมูลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากจ านวนคู่แข่งท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอุตสาหกรรม 

ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสามารถบริหารจดัการการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ธุรกิจลงทุนและ
บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเป็นธุรกิจท่ีมีก าไรขั้นตน้และก าไรจากการด าเนินงานอยู่ในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง ทั้งน้ี ปัจจยั
ดงักล่าวส่งผลให้คู่คา้ท่ีมีความสนใจและไดศึ้กษาขอ้มูลเชิงลึกของธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมีความ
ประสงค์ท่ีจะเขา้มาประกอบธุรกิจแข่งขนักบับริษทั นอกจากน้ี ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสถาบนัการเงินใน
ระบบเศรษฐกิจยงัมีจ านวนอยู่ในระดับท่ีค่อนขา้งสูงในขณะท่ีผูป้ระกอบการท่ีมีความช านาญและมีศักยภาพในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองยงัมีจ านวนนอ้ยราย ดงันั้น บริษทัมีโอกาสท่ีจะตอ้งประมูลหน้ีดอ้ยคุณภาพแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีจ านวน
เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหต้น้ทุนการประมูลหน้ีดอ้ยคุณภาพทั้งประเภทท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิม
สูงข้ึนในอนาคต โดยในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถบริหารตน้ทุนการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้บริษทัมี
ความสามารถในการท าก าไรลดลงจากเดิม ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทับริหารสินทรัพยมี์จ านวน 52 บริษทั 

ทั้งน้ี แมว้า่จ านวนบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเป็น 52 บริษทั ในปี 2561 อยา่งไรก็ตาม บริษทับริหาร
สินทรัพยส่์วนใหญ่นั้นเป็นนิติบุคคลท่ีมีสถานะไม่ท าการ (Inactive) โดยหากไม่รวมบริษทัประเภทดงักล่าว บริษทับริหาร
สินทรัพยใ์นเครือของธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบริหารสินทรัพยท่ี์มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ (ได้แก่ บริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“BAM”) และบริษทับริหารสินทรัพย ์สุขมุวทิ จ ากดั (“SAM”)) จะเหลือบริษทัท่ี
มีแนวโนม้เป็นคู่แข่งกบั Chayo AMC เพียง 7 - 8 แห่งเท่านั้น โดยคู่แข่งท่ีมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษทัมาก
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ท่ีสุดท่ีเป็นบริษทัเอกชนไดแ้ก่ บริษทับริหารสินทรัพย ์เจ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส
เซ็ส จ ากัด (มหาชน) (“JMT”) และบริษทัท่ีถือหุ้นโดยรัฐบาลเช่น BAM และ SAM ท่ีแตกต่างจาก Chayo AMC 
ค่อนขา้งมากในแง่ของเงินทุนเพราะเป็นบริษทับริหารสินทรัพยข์องรัฐบาล  

ประกอบกบัสถาบนัการเงินมกัจะไม่นิยมขายกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพหรือลูกหน้ีให้กบัสถาบนัการเงินท่ีเป็นคู่แข่ง 
ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทับริหารสินทรัพยท่ี์คาดวา่เป็นคู่แข่งของ Chayo AMC บริษทันั้นมีขอ้ไดเ้ปรียบในแง่ของ
ความพร้อมของบุคลากร ระบบฐานขอ้มูลและการท างานท่ีมีมาตรฐาน รวมไปถึงมีประสบการณ์ ผลงาน และช่ือเสียงใน
การท าธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนักวา่ 20 ปี ส่งผลใหบ้ริษทัสามารถบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงโอกาสในการแข่งขนั คู่แข่งท่ีตอ้งการเขา้มาประกอบธุรกิจประเภทน้ีจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนระดับท่ีค่อนข้างสูงในระยะเร่ิมต้นเพ่ือประมูลกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และลงทุนในระบบงานท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจากน้ี การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งอาศัยผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจท่ี
ค่อนขา้งสูง รวมถึงบริษทัสามารถบริหารตน้ทุนการให้บริการไดเ้ป็นอย่างดีตามท่ีบริษทัจะจ่ายช าระค่าคอมมิชชัน่ให้
พนกังาน และ/หรือ บริษทัภายนอก (Outsource Agent: OA) ก็ต่อเม่ือพนกังาน และ/หรือ บริษทัภายนอก (Outsource Agent: 
OA) สามารถติดตามทวงถามหน้ีจากลูกหน้ีไดเ้ท่านั้น ส่งผลให้บริษทัด าเนินธุรกิจโดยมีความสามารถในการแข่งขนัต่อไป
ได ้ 

3.1.2 ธุรกจิให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้ 

- ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีอนัเกิดจากการทวงถามหน้ีท่ีไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี 
พ.ศ. 2558 

บริษทัมีความเส่ียงท่ีจะถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องด าเนินคดีโดยลูกหน้ี และ/หรือ ผูว้า่จา้ง ในกรณีท่ีพนกังานของบริษทั
ท าผิดพระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบัการทวงถามหน้ี เช่น แจง้
ความเป็นหน้ีต่อบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ลูกหน้ี การส่งเอกสารหรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีขอ้ความ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ หรือช่ือบริษทัท่ีท า
ใหเ้ขา้ใจไดว้า่เป็นการทวงถามหน้ีของลูกหน้ี การเจรจากบัลูกหน้ีโดยท าให้ลูกหน้ีเขา้ใจผิดวา่เป็นการดูหม่ิน ข่มขู่ หรือใช้
ถอ้ยค ารุนแรง และการทวงถามหน้ีนอกเวลาท่ีกฎหมายก าหนด คือ นอกเหนือช่วงเวลา วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา 
08.00 น. ถึง 20.00 น. และวนัหยดุราชการตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. 

บริษทับริหารความเส่ียงโดยการจัดอบรมพนักงาน หัวหน้างาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงก าหนดให้พนักงานและ
หวัหนา้งานตอ้งผา่นการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 อยา่งสม ่าเสมอและ
ไดก้ าหนดบทลงโทษแก่พนกังานผูท้  าผิดซ่ึงรวมถึงหัวหนา้งานอยา่งเด็ดขาดและชดัเจน เพ่ือป้องกนัการฝ่าฝืนและกระท า
ความผิดดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงมีระบบการตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังานติดตามและทวงถามหน้ี การบนัทึกเทปการ
เจรจาติดตามและทวงถาม และการส ารวจความพึงพอใจของผูถู้กติดตามและทวงถามหน้ี นอกจากน้ี ยงัมีระบบป้องกนัการ
ติดตามหน้ีนอกเวลา อาทิเช่น ระบบโทรศพัทข์องพนกังานติดตามและทวงถามหน้ีจะไม่สามารถใชง้านนอกเวลาท าการได ้

- ความเส่ียงในการจดัเก็บหน้ีท่ีอาจไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีผูว้า่จา้งก าหนด 

ธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี เป็นธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอกท่ีบริษทัไม่สามารถ
ควบคุมไดแ้ละข้ึนอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจ จึงส่งผลใหบ้ริษทัมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถจดัเก็บหน้ีไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไวโ้ดยหากบริษทัไม่สามารถจดัเก็บหน้ีไดต้ามเป้าหมายเป็นเวลานาน บริษทัอาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บมอบหมายงานใน
อนาคตจากผูว้า่จา้งได ้
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อย่างไรก็ตาม บริษทัมีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีกว่า 20 ปี โดยบริษทั
ด าเนินงานอยา่งมืออาชีพ มีมาตรฐาน ท าตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด และสามารถรักษาช่ือเสียงของผูว้า่จา้งไดเ้ป็นอยา่งดี 
ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัสามารถจดัเก็บหน้ีไดต้ามเป้าหมายหรืออยูใ่นระดบัท่ีผูว้า่จา้งพึงพอใจ ส่งผลให้บริษทัไดรั้บมอบหมาย
งานจากผูว้า่จา้งอยา่งต่อเน่ือง (ประกอบกบัผูว้า่จา้งไม่ตอ้งการลงทุนเพ่ิม หรือขยายงานในหน่วยงานติดตามทวงถามหน้ีของ
ตนเอง) นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดให้มีการติดตามแผนการจดัเก็บและจดัท ารายงาน โดยระบุสาเหตุและแนวทางการ
แกไ้ขในกรณีท่ีพนกังานไม่สามารถติดตามและทวงถามหน้ีไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด เพ่ือปรับปรุงและหาแนวทางในการ
แกไ้ขและพฒันาธุรกิจของบริษทัต่อไป  

- ความเส่ียงในการขาดแคลนบุคลากร 

เน่ืองจากสถานการณ์แรงงานในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกบัมีผูป้ระกอบการไดห้ันมาท าธุรกิจ
ใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีมากข้ึน ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีจะมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งานติดตามและทวงถามหน้ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูว้า่จา้ง จากการท่ีกลุ่มบริษทัไม่สามารถจดัหาพนกังานติดตามและทวง
ถามหน้ีใหม่ และไม่สามารถรักษาบุคลากรเดิมไวไ้ด ้ซ่ึงอาจมีผลให้กลุ่มบริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจในการสร้างรายได้
จากการติดตามและทวงถามหน้ี 

ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมีแนวทางในการบริหารจดัการปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกบั
องค์กรในยุคท่ีมีสภาวะการแข่งขนัสูง โดยมีการก าหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม มีการจดัการอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ใหพ้นกังาน และมีกิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งองคก์รและพนกังานของ
กลุ่มบริษทั รวมทั้งดึงดูดบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอ้ยูก่บัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

- ความเส่ียงจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่สูงมากจนเกินไป และมีโครงสร้างการ
ด าเนินธุรกิจท่ีไม่ซบัซอ้นจึงมีความเส่ียงท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่จะเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมไดง่้าย และอาจส่งผลให้
เกิดสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงทั้งในแง่ของการแยง่งานและการแข่งขนัดา้นราคาหรือค่าบริการ โดยบริษทัอาจมีความเส่ียงต่อ
ความสามารถในการหารายไดแ้ละท าก าไรของบริษทัในอนาคต 

ดงันั้น บริษทัจึงให้ความส าคญักบัผลงาน คุณภาพ และมาตรฐานในการให้บริการซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัหรือท าตาม
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด เพ่ือรักษาภาพลกัษณ์ของผูว้า่จา้ง โดยบริษทัเช่ือวา่หากบริษทัท างานอยา่งมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
แลว้ความเส่ียงท่ีบริษทัจะไม่ไดรั้บงานจากผูว้า่จา้งน่าจะอยูใ่นระดบัต ่า 

- ความเส่ียงจากการถูกยกเลิกสญัญาจากการพ่ึงพิงผูว้า่จา้งรายใหญ่และการพ่ึงพิงกลุ่มลูกคา้หลกันอ้ยราย 

บริษทัเป็นผูใ้ห้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีแก่ผูว้่าจ้างจ านวนน้อยราย ซ่ึงได้แก่ สถาบันการเงิน 
(ธนาคารพาณิชยช์ั้นน า) และกลุ่มบริษทัทัว่ไป (บริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) โดยอายขุองสัญญา
การให้บริการมีระยะเวลาตามขอ้ตกลงของผูว้่าจา้ง และมีการต่ออายุสัญญาเป็นคราว ๆ ไป ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถ
ด าเนินการติดตามและทวงถามหน้ีตามขอ้ตกลงของผูว้า่จา้งได ้บริษทัอาจมีความเส่ียงท่ีจะถูกเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือบอก
เลิกสญัญา รวมทั้งการไม่ต่อสญัญาจากผูว้า่จา้ง 

อยา่งไรก็ตาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บริษทัไดแ้สดงผลงานใหผู้ว้า่จา้งไดเ้ห็นถึงความสามารถและมาตรฐานในการ
ท างาน ดงันั้น บริษทัจึงได้รับความไวว้างใจจากผูว้่าจา้งเสมอมาอีกทั้งบริษทัไดพ้ยายามขยายฐานผูว้่าจา้งไปยงัสถาบัน
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การเงินอ่ืน ๆ และธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงของการกระจุกตวัของกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น การขยายการขอบเขต
ใหบ้ริการไปสู่ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ เพ่ือเป็นการหารายไดเ้พ่ิมอีกทางหน่ึงดว้ย 

- ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหารระดบัสูงและบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้น 

จากประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารระดบัสูงของบริษทัซ่ึงไดแ้ก่คุณสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ โดยปัจจุบนั
ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และคุณสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีมีประสบการณ์
ท างานอยูใ่นธุรกิจน้ีมายาวนานกวา่ 20 ปี ส่งผลใหบุ้คคลทั้งสองมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอยา่งดี ซ่ึงบริษทัตอ้งอาศยั
ความรู้ท่ีเกิดจากทกัษะและประสบการณ์อนัยาวนานของบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการติดตามและทวงถามหน้ี 
ดงันั้น หากบริษทัตอ้งสูญเสียบุคลากรในส่วนงานดงักล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานของ
บริษทัอนัจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายได ้

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารทั้ง 2 รายดงักล่าวขา้งตน้ และบุคลากรอ่ืนท่ีมีความ
ช านาญเฉพาะดา้นของบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงได้มีแผนหรือก าหนดให้ผูบ้ริษทัระดบัสูงสามารถท างานแทนกนัไดโ้ดย
เป็นไปตามการควบคุมของระบบควบคุมภายใน เช่น ภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง การเก็บรักษาความลบั
ของขอ้มูล ขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน และอ านาจอนุมติัตามโครงสร้างองคก์ร นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูง
ในธุรกิจดงักล่าวยงัมีการสลบัหนา้ท่ีการท างานเป็นคร้ังคราวเพ่ือลดความเส่ียงและแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างาน อีก
ทั้งบริษทัยงัให้ความส าคญัเก่ียวกบัการพฒันา การสร้างและการรักษาบุคลากรของบริษทัเพ่ือป้องกนั และลดความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนดงักล่าว โดยบริษทัไดก้ าหนดแนวทางเพ่ือพฒันาคุณภาพพนกังานบริษทัดว้ยการส่งเขา้อบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานและลดการพ่ึงพิงพนักงานบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะควบคู่ไปกับ
ส่งเสริมใหพ้นกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัดว้ยการดูแลและจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมให้แก่พนกังานแต่ละระดบัเพ่ือ
สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัท าแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่งท่ีส าคญั 
(Succession Plan) เพ่ือก าหนดแนวทางการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Successor) โดยก าหนดต าแหน่งท่ีส าคญัภายใน
บริษทัท่ีจะท าใหบ้ริษทัสามารถด าเนินงานและขยายธุรกิจไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื พร้อมทั้งก าหนดคุณลกัษณะและความสามารถท่ี
จ าเป็นของต าแหน่งส าคญั โดยใชก้ลยทุธ์การสรรหาจากพนกังานภายในของบริษทัก่อนเพ่ือสร้างความจงรักภกัดีและขวญั
ก าลงัใจแก่พนักงาน ซ่ึงฝ่ายบุคคลจะก าหนดแนวทางปฏิบติัในการสร้างผูสื้บทอดต าแหน่ง (Successor) ให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีบริษทัก าหนดไวแ้ละจะมีการประเมินผลในแต่ละต าแหน่งทุกปี  นอกจากน้ี บริษทัยงัเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ภายในบริษทัอยา่งต่อเน่ืองทุกปี อาทิ การจดักิจกรรมสัมพนัธ์ร่วมกนั การจดัสัมมนาภายในบริษทั ซ่ึงจากแนวทางท่ีบริษทั
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าว ส่งผลใหท่ี้ผา่นมาบริษทัไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 

- ความเส่ียงในการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีส าคญั 

ในการใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี ผูว้า่จา้งจะจดัส่งขอ้มูลหรือเอกสารต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษทัเพ่ือท างาน
ตามท่ีไดต้กลงไว ้โดยผูว้า่จา้งถือวา่ขอ้มูลหรือเอกสารท่ีผูว้า่จา้งมอบให้เป็นความลบัของผูว้า่จา้ง บริษทัไม่สามารถเปิดเผย
ขอ้มูล ท าซ ้ า หรือคดัลอกขอ้มูลไม่วา่ส่วนหน่ึงส่วนใดโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูว้่าจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึง
การดูแลควบคุมไม่ใหพ้นกังานของบริษทัเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงในการท่ี
ขอ้มูลอาจมีการร่ัวไหลออกไปจากการท่ีพนักงานไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงบริษทัอาจจะถูก
ฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายหากเกิดกรณีดงักล่าวข้ึน รวมถึงอาจสูญเสียความไวว้างใจจากผูว้า่จา้ง และอาจมีผลให้ไม่ไดรั้บ
การวา่จา้งในอนาคตได ้
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บริษทับริหารความเส่ียงโดยการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูล เพ่ือป้องกนัหรือลด
ความเส่ียง โดยก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของลูกหน้ีแต่ละราย ซ่ึงพนกังานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่มีสิทธิหรือสามารถท า
การบนัทึกขอ้มูลออกไปขา้งนอกได ้อีกทั้งบริษทัยงัไม่อนุญาตให้พนกังานน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขา้มายงัโต๊ะท างาน 
รวมถึงบริษทัได้จัดให้มีการสอบทานบันทึกการเขา้ใช้งานในระบบและมีการส ารองขอ้มูลของลูกหน้ีอย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดบทลงโทษแก่พนกังานหรือผูท่ี้ท าการฝ่าฝืนและละเมิดกฎระเบียบอยา่งเด็ดขาดและชดัเจน 

3.1.3 ธุรกจิศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 

- ความเส่ียงจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 

เน่ืองจากธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ของบริษทั เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนท่ีไม่สูงนัก ประกอบกบัโครงสร้างการ
ด าเนินการไม่ซับซ้อน ส่งผลให้มีความเส่ียงท่ีคู่แข่งรายใหม่จะเขา้มาในอุตสาหกรรมท่ีสูง ซ่ึงอาจน าไปสู่การแข่งขนั
ทางดา้นราคาเพ่ือการแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดหรือลูกคา้ในอุตสาหกรรมเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตาม การให้บริการขอ้มูลลูกคา้
ผ่านทางโทรศพัท์ในธุรกิจประเภทน้ีตอ้งใชค้วามน่าเช่ือถือจากลูกคา้ในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งเป็นผู ้
ใหบ้ริการแทนบริษทัลูกคา้ ดงันั้น หากเกิดขอ้ผิดพลาดในการบริการ ช่ือเสียงของลูกคา้จะไดรั้บผลกระทบโดยตรง ดว้ยเหตุ
น้ีลูกคา้ท่ีมีช่ือเสียงหรือลูกคา้ท่ีมีขนาดใหญ่จะมีเกณฑก์ารคดัสรรผูใ้หบ้ริการท่ีเขม้งวด ทั้งน้ี จากการท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจ
เจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ีให้กบัลูกคา้เป็นเวลานานและมีผลการด าเนินงานท่ีดี และไม่มีประวติัในการท าให้
ช่ือเสียงของลูกคา้เสียหาย ส่งผลให้บริษทัมีความเส่ียงในการสูญเสียลูกคา้จากการเพ่ิมข้ึนของผูป้ระกอบการหรือคู่แข่งขนั
ในอุตสาหกรรมศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้อยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งต ่า 

- ความเส่ียงจากการถูกยกเลิกสญัญาจากการพ่ึงพิงผูว้า่จา้งรายใหญ่และการพ่ึงพิงกลุ่มลูกคา้หลกันอ้ยราย 

โดยทัว่ไป อายขุองสญัญาการใหบ้ริการของธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้จะมีระยะเวลาตามขอ้ตกลงของผูว้า่จา้ง และ
มีการต่ออายุสัญญาเป็นคราว ๆ ไป หากเกิดกรณีท่ีผูว้่าจา้งตดัสินใจยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รายไดข้องส่วนงานดงักล่าวในทนัที 

อยา่งไรก็ตาม รายไดใ้นส่วนของศูนย ์บริการขอ้มูลมีไม่มากนกัซ่ึงคิดเป็นเพียง 1% - 2% ของรายไดร้วม ประกอบ
พนกังานของศูนยบ์ริการขอ้มูลยงัรับจา้งตามหน้ีใหก้บับริษทัในเครือดว้ย อีกทั้งบริษทั บริษทัมีแผนท่ีจะขยายการให้บริการ
ไปยงัลูกคา้รายอ่ืน ๆ ทั้งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ รวมถึงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพยด์ว้ย เพื่อเป็นการลดความเส่ียงของรายได ้

3.1.4 ธุรกจิปล่อยสินเช่ือ 

- ความเส่ียงจากการปล่อยสินเช่ือ 

ในการปล่อยสินเช่ือขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด คือการพิจารณาเครดิตของลูกคา้ หากมีการประเมิน หรือใชร้ะบบพิจารณา
เครดิตลูกคา้ท่ีไม่รัดกุม ส่งผลให้บริษทัอนุมติั และปล่อยสินเช่ืออยา่งไม่เหมาะสม ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีจะ
กลายเป็นหน้ีดอ้ยคุณภาพได ้ 

ปัจจยัลดความเส่ียง บริษทัมีวธีิการคดักรองลูกคา้ดว้ยการพิจารณาเกณฑต์่างๆ ดงัน้ี 

1. เกณฑร์ายได ้

2. เกณฑร์ายไดสุ้ทธิ 
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3. เกณฑอ์ายทุ างานขั้นต ่า 

4. วงเงินหน้ีรวมจากสถาบนัการเงินแหล่งอ่ืนท่ีไดมี้การปล่อยสินเช่ือดว้ยภายใตใ้บอนุญาตเดียวกนัไม่เกินตาม
ขอ้ก าหนดในใบอนุญาต 

และไดจ้ดัตั้งหน่วยงานและระบบการปล่อยสินเช่ือและติดตามหน้ีสินเช่ือ ท่ีประกอบดว้ยบุคลาการท่ีมีประสบการณ์ 
และมีความเช่ียวชาญท่ีมาช่วยดูแลและรับผิดชอบเร่ืองการพิจารณาสินเช่ือโดยเฉพาะเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว 

- ความเส่ียงจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในอุตสาหกรรมทั้ งจาก Bank และ Non-bank และแต่ละ
ผูป้ระกอบการไดใ้หโ้ปรโมชัน่ส่วนลดกบัลูกคา้อยา่งมาก ซ่ึงอาจท าใหบ้ริษทัมีผลตอบแทนนอ้ยเม่ือเทียบกบัธุรกิจอ่ืน 
อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้วิธีการจดัการ คือ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจน โดยท าการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือลดการแข่งขนัจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน และสร้างกระบวนการติดตามทวงถามหน้ีให้มีประสิทธิภาพเพ่ือควบคุม
ปริมาณ NPL ซ่ึงกลไกดงักล่าว ส่งผลให้บริษทัเช่ือว่าบริษทัมีความสามารถก าไรใกลเ้คียงกบัธุรกิจท่ีด าเนินอยู่ใน
ปัจจุบนั 

3.1.5 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

- ความเส่ียงในการเลือกท าเลท่ีตั้ง 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์ะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น การเลือกท าเลท่ีตั้งในการพฒันาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด
ประการหน่ึง หากบริษทัเลือกพฒันาบนท าเลท่ีตั้ งไม่ดีไม่ตรงกับความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ความเส่ียงท่ี
โครงการจะไม่ประสบความส าเร็จมีค่อนขา้งมาก ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีวางแผนไว ้

ปัจจัยลดความเส่ียง บริษทัมีวิธีการเลือกท าเลท่ีตั้ งของโครงการด้วยการวิเคราะห์ราคาตลาด ความตอ้งการและ
ประเมินความคุม้ค่าของโครงการ และเปรียบเทียบคู่แข่งขนัในพ้ืนท่ีขา้งเคียง และในอนาคต บริษทัจะจดัตั้งหน่วยงาน 
หน่วยงานภายในและทีมท่ีปรึกษาภายนอกท่ีมีความช านาญในธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ ท่ีจะดูแล และรับผิดชอบเร่ือง
การเลือกท าเลเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าวและหรือจดัหาผูร่้วมทุนท่ีมีความเช่ียวชาญมาช่วยในการพฒันา  

- ความเส่ียงจากการพฒันาโครงการ 

การพฒันาโครงการให้ตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมายถือเป็นอีกปัจจัยหน่ึง ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ 
หรือไม่ โดยหากบริษทัพฒันาโครงการท่ีไม่ตรงกับความต้องการของลูกคา้ อาจส่งผลให้โครงการไม่ประสบ
ความส าเร็จ และไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีบริษทัตั้งเป้า 

ปัจจยัลดความเส่ียง ก่อนพฒันาโครงการบริษทัมีการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการอยา่งถ่ีถว้น เพ่ือให้มัน่ใจว่า
โครงการจะสามารถตอบโจทยแ์ละตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ และโดยบริษทัจะจดัตั้งหน่วยงานภายใน
บริษทัและแต่งตั้งทีมท่ีปรึกษาภายนอกท่ีมีความช านาญในธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ ท่ีจะดูแล และรับผิดชอบเร่ืองการ
การพฒันาโครง เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว และจดัการเร่ืองการพฒันาโครงการโดยเฉพาะ นอกจากน้ีบริษทัอาจใช้
วธีิการพฒันาโครงการร่วมกบับริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ายอ่ืน ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือลดความเส่ียงในการพฒันา
โครงการ 
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- ความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

ความเส่ียงของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์ส าคญัคือ การท่ีลูกคา้ไม่ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ส่งผลให้
บริษทัไม่สามารถโอนขายอสงัหาริมทรัพยไ์ดเ้ป็นไปยอดจองซ้ือ อยา่งไรก็ตาม บริษทัคาดวา่ยอดการไม่ไดรั้บอนุมติั
สินเช่ือของลูกคา้ของบริษทั คงมีไม่มากเน่ืองจาก บริษทัคาดวา่ราคาขายของบริษทัต่อตารางเมตร อยูใ่นระดบัท่ีไม่สูง
มากนกั และลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพสามารถขอกูจ้ากสถาบนัการเงินไดไ้ม่ยากนกั 

3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารระดบัสูงและบุคลากรทีม่คีวามช านาญเฉพาะด้าน 

ฝ่ายบริหารระดบัสูงของบริษทั เป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ และมีความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ซ่ึงบริษทัตอ้ง
อาศยัความรู้ท่ีเกิดจากทกัษะและประสบการณ์อนัยาวนานของบุคคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการลงทุนและบริหาร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ การเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี และการใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ ดงันั้น หากบริษทั
ตอ้งสูญเสียบุคลากรในส่วนงานดงักล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานของบริษทัอนัจะส่งผลให้
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายได ้

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารระดบัสูงและบุคลากรอ่ืนท่ีมีความช านาญเฉพาะ
ดา้นของบริษทั ดังนั้น บริษทัจึงมีแผนหรือก าหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถท างานแทนกันได้โดยเป็นไปตามการ
ควบคุมของระบบควบคุมภายใน เช่น ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง การเก็บรักษาความลบัของขอ้มูล 
ขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน และอ านาจอนุมติัตามโครงสร้างองคก์ร นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงในธุรกิจ
ดงักล่าวยงัมีการสลบัหนา้ท่ีการท างานเป็นคร้ังคราวเพ่ือลดความเส่ียงและแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างาน อีกทั้งบริษทั
ยงัใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการพฒันา การสร้างและการรักษาบุคลากรของบริษทัเพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
ดงักล่าว โดยบริษทัได้ก าหนดแนวทางเพ่ือพฒันาคุณภาพพนักงานบริษทัด้วยการส่งเขา้อบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานและลดการพ่ึงพิงพนักงานบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกบัการ
ส่งเสริมใหพ้นกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัดว้ยการดูแล และจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมให้แก่พนกังานแต่ละระดบัเพ่ือ
สร้างขวญัและก าลังใจในการท างาน นอกจากน้ี บริษัทยงัได้จัดท าแผนและกระบวนการสรรหา ผูสื้บทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) เพ่ือก าหนดแนวทางการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Successor) โดยก าหนดต าแหน่งท่ีส าคญัภายใน
บริษทัท่ีจะท าใหบ้ริษทัสามารถด าเนินงานและขยายธุรกิจไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื พร้อมทั้งก าหนดคุณลกัษณะและความสามารถท่ี
จ าเป็นของต าแหน่งส าคญั โดยใช้กลยุทธ์การสรรหาจากพนักงานภายในบริษทัก่อนเพ่ือสร้างความจงรักภกัดีและขวญั
ก าลงัใจแก่พนักงาน ซ่ึงฝ่ายบุคคลจะก าหนดแนวทางปฏิบติัในการสร้างผูสื้บทอดต าแหน่ง (Successor) ให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีบริษทัก าหนดไวแ้ละจะมีการประเมินผลในแต่ละต าแหน่งทุกปี นอกจากน้ี บริษทัยงัเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ภายในบริษทัอย่างต่อเน่ืองทุกปี อาทิเช่น การจดักิจกรรมสัมพนัธ์ร่วมกนั การจดัสัมมนาภายในบริษทั ซ่ึงเป็นแนวทางท่ี
บริษทัด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหท่ี้ผา่นมาบริษทัไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 

3.2.2 ความเส่ียงในการขาดแคลนบุคลากร 

เน่ืองจากสถานการณ์แรงงานในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกบัมีผูป้ระกอบการไดห้ันมาท าธุรกิจ
บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมากข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัมีความเส่ียงท่ีจะมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานเจรจาติดตามและ
ทวงถามหน้ีสินท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูว้า่จา้ง จากการท่ีบริษทัไม่สามารถจดัหาพนกังานติดตามและทวงถามหน้ีใหม่ และ
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ไม่สามารถรักษาบุคลากรเดิมได ้ซ่ึงอาจมีผลให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจในการสร้างรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจใน
อนาคต 

บริษทัจึงมีแนวทางในการบริหารจดัการปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์รใน
ยุคท่ีมีสภาวะการแข่งขนัสูง โดยมีการก าหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม มีการจัดการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้
พนกังาน และมีกิจกรรมพนกังานสัมพนัธ์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งองค์กรและพนักงานของบริษทั 
รวมทั้งดึงดูดบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอ้ยูก่บัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

3.2.3 ความเส่ียงจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 

ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลยศะสินธ์ุ ถือหุ้นรวมกนัจ านวน 360,365,920 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ64.35 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมด ส่งผลให้ตระกูลยศะสินธ์ุ มีคะแนนเสียงขา้งมากเกินก่ึงหน่ึงใน
การลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีสามารถก าหนดการตดัสินใจต่าง ๆ ได ้โดยผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทัอาจมีความเส่ียงใน
การรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลและตรวจสอบเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอในท่ีประชุมได ้

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการจดัโครงสร้างการจดัการท่ีโปร่งใส มีการถ่วงดุลอ านาจท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามหลกั
ธรรมาภิบาลท่ีดี โดยโครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบไปดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 5 ชุด 
ท่ีประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการก าหนดขอบเขต ภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ของกรรมการชุดต่าง ๆ ไวอ้ยา่งโปร่งใสชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการก าหนดมาตรการการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจบริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้โดย
ก าหนดให้บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิในการออกเสียงเพ่ืออนุมัติรายการท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งการจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระเขา้ร่วมพิจารณาและตดัสินใจ โดยการจดัโครงสร้างการจดัการดงักล่าวน้ี เป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้วา่ บริษทัมีการบริหารจดัการท่ีมีการถ่วงดุลอ านาจ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

3.2.4 ความเส่ียงจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ทีม่อีทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ปัจจุบนัตระกูลยศะสินธ์ุ จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 64.35 ของทุนท่ีออกและ
เรียกช าระแลว้ทั้ งหมด รวมทั้ง คุณสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ และคุณสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ยงัคงเป็นผูบ้ริหารและกรรมการผูมี้
อ  านาจลงนามของบริษทั ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่ดงักล่าวเป็นผูมี้อ  านาจในการบริหารจดัการ และควบคุมคะแนนเสียงใน
การลงมติท่ีส าคญัไดเ้กือบทั้งหมด ทั้งเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ ยกเวน้ในเร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมี
สิทธิออกเสียง เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน และการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาดทุน เช่น 
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นตน้ ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนท่ีเขา้ร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือมีมติท่ีแตกต่างได ้

อยา่งไรก็ตาม ดว้ยโครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการรวม 5 
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการก าหนดภาระ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และขอบเขต
อ านาจอย่างชดัเจน ส่งผลให้ระบบการท างานของบริษทัมีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบไดโ้ดยง่าย อีกทั้ ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้
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ความสามารถ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดว้า่จา้งบริษทัตรวจสอบภายในเพื่อด าเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งผลใหส้ามารถสอบทานการท างานของบริษทัให้มีความโปร่งใสไดดี้
ยิง่ข้ึน ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอ านาจในการน าเสนอเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะน าเขา้สู่การประชุมผูถื้อหุ้นไดใ้นระดบัดี นอกจากน้ี 
บริษทัยงัมีกฎระเบียบ และวิธีปฏิบติักรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
บริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยก าหนดใหบุ้คคลดงักล่าวไม่มีสิทธิในการออกเสียงเพ่ือ
อนุมติัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระเขา้ร่วมพิจารณาและตดัสินใจ โดย
การจดัโครงสร้างการจดัการดงักล่าวน้ี เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้วา่ บริษทัมีการบริหารจดัการท่ีมีการถ่วงดุล
อ านาจ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

3.3 ความเส่ียงทางการเงนิ 

3.3.1 ความเส่ียงทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบังบการเงนิและประมาณการทางการเงนิ 

บริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึง ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนอนัเกิดจากการจดัเก็บตามประมาณการ การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้เง่ือนไขทางการคา้ (Credit Term) และความ
เส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยบริษทัมุ่งเนน้การบริหารความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท าให้
เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ ทั้ งน้ี การจัดการความเส่ียง
ด าเนินงานโดยกลุ่มบริษทัและเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั โดยผูบ้ริหารจะก าหนดหลกัการใน
ภาพรวมเพ่ือจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้พ่ือครอบคลุมความเส่ียงอยา่งเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงอตัรา
ดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้เง่ือนไขทางการคา้ (Credit Term) และการลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความ
เส่ียง 

- ความเส่ียงจากการท่ีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพไม่เป็นไปตามประมาณการ 

ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถติดตามทวงถามหน้ี และ/หรือ ขายหลกัประกนัจากกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีเขา้ไป
ลงทุนเพื่อบริหารได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อาจจะส่งผลให้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ
กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งไม่เป็นไปตามประมาณการ ในขณะเดียวกนั ผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งทบทวนประมาณ
การผูบ้ริหารเพ่ือประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะจดัเก็บไดจ้ากการติดตามทวงถามหน้ี และ/หรือ ขายหลกัประกนั
ใหม่ โดยประเมินจากปัจจยัดา้นคุณภาพ ชนิด และอายขุองหน้ีของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัฐานขอ้มูล
ทางสถิติการเก็บหน้ีในอดีตทั้งหมดอยา่งเฉพาะเจาะจงตามคุณภาพ ชนิด และอายขุองหน้ีของกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ี
เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ผลกระทบทางบญัชีในกรณีท่ีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพไม่เป็นไปตาม
ประมาณการ ประกอบดว้ย (1) บริษทัตอ้งประเมินการดอ้ยค่าของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทนัที ณ วนัท่ีเกิด
ขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า กล่าวคือ บริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
ทนัทีเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าประมาณการกระแสเงินสดรับจากลูกหน้ี หรือ จากการขายหลกัประกนัในอนาคต ลดลงอย่างมี
สาระส าคญั และ (2) บริษทัจะไม่สามารถบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ือการใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้กล่าวคือ 
บริษทัจะสามารถบนัทึกรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอท่ีจะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้
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- ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด โดยหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียของบริษทัท่ีผ่านมา
ประกอบไปดว้ย เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงบริษทัมีการ
กูย้มืแบบอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและใชอ้ตัราอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียตามสญัญาและอตัราดอกเบ้ียในตลาดเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น 
หากอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัใชอ้า้งอิงเพ่ิมข้ึนอาจส่งผลใหต้น้ทุนการกูย้มืของบริษทัเพ่ิมข้ึนไดเ้ช่นกนั 

- ความเส่ียงดา้นการใหเ้ง่ือนไขทางการคา้ (Credit Term) 

บริษทัไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงทางดา้นการให้เง่ือนไขทางการคา้ ซ่ึงบริษทัมีนโยบายท่ี
เหมาะสมโดยมีการติดตามการช าระเงินของลูกหน้ีการคา้อยา่งใกลชิ้ด และให้ความส าคญัต่อลูกหน้ีรายท่ีคา้งช าระนานเกิน
ก าหนด และพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีรายท่ีคา้งช าระและคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้ทั้งน้ี ปัจจุบนั
ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ธนาคารพาณิชย ์และบริษทัในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ี ดงันั้น บริษทัจึงเช่ือวา่ความเส่ียงดา้นการให้เง่ือนไขทางการคา้อยูใ่นระดบัต ่า อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจมีการ
ขยายกลุ่มลูกคา้นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจดงักล่าวซ่ึงอาจส่งผลให้ความเส่ียงดา้นการให้เง่ือนไขทางการคา้อาจเพ่ิมข้ึนตาม
กลุ่มลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดเ้ช่นกนั 

- ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

การลงทุนหรือประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ซ่ึงบริษทัจะตอ้งมีความ
พร้อมในดา้นของแหล่งเงินทุน เน่ืองจากหากบริษทัชนะการประมูลบริษทัจะตอ้งจ่ายเงินเต็มจ านวนให้กบัผูข้ายในวนัท่ีรับ
โอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ทั้งน้ี บริษทัคาดวา่จ านวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับ 
รวมถึงการมีวงเงินเพ่ือการกูย้ืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้จะส่งผลให้บริษทัมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอซ่ึงแสดงถึงการจดัการ
ความเส่ียงของสภาพคล่องอยา่งรอบคอบของบริษทั โดยท่ีในอดีตจนถึงปัจจุบนั บริษทัไดรั้บเงินสดจากการด าเนินธุรกิจซ่ึง
เพียงพอกับรายจ่ายของกิจการ อย่างไรก็ตาม สภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอาจส่งผลให้กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของบริษทัมีความผนัผวนมากข้ึนซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของบริษทัในอนาคต 

3.3.2 ความเส่ียงทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ 

- ความเส่ียงจากสภาพคล่องทางการเงิน 

บริษทัมีความเส่ียงเร่ืองสภาพคล่องทางการเงินส าหรับธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี และธุรกิจ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้อยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นงานบริการท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
คือ ลูกหน้ีการคา้ และเจา้หน้ีการคา้ ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดเง่ือนไขทางการคา้ของลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้เพ่ือการ
ค านวณวงจรเงินสด และพิจารณาก าหนดเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัส าหรับคู่คา้แต่ละรายเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัในการ
ค านวณวงจรเงินสดอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และความสามารถในการแข่งขนั 
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามสถานการณ์ปกติ กล่าวคือ ลูกคา้ไม่วา่จา้งบริษทัเพ่ือให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงเกิดข้ึนไดค้่อนยากในกรณีท่ีบริษทัมีความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง บริษทัจะมีภาระผูกพนัในการจ่ายเงินเดือน
พนกังานและผูบ้ริหาร รวมถึงการจ่ายค่าเช่าส านกังาน และค่าสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูบ้ริหารของบริษทัคาดการณ์วา่ 
บริษทัมีความสามารถในการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ส่งผลใหจ้ะไม่มีเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้เกิดข้ึนกบับริษทัในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม ส าหรับธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ แมว้า่การประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจะ
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่การลงทุนหรือประมูลซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ซ่ึงบริษทัจะตอ้งมี
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ความพร้อมในดา้นของแหล่งเงินทุน เน่ืองจากหากบริษทัชนะการประมูลบริษทัจะตอ้งจ่ายเงินเต็มจ านวนให้กบัผูข้ายใน
วนัท่ีรับโอนกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทนัทีซ่ึงโดยปกติแลว้จะมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันบัจากวนัท่ีชนะการประมูล ดงันั้น 
บริษทัจึงมีการจดัสรรแหล่งเงินทุนอยา่งเพียงพอก่อนการประมูลซ้ือกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพแต่ละคร้ัง โดยปัจจุบนับริษทั
มีกระแสเงินสดท่ีได้รับจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเข้ามาอย่างต่อเน่ืองทุกเดือนประกอบกับปัจจุบัน (ณ 
31/12/2561) บริษทัมีวงเงินเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินจ านวน 60 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการประมูลหรือซ้ือทรัพยสิ์น โดยบริษทั
ไดเ้บิกเงินกูส้ถาบนัการเงินมาแลว้จ านวน 60 ลา้นบาท (บริษทัอยูใ่นระหวา่งการขอวงเงินกูเ้พ่ิมเติมอีก 100-200 ลา้นบาท)  
ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการกูเ้งินเพ่ือด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไวท่ี้ไม่เกิน 2 เท่า หรือวงเงินกูร้วมประมาณ
ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท  นอกจากน้ี บริษทั บริหารสินทรัพย์ ชโย จ ากัด ท่ีเป็นบริษัทย่อยของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีเป็นผูด้  าเนินงานด้านการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ไม่เข้าเกณฑ์การก ากับดูแลเร่ือง 
“หลกัเกณฑก์ารจดัชั้นและการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน” ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 5/2559 ลง
วนัท่ี 13 มิถุนายน 2559 ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป ท่ีก าหนดให้สถาบนัการเงินภายใตนิ้ยาม
ของประกาศฉบบัดงักล่าวตอ้งจดัชั้น และกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน ส่งผลให้บริษทั บริหารสินทรัพยช์โย จ ากดั ท่ี
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไม่ตอ้งด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงตามเกณฑข์องสถาบนั
การเงินท่ีก ากบัโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริษทั บริหารสินทรัพยช์โย จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนกบัธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเพ่ือประกอบธุรกิจเป็นบริษทับริหารสินทรัพยต์ามพระราชก าหนดบริษทับริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 ท่ีแกไ้ขแลว้ 
เท่านั้น ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงทางการเงินในกรณีท่ีบริษทัประมูลกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพไดแ้ลว้ บริษทัไดพ้ิจารณา
เคร่ืองมือทางการเงินประเภท “เงินส ารองกรณีเร่ิมลงทุนในกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ” เพ่ือป้องกนัความเส่ียงเร่ืองสภาพ
คล่องจากการด าเนินงาน เช่น การจ่ายเงินเดือนพนกังาน การจ่ายค่าสาธารณูปโภค และการจ่ายค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
อ่ืน ๆ เป็นตน้ ของธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพในขณะเร่ิมตน้ติดตามทวงถามหน้ีสินโดยการกนัส ารอง
ส าหรับค่าใชจ่้ายดังกล่าวขา้งตน้เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าซ่ึงกองสินทรัพยด์้อยคุณภาพ ทั้งน้ี 
ภายหลงัจากท่ีไดก้นัเงินส ารองไวเ้ป็นระยะเวลา 6 เดือนแลว้ บริษทัท่ีประกอบธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
สามารถน าเงินส ารองดังกล่าวกลบัมาใช้หมุนเวียนในกิจการไดต้ามเดิม โดยบริษทัท่ีประกอบธุรกิจลงทุนและบริหาร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตอ้งส ารองเงินส ารองกรณีเร่ิมลงทุนในกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพใหม่ทุกคร้ังในกรณีท่ีไดม้าซ่ึงกอง
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพกองใหม่ ทั้งน้ี บริษทัท่ีประกอบธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพไม่ตอ้งพิจารณาส ารอง
เงินสดเพ่ิมเติมในกรณีท่ีไดม้าซ่ึงกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีมีระยะเวลาห่างกนัไม่เกิน 6 เดือน อยา่งไรก็ตาม บริษทัตอ้ง
พิจารณาขยายระยะเวลาการกนัเงินส ารองให้ครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าซ่ึงกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
กองล่าสุด รวมเรียก “การขยายระยะเวลาการกนัเงินส ารองในกรณีท่ีไดม้าซ่ึงกองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีมีระยะเวลาห่างกนั
ไม่เกิน 6 เดือน”  
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4. การวจิยัและพฒันา 

- ไม่มี - 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
1.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัทีบ่ริษัทใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพยถ์าวรท่ีบริษทัใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม
เท่ากบั 33.76 ลา้นบาท โดยสามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

ประเภทของสินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ (ล้าน
บาท) 

ภาระผูกพนั 

ทีด่นิ อาคาร  และอุปกรณ์    
ท่ีดิน    

เลขท่ี 55355-55360  
ท่ีตั้ง แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  
เพื่อใชเ้ป็นอาคารส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 8.77 ไม่มีภาระผกูพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 17.13 ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองใชส้ านกังาน เป็นเจา้ของ 3.07 ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง เป็นเจา้ของ 0.68 ไม่มีภาระผกูพนั 
ยานพาหนะ เป็นผูเ้ช่า  

(เช่าทางการเงิน) 
4.11 สญัญาเช่าทางการเงิน 

รวมทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  33.76  

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน    
ท่ีดินเลขท่ี 1/44  
ท่ีตั้ ง ถนนวชัรพล แขวงทาแร้ง เขตบางเขน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ยงัไม่ระบุวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน  

เป็นเจา้ของ 4.66 ไม่มีภาระผกูพนั 

อาคารพาณิชย ์3 คูหา  
ท่ีตั้ง ถนนโชคชยัส่ี ซ.22 แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานคร   

เป็นเจา้ของ 5.40 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  10.06  
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1.2 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิเท่ากบั 2.04 ลา้นบาท โดยเป็นรายการสิทธิการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบบริหารงานบุคคล โปรแกรมส านักงานทั่วไป โปรแกรมบริหารขอ้มูลลูกคา้ และ
โปรแกรมส านกังานเพ่ือขยายระบบในการรองรับระบบโทรศพัท์ท่ีเพ่ิมข้ึนตามแผนงานของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบาย
การตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตลอดอายปุระมาณการใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี 

1.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

1.3.1 เงนิลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ ากดั (Chayo AMC) 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัของ
บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จ ากดั จ านวน 31,389,998 หุน้ จากหุ้นสามญัทั้งหมดจ านวน 31,390,000 หุ้น มูลค่าซ้ือขายหุ้น
ละ 5.3839 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นท่ีจะซ้ือขายรวม 169,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 100.00 ของหุ้นสามญัท่ีออก
และเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จ ากดั ทั้งน้ี บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จ ากดั ไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหุน้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 

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

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัของ
บริษทั ชโย ลอวเ์ยอร์ จ ากดั จ านวน 99,998 หุน้ จากหุ้นสามญัทั้งหมดจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าซ้ือขายหุ้นละ 20 บาท คิด
เป็นมูลค่าหุ้นท่ีจะซ้ือขายรวม 2,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 100.00 ของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทั ชโย ลอวเ์ยอร์ จ ากดั ทั้ งน้ีบริษทั ชโย ลอวเ์ยอร์ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหุ้นกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2558 ต่อมาไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั เป็นบริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ 
จ ากดั เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทับนัทึกดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ชโย คอลเซ็น
เตอร์ จ ากดั จ านวน 2,000,000 บาท เน่ืองจากมีผลขาดทุนสะสมเกินส่วนของผูถื้อหุน้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 และ
ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี1/2561 บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให ้ 

- เปล่ียนช่ือบริษทัยอ่ย เป็น   : บริษทัชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั 

      : Chayo Property and Services Co., Ltd. 

- เพ่ิมทุน 1 ลา้นบาทเป็น 5 ลา้นบาท (เพ่ิมทุนอีก 4 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม) 

- และการเปล่ียนวตัถุประสงค ์ใหค้รอบคลุมถึงธุรการปล่อยสินเช่ือ และการด าเนินการธุรกิจอสงัการิมทรัพย ์

1.3.3 เงนิลงทุนใน บริษัท ชโย แคปปิตอล จ ากดั (“Chayo Cappital”) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั ชโย 
เงินกู ้(Chayo Lending)  เพ่ือขอใบอนุญาตปล่อยสินเช่ือและด าเนินธุรกิจ และ การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
7/2561 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 ไดมี้มติอนุมติัให ้

- ช่ือเปล่ียนบริษทัจาก ชโย เงินกู ้(Chayo Lending)  เป็น  ชโย แคปปิตอล (Chayo Capital Co., Ltd) 
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- และ เปล่ียนโครงสร้างการถือหุ้นเป็น : 70:26:4  (70% ถือโดย Chayo Group Pcl,  26% ถือโดยคุณฤทธิรงค ์บุญมี
โชติ และ 4% ถือโดยคุณววิฒัน์ กรมดิษฐ)์ โดยคุณฤทธิรงคแ์ละคุณววิฒัน์มีฐานลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในการปล่อยสินเช่ืออนุมติั
ใหจ้ดัตั้งบริษทั Chayo Capital เพ่ือขอใบอนุญาตปล่อยสินเช่ือ และด าเนินธุรกิจ 

1.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต  

ณ ปัจจุบนั บริษทัไม่มีนโยบายในการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพ่ิมเติมในอนาคต 

 



บริษทั ชโย บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจ าปี 2561  

หนา้ 63 
 

6. โครงการในอนาคต 
 
6.1 การประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งมหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั  

บริษทัมีแผนเขา้ร่วมประมูลสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัท่ีไม่ใช่
สถาบนัการเงินอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัวางเป้าหมายการประมูลหน้ีดอ้ยคุณภาพจ านวน 10,000 ลา้นบาทในปี 2562  

6.2 การขยายธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง ธุรกจิการปล่อยสินเช่ือ 

บริษทัมีเป้าหมายปล่อยสินเช่ือทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจ านวน 200 - 250  ลา้นบาทในปี 2562 
นโยบายขยายธุรกิจการปล่อยสินเช่ือ ซ่ึงเปรียบเสมือนธุรกิจตน้น ้ าของบริษทั โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะแกไ้ขปัญหาหน้ีนอก
ระบบ ใหเ้ขา้มาอยูใ่นระบบ พร้อมกบัการเสริมความแขง็แกร่งของธุรกิจใหค้รบ วงจรมากยิง่ข้ึน  
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ 31/12/2561 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อ

หุน้ และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั อยา่งมีนยัส าคญั



บริษทั ชโย บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจ าปี 2561  

หนา้ 65 
 

8. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 

8.1 ข้อมูลทัว่ไป 

8.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

ช่ือบริษทั บริษทั  ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ช่ือภาษาองักฤษ Chayo Group Public Company Limited and Its Subsidiaries 
ช่ือยอ่ในตลาดหลกัทรัพย ์ CHAYO 
เลขทะเบียนบริษทั 0107560000214 
ปีท่ีก่อตั้งบริษทั 2540 
ปีท่ีแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน
จ ากดั 

2560 

ลกัษณะธุรกิจ ประกอบกิจการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี ลงทุนและบริหารสินทรัพยจ์าก
การประมูล /ซ้ือ /รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ ง ท่ี มีหลักประกันและไม่มี
หลกัประกนัจากสถาบนัการเงิน รับซ้ือ/ขายทรัพยสิ์น และบริการศูนยบ์ริการขอ้มูล
ลูกคา้ 

ท่ีตั้งส านกังาน 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220   
โทรศพัท ์ (66) 2004 5555 
โทรสาร (66) 2001 2555 
เวบ็ไซต ์ www.chayo555.com 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 280,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้

สามญัจ านวน 560,000,000 หุน้ 
ทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีทุนช าระแลว้280,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั

จ านวน 560,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ 0.50 บาท 
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน 
หมวดธุรกิจ ไม่ระบุเน่ืองจากเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ชโย บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจ าปี 2561  

หนา้ 66 
 

8.1.2 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทในเครือ 

ทีต่ั้งส านักงาน เลขทะเบียนบริษัท ปีที่
ก่อตั้ง 

ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 

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 
ถนน
พหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย ์
เขตบางเขน 
กรุงเทพมหาน
คร 10220 

0105552046187 2552 ลงทุนและบริหาร
สิ น ท รั พ ย์ ด้ อ ย
คุณภาพ 

156,950,000 5.00 156,950,000 100.00 

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 
ถนน
พหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย ์
เขตบางเขน 
กรุงเทพมหาน
คร 10220 

0105543062434 2543 ศูนย์บริการข้อมูล
ลูกคา้ บริการเจรจา
ติ ด ต ามทว งถ าม
และเร่งรัดหน้ี และ
ลงทุนและบริหาร
สิ น ท รั พ ย์ ด้ อ ย
คุณภาพท่ีประมูล
ซ้ือได้จากสถาบัน
ก า ร เ งิ น อ่ื น แ ล ะ
บริษทัทัว่ไป ธุรกิจ
ปล่อยสินเช่ือ ( มี/
ไม่มีหลกัประกนั พิ
โก ) 

5,000,000 10.00 5,000,000 100.00 

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

ถนน

พหลโยธิน 

แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน 

กรุงเทพมหาน

0105561158987 2561 ธุ ร กิ จ ก า รป ล่ อ ย
สิ น เ ช่ื อ  ทั้ ง มี
หลักประกัน และ
ไม่มีหลกัประกนั 

50,000,000 10.00 50,000,000 70.00 
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ทีต่ั้งส านักงาน เลขทะเบียนบริษัท ปีที่
ก่อตั้ง 

ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

มูลค่าที่
ตราไว้ต่อ
หุ้น (บาท) 

ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(%) 

คร 10220 

8.1.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศพัท ์(66) 2009 9000 
 เวบ็ไซต ์ www.tsd.co.th 

ผู้สอบบัญชี นายบุญเลศิ กมลชนกกลุ (หุ้นส่วน) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339  
 บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 เลขท่ี 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร์ 
 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศพัท ์(66) 2824 5000 
 เวบ็ไซต ์ www.pwc.com/th 

ผู้ตรวจสอบภายใน นายววิฒัน์ ลิม้นนัทศิลป์ (กรรมการผู้จดัการ) 
 บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ากดั 

เลขท่ี 412 ถนนรัตนาธิเบศร์ 18 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี  
จงัหวดันนทบุรี 11000 

นักลงทุนสัมพนัธ์ นายกติต ิตั้งศรีวงศ์ 

02-016-4499 

  

8.2 ข้อมูลส าคญัอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์หรืออาจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

- ไม่มี - 
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ส่วนท่ี 2 

การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 

9. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 

 

9.1 หลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 280,000,000.-บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 560,000,000.-หุ้น       
มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท มีทุนเรียกช าระแลว้ 280,000,000.-บาท ครบทั้งจ านวน 

และในวนัท่ี 03 มกราคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 280,000,000 บาท (สองร้อยแปดสิบลา้น
บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 308,000,000 บาท (สามร้อยแปดลา้นบาท) 

9.2 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ขอ้มูลจากการปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 ปรากฏขอ้มูลรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น 12 
อนัดบัแรก ดงัน้ี 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายสุขสนัต ์ ยศะสินธ์ุ 314,926,720 56.24 

2. นายไพบูลย ์ เสรีววิฒันา 21,149,300 3.78 

3. นายณฐัวชั    ยศะสินธ์ุ 19,327,340 3.45 

4. นายธิติ         ยศะสินธ์ุ 19,240,840 3.44 

5. นายสมยศ     มัน่นิธิวรกลุ 14,730,000 2.63 

6. นายฤทธิรงค ์  บุญมีโชติ 14,600,000 2.61 

7. นายสมชาย    วจิิตรแสงรัตน์ 9,999,900 1.79 

8. น.ส.สิริพรรณ   จนัทร์ทิพย ์ 6,831,020 1.22 

9. บริษทัไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 6,705,679 1.20 

10. น.ส.เพชรรัตน์  วลีฤกษท์รัพย ์ 5,800,000 1.04 

11. นายชวลิต    จรัสโชติพินิต 5,035,000 0.90 

12. นางพิมพใ์จ   อินาลา 4,574,700 0.82 
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10. โครงสร้างการจดัการ 
 

10.1 คณะกรรมการบริษทั 
โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 ทุกประการ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
2561 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  นายวฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์ - ประธานกรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 

2.  นายชานนท ์โชติวจิิตร  - กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.  
 

พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธ ์ 
  

- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.  นายธีรณฎัฐ ์ตั้งสถาพรพงษ ์  - กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

5.  นายวทิยา อินาลา   - กรรมการบริษทั 
6.  นางรสพร สุขสมพร   - กรรมการบริษทั 
7.  นายเสกสรรข ์รังสิยรีานนท ์ - กรรมการบริษทั  

- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

8.  นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ  - รองประธานกรรมการบริษทั  
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

9.  นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ - กรรมการบริษทั   
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ สายบริหารสินทรัพย ์

โดยมีนายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์เป็นเลขานุการบริษทั 

- กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
นายสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์และนายเสกสรรข ์รังสิยีรานนท์ โดยกรรมการสองในสามคนน้ีลง

ลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมกบัประทบัตราส าคญัของบริษทั 
- กรรมการผูมี้อ  านาจควบคุมกิจการจากการรับมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไม่มีการมอบอ านาจให้แก่กรรมการบริษทั เน่ืองจาก นายสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ซ่ึงด ารงต าแหน่ง

รองประธานกรรมการบริษทัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่เพียงรายเดียวท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการ 

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2560 และปี 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 
ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วม 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วม 

1.  นายวฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์ 9 7 9 8 
2.  นายชานนท ์โชติวจิิตร 9 8 9 8 
3.  พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธ ์ 9 9 9 9 
4.  นายธีรณฎัฐ ์ตั้งสถาพรพงษ ์ 9 9 9 8 
5.  นายวทิยา อินาลา 9 5 9 3 

6.  นางรสพร สุขสมพร 9 9 9 8 

7.  นายเสกสรรข ์รังสิยรีานนท ์ 9 8 9 8 

8.  นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ 9 9 9 9 

9.  นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ 9 8 9 9 
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10.2 คณะกรรมการบริหาร 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษทัจึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 6 ท่าน ซ่ึงในระหว่างปีมีกรรมการ
ลาออกจ านวน 2 ท่าน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายเสกสรรข ์รังสิยรีานนท ์ กรรมการบริหาร 
3.  นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ กรรมการบริหาร 
4.  นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ กรรมการบริหาร 
5.  นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ กรรมการบริหาร 
6.  นางสาวเนาวรัตน์ สงัขก์รด กรรมการบริหาร 
หมายเหต:ุ 1/ นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ ไดล้าออกจาก กรรมการบริหาร กรรมการบริษทั บริษทับริหารสินทรัพย ์และต าแหน่ง

อ่ืนๆ (ถา้มี) ตามใบลาออกลงวนัท่ี 16 ตุลาคม  2561 มีผลเม่ือบริษทัไดรั้บในวนัท่ี 16 ตุลาคม  2561  
 2/ นายปราโมทย ์ยิม้ละมยั ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ของ บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ ใน

ต าแหน่งอ่ืนๆ (ถา้มี) ตามใบลาออกลงวนัท่ี 26  เมษายน  2561 มีผลเม่ือบริษทัไดรั้บในวนัท่ี 26  เมษายน  2561  

10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี  

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  นายชานนท ์โชติวจิิตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธ ์ กรรมการตรวจสอบ  
3.  นายธีรณฎัฐ ์ตั้งสถาพรพงษ ์  กรรมการตรวจสอบ  

 

10.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัมีจ านวน 6 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  นายธีรณฎัฐ ์ตั้งสถาพรพงษ ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
2.  นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3.  นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4.  นายเสกสรรข ์รังสิยรีานนท ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
5.  นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

6.  นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

10.5 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัมีจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงในระหวา่งปีมีกรรมการลาออก

จ านวน 1 ท่าน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  นายธีรณฎัฐ ์ตั้งสถาพรพงษ ์ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2.  นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
3.  นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

หมายเหต:ุ 1/ นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร ไดล้าออกจากพนกังาน กรรมการบริหาร กรรมการ CG กรรมการบริหารสินทรัพย ์ 

กรรมการบริษทั บริษทั บริหารสินทรัพย ์ ชโย  จ ากดั และต าแหน่งอ่ืนๆ (ถา้มี) ตามใบลาออกลงวนัท่ี 15 

พฤษภาคม  2561 มีผลในวนัท่ี 15 กรกฎาคม  2561 

10.6 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัมีจ านวน 5 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธ์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2.  นายชานนท ์โชติวจิิตร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3.  นายธีรณฏัฐ ์ตั้งสถาพรพงษ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4.  นายสุขสนัต ์ ยศะสินธ์ุ1/ รองกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5.  นายกิตติ  ตั้งศรีวงศ์1/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หมายเหตุ: 1/  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561  ไดมี้มติแต่งตั้งนายสุขสันต ์ ยศะสินธ์ุ 

และ นายกิตติ  ตั้งศรีวงศ ์ ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ิมอีก 2 ต าแหน่ง 
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10.7 ผู้บริหาร 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562  บริษทัมีผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ.17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวน 9 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ1/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2.  นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร , รักษาการกรรมการ

ผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
3.  นายนที ล้ิมประเสริฐ1/ กรรมการผูจ้ดัการ สายบริหารสินทรัพย ์
4.  นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย์1/ รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
5.  นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบัญชีการเงิน , กรรมการ

ผูจ้ดัการ สายสินเช่ือ 
6.  นางสาวนฤมล โตประภสัร์ รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ สายสนบัสนุนบริหาร 
7.  นางสาวสุขฤทยั ไชยวงศ ์2/ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
8.  นางสาวเนาวรัตน์ สงัขก์รด ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
9.  นายปรีชา สุรคุปต์3/ รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริการ 

หมายเหตุ: 

1/ นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร ได้ลาออกจากพนักงาน กรรมการบริหาร กรรมการCG กรรมการบริหารสินทรัพย ์กรรมการ
บริษทั บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย  จ ากดั และต าแหน่งอ่ืนๆ (ถา้มี) ตามใบลาออกลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม  2561 มีผลใน
วนัท่ี 15 กรกฎาคม  2561 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 ไดม้อบหมายให ้
นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์เขา้มารับต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการสายบริหารสินทรัพย ์แทนในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561  
และ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2561 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561มีมติแต่งตั้ง นายนที ล้ิมประเสริฐ เป็น
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย และ กรรมการผูจ้ดัการ สายบริหารสินทรัพย ์ ให้มีผลในวนัท่ี 3 มกราคม 
2562 โดยใหน้างสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์มารับต าแหน่งรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ แทนนายสุขสันต ์ 
ยศะสินธ์ุ 

2/ นายธเนศ วรรณรัตน์ ไดล้าออกจากผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี เม่ือ 01 มิถุนายน 2561 และเม่ือวนัท่ี 01 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั
ไดรั้บนางสาวสุขฤทยั ไชยวงศ ์ไดเ้ขา้มารับต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีแทน 

3/ นายปรีชา สุรคุปต ์ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ – สายงานบริการ ของบริษทั จากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

และตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัมีการปรับโครงสร้างการบริหาร

องคก์รเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของบริษทั โดยมีมติอนุมติัให ้  

1. แต่งตั้งนายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์และน.ส.สิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์(เดิมกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารสินทรัพย)์ เขา้รับต าแหน่ง

รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ แทนนายสุขสนัตฯ์ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นตน้ไป 
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2.  แต่งตั้ง นายนที ล้ิมประเสริฐ (กรรมการผูจ้ดัการบริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จ ากดั ) ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบริหารสินทรัพย ์แทนนางสาวสิริพรรณฯ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

3.  แต่งตั้ง นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ สายสินเช่ือ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

4.  แต่งตั้ง น.ส. สุขฤทยั ไชยวงศ ์ใหด้ ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชี (แทนนายธเนศ  วรรณรัตน์ ท่ีไดล้าออกจากผูจ้ดัการฝ่าย

บญัชี เม่ือ 01 มิถุนายน 2561) โดยใหมี้ผลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 01 กมุภาพนัธ์ 2562 วนัท่ีเร่ิมงาน เป็นตน้ไป 

 

10.8  เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ไดมี้มติแต่งตั้งนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ให้ด ารง

ต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 เป็นตน้มา 

10.9 ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี (“สมุห์บัญชี”) 

นายธเนศ วรรณรัตน์ ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชี หรือสมุห์บัญชีของบริษทั ตั้ งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ทั้ งน้ี 

สมุห์บญัชีของบริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยเป็นผูท่ี้ส าเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ การบญัชี รวมทั้งมีประสบการณ์ท างานดา้นบญัชีเป็นเวลารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 

ปี ภายในระยะเวลา 5 ปีล่าสุดก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน  

เน่ืองจากนายธเนศ วรรณรัตน์ ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี หรือสมุห์บญัชีของบริษทั ไดล้าออกจากบริษทั มีผลวนัท่ี  

01 มิถุนายน 2561 และ โดยบริษทัไดส้รรหาบุคลากรมาทดแทนเรียบร้อยแลว้ คือ นางสาวสุขฤทยั ไชยวงศ์   ซ่ึงมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยเป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีใน

สาขาบญัชี และปริญญาโทการเงินการธนาคารรวมทั้งมีประสบการณ์ท างานดา้นบญัชีเป็นเวลารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ภายใน

ระยะเวลา 5 ปีล่าสุด โดยไดเ้ร่ิมงานกบับริษทัตั้งแต่วนัท่ี 01 กมุภาพนัธ์ 2562 

10.10  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 
- รายละ เอียดการแ ต่งตั้ ง และการ เ ข้ าประ ชุมของคณะกรรมการบ ริษัทและคณะกรรมการ ชุด ย่อยต่ าง  ๆ
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รายละเอยีดการแต่งตั้งและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในปี 2560 และปี 2561 เป็นดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดการแต่งตั้งและการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ณ 31 ธนัวาคม 2560 เป็นดงัต่อไปน้ี 

   จ านวนการเข้าประชุม 

 
รายช่ือ 

วนัที่

แต่งตั้ง 

ระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ

ก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ี

นายวฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์ 17/08/58 17/08/58-31/12/60 7/9 - - - - - 
นายชานนท ์โชติวจิิตร 17/08/58 17/08/58-31/12/60 8/9 7/7 1/2 - - - 
พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธ์ุ 19/11/58 19/11/58-31/12/60 9/9 7/7 2/2 - - - 

นายธีรณฏัฐ ์ตั้งสถาพรพงษ ์ 17/08/58 17/08/58-31/12/60 9/9 7/7 2/2 - 2/2 1/1 
นายวทิยา อินาลา 19/11/58 19/11/58-31/12/60 5/9 - - - - - 
นางรสพร สุขสมพร 19/11/58 19/11/58-31/12/60 9/9 - - - - - 
นายเสกสรรข ์รังสิยรีานนท ์ 19/11/58 19/11/58-31/12/60 8/9 - - 12/13 2/2 - 
นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ 11/03/40 11/03/40-31/12/60 9/9 - - 13/13 2/2 1/1 
นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ 08/04/53 08/04/53-31/12/60 8/9 - - 13/13 2/2 1/1 
นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ1/ 27/11/58 27/11/58-31/12/60 - - - 10/13 - - 
นายปราโมทย ์ยิม้ละมยั2/ 15/08/60 15/08/60-31/12/60 - - - 3/13 - - 

* หมายเหต ุ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2560 วาระท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ของ CHAYO มมีติแต่งตัง้นายปราโมทย์ ยิม้ละมยั ซ่ึงมาจากการสรรหาของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการบริหารของ CHAYO 
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รายละเอียดการแต่งตั้งและการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ณ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงัต่อไปน้ี 

   จ านวนการเข้าประชุม 

รายช่ือ 

กรรมการบริษทั 

และ 

กรรมการชุดยอ่ย(ไม่นบัรวมผูบ้ริหาร ) 

วนัที่

แต่งตั้ง

(กรรมกา

รบริษทั) 

ระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่ง 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การสรรหา

และพจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ

ก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ี

นายวฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์ 17/08/58 17/08/58-31/12/61 8/9 - - - - - 
นายชานนท ์โชติวจิิตร 17/08/58 17/08/58-31/12/61 8/9 8/8 4/4 - - - 
พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธ์ุ 19/11/58 19/11/58-31/12/61 9/9 8/8 4/4 - - - 
นายธีรณฏัฐ ์ตั้งสถาพรพงษ ์ 17/08/58 17/08/58-31/12/61 8/9 7/8 4/4 - 1/1 2/2 
นายวทิยา อินาลา 19/11/58 19/11/58-31/12/61 3/9 - - - - - 
นางรสพร สุขสมพร 19/11/58 19/11/58-31/12/61 8/9 - - - - - 
นายเสกสรรข ์รังสิยรีานนท ์ 19/11/58 19/11/58-31/12/61 8/9 - - 11/13 1/1 - 
นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ1/  11/03/40 11/03/40-31/12/61 9/9 - 2/4 13/13 1/1 2/2 
นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ 08/04/53 08/04/53-31/12/61 9/9 - - 11/13 1/1 2/2 
นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ2/ 27/11/58 27/11/58-16/10/61 - - - 7/13 - - 
นายปราโมทย ์ยิม้ละมยั3/ 15/08/60 15/08/60-26/4/61 - - - 0/13 - - 

หมายเหต:ุ 1/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561  ไดมี้มติแต่งตั้งนายสุขสนัต ์ ยศะสินธ์ุ และ นายกิตติ  ตั้งศรีวงศ ์ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ิมอีก 2 ต าแหน่ง 
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 2/นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ ไดล้าออกจาก กรรมการบริหาร กรรมการบริษทั บริษทับริหารสินทรัพย ์และต าแหน่งอ่ืนๆ (ถา้มี) ตามใบลาออกลงวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 มีผลเม่ือ
บริษทัไดรั้บในวนัท่ี 16 ตุลาคม  2561 

 3/นายปราโมทย ์ยิม้ละมยั ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ของ บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ ในต าแหน่งอ่ืนๆ (ถา้มี) ตามใบลาออกลงวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
มีผลเม่ือบริษทัไดรั้บในวนัท่ี 26 เมษายน  2561 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 และ 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ได้อนุมติัก าหนดค่าเบ้ียประชุมของ

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ สรุปไว ้ดงัน้ีและก าหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการ

ชุดยอ่ยประจ าปี 2560 และ 2561 ไวไ้ม่เกิน 1.25 ลา้นบาทและ 1.50 ลา้นบาท 

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั - - 5,000 3,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ - - 5,000 3,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 3,000 2,000 
คณะกรรมการบริหาร - - 3,000 2,000 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง - - 3,000 2,000 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี - - 5,000 3,000 
 

10.11 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

บริษทัมีค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2560 และ 2561 จ านวน 1,032,212 บาท และ 1,146,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน) 

กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
2560 2561 

ค่าเบ้ีย
ประชุม 

โบนสัและ
ค่าฝึกอบรม 

รวม (บาท) 
ค่าเบ้ีย
ประชุม 

โบนสั รวม (บาท) 

นายวฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์ 35,000 100,000 135,000 40,000 150,000 190,000 
นายชานนท ์โชติวจิิตร 58,000 170,000 228,000 72,000 120,000 192,000 
พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธ ์ 54,000 80,000 134,000 63,000 120,000 183,000 
นายธีรณฎัฐ ์ตั้งสถาพรพงษ ์ 63,000 108,112 171,112 66,000 120,000 186,000 
นายวทิยา อินาลา 15,000 50,000 65,000 9,000 100,000 109,000 
นางรสพร สุขสมพร 27,000 50,000 77,000 24,000 100,000 124,000 
นายเสกสรรข ์รังสิยรีานนท ์ 52,000 114,100 166,100 48,000 100,000 148,000 
นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ 20,000 30,000 50,000 14,000 - 14,000 
นายปราโมทย ์ยิม้ละมยั 6,000 - 6,000 - - - 
นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ - - - - - - 
นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ - - - - - - 

รวม 330,000 702,212 1,032,212 336,000 810,000 1,146,000 
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10.12 บุคลากร 

10.12.1 จ านวนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ินจ านวน 187 คน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) โดยสามารถจดักลุ่มพนกังานตามสาย

งานออกเป็น 5 สายงาน ประกอบดว้ย สายบริหารสินทรัพย ์สายบริการ สายพฒันาธุรกิจ สายบญัชี การเงิน และสายสนบัสนุน

บริหาร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                                    หน่วย: คน 

สายงาน 2559 2560 2561 
พนกังานสายบริหารสินทรัพย ์    

ฝ่ายบริหารหน้ี 27 22 28 
ฝ่ายงานคดี 7 12 19 

รวมพนกังานสายบริหารสินทรัพย์ 34 34 47 
พนกังานสายบริการ    

ฝ่ายบริการงานลูกคา้ส่ือสาร 90 61 97 
ฝ่ายบริการลูกคา้สถาบนัการเงิน 9 16 25 
ฝ่ายบริการงานสินเช่ือ  - - 1 

รวมพนกังานสายบริการ 99 77 123 
พนกังานสายพฒันาธุรกิจ    

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 1 1 - - 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 2 - - - 

รวมพนกังานสายพฒันาธุรกจิ 1 - - 
พนกังานสายบญัชี การเงิน    

ฝ่ายบญัชี 2 2 2 
ฝ่ายการเงิน 2 3 2 
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ - - - 

รวมพนกังานสายบัญชี การเงนิ 4 5 4 
พนกังานสายสนบัสนุนบริหาร    

ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม - - - 
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2 5 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 4 2 2 
ฝ่ายสนบัสนุนบริหาร 6 8 6 

รวมพนกังานสายสนับสนุนบริหาร 12 12 13 

รวม 150 128 187 
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10.12.2 ค่าตอบแทนบุคลากร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ประเภทของผลตอบแทน 2559 2560 2561 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 14,218,431 13,381,675 12,601,646 

เงินเดือน 10,947,556 10,761,800               10,323,483 

โบนัส 3,270,875 2,619,875               2,278,163 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 209,948 527,590                  516,174 

ค่ า ต อ บ แ ท น อ่ื น  (เ งิ น ส ม ทบ เ ข้ า ก อ ง ทุ น

ประกนัสงัคม) 

263,554 85,330 63,429 

รวม 14,691,933 13,994,595 13,181,249 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ประเภทของผลตอบแทน 2559 2560 2561 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 15,711,535 20,892,406 24,640,860 

เงินเดือน 14,920,560 19,622,606        23,286,277 

โบนัส 790,975 1,269,800        1,354,583 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 60,680 310,836           376,890 

ค่ าตอบแทน อ่ืน (เ ช่น  เ งินสบทบเข้ากอง ทุน

ประกนัสงัคม และผลประโยชน์พนกังานอ่ืน ๆ) 

604,514 877,712 

 

990,186 

รวม 16,376,729 22,080,954 26,007,936 
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11. การก ากบัดูแลกจิการ 
 

1.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหมี้การก าหนดและ
ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นบรรษทัภิบาลของบริษทั โดยบริษทัไดท้บทวนการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มาปรับใชก้บับริบททางธุรกิจของบริษทัอยา่งละเอียดรอบคอบ ซ่ึงมีรายละเอียด 8 ขอ้ ดงัน้ี 

หลกัปฏิบติั 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อยา่งย ัง่ยนื (Establish Clear Leadership Roles and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน (Define Objectives that 
promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล(Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏิบัติ 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 
Management) 

หลกัปฏิบติั 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible 
Business) 

หลกัปฏิบติั 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk 
Management and Internal Control) 

หลกัปฏิบติั 7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 
Shareholders) 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้แก่บริษทัอยา่งย ัง่ยืน บริษทัไดก้ าหนดมาตรการทดแทนส าหรับหลกัปฏิบติัท่ียงั
ไม่ไดน้ ามาปรับใชใ้นปี 2561 ดงัน้ี 

ข้อท่ี หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560  
(CG Code 2560) 

มาตรการทดแทนส าหรับหลกัปฏิบตัิท่ียงัไมไ่ด้
น ามาปรับใช้ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจบุนั 

1 ก าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกนัได้นานท่ีสดุของกรรมการ เช่น ไม่
เกิน 3 วาระติดต่อกนั และก าหนดจ านวน
วาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้นาน

เน่ืองด้วยคณะกรรมการของบริษัทด ารงต าแหน่ง
ไมเ่กิน 9 ปี ดงันัน้วาระท่ีคณะกรรมการด ารงอยู่ได้
ถูกใช้เกณฑ์พิจารณาไม่เกิน 3 งวดติดต่อกัน 
อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการพิจารณาเกณฑ์
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ข้อท่ี หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560  
(CG Code 2560) 

มาตรการทดแทนส าหรับหลกัปฏิบตัิท่ียงัไมไ่ด้
น ามาปรับใช้ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจบุนั 

ท่ีสดุของกรรมการชุดย่อยรวมทัง้ก าหนดให้
กรรมการอิสระมีวาระต่อเน่ืองกนัไม่เกิน 9 
ปี นับจากวนัด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
ครัง้แรก และหากจะให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นตามความ
เหมาะสม 

ดงักล่าวเพ่ิมเติมในกฎระเบียบของคณะกรรมการ
บริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทได้ถกูพิจารณา
จากความรู้ความสามารถท่ีมี (Skill Matrixs) เพ่ือ
ช่วยให้บริษัทด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึง ใ ห้ค าแนะน า ท่ี เหมาะสมเ พ่ือใ ห้ เ กิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่สว่นได้เสียของบริษัททกุฝ่าย 

2 เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่
กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ท าการก่อนวนัประชมุ 

บริษัทได้น าส่งร่างเอกสารการประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม โดยเอกสาร
การประชุมจริงมีเนือ้หาไม่ได้แตกต่างอย่างเป็น
สาระส าคญัในการประชุมแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตาม
ในกรณีท่ีเอกสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
สาระส าคัญ ผู้ บริหารจะชีแ้จงให้ทราบก่อนการ
ประชมุจริง 

 

การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ประกอบดว้ยหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการ
ก ากบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ปฏิบติัไวช้ดัเจนแลว้ ซ่ึงเน้ือหา
แบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

เน้ือหาในแต่ละหมวดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ส่วนของหลกัการเป็นเร่ืองส าคญัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัจด
ทะเบียนควรปฏิบติั (2) ส่วนของแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นการให้รายละเอียดหรือวิธีการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้บริษทัจดทะเบียน
สามารถปฏิบติัตามหลกัการในส่วนแรกได ้
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1.1.1 หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที ่2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

ผูถื้อหุน้ทุกรายถือเป็นเจา้ของกิจการ และไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ตามสิทธิท่ีจะพึงไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ประกอบดว้ย 
สิทธิในการซ้ือขายการโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งก าไร/เงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
เพียงพอและทนัเวลาในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยผ่านช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษทัและตนเอง สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และสิทธิในการ
เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง 

บริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งดูแลการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย รวมทั้งผูถื้อหุ้นรายยอ่ย และผูถื้อหุ้นสถาบนัอยา่งเป็นธรรมและเท่า
เทียมกนั รวมตลอดจนถึงการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 

2. ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดการกระท าใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

3. สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั 

4. มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

5. มีช่องทางท่ีผูถื้อหุน้ทุกรายสามารถใชสิ้ทธิในการแจง้ปัญหาใด ๆ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตนในฐานะผูถื้อ
หุน้ ต่อคณะกรรมการบริษทั 

6. สนบัสนุนการใชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ โดยในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัมีหนา้ท่ีเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ถึงกฎเกณฑแ์ละวธีิการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ 

(2) จัดให้มีข้อมูลในแต่ละวาระท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าและทันเวลา 
ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนไดรั้บเอกสารจากบริษทั 

(3) จดัใหมี้ระบบการลงทะเบียนท่ีอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(4) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกตามสมควรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกราย 

(5) จดัใหมี้หนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง 

(6) เสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 2 คน เพื่อเป็นทางเลือกของผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะ 

(7) ก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั รวมทั้งส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัท่ีตอ้งการใหต้อบในท่ีประชุมล่วงหนา้ 

(8) ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และซกัถามในท่ีประชุม 

(9) สนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั 

(10) สนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัและประธานกรรมการชุดยอ่ยทุกคนจดัสรรเวลาเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
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1.1.2 หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหารและ
พนักงานของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และ ชุมชน เป็นตน้ โดยบริษทั
ตระหนักดีว่าการสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจ
ของบริษทั ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแล
เป็นอยา่งดี นอกจากน้ี ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดค้  านึงถึงสิทธิ ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ 

บริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามท่ีจะพฒันากิจการให้
เจริญเติบโตกา้วหน้า มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบัการลงทุนของผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนอย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื บริษทัยดึหลกัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั โดยก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ดว้ยความโปร่งใส ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อ
หุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม รวมทั้งบริษทัจะน าเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผล
ประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชี และรายงานอ่ืน ๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความจริง โดยจะแจง้ให้ผูถื้อ
หุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทัทั้งดา้นบวกและด้านลบ ซ่ึงตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูล
สนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้นโดยใช้ขอ้มูลของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

2. ลูกคา้ 

บริษทัตระหนกัถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั จึงไดก้ าหนดนโยบายคุณภาพไวว้า่ เราจะสร้างความประทบัใจให้
ลูกคา้ ดว้ยบริการท่ีรวดเร็ว เนน้สินคา้หรือบริการท่ีคุณภาพ พร้อมทั้งรักษาภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงให้กบัลูกคา้โดยจะท างาน
ร่วมกบัลูกคา้เพ่ือช่วยกนัหาทางออกใหก้บัลูกคา้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการ
บริการใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึนต่อไป 

3. คู่คา้ และ/หรือ เจา้หน้ี 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจกบัคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี ดว้ยการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความ
เก้ือหนุนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบติัต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาค โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบติัตามพนัธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพ่ือบรรลุผล
ประโยชน์ร่วมกนั โดยจะไม่ด าเนินการท่ีเป็นการทุจริตในการคา้กบัคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี กรณีท่ีมีขอ้มูลวา่มีการด าเนินการท่ีไม่
สุจริตเกิดข้ึน บริษทัตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี เพ่ือหาทางแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งรวดเร็วและยติุธรรม และ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ตอ้งรีบแจง้ใหคู้่คา้และ/หรือ
เจา้หน้ีทราบเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 
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4. คู่แข่ง 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของกติกาการแข่งขนัท่ียติุธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ี
เป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่
พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลบั หรือล่วงรู้
ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล 

5. พนกังาน 

บริษทัให้ความส าคญักบัพนักงานซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษทั ซ่ึงจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลกัดนัให้องค์กร
บรรลุถึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้น บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนกังานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีสภาพการจา้ง
งานท่ียติุธรรม มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพฒันาความกา้วหนา้ รวมทั้งมีสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขอนามยั 
โดยจะให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด จดัให้มีสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีดี และปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็น
ปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตั้งและการโยกยา้ย 
รวมทั้งการให้รางวลัและการลงโทษ กระท าดว้ยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของ
พนกังานนั้นเป็นเกณฑ ์ให้ความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ หลีกเล่ียง
การกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังานหรือคุกคาม และสร้างความ
กดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน พนกังานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ี
ก าหนด บริษทัตอ้งรับฟ้องขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจาก พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

6. ภาครัฐ 

บริษทัด าเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ โดยยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทัว่ไป 

7. ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัด าเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามมาตรฐานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการสร้างจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในหมู่
พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง คืนก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปฏิบติัและใหค้วามร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
ออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ให้ความส าคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงมุ่งสร้างสรรคแ์ละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

1.1.3 หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลในดา้นการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการ
เงิน และมีหลกัส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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1. ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และสาธารณชนทัว่ไป ตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลาและ
สอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของราชการ ทั้ งขอ้มูลทางการเงิน รายงานประจ าปี งบการเงิน
ประจ าปี/รายไตรมาส และขอ้มูลอ่ืน ๆ 

2. ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นช่องทางท่ีผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนทัว่ไป สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้และมีความ
เท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูลของบริษทั 

3. ตอ้งด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบับริษทัให้เป็นปัจจุบนั และท าการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ 

4. ตอ้งมีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส รวมถึงก าหนดหน่วยงานในการรับค าขอและ
ประสานงานการใหข้อ้มูล และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัใหมี้หน่วยงานรายงานสารสนเทศภายในองคก์รมีหนา้ท่ีแจง้ข่าวสารของบริษทั 

1.1.4 หมวดที ่5 บทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่าง ๆ และมีจ านวนกรรมการอยา่ง
เพียงพอท่ีจะก ากบัดูแลธุรกิจของบริษทัรวมกนัไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน และอย่างน้อยหน่ึงคนมี
ประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน โดยมีองคป์ระกอบและคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1) คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ และมีจ านวน
อยา่งนอ้ย 3 คน 

(2) กรรมการบริษทัทุกคนรวมถึงกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั ขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยกรรมการและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
รวมทั้งมีทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และตอ้งผ่านกระบวนการ
สรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อยา่งไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งมีความ
โปร่งใสและชดัเจน ส่วนการสรรหากรรมการใหด้ าเนินการผา่นกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาจะตอ้ง
มีประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บังคบับริษทั และ
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้

2. กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

(1) บริหารจดัการและด าเนินกิจการของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
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(2) มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั จ านวนหน่ึงให้เป็นฝ่ายบริหารเพ่ือด าเนินการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรือหลายอย่างไดเ้พ่ือปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งมีอ านาจแต่งตั้งประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมทั้ งมีอ านาจแต่งตั้ งและมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนใดด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน
คณะกรรมการได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการและมีอ านาจยกเลิก เพิกถอน แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลง
อ านาจดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(3) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร เป็นตน้ รวมทั้งมีอ านาจในการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ 

(4) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุมดูแลการบริหาร
และการจดัการของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการชุดยอ่ย หรือของบุคคลใด ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินงานดงักล่าว
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการไดใ้หไ้ว ้

(5) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ ของบริษทั ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร และจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีส าคญัต่าง ๆ 
ใหเ้ป็นปัจจุบนั และเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

(6) ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

(7) พิจารณาอนุมติัการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืน ๆ หรือลงทุนในบริษทั
หรือกิจการต่าง ๆ 

(8) ก าหนดนโยบายทิศทางกลยทุธ์ควบคุมดูแลบริหารงานของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัในเครือ 

(9) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษทั 

(10) พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญอนัเก่ียวกับบริษทัหรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการนั้ น ๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษทั เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี จะกระท าไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นก่อน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการด าเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใด หรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการหรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ บริษทั
ยอ่ย และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกรรมการท่านนั้นหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการ ไม่มีอ านาจในการอนุมติัการ
ด าเนินการในรายการดงักล่าว 

1. เร่ืองใด ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งเป็นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เร่ืองใด ๆ ท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ระบุให้ตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาทิเช่น การด าเนินการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่าย
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ไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เร่ืองต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้
ร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ี
เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

2. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

3. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมาย
ให้บุคคลอ่ืนเขา้จัดการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการของบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งก าไร
ขาดทุนกนั 

4. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

5. การเพ่ิมทุน ลดทุน การออกหุน้กู ้

6. การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั 

7. การอ่ืนใดท่ีก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือ ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
ใหต้อ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้  

ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย กรรมการซ่ึงมี
ส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

(11) มีอ านาจหนา้ท่ีจดัใหมี้รายงานขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงินของบริษทั เพ่ือรายงานต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้
เสียหรือผูล้งทุนทัว่ไปอย่างถูกตอ้งทนักาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจหนา้ท่ี
รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ผูต้รวจสอบ
บญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษทั และมีหนา้ท่ีก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ี
เป็นสาระส าคญั 

(12) กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีความพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณา
ก าหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การใชท้รัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินกิจการ 
ตลอดจนพร้อมท่ีจะคดัคา้นการกระท าของกรรมการอ่ืน ๆ หรือฝ่ายจดัการในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้ในเรืองท่ีมี
ผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกราย 

(13) แต่งตั้ งเลขานุการบริษทั (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบ ดูแลการจดัการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เอกสารส าคญัและกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงประสานงานให้มีการ
ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั  
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(14) จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เช่ือถือได ้ทนัเวลา 
และเท่าเทียมกนั 

(15) จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(16) จดัใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถประเมินติดตาม และบริหารความ
เส่ียงท่ีส าคญัได ้

(17) จดัให้มีการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติั ของ
กรรมการและพนักงาน และสนับสนุนให้มีการส่ือสารไปสู่บุคลากรในบริษทัให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบติัอย่าง
จริงจงั 

(18) จดัใหมี้กระบวนการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนั 

(19) จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเม่ือพบหรือมีขอ้สงสัย
เก่ียวกบัรายการหรือการกระท า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทั คณะกรรมการตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(20) จดัใหมี้การทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

(21) รายงานการถือหลกัทรัพยบ์ริษทั ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
เป็นประจ าทุกเดือน และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั ทราบโดยมิชกัชา้ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ตนหรือบุคคลทีมีความเก่ียวขอ้ง มีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

2. ตนหรือบุคคลทีมีความเก่ียวขอ้งถือหุน้ในบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(22) เก็บรักษาขอ้มูลภายในของบริษทั ท่ีล่วงรู้จากการปฏิบติัหน้าท่ี และไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้น
รวมถึงงดซ้ือขายหลกัทรัพยก่์อนการประกาศแจง้ข่าวงบการเงินอยา่งนอ้ย 1 เดือน และหลงัการประกาศแจง้ข่าวงบ
การเงินอยา่งนอ้ย 3 วนั 

(23) คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจดว้ยการวา่จา้งท่ีปรึกษาภายนอกดว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั 

(24) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการของบริษทัตามท่ีผูถื้อหุน้มอบหมาย 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี และ
อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น 

(2) ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ จะเป็นผูดู้แล
ให้ความเห็นชอบก าหนดเชิญประชุม รวมทั้งก าหนดวาระการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ี
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จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพ่ือใหก้รรมการไดมี้เวลาศึกษามาก่อนล่วงหนา้ 

(3) ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ท าหนา้ท่ีดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระใหอ้ยา่งเพียงพอ และท า
หนา้ท่ีด าเนินการประชุม ส าหรับกรรมการท่ีจะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระในประเด็นท่ีส าคญัโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งน าเสนอ
ขอ้มูลประกอบการอภิปรายปัญหาส าคญั 

(4) เลขานุการคณะกรรมการท าหนา้ท่ีในการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงานการ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการจดัใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือท าหนา้ท่ีช่วยศึกษาและกลัน่กรองงานของคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 คน และ

อยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชี/การเงิน กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็น
อิสระตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ท่ี
ท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูส้อบบัญชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาสและประจ าปี โดย
พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับหลกัการบัญชีวิธีปฏิบัติทางบัญชีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชีการด ารงอยูข่องกิจการ การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคญั รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจดัการ
เก่ียวกบัการก าหนดนโยบายบญัชีก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

(2) วางแนวทางและสอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผู ้
ตรวจสอบภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษทั และการประเมินผลการ
ตรวจสอบร่วมกับผูส้อบบัญชีและผูต้รวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบ
การเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลเพื่อ
ป้องกนัการทุจริตหรือการใชค้อมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผิดโดยพนกังานบริษทั หรือบุคคลภายนอก และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิก
จา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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(3) สอบทานการด าเนินการของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ
งานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ การไดม้าหรือจ าหน่ายสินทรัพยข์องบริษทั หรือ
บริษทัย่อย รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวเพ่ือน าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัต่อไป ทั้ งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญติัของ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(6) จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้มูลครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบทั้งน้ี
รายงานดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 

1. ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยขอ้มูลใน
รายงานทางการเงินของบริษทั 

2. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

3. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี      

5. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

7. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

8. รายงานอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

(7) คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งมีหนา้ท่ีในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหนา้ท่ี
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อ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบตอ้ง
รายงานต่อคณะกรรมการทนัทีในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. รายการท่ีมีหรืออาจก่อใหมี้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. ขอ้สงสัยหรือสันนิษฐานวา่อาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคุม
ภายใน 

3. ขอ้สงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้ก าหนดใด ๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทั ควรทราบ 

              หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้ง
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกนัหากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉย
ต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานส่ิงท่ีพบ
ดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยแลว้แต่กรณีได ้

(8) หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจพบพฤติการณ์อนัควรสงสัย
วา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทั กระท าความผิดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 
มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และ ผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

(9) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จ าเป็นดว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั  

(10) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเรียกขอขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทั ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองต่าง ๆ 
ได ้

(11) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณาอนุมติั 

(12) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ/หรือดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานส าคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ี
กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ ทั้งน้ี อ านาจของกรรมการตรวจสอบ
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ดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอ านาจท่ีท าใหก้รรมการตรวจสอบ หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการท่ีกรรมการตรวจสอบท่านนั้นหรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ/
หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั และ/หรือ
บริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งได ้

(13) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบใน
การด าเนินงานต่อบุคคลภายนอก 

1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน 
คือ ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทั พิจารณาสรรหา
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยโดยพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาเพ่ือน าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ 

2. กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการพิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม 

(2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความ
เหมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษทั และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(3) พิจารณาก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางดา้นความรู้ความ
เช่ียวชาญ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการอุทิศเวลา 

(4) พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทั โดยมีคุณสมบติั
อยา่งนอ้ยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(5) ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/
ผูจ้ดัการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษทั 

(6) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือ เม่ือมีต าแหน่งวา่งลง 

(7) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร พร้อมทั้งรายช่ือผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการ
พิจารณาสืบทอดต าแหน่งอยา่งสม ่าเสมอและเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้งเม่ือมีต าแหน่งวา่งลง 
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(8) พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้ งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินส าหรับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั 
โดยเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยให้มีอ านาจพิจารณาสรรหากรรมการและ
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

(9) พิจารณาสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั ตั้งแต่ระดับกรรมการผูจ้ ัดการข้ึนไป รวมทั้ งก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าว โดยให้มีอ านาจพิจารณาส าหรับบริษทั
ยอ่ยดว้ย 

(10) พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ การปรับข้ึนเงินเดือน ผูบ้ริหารระดบัสูง ประจ าปี เงินโบนสัเงินรางวลัต่าง ๆ 
โดยใหมี้อ านาจพิจารณาส าหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

(11) รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัใหท้ราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(12) ในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระ เม่ือ
พิจารณาเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย 

(13) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

(14) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 

(15) น าเสนอเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ในขอ้ 1 - 10 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจท่ีท า
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สามารถอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดท่านหน่ึงหรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งน าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป 

1.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

1.การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการชุดย่อย แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 8 คน โดย
คณะกรรมการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการบริหารไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

2. กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
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(1) มีหน้าท่ีกลัน่กรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ าปี งบประมาณค่าใชจ่้ายประเภททุน เป้าหมายธุรกิจ แผนงาน
โครงการต่าง ๆ ก่อนท่ีจะเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

(2) ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และบริหารธุรกิจของบริษทัให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามกฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ของบริษทัและหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) ด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโดยทัว่ไปของบริษทั พิจารณาอนุมติั และติดตามการด าเนินการในเร่ือง
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัคณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหาร เช่น การลงทุนซ่ึงตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก การออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ การเขา้ร่วมทุน การใหกู้ย้มืเงินหรือค ้าประกนันอกเหนือจากการท าธุรกิจปกติของบริษทั   

(4) พิจารณาและใหค้วามเห็นแก่คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

(5) พิจารณาสอบทาน และอนุมติัรายการเก่ียวกบัการลงทุนและการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ซ่ึงอยูภ่ายใต้
อ านาจการอนุมติัของฝ่ายจัดการตามประกาศว่าด้วยรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจด
ทะเบียน 

(6) ก ากบัดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 

(7) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเร่ืองท่ีตอ้งผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ยกเวน้ ในกิจกรรมใด ๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนเป็นผูด้  าเนินการไวแ้ลว้ 

(8) รายงานผลการปฏิบติังานท่ีส าคญั ให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจ า รวมทั้งประเด็นส าคญัต่าง ๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษทัควรไดรั้บทราบ 

(9) ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

(10) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการบริหารอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระ เม่ือพิจารณาเห็นวา่มีความจ าเป็น
และเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย 

(11) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารอยา่งสม ่าเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
อนุมติั 

(12) ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

1.2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการหรือกรรมการอิสระ กรรมการ
ผูจ้ดัการ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายบญัชีการเงิน และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเหมาะสม 
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัร 

 



                           บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2561  

หนา้ 96 

2. กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) ก าหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงตอ้ง
ควบคุมความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ท่ีส าคญั 

(2) ก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวม โดยให้การประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริมาณความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเส่ียง ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตาม
นโยบายท่ีก าหนด ตลอดจนควบคุมและก ากบัดูแลในภาพรวมใหบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจ  

(4) ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญ พร้อมทั้ งให้ค  าแนะน า และให้
ความเห็นในผลการประเมินความเส่ียง มาตรการจดัการความเส่ียง และแผนจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยูข่องบริษทั 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
และสามารถบริหารจดัการความเส่ียงต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความ
เส่ียง 

(5) ก าหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียง 
เพื่อใหมี้ประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคลอ้งตามสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

(6) ใหก้ารสนบัสนุนเพ่ือพฒันาการบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือสนบัสนุนการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ในทุกระดบั
ทัว่ทั้งองคก์รอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการปรับปรุง และพฒันาระบบ
การบริหารความเส่ียงภายในองคก์รออยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

(7) รายงานผลการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์ ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

(8) ส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล และประสานงานเก่ียวกบัความเส่ียงและการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบ
อยา่งสม ่าเสมอ 

(9) ในการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระ เม่ือพิจารณาเห็นว่ามี
ความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย 

(10) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

(11) การปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

1.2.5 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

1. การสรรหาคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน ท าหนา้ท่ีในการก าหนดแนวปฏิบติัดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ 
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เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

2. กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(1) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

(2) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างมี
จรรยาบรรณ และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งหลกัสากล 

(3) ท างานร่วมกับฝ่ายสนับสนุนและบริหารท่ีท าหน้าท่ีดูแลงานก ากับดูแลการปฏิบติังาน ( Compliance) โดยยึด
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (The Principles of for Listed Companies 2017: 
Good Corporate Governance) หรือฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
มาเป็นแนวปฏิบติั 

(4) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติัตามมาตรฐานสากล และขอ้เสนอแนะของฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกับการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติ และ
ขอ้เสนอแนะ เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(6) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะตอ้งจดัให้มีการประชุมตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยจะตอ้งมีการ
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อปี และรายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

(7) จดัท ารายงานสรุปการปฏิบัติหน้าท่ี และการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ แสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั 

(8) สนบัสนุนใหมี้การเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจของผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั 
และใหมี้ผลในการปฏิบติัทั้งในบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(9) สนบัสนุนและใหค้  าปรึกษาแก่บริษทั ในการเขา้รับการประเมินหรือการจดัอนัดบัดา้นการดูแลกิจการ ทั้งน้ี เพ่ือเป็น
การพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 

(10) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระ เม่ือพิจารณาเห็นวา่มีความ
จ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย 

(11) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการอยา่งสม ่าเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

(12) ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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1.3 คณะกรรมการของบริษัทย่อยทีเ่ป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกจิ 

1.3.1 คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารทรัพยสิ์นของบริษทัมีจ านวน 6 ท่าน ซ่ึงในระหวา่งปีมีกรรมการลาออก

จ านวน 1 ท่าน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ ประธานกรรมการบริหารทรัพยสิ์น 
2. นายบุญชยั ประคองขวญัชยั กรรมการบริหารทรัพยสิ์น 
3. นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ กรรมการบริหารทรัพยสิ์น 
4. นางสาวนฤมล โตประภสัร์ กรรมการบริหารทรัพยสิ์น 
5. นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ์ กรรมการบริหารทรัพยสิ์น 
6. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริหารทรัพยสิ์น 

หมายเหต:ุ 1/นางสาวอัญฑิกร พิเชฐกร ได้ขอลาออกจากพนักงาน กรรมการบริหาร กรรมการCG กรรมการบริหาร
สินทรัพย์ กรรมการบริษัท บริษทั บริหารสินทรัพย์ ชโย  จ ากัด และต าแหน่งอ่ืนๆ (ถ้าม)ีทุกต าแหน่ง ตามใบลา
ออกลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม  2561 มผีลในวนัท่ี 15 กรกฎาคม  2561 

กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารทรัพยสิ์น 
(1) มีหนา้ท่ีในการประเมินคุณภาพหน้ีท่ีมีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั เพ่ือเสนอราคาซ้ือและน ามาบริหาร

ฯ ท่ีบริษทัไดล้งทุนไปใหเ้กิดผลประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั      

(2)  มีท่ีอ  านาจในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพทรัพยท่ี์ตนมีหนา้ท่ีวิเคราะห์และใหมู้ลค่า วิเคราะห์ 3 ส่วน 
คือ  

2.1 ส่วนเอกสารสญัญาและขอ้มูลงานคดี  2.2 ส่วนลูกหน้ีและผูค้  ้าประกนั  2.3 ส่วนหลกัประกนั       

(3) มีหนา้ท่ีวิเคราะห์แลว้ใหค้ะแนนเพ่ือก าหนดราคาซ้ือ   ซ่ึงมูลค่าท่ีจะซ้ือตอ้งไม่ควรเกินมูลค่าตลาด 

(4) ( ปัจจุบนั 5% ) ของยอดหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนั ส าหรับหน้ีท่ีมีหลกัประกนัใหดู้   ท าเลท่ีตั้ง  สภาพแวดลอ้ม  
ลกัษณะทางกายภาพ  ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย  และ การคมนาคม  6.สาธารณูปโภค (ไม่เกิน 70%)  ในการ
ก าหนดราคาซ้ือ 

(5) มีอ านาจเชิญบุคคลภายใน หรือภายนอกองคก์ร ท่ีมีความเช่ียวชาญในเฉพาะดา้นเขา้มาใหค้วามเห็นได ้ 
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1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (Code of Conduct) 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้พนักงานของบริษทัทุกคน มีความตระหนักรับผิดชอบกบัการไดรั้บความไวว้างใจในการประกอบ
ธุรกิจ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ด้วยความมั่นคง ย ัง่ยืน เป็นท่ีเช่ือถือของลูกคา้ ผูถื้อหุ้น และ
ประชาชนทัว่ไป จึงไดก้ าหนดกรอบการประพฤติปฏิบติัจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังานต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัต่อไปน้ี 

บริษัท 

1. รักษาช่ือเสียงและเกียรติภูมิของบริษทั 

2. ประพฤติตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและวนิยัของบริษทั 

3. มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ทุ่มเท เสียสละ 

4. มีทศันคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในองคก์ร ไม่กล่าวร้ายบริษทัโดยปราศจากความจริง 

5. แจง้เหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั และ/หรือ การปฏิบติัโดยมิชอบหรือผิดกฎหมายต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
เร่ืองดงักล่าวของบริษทั เพ่ือด าเนินการป้องกนัแกไ้ข 

6. ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และไม่ส้ินเปลืองสูญเปล่าตลอดจนไม่ใหเ้ส่ือมเร็วกวา่ก าหนด 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยนัหมั่นเพียร และถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั 

8. ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลาและใชเ้วลาปฏิบติังานใหเ้ป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งเต็มท่ี โดยพนกังานตอ้งไม่เป็น
พนกังานประจ า หรือพนกังานชัว่คราวของบริษทัอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจคลา้ยคลึงกนักบับริษทัหรือบริษทัท่ีเป็นคู่แข่ง หรือ
มีผลประโยชน์ทบัซอ้นกบับริษทั 

9. ละเวน้การน าขอ้มูล ข่าวสาร และเทคโนโลยท่ีีเป็นความลบัหรืออาจมีผลกระทบกบับริษทัไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

10. ไม่ประกอบกิจการหรือลงทุนใด ๆ อนัเป็นการแข่งขนั หรือเป็นเหตุใหเ้กิดการขดัผลประโยชน์กบับริษทั 

11. งดออกเสียงหรือลงมติในการประชุม กรณีท่ีเขา้ข่ายอนัอาจก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

12. ร่วมกนัรักษาความสร้างสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคีและความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน ร่วมกนัท างานและ
แกไ้ขปัญหาเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพกบับริษทั 

13. เอาใจใส่และด าเนินการทุกอยา่งท่ีรักษาความปลอดภยัสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน 

14. ใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

15. งดเวน้การท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานบริษทั หากมีความจ าเป็นตอ้งท างานอ่ืน งานนั้นตอ้งไม่อยูใ่นลกัษณะ ดงัน้ี 

- กระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ีของตน 

- ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 
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- ขดัต่อประโยชน์และระเบียบของบริษทั 

- มีผลเสียถึงภาพพจน์และช่ือเสียงของบริษทั 

- น าความลบัของบริษทัไปใชห้รือน าไปเปิดเผย 

ลูกค้า 

1. ปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ถูกกฎหมาย ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วถูกตอ้ง และดว้ยความเสมอภาค 

2. รักษาความลบั และขอ้มูลของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 

3. ประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือของลูกคา้ 

4. ละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวสิยัท่ีวญิญูชนจะใหก้นัโดยเสน่หาจากลูกคา้ หรือผู ้
ซ่ึงอาจไดรั้บผลประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ีและปฏิบติัตามนโยบายการใหห้รือรับของขวญัและการเล้ียงรับรอง 

5. หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้ 

ตนเอง 

1. เป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี และประพฤติตนใหเ้หมาะสม ละเวน้อบายมุขและการพนนัทุกประเภท 

2. มีสจัจะต่อตนเองและผูอ่ื้น 

3. พฒันาความรอบรู้และความสามารถ เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 

4. ใชว้ชิาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัโดยมิชอบ 

5. งดเวน้การใชท้รัพยสิ์นอุปกรณ์และปฏิบติังานของบริษทัอยา่งไม่เหมาะสม 

ความรับผดิชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้

การด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ใด ๆ ตอ้งไม่น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทั หรือขดัต่อกฎหมายใด ๆ มีการค านึงถึง
ความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ การคดัเลือกคู่คา้ตอ้งท าอยา่งยติุธรรม ทั้งน้ี บริษทัถือวา่คู่คา้
เป็นปัจจยัส าคญัในการร่วมสร้างมูลค่าใหก้บัลูกคา้ บริษทัยดึมัน่ในสญัญาและถือปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีเจา้หน้ีเป็นส าคญั ในการ
ช าระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และการดูแลหลกัประกนัต่าง ๆ 

ผู้บังคบับัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

1. ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือในการท างานซ่ึงกนัและกนั 

2. ใหค้วามเคารพ นบัถือผูบ้งัคบับญัชา 

3. ใหค้วามใส่ใจดูแลทุกขสุ์ข และมีเมตตาธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4. ใหค้วามรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานใหแ้ก่ผูร่้วมงาน 

5. หลีกเล่ียงการรับของขวญัของก านลัอนัมีมูลค่าสูงจากผูร่้วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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6. ไม่น าเร่ืองส่วนตวัหรือขอ้มูลของผูร่้วมงานไปวพิากษว์จิารณ์ในทางเส่ือมเสีย 

7. ปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานดว้ยความสุภาพ มีน ้ าใจ และมนุษยส์มัพนัธ์อนัดี 

8. ละเวน้การน าผลงานของผูอ่ื้น มาเป็นผลงานของตน 

9. มีทศันคติท่ีดี ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

1.5 หลกัการปฏิบัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 

1.5.1 หลกัในการปฏิบัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 

1. จริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีก าหนดในหลกัการถือเป็นวนิยัอยา่งหน่ึง จึงเป็นส่ิงท่ีพนกังานตอ้งท าความเขา้ใจและถือ
ปฏิบติัตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีกบับริษทัอยา่งเคร่งครัด 

2. บริษทัจะมีหนงัสือแจง้ใหพ้นกังานไดรั้บทราบและยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อม
ทั้งใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูดู้แลก ากบัการปฏิบติังานตอ้งติดตามดูแลใหพ้นกังานปฏิบติัโดยเคร่งครัดและจริงจงั กรณี
พบวา่มีการละเมิดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติั จะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งถูกพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวนิยั 

1.5.2 การดูแลให้พนักงานมกีารปฏิบัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

1. จริยธรรมและจรรยาบรรณถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและพนกังานท่ีจะตอ้งรับทราบ ท าความ
เขา้ใจ และปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 

2. ผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณน้ีอยา่งจริงจงั 

3. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งเป็นผูน้ าในการปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานให้พนกังานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจวา่การปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และไม่สามารถอา้งไดว้า่ไม่ทราบจริยธรรมและจรรยาบรรณน้ี 

4. เม่ือมีขอ้สงสยั หรือไม่แน่ใจเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือฝ่าย
บุคคล ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

5. เม่ือมีปัญหาการตีความหรือการปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังาน 

(1) กรณีกรรมการ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการของบริษทัเป็นผูมี้อ านาจวนิิจฉยั 

(2) กรณีพนกังาน ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล ฝ่ายสนบัสนุนและบริหารท่ีท าหนา้ท่ีดูแลงาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติังาน(Compliance) ผูอ้  านวยการฝ่ายท่ีพนกังานผูน้ั้นสังกดัอยูเ่ป็นผูมี้อ  านาจวินิจฉัย โดยค า
วนิิจฉยัดงักล่าวใหถื้อเป็นถึงท่ีสุด 
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12. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

1.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลกัธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองก ากบัให้บริษทัด าเนินการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตโปร่งใส ยติุธรรม และ
ตระหนกัถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
นกัลงทุน พนกังาน ลูกคา้ และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียภายใตก้รอบจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

วสัิยทศัน์ 

“ เป็นมืออาชีพในการบริหารหน้ีท่ีมีหลกัประกนั และไม่มีหลกัประกนั อยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือลูกคา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ” 

พนัธกจิ 

- บริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ ตามกฎหมาย และพระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี 

- เสริมสร้างและรักษาภาพลกัษณ์ของลูกคา้ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

- ใชก้ารตลาดน า ท าอยา่งเป็นระบบ จบหรือครบ กระบวนการและขั้นตอน  

- บริหารจดัการดว้ยระบบคุณธรรม ใหค้วามส าคญักบัทางออกของลูกหน้ี 

บริษทัมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงระบุแนวทางการปฏิบติัต่าง ๆ ตามแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดหลกัการ 8 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1.1.1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจท่ีสุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขนั ภายใตก้ฎและระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงได้แก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ นกัลงทุน เจา้หน้ี ชุมชนโดยรอบบริษทั 

1.1.2 การต่อด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการทุจริต โดยมุ่งเน้นดา้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ยระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมไปถึงการส่งเสริมอบรมและ
สร้างจิตส านึกใหพ้นกังานตระหนกัถึงการทุจริตท่ีเกิดข้ึน 

1.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัก าหนดกรอบและแนวทางด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษยชนต่างมีมาแต่เกิดโดยเท่า
เทียมตามกฎหมาย รวมถึงขอ้ก าหนดตามมาตรฐานสากลสิทธิมนุษยชนอย่างพียงพอ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่ามีถ่ินก าเนิด 
สญัชาติ เช้ือชาติเผา่พนัธ์ุ สีผิว ศาสนา ภาษา หรือสถานะทางสงัคมเช่นใด โดยมีการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจน
การปฏิบติัอยา่งเสมอภาคซ่ึงเป็นรากฐานของการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 



                           บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2561  

หนา้ 103 

1.1.4 การปฏิบัตต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัเช่ือมัน่ว่าบุคลากรเป็นหัวใจส าคญัส าหรับการด าเนินธุรกิจและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เน่ืองจากการปฏิบติังานในดา้น
ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัจ าเป็นตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้ งความทุ่มเททั้ งแรงกายและแรงใจในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย กลุ่มบริษทัจึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยจดัให้มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี และมีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นธรรม และส่งเสริมการพฒันาบุคลากรให้มีความกา้วหนา้ดว้ยการจดัการอบรม
และเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริงตามความตอ้งการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานและสร้างโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส าคญักับคุณค่าของพนักงานของ
บริษทั โดยผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งยติุธรรม บริหารงานโดยไม่มีความล าเอียง สนบัสนุนในการสร้างศกัยภาพใน
ความกา้วหนา้ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังานมีความเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณ
ในท่ีท างานท่ีตอ้งพึงปฏิบติั และจดัสวสัดิการใหอ้ยา่งเหมาะสมรวมไปถึงการรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล  

1.1.5 ความรับชอบต่อลูกค้าและลูกหนี ้

บริษทัก าหนดกรอบหลกัการและแนวทางการรับผิดชอบต่อลูกคา้และลูกหน้ีดว้ยการพฒันาการบริการท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานจนน าไปสู่ความไวว้างใจ รวมถึงระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้
และลูกหน้ีทั้งก่อนและหลงัการด าเนินธุรกิจ มีการให้ขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้น และเช่ือถือไดเ้พ่ือประกอบการตดัสินใจท า
ธุรกรรมองคก์ร นอกจากนั้น บริษทัยงัมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันากระบวนการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดการปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัท าโครงการและกิจกรรมในการช่วยเหลือลูกคา้ เช่น โครงการประนอม
หน้ี เป็นตน้ 

1.1.6 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนและถือเป็นธุรกิจหลกัอยา่งหน่ึงโดยจะปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด และการก าหนดมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขเม่ือเกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  

1.1.7 การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคม จึงจดัใหมี้โครงการช่วยเหลือและพฒันาสังคม
อยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้กิจกรรม สนบัสนุนการศึกษา สร้างอาชีพโดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนท่ีแมไ้ม่ไดจ้บปริญญาหรือแมแ้ต่
จบมธัยมท่ี 3 ไดมี้โอกาสร่วมงานกบับริษทัโดยไม่มีการปิดกั้นโอกาส และส่งเสริมให้คนพ่ึงตนเองผ่านกิจกรรมเพ่ือประโยชน์
ต่อชุมชนและสงัคม 

1.1.8 นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

บริษทัก าหนดแนวทางการพฒันานวตักรรมท่ีน าไปสู่การเพ่ิมมาตรฐานกระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ รวมถึงปลูก
จิตส านึกใหพ้นกังานในองคก์รเป็นผูท่ี้ยอมรับการเปล่ียนแปลงและคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ โดยสามารถเช่ือมโยงเป้าหมายองคก์ร
กบัการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสงัคมไดอ้ยา่งสมดุล 
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1.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

1.2.1 การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

บริษทัต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน ส่ิงจูงใจ ของก านลั สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใด 
ๆ ไม่วา่ทางตรงหรือผา่นบุคคลท่ีสามแก่ลูกคา้ คู่คา้ของบริษทั หน่วยงานภายนอกหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพ่ือใหไ้ดม้าหรือคงไวซ่ึ้ง
ประโยชน์หรือความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวลัหรือการจ่ายเงินอ่ืนใดเพ่ือเร่งการด าเนินการหรือ
อ านวยความสะดวก ยกเวน้การใหก้ารเล้ียงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการคา้ และโครงการส่งเสริมการขายของ
บริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

1.2.2 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 

บริษทัด าเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามมาตรฐานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการสร้างจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในหมู่
พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง ยกตวัอย่างเช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล เป็นตน้ คืนก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วน
สร้างสรรค์สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบติัและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ให้ความส าคญักบักิจกรรมของชุมชนและ
สงัคม โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันา สงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสร้างสรรค ์และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

ทั้ งน้ี  เ น่ืองจากบริษัทให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) รวมถึงเล็งเห็นความส าคญัของการสร้างสรรคส์ังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชน บริษทั
จึงพยายามท่ีจะจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัไดจ้ดัท าและ
เขา้ร่วมในปี 2559 ถึงปี 2561 ประกอบดว้ย 

กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
ล าดับ วันที่ สถานที่ ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ จ านวนเงนิ 
1. 13/7/61 อิ ม แ พ็ ค เ มื อ ง

ทองธานี 
มอบทุนการศึกษาเด็ก
พิ ก า ร  มู ล นิ ธิ พั ฒ น า
ศกัยภาพคนพิการ 

เ น่ือง ด้วยบริ ษัทไ ด้ เล็ ง เห็น
ความส าคญัของการศกึษาของ
เ ด็ ก พิ ก า ร  บ ริ ษั ท จึ ง ม อ บ
ทนุการศกึษาทกุระดบัชัน้ให้แก่
คนพิการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
การศกึษาจ านวน 10 ทนุ  

50,000 บาท 

2. 25/8/61 วัดอ านาจเจริญ  
จ.อดุรธานี 

โรงทาน เน่ืองด้วยบริษัทได้รับเชิญร่วม
เป็นประธานในพิธีท าบุญโรง
ทานให้แก่ผู้ ยากไร้ โดยมีวัด

30,000 บาท 
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กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
ล าดับ วันที่ สถานที่ ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ จ านวนเงนิ 

อ านาจเจริญได้เป็นเจ้าภาพจดั
งานบญุซึง่จดัขึน้เป็นประจ าทุก
ปี นอกจากนีย้งัมีผู้มีจิตศรัทธา
จ า น ว น ม า ก ร่ ว ม ง า น บุ ญ
ดงักลา่วเช่นกนั 

3. 3/12/61 โรงเรียนบ้านค า
ย่ า น า ง  จ .
อ านาจเจริญ 

มอบเสือ้กนัหนาว อาหาร
ก ล า ง วั น  แ ล ะ
ทนุการศกึษา 

เน่ืองด้วยความหนาวเย็นปก
คลุมในแถบภาคเหนือและ
อีสานเป็นประจ าทุกปี บริษัท
จงึร่วมบริจาคเสือ้หนาวจ านวน 
200 ตัวใ ห้แก่ เด็กและ
ประชาชนผู้ มี อ ยู่ ใ น ชนบท
ห่างไกล ไว้บรรเทาความหนาว
เย็น พร้อมกันนีบ้ริษัทยังเป็น
เจ้าภาพในการให้ทุนการศกึษา
แก่โรงเรียนบ้านค าย่านาง และ
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการเลีย้ง
อาหารมือ้กลางวนั 

50,000 บาท 

4. 25/12/61 โรงพยาบาลพระ
มงกฎุเกล้า 

มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิ
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า 

เน่ืองด้วยโรงพยาบาลได้ขาด
แคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
บริษัทได้ทราบความจ าเป็น
แ ล ะป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร มี
เคร่ืองมือแพทย์ในการรักษา
ผู้ ป่วย บริษัทจึงขอมอบเงิน
สมทบเพ่ือช่วยสนบัสนนุการซือ้
เคร่ืองมือทางการแพทย์ให้แก่
โรงพยาบาล 

50,000 บาท 
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1.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interests) 

1.3.1 การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตวัจากลูกคา้ คู่คา้ ของ
บริษทั หรือจากบุคคลใดอนัเน่ืองจากการท างานในนามบริษทั 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งไม่ใหกู้ห้รือกูย้มืเงิน หรือเร่ียไรเงิน ส่ิงของจากลูกคา้หรือผูท้  าธุรกิจกบับริษทั 
เวน้แต่เป็นการกูย้มืเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลูกคา้ของธนาคารหรือสถาบนัการเงินดงักล่าว 

1.3.2 การประกอบธุรกจิอ่ืนนอกบริษัท 

1. การท าธุรกิจส่วนตวัใด ๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและเวลาท างาน
ของบริษทั 

2. ห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไม่วา่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือพนกังานดงักล่าวจะไดรั้บประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางออ้มก็ตาม 

1.3.3 การท าธุรกจิใด ๆ กบักลุ่มบริษัท 

1. การท าธุรกิจใด ๆ กับบริษทัทั้ งในนามส่วนตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใด ๆ ท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานนั้นมีส่วนไดส่้วนเสีย จะตอ้งเปิดเผยส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทัก่อนเขา้ท ารายการ 

2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นผูอ้นุมติัในการตกลงเขา้ท ารายการหรือกระท าการใด ๆ ใน
นามบริษทั 

3. ผูท้  ารายการในนามบริษทัมีหน้าท่ีตอ้งตรวจสอบความสัมพนัธ์ของคู่คา้ว่าเก่ียวขอ้งกับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานหรือไม่ ก่อนท ารายการเพ่ือป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้ งน้ี นิยามของ
ความสัมพนัธ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.3.4 การรับของขวญัและการรับเลีย้งรับรองทางธุรกจิ 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน พึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจากคู่คา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทั เวน้แต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นตอ้ง
รับของขวญัหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดในมูลค่าท่ีสูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อด าเนินการตามความ
เหมาะสม 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน สามารถรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจได ้เพ่ือประโยชน์ในธุรกิจของบริษทั และพึง
หลีกเล่ียงการรับการเล้ียงรับรองในลกัษณะท่ีเกินกวา่เหตุความสมัพนัธ์ปกติจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือจะ
เป็นคู่คา้ในอนาคต 
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1.3.5 การเดนิทางไปสัมมนา ดูงานทศันะศึกษา 

1. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สมัมนาและทศันะศึกษา ซ่ึงคู่คา้ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นผู ้
ออกค่าใชจ่้ายเดินทางให้ได้ ทั้ งน้ี เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจ และตอ้งผ่านการอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีมี
อ านาจเท่านั้น แต่หา้มรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่คา้ 

1.3.6 การให้ของขวญัและการเลีย้งรับรอง 

1. ในบางสถานการณ์ ผูอ่ื้นอาจมองวา่การให้ของขวญัและการเล้ียงรับรองนั้นเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือในกรณีท่ี
ร้ายแรงกวา่นั้นคือถือเป็นการให้สินบน หากพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูอ่ื้นอาจมองไดว้า่ของขวญัหรือการเล้ียงรับรองนั้น
เป็นการกระท าเพ่ือหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจจากรัฐบาลหรือเพ่ือผลประโยชน์ใด ๆ จากรัฐบาล กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานจะตอ้งไม่ให้ของขวญัหรือจดัให้มีการเล้ียงรับรองนั้น แต่ทั้ งน้ี อาจมีการเสนอของขวญัและการเล้ียง
รับรองท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ลูกคา้โดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจใหด้ าเนินการเท่านั้น 

2. ในบางธุรกิจ นิติบุคคลและภูมิภาคของบริษทัมีกระบวนการเก่ียวกบัเร่ืองน้ีซ่ึงอาจมีการตั้งขอ้จ ากดัท่ีเขม้งวดมากกวา่ 
และ/หรือ ก าหนดใหมี้การรายงานหรือการอนุมติัเพ่ิมเติม 

1.3.7 การบริจาคเพ่ือการกศุล 

1. บริษทัมุ่งต่อการเป็นพลเมืองในฐานะบริษทัท่ีดีและแสดงบทบาทอยา่งเขม้แข็งในการให้การสนับสนุนในชุมชนซ่ึง
บริษทัประกอบธุรกิจ รวมไปถึงการบริจาคต่าง ๆ ซ่ึงบริษทัเป็นผูใ้หทุ้นจะช่วยสนบัสนุนวตัถุประสงคเ์พ่ือการกศุลของ
บริษัท และจะจัดสรรผ่านสถาบันการกุศลท่ีหลากหลายเพ่ือป้องกันการเขา้ไปเก่ียวข้องกับองค์กรการกุศลท่ีไม่
เหมาะสม (เช่น องคก์รท่ีสนบัสนุนโดยผูก่้อการร้ายและกิจกรรมการฟอกเงิน กลฉ้อฉลหรืออาชญากรรมอ่ืน) ทั้งน้ี 
พนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti Money Laundering: AML) 

2. การบริจาคเพ่ือการกศุลจะตอ้งไม่เป็นการใหจ้ากบริษทั หรือเป็นการร้องขอจากพนกังาน ลูกคา้ ผูใ้ห้บริการ เจา้หนา้ท่ี
รัฐ หรือหุน้ส่วนทางธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นเง่ือนไขหรือเพ่ือครอบง าการตดัสินใจทางธุรกิจ (หรือปราศจากผลประโยชน์
ต่างตอบแทน) หรือกระท าข้ึนเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลใด ๆ 

3. การให้เงินบริจาคแก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ควรเป็นความลับ โดยเกิดจากความสมคัรใจอย่างแท้จริง และไม่มี
ผลกระทบต่อการจา้งงานหรือการตดัสินใจใหก้ารชดเชยหรือตอบแทน และจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั 

1.3.8 กจิกรรมทางการเมืองและการให้เงนิสนับสนุนทางการเมือง 

1. ในฐานะพลเมืองคนหน่ึง พนกังานอาจมีความสนใจในกระบวนการทางการเมืองหรือการโนม้นา้วจิตใจหรือการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ อยา่งไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางการเมืองใน
ระดบัต่าง ๆ ทั้งในระดบันานาชาติ ระดบัชาติ หรือระดบัทอ้งถ่ินอาจเกิดความพวัพนัและความรับผิดทางกฎหมาย
ส าหรับบริษทัได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองทีอาจเกิดข้ึนไดแ้มว้า่จะเป็นส่ิงท่ีพนกังานท าดว้ยตนเองโดยไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของบริษทั 
อย่างไรก็ตาม บริษทัมีพ้ืนฐานการท างานท่ีถูกตอ้งรวมไปถึงนโยบายของบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง ทั้งน้ี มี
กฎหมายหลายฉบบัท่ีก ากบัดูแลกิจกรรมทางการเมืองของบริษทั รวมทั้งพนกังานและตวัแทนของบริษทั ดงันั้น การท่ี
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พนกังานด าเนินกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตอาจส่งผลใหเ้กิดการฝ่าฝืนกฎหมาย การลงโทษทางแพ่ง 
หรือทางอาญา การหา้มด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ความเส่ียงต่อการเสียช่ือเสียงส าหรับบริษทั  

1.3.9 การท าธุรกจิภายนอก 

เม่ือพนักงานของบริษทัท าหน้าท่ีเป็นกรรมการของบริษทัท่ีไม่ได้อยู่ในเครือ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสวงผลก าไรท่ีอยู่ในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ ย่อมเกิดความเส่ียงในเร่ืองความ
รับผิดชอบของพนักงานผูน้ั้นในฐานะกรรมการ รวมทั้งความเส่ียงวา่พนกังานผูน้ั้นจะตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการเขา้ร่วมใน
กิจการของบริษทัแห่งนั้นดว้ย ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานผูใ้นนั้นใน
การท างานให้กับบริษัท ทั้ งน้ี บริษทัไม่สนับสนุนอย่างยิ่งท่ีจะให้พนักงานประจ าแสวงหาหรือยอมรับต าแหน่งกรรมการ
ภายนอกบริษทัในบริษทัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสวงผลก าไร 

พนกังานทุกคนของบริษทัตอ้งเปิดเผยใหท้ราบและขอรับค าอนุมติัท่ีจ าเป็นล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1. ต าแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการของบริษทัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคโ์ดย
แสวงผลก าไร 

2. ต าแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการของบริษทัเอกชนและมีวตัถุประสงคโ์ดยแสวงผลก าไร 

3. ต าแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการขององค์กรท่ีไม่แสวงผลก าไรซ่ึงท าให้เกิดความเข้าใจว่ามี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท างานของคณะกรรมการ บริหารการตรวจสอบ การเงิน หรือการ
ลงทุน 

4. ลงสมคัรรับเลือกตั้ง ยอมรับต าแหน่งในหน่วยงานรัฐบาล หรือมีความสัมพนัธ์แบบอ่ืนกับหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานก่ึงรัฐ 

5. การท าธุรกิจภายนอกอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีไม่หวงัผลก าไร หากก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนจริง หรือท่ี
เขา้ใจวา่อาจเกิดข้ึนไดห้รือดูเหมือนวา่จะเกิดข้ึน 

1.3.10 การจดัการและการรักษาจรรยาบรรณ 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด หากพบวา่มีการฝ่าฝืนหรือกระท า
การใด ๆ ท่ีขดัต่อจรรยาบรรณ บริษทัจะพิจารณาลงโทษตามลกัษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณีให้เป็นไปตาม
ระเบียบการบริหารงานบุคคล 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีลงนามรับทราบจรรยาบรรณน้ี เม่ือเขา้เป็นพนักงานและเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลง 

3. ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลและ
ส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีก าหนด 

4. การขอยกเวน้การปฏิบติัตามจรรยาบรรณน้ีให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั 
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1.3.11 การรายงานประเดน็ด้านจริยธรรมและการรับเร่ืองร้องเรียน 

1. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน (Hot Line) 

กรณีพบเห็นการกระท าท่ีสงสยัวา่ฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ หรือพบเห็นการกระท าผิด การ
กระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบับริษทั โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั จะ
ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน เพื่อให้มีความยุติธรรมโดยรวดเร็วท่ีสุด โดยพนักงาน สามารถสอบถามขอ้สงสัย หรือ
รายงานต่อผู ้ท่ี รับผิดชอบ และ/หรือ สามารถกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยงัคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั โดยขอ้มูลจะถูกปิดเป็นความลบั โดยมีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานโดยตรง 

(2) ฝ่ายบุคคลท่ีเบอร์ติดต่อ 02-004-5555  

(3) กรอกขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องบริษทั http:// www.chayo555.com/ หรืออีเมล ์center@chayo555.com 

2. การด าเนินการเม่ือไดรั้บเร่ืองร้องเรียน 

 ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณเพ่ือ
พิจารณาขั้นตอน และวธีิการจดัการท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ืองเพ่ือน าเสนอมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงการบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและรายงานผลให้ผูร้้องเรียนทราบ (กรณี
เปิดเผยช่ือ) 

3. มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

(1) ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้อยา่งไร
ก็ตาม หากมีการเปิดเผยตนเอง บริษทัจะสามารถติดต่อและรายงานผลได ้

(2) ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็นแก่ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบ
เท่านั้น 

บริษทัหา้มมิใหมี้การตอบโตต้่อผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงโดยเด็ดขาด การตอบโตจ้ะเป็น
เหตุใหมี้การลงโทษทางวนิยัสูงสุด ซ่ึงอาจรวมถึงการเลิกจา้งควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

ระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับบริษทัจดทะเบียน โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร 

จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้น บริษทัใหค้วามส าคญั

แก่การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และเป็นไปตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงไดน้ าการควบคุมภายในท่ีเป็น

สากล (COSO 2013) มาใชเ้ป็นบรรทดัฐานพร้อมทั้งมีการปรับให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบริษทั และมีการแต่งตั้ง

บุคคลภายนอกเขา้มาช่วยในการสอบทานการควบคุมภายในของบริษทั โดยเร่ิมปฏิบติังานเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 เพื่อให้

มัน่ใจวา่การควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าการสอบทานการควบคุมภายในและน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือติดตามให้การควบคุมภายในดา้นต่าง ๆ มีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ มี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการใชท้รัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความ

เส่ียง การป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และจดัให้มีรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ตลอดจนการปฏิบติัตาม

กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 

13.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ซ่ึงจดัท าตามแนวความคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission หรือ COSO  ดงัน้ี 

1.         สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

2.         การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

3.         การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 

4.         ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) 

5.         ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ และมีบุคลากร
อยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามการควบคุมภายในไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี บริษทัไดแ้สดงรายละเอียดการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในไวใ้นแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ตามเอกสารแนบ เร่ือง แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน 
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13.2  ความเห็นเกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน ผลการตรวจสอบภายในและผลการตดิตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลกิจการมีประสิทธิผลและมีการ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไวไ้ด้ บริษัทจึงได้แต่งตั้ งผูต้รวจสอบภายในท่ีเป็น

บุคคลภายนอกให้ปฏิบติัหนา้ท่ีการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในคือบริษทั เคพีเอส ออดิท จ ากดั (“ผู ้

ตรวจสอบภายใน”)ท่ีมีความเป็นอิสระข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จึงก าหนดให้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการ

ตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบและและผูบ้ริหารของบริษทัฯเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี 

ส าหรับปี 2561 บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ากดั ไดน้ าผลจากการบริหารความเส่ียงของฝ่ายบริหารมาปรับปรุง เพื่อจดัท า
แผนการตรวจสอบประจ าปี 2561 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมติัแผนงาน โดยเนน้การให้ความมัน่ใจใน
ดา้นความน่าเช่ือถือของขอ้มูล บญัชีและการเงิน ดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน และดา้นการปฏิบติัตาม 
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ สุดทา้ยน้ีผลการปฏิบติังานของตรวจสอบภายในของระบบงานต่างๆ ไดแ้ก่  ระบบการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นถาวร, กระบวนการบริหารค่าใชจ่้าย, ระบบจดัซ้ือและบริหาร,ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT General Control, 
IT Application Control , IT Security)และระบบบริหารรายได ้และระบบงานคดี รวมถึงติดตามประเด็นคงคา้งจากการ
ตรวจสอบภายในไตรมาสท่ี1-4  ปี2561 ซ่ึงจากผลการตรวจสอบทุกไตรมาส ไดมี้การประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการและฝ่ายบริหาร
ทุกคร้ังซ่ึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี และมีการบริหารจดัการโดยไดด้ าเนินการแกไ้ขและสอบทานติดตามเพ่ือให้สามารถถูก
แก้ไขปรับปรุงแลว้เสร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อย่างไรก็ดีท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2561 โดยผูต้รวจสอบไดร้ายงานผลการตรวจสอบวา่ประเด็นการควบคุมภายในท่ีตรวจพบจากการเขา้ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในคร้ังท่ี 1 -4  โดยประเด็นการควบคุมภายในท่ีตรวจพบจากการเขา้ตรวจสอบทุกประเด็น ปัจจุบนัไดท้ าการ
แกไ้ขหมดแลว้ทุกประเด็นโดยระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมะสมเพียงพอมีประสิทธิผล 

 
13.3 แผนการเขา้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทัประจ าปี 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ประเดน็ทีจ่ะท าการตรวจสอบ ช่วงเวลาตรวจสอบ 

- ระบบประมูลหน้ี 

- ระบบงานคดี 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 

- ระบบงานใหบ้ริการขอ้มูลลูกคา้ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 

 
13.4 ข้อสังเกตของผู้สอบบญัชี 

-ไม่มี- 
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13.5 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ากดั (“KPS”) ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบประเด็นเก่ียวกบัระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทั โดยมี นายวิวฒัน์ ล้ิมนนัทศิลป์ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัแลว้เห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ KPS และนาย วิวฒัน์ ล้ิมนันทศิลป์ แลว้มีความเห็นว่า มีความ

เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ

ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้น ยงัเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั โดย

คุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หวัขอ้ ผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

ผูต้รวจสอบภายใน นายววิฒัน์ ล้ิมนนัทศิลป์ (ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบภายใน) 
บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ากดั 

ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 

ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน ประมาณ 23 ปี 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อประสบการณ์
ของผูต้รวจสอบภายใน 

นายววิฒัน์ ล้ิมนนัทศิลป์ จดัเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ท่ี
ดีในการปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบภายในของบริษทั 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ตร วจสอบภ า ย ในในร ะบบต่ า งๆ  ข อ งบ ริษัท  ต าม ท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด หรือ เห็นสมควร รวมถึงร่วม
เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา 
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14. รายการระหว่างกนั และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 
14.1 ภาพรวมเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัทีบ่ริษัทเข้าท ากบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 

ในระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2561 บริษทัได้เขา้ท ารายการต่าง ๆ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ตามนิยามของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและ
เสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 และฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงการท ารายการระหวา่งกลุ่มบริษทั ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และ/หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใด ๆ ของบริษทั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั 

1. รายการธุรกิจปกติ 

รายการธุรกิจปกติ เป็นรายการท่ีบริษทัและบริษทัย่อยมีการท ารายการตามลกัษณะกิจกรรมการด าเนินงานหลกั โดย
รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยจะยงัคงมีการท า
รายการลกัษณะดงักล่าวไปอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 
2. รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการท่ีบริษทัและบริษทัย่อย ท ารายการเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมด าเนินงานหลกัของ
บริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย โดยมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไปเสมือนเป็นการท ารายการระหวา่งบุคคลภายนอกกบับุคคลภายนอก 
และ/หรือ มีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีไม่ท าใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยเสียผลประโยชน์ 
3. รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ  

รายการท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ เป็นรายการท่ีบริษทั และ/หรือ กลุ่มบริษทัเขา้ท ารายการเพ่ือให้ไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์และสิทธิ รวมถึงการให้หรือรับบริการ อยา่งไรก็ตาม ก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
บริษทัยงัไม่มีนโยบายในการเขา้ท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการมากอยา่งเป็นนยัส าคญั นอกจากน้ี 
บริษทัมีนโยบายในการเขา้ท ารายการใหห้รือรับบริการท่ีไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

4. รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี 

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี เป็นรายการท่ีบริษทัเช่าอาคารจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เพ่ือใช้
ส าหรับการด าเนินงานในกิจการ เช่น ใชเ้ป็นอาคารส านักงาน หรือ สถานท่ีเก็บเอกสาร รวมถึงรายการเช่าอาคารส านักงาน
ระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัคาดวา่จะมีการเขา้ท ารายการในลกัษณะดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

5. รายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือบริหารจดัการสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั 
ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 
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14.2 นโยบายการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี  5/2559 ณ วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559 ไดพิ้จารณานโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การอนุมติัการเขา้ท ารายการ 

(1) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และเป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ปกติ ฝ่ายจดัการจะ
เป็นผูพ้ิจารณาตดัสินใจ 

(2) รายการท่ีมีขนาดเล็ก และขนาดกลางท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติ คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณา
ตดัสินใจ 

(3) รายการท่ีมีขนาดใหญ่ ทั้งท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ปกติ และไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติ ให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้เป็นผูพ้ิจารณาตดัสินใจ  

2. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาขนาดของรายการ 

(1) รายการขนาดเล็ก คือ รายการท่ีมีมูลค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 ลา้นบาท หรือ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 0.03 ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

(2) รายการขนาดกลาง คือ รายการท่ีมีมูลค่ามากกวา่ 1 ลา้นบาท แต่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 0.03 แต่ต ่า
กวา่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

(3) รายการขนาดใหญ่ คือ รายการท่ีมีมูลค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 20 ลา้นบาท หรือ มากกวา่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

3. หลกัเกณฑก์ารพิจารณารายการท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ปกติ 

(1) ลกัษณะรายการเป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติตามกิจกรรมการด าเนินงานหลกัหรือไม่ ในกรณีท่ีรายการดงักล่าว
เกิดข้ึนเน่ืองจากการด าเนินงานปกติก็จะปฏิบติัไปตามขั้นตอนของการด าเนินงานตามปกติเช่นเดียวกบัท่ีปฏิบติักบัคู่
คา้รายอ่ืน ๆ รายการเก่ียวโยงกนัดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั และมีความสมเหตุสมผลของการท า
รายการเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติ และเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและบริษทัย่อย โดยมีเง่ือนไขทาง
การคา้ไม่แตกต่างจากการท ารายการกบัลูกคา้ทัว่ไปหรือบุคคลภายนอก 

(2) ราคาและเง่ือนไขการท ารายการเป็นธรรมหรือไม่ หากเปรียบเทียบกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนัแลว้ จะไดร้าคาหรือเง่ือนไขท่ีดีกวา่น้ีหรือไม่ 

(3) การพิจารณาราคาตามเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป (ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) ทั้งน้ี 
รายการท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป คือ เง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ โดย 
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- เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัยอ่ยไดรั้บ หรือ ใหก้บับุคคลทัว่ไป 

- เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใหก้บับุคคลทัว่ไป 

- เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัย่อยสามารถแสดงไดว้า่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 

14.3 รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบริษัทกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี เป็นรายการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่าอาคารส านกังานเพ่ือใชส้ าหรับ
การด าเนินกิจการ เช่น ใชเ้ป็นอาคารส านกังานและสถานท่ีเก็บเอกสารจากคุณสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ ซ่ึงเป็น ผูถื้อหุ้น กรรมการ และ
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทั โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 56.24 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมด  
โดยบริษทัคาดวา่จะมีการเขา้ท ารายการในลกัษณะดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ทั้งน้ี รายการเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวมี
รายละเอียดประกอบดงัต่อไปน้ี 

บริษัท 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2560 2561 

CHAYO 

 

0.12 0.08 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าอาคารพาณิชย ์

กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เพ่ือใช้เป็น

พ้ืนท่ีเก็บเอกสารด้วยอตัราค่าเช่าจ านวน 

20,000 บาทต่อเดือน ในปี 2560 และ ปี 

2561 หรือประมาณ 72 บาทต่อตารางเมตร 

โดยอตัราค่าเช่าทั่วไปบริเวณบริเวณซอย

รามอินทรา 65 เฉล่ียประมาณ 15,000 - 

20,000 บาทต่อคูหาต่อเดือน หรือประมาณ  

63-100  บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

รายการ น้ี ได้ยก เ ลิกการ เ ช่ าว ัน ท่ี  31 

สิงหาคม 2561 ทั้งน้ี รายการดงักล่าวเขา้

ข่ายเป็นรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันประเภท

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มี

เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเห็นชอบ

ว่าเป็นรายการระหว่างกันท่ีไม่มีความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยราคามี

ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 

Chayo AMC 0.12 0.08 

Chayo Call 

Center 

- - 
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บริษัท 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2560 2561 

Chayo AMC - 0.06 กลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาเช่าอาคารพาณิชย ์
กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เพ่ือใชเ้ป็น
พ้ืนท่ีเก็บเอกสารดว้ยอตัราค่าเช่าจ านวน 
14,000 บาทต่อเดือน ในปี 2561 หรือ
ประมาณ 72 บาทต่อตารางเมตร โดยอตัรา
ค่าเช่าทัว่ไปบริเวณบริเวณซอยรามอินทรา 
65 เฉล่ียประมาณ 15,000 - 20,000 บาทต่อ
คูหาต่อเดือน หรือประมาณ  63-100 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน รายการน้ีส้ินสุด
สญัญาวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ทั้งน้ี รายการ
ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ประเภทรายการเช่าหรือใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรัพยท่ี์มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเห็นชอบ

ว่าเป็นรายการระหว่างกันท่ีไม่มีความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยราคามี

ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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15. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
 
15.1 สรุปรายงานการสอบบัญชีงบการเงนิรวม 

15.1.1 ผู้สอบบัญชี 

ผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

งบการเงนิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานของผู้สอบบญัชี 
งบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
25591/ 

คุณบุญเ ลิศ  กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 5339 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ผูส้อบบญัชีเห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั ชโย กรุ๊ป 
จ ากัด (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวม
ของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 

คุณบุญเ ลิศ  กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 5339 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ผูส้อบบญัชีเห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั ชโย กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะ
การเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

งบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 

คุณบุญเ ลิศ  กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 5339 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ผูส้อบบญัชีเห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั ชโย กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะ
การเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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หมายเหต:ุ 1/  งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้มีการ
แก้ไขและออกใหม่ซ่ึงรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ออกแทนรายงานลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 
ต่องบการเงินฉบับเดิม เน่ืองจากผู้บริหารได้เปลี่ยนวิธีการบัญชีส าหรับการค านวณรายได้จากเงินให้สินเช่ือ
แก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากวิธีรายพอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีรายลูกหนี ้โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมิได้แสดง
ความเห็นอย่างมเีง่ือนไขในเร่ืองดังกล่าว 

15.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

15.2.1 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

2559 2560 2561 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79.72 57.73 148.51 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้- หมุนเวยีน 0.71 1.16 0.20 
เงินลงทุนระยะสั้น 1.22 1.23 0.47 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7.27 7.04 8.35 
เงินประกนัการซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - - 6.19 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1.71 2.20 2.65 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 90.63 69.36 166.37 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้- ไม่หมุนเวยีน 1.08 1.75 2.24 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 160.64 281.77 594.14 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 1.82 9.09 8.82 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ - - 5.24 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 39.85 38.12 33.76 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 0.07 1.74 2.04 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 13.06 12.76 14.48 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.27 0.89 1.73 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 216.79 346.12 662.45 

รวมสินทรัพย์ 307.42 415.48 828.82 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14.44 12.44 15.33 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน - 20.28 14.33 
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หน่วย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

2559 2560 2561 
หน่ึงปี 

ส่วนของหน้ีสินเช่าซ้ือท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0.55 0.60 0.94 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11.57 12.29 10.12 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1.71 1.95 3.67 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 28.27 47.55 44.39 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 30.60 17.10 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 2.11 1.52 1.36 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.52 2.59 2.71 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3.63 34.71 21.17 

รวมหนีสิ้น 31.90 82.26 65.56 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
ทุนจดทะเบียน    
หุน้สามญัจ านวน 560,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท - 280.00 280.00 
หุน้สามญัจ านวน 21,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท 210.00 - - 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้    
หุน้สามญัจ านวน 560,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท - - 280.00 
หุน้สามญัจ านวน 420,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท - 210.00 - 
หุน้สามญัจ านวน 21,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท 210.00 - - 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั-สุทธิ - - 320.97 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (9.68) (9.68) (9.68) 
ก าไรสะสม    
จดัสรรแลว้    
ทุนส ารองตามกฎหมาย 0.30 0.30 7.26 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 74.93 132.62 149.73 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (0.03) (0.02) - 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 275.52 333.22 748.28 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - 14.98 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 275.52 333.22 763.26 
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หน่วย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

2559 2560 2561 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 307.42 415.48 828.82 

15.2.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

หน่วย: ลา้นบาท 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือนส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

2559 2560 2561 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสิน 31.66 37.71 41.44 
รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 162.42 162.01 212.87 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 3.06 6.26 1.33 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (61.60) (73.24) (91.70) 
ก าไรขั้นต้น 135.54 132.74 163.94 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (41.66) (45.27) (60.75) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 93.88 87.47 103.19 
รายไดอ่ื้น 0.72 0.58 2.23 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - - 6.73 
ตน้ทุนทางการเงิน (2.98) (1.26) (2.87) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 91.62 86.79 109.28 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (20.73) (28.55) (23.85) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 70.89 58.24 85.43 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :    
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนภายหลงั    
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจาก
งาน 

(0.0109) (0.6816) 0.2604 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนภายหลงั 

0.0022 0.1363 (0.0521) 

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน
ภายหลงั 

(0.0087) (0.5453) 0.2083 

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนภายหลงั    
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย (0.0385) 0.0076 0.0309 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนภายหลงั 

0.0077 (0.0015) (0.0062) 

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนภายหลงั (0.0308) 0.0061 0.0247 
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หน่วย: ลา้นบาท 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือนส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

2559 2560 2561 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี – สุทธิจากภาษ ี (0.0395) (0.5392) 0.2330 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 70.85 57.70 85.66 

15.2.3 งบกระแสเงนิสดรวม 

หน่วย: ลา้นบาท 
กระแสเงนิสดเงนิสดรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือนส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

2559 2560 2561 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 91.63 86.79 109.28 
รายการปรับปรุง    
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 3.73 4.34 5.20 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - 2.81 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.003 0.04 (0.11) 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น (0.39) - (0.02) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ - - 0.03 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย - - (6.73) 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

(0.30) 0.15 9.16 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1.07 0.39 0.38 
รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (162.42) (162.01) (212.87) 
ดอกเบ้ียรับ (0.18) (0.34) (1.84) 
ตน้ทุนทางการเงิน 2.98 1.26 2.87 
เงนิสดสุทธิจากการกจิกรรมด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงของเงนิทุน
หมุนเวยีน 

(63.88) (69.38) (91.84) 

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2.41) 0.23 (1.31) 
เงินประกนัการซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - - (6.19) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1.68) (0.03) (0.31) 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 39.34 (121.28) (335.16) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (0.16) (0.61) (0.84) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 0.59 (2.14) 3.02 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (6.13) 0.24 1.72 
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หน่วย: ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดเงนิสดรวม 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือนส้ินสุด ณ วนัที ่

31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

2559 2560 2561 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (0.02) - - 
เงนิสดสุทธิจากการกจิกรรมด าเนนิงานหลงัการเปลีย่นแปลงของเงนิทุน
หมุนเวยีน 

(34.35) (192.97) (430.91) 

รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 162.42 162.01 212.87 
ดอกเบ้ียรับ 0.18 0.34 1.83 
จ่ายดอกเบ้ีย (1.97) (1.08) (2.64) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (23.41) (27.86) (27.89) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 102.87 (59.56) (246.74) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน(ลดลง) (0.59) (1.12) 0.47 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น (70.00) - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 77.00  - 0.78 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย -  - - 
เงินสดจ่ายเพ่ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  (7.51) (0.19) 
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (0.09) (1.81) (1.03) 
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  - - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (6.74) (2.27) (2.65) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  -  - 1.06 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย - - (2.88) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย - - 18.00 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (0.42) (12.71) 13.56 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั - - 403.20 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญั - - (12.23) 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - - 15.00 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 88.99 - - 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (90.00) - - 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 57.64 39.78 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (6.80) (59.60) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 
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หน่วย: ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดเงนิสดรวม 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือนส้ินสุด ณ วนัที ่

31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

2559 2560 2561 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (16.98) - - 
เงินสดจ่ายคืนสญัญาเช่าซ้ือ (1.43) (0.55) (0.59) 
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (41.31) - (61.60) 
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (57.87) 50.29 323.96 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 44.58  (21.99) 90.78 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 35.14  79.72 57.73 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 79.72 57.73 148.51 

15.3 อตัราส่วนทางการเงนิ 

15.3.1 อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน ส้ินสุด ณ วนัที ่

หน่วย 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

2559 2560 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.21 1.45 3.75 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 3.12 1.38 3.54 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 2.02 -1/ -1/ 
อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 6.08 6.43 5.90 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 59.22 55.97 61.04 
อตัราหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 65.35 146.33 95.31 
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 5.51 2.46 3.78 
วงจรเงินสด วนั 53.71 53.51 57.26 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 68.75 64.44 64.13 
อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 35.83 28.20 32.29 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 29.53 19.13 15.58 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย ร้อยละ 30.36 4.51 1.65 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 23.52 16.11 13.73 
อตัราหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.66 0.57 0.43 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.12 0.25 0.09 
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อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน ส้ินสุด ณ วนัที ่

หน่วย 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

2559 2560 2561 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.01 0.16 0.04 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิ) 2/ 

เท่า -3/ -3/ -3/ 

อตัราหน้ีสินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

เท่า -4/ 0.27 -4/ 

อตัราตัว๋เงินจ่ายต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย เท่า - - - 
อตัราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อ
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมด 

เท่า 0.21 0.39 0.45 

อตัราส่วนความสามารถการช าระดอกเบ้ีย (เกณฑเ์งินสด) เท่า 65.11 -5/ -5/ 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (เกณฑ์เงิน
สด) 

เท่า 0.46 -6/ -6/ 

อตัราการจ่ายปันผล ร้อยละ -7/ -7/ 72.08 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภาพ (ท่ีมีหลกัประกนั) ท่ี
ปลอดภาระ/หุน้กูค้งคา้ง 

 -8/ -8/ -8/ 

หมายเหต:ุ 1/ ไม่สามารถท าการค านวณอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดได้เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานติดลบ 

 2/ ผู้ออกหุ้นกู้จะด ารงสัดส่วนของหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to 
Equity Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้  ในอัตราส่วนไม่เกิน 3.0 ต่อ 1 ณ วันส้ินสุดงวดบัญชีรายไตรมาสตลอดอายุ
ของหุ้นกู้ 

   “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” หมายถึง หนีสิ้นเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย (Interest Bearing Debt) ในงบ
การเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด 

   “ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีฉบับ 

 3/ ไม่สามารถท าการค านวณอัตราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (ตามข้อก าหนดสิทธิ) ได้ 
เน่ืองจาก ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมหีนีสิ้นเฉพาะท่ีมภีาระดอกเบีย้จ่าย (Interest Bearing Debt) 
หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดติดลบ 

 4/ ไม่สามารถท าการค านวณอัตราหนีสิ้นสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ าหน่ายได้ เน่ืองจากในปี 2559 และปี 2561 บริษัทมหีนีสิ้นสุทธิติดลบ 

 5/ ไม่สามารถท าการค านวณอัตราส่วนความสามารถการช าระดอกเบีย้ (เกณฑ์เงินสด) ได้เน่ืองจากในปี 2560 
และปี 2561 บริษัทมีผลรวมของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงานและภาษี
ติดลบ 

 6/ ไม่สามารถท าการค านวณอัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) ได้ เน่ืองจากในปี 
2560 และปี 2561 บริษัทมกีระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดลบ 
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 7/ ไม่สามารถค านวณอัตราการจ่ายปันผลได้เน่ืองจากบริษัทไม่มกีารประกาศจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าว 
 8/ "เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ท่ีมีหลักประกัน) ท่ีปลอดภาระ"  หมายถึง เงินให้สินเช่ือแก่

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (สุทธิ) นับเฉพาะส่วนของสินเช่ือท่ีมีหลักประกัน และไม่ได้น าไปจดจ านอง สิทธิยึด
หน่วง การจ าน า หรือถือภาระติดพันรวมท้ังหลักประกันในลักษณะใด ๆ เหนือกิจการ หรือทรัพย์สินใด ๆ 
หรือรายได้ของตน ไม่ว่าท้ังหมด หรือในส่วนใด ๆ เพ่ือประกันภาระหนีสิ้นท่ีเกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นกู้หรือ
บุคคลใด ณ ช่วงเวลาใด เวลาหน่ึง ท่ีท าการค านวณอัตราส่วนทางการเงิน 

   "หุ้นกู้คงค้าง" หมายถึง หุ้นกู้ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2562 คงเหลือตามมูลค่าท่ีตราไว้ 
ของหุ้นกู้ ท่ียงัมิได้ไถ่ถอนท้ังหมด ณ ช่วงเวลาใด เวลาหน่ึง ท่ีท าการค านวณอัตราส่วนทางการเงิน 
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15.4 ข้อมูลทางการเงนิอ่ืน ๆ 

15.4.1 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

    หน่วย: ลา้นบาท 

ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี 12 

เดือน 

ส่วนงานธุรกจิ 

รวมทั้งหมด 
ให้บริการเจรจาติดตาม

ทวงถาม 
และเร่งรัดหนี ้

ลงทุนและบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ 

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 
อ่ืนๆ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
รายได ้ 44.05  45.94 50.13 162.42  162.01 212.87 3.06  6.26 1.33 - - - 209.53  214.21 264.33 

รายไดร้ะหวา่ง
กิจการ 

(12.39) (8.23) (8.69) - - - - - - - - - (12.39) (8.23) (8.69) 

รายได้จากส่วนงาน
ธุรกจิ 

31.66  37.71 41.44 162.42  162.01 212.87 3.06  6.26 1.33 - - - 197.14  205.98 255.64 

ตน้ทุน (22.72) (23.02) (26.63) (50.11) (54.60) (73.62) (1.16) (3.85) (0.04) - - (0.1) (73.99) (81.47) (100.39) 

ตน้ทุนระหวา่ง
กิจการ 

- - - 12.39  8.23 8.69 - - - - - - 12.39  8.23 8.69 

ต้นทุนจากส่วน
งานธุรกจิ 

(22.72) (23.02) (26.63) (37.72) (46.37) (64.93) (1.16) (3.85) (0.04) - - (0.1) (61.60) (73.24) (91.70) 

ผลการด าเนินงาน
ตามส่วนงาน 

8.94  14.69 14.81 124.70  115.64 147.94 1.90  2.41 1.29 - - (0.1) 135.54  132.74 163.94 
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16. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
หัวขอ้น้ีเป็นค าอธิบายของฝ่ายจดัการและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษทั 

ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CHAYO”) และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 
2561 และการประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษทัในปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อโอกาส ฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในอนาคต ทั้งน้ี ผูล้งทุนควรอ่านประกอบกบังบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั 
รวมทั้งขอ้มูลการด าเนินงานของบริษทัท่ีประกอบอยูใ่นส่วนอ่ืนของเอกสารน้ี โดยในค าอธิบายและการวิเคราะห์ท่ีกล่าวถึง
ต่อไปน้ีจะมีการปัดเศษจ านวนบางจ านวน (รวมถึงจ านวนท่ีเป็นอตัราร้อยละ) เพ่ือความเขา้ใจท่ีง่ายข้ึน อย่างไรก็ดี งบ
การเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ปี 2559 ไดมี้การแกไ้ขและ
ออกใหม่ซ่ึงรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดอ้อกแทนรายงานลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่องบการเงินฉบบัเดิม 
เน่ืองจากบริษทัได้เปล่ียนวิธีการบญัชีส าหรับการค านวณรายได้จากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากวิธีราย
พอร์ตโฟลิโอเป็นวธีิรายลูกหน้ี 

16.1 ภาพรวมของการบริหารธุรกจิ 

บริษทัจดัประเภทการด าเนินธุรกิจออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ธุรกิจ
ใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหน้ี และธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ ทั้งน้ี สัดส่วนรายไดจ้ากเงินให้สินเช่ือแก่
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพนั้นเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 70 ถึง 85 ของรายไดร้วมของบริษทั ในปี 2559 ถึงปี 
2561 ดงันั้น ผลการด าเนินงานของบริษทัจึงสามารถอา้งอิงไดจ้ากผลการด าเนินงานของธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ โดยในช่วงเร่ิมตน้ของการด าเนินธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ บริษทัเร่ิมบริหารหน้ีประเภท
หน้ีเหลือหลงัขายท่ีประมูลซ้ือไดใ้นขณะนั้น อยา่งไรก็ดี ณ ปัจจุบนั บริษทัสามารถบริหารหน้ีประเภทอ่ืน ๆ ท่ีประมูลซ้ือได้
เพ่ิมเติม ยกตวัอยา่งเช่น หน้ีบตัรเครดิต หน้ีบตัรกดเงินสด สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Overdraft: O/D) ซ่ึง
ปัจจุบนั กองสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพภายใตก้ารบริหารของบริษทัประกอบดว้ยหน้ีประเภท หน้ีบตัรเครดิตและหน้ีบตัรกดเงิน
สดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีมูลหน้ีก่อนหักหลกัประกนัจ านวน 38,349 ลา้นบาท และมีมูลหน้ี
หลงัหักหลกัประกนัจ านวน 37,453 ลา้นบาท ทั้งน้ี ภาพรวมของธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของบริษทั
เป็นไปดงัต่อไปน้ี 

ปี ยอดจดัเกบ็
รายปี 

(ล้านบาท) 

จ านวน
สัญญา 
(ฉบบั) 

 กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) 

ต้นงวด รายการ
ปรับปรุง1/ 

เพิม่ขึน้
ระหว่างงวด 

ตดัจ าหน่าย
เงนิลงทุน 

โอนรายการ
เป็น

ทรัพย์สินรอ
การขาย 

ค่าเผ่ือการ
ด้อยค่า 

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 
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ปี ยอดจดัเกบ็
รายปี 

(ล้านบาท) 

จ านวน
สัญญา 
(ฉบบั) 

 กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) 

ต้นงวด รายการ
ปรับปรุง1/ 

เพิม่ขึน้
ระหว่างงวด 

ตดัจ าหน่าย
เงนิลงทุน 

โอนรายการ
เป็น

ทรัพย์สินรอ
การขาย 

ค่าเผ่ือการ
ด้อยค่า 

ปลายงวด 

2561 252.68 299,187 281.77 - 374.96 (39.80) (13.63) (9.16) 594.14 
 

หมายเหต:ุ 1/  รายการปรับปรุงเกิดจากการท่ีบริษัทได้เปลี่ยนวิธีการบัญชีส าหรับการค านวณรายได้จากเงินให้สินเช่ือแก่
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากวิธีรายพอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีรายลกูหนี ้
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16.2 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 

 
รายได้รวม 

รายไดร้วมจากการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559 2560 และ 2561 มีจ านวนทั้งส้ิน 197.14 ลา้นบาท 205.98 ลา้น
บาทและ 255.65 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เทียบกบัปี 2559 จ านวน 8.84 ลา้นบาท มาจากรายไดจ้ากการให้บริการ
เร่งรัดหน้ีสินและรายไดจ้ากการให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ และการเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เทียบกบัปี 2560 จ านวน 
49.67 ลา้นบาท มาจากรายไดจ้ากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและรายไดจ้ากการให้บริการเร่งรัดหน้ีสินซ่ึงทั้ง 2 
ธุรกิจเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั  

 รายได้จากเงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
การเพ่ิมข้ึนของรายไดใ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากการขายหลกัประกนัของหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีเพ่ิมข้ึนและการจดัเก็บท่ี

เพ่ิมข้ึนจ านวนประมาณ 30.36 ลา้นบาท และการตดัตน้ทุนท่ีในปีน้ีมีการตดันอ้ยกวา่ปีก่อนจ านวนประมาณ 20.5 ลา้นบาท 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

ยอดจัด เ ก็บและยอดรายได้การขาย
หลกัประกนั 

210.53 100.00 222.32 100.00 252.68 100.00 

ตัดจ าหน่ายเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 

(48.11) (22.85) (60.31) (27.13) (39.81) (15.76) 

ยอดรับรู้รายได้ หรือรายได้จากเงินให้
สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 

162.42 77.15 162.01 72.87 212.87 84.24 

2559 % 2560 % 2561 %

รายไดจ้ากการให้บริการเร่งรัดหน้ีสิน 31,659,157 16.1% 37,708,398 18.3% 41,443,050 16.2%
รายไดจ้ากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 162,422,096 82.4% 162,007,156 78.7% 212,873,389 83.3%
รายไดจ้ากการให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มลูลูกคา้ 3,057,000 1.6% 6,266,280 3.0% 1,330,719 0.5%
รวมรายได้ 197,138,253 100.0% 205,981,834 100.0% 255,647,158 100.0%
ต้นทุนการให้บริการ (61,596,776) -31.2% (73,238,394) -35.6% (91,701,406) -35.9%

ก าไรขั้นต้น 135,541,477 68.8% 132,743,440 64.4% 163,945,752 64.1%
รายไดอ่ื้น 722,298 0.4% 576,430 0.3% 2,225,853 0.9%
ก าไรจากการขายสินทรัพยร์อการขาย                 -                   -   6,734,019 2.6%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (41,656,466) -21.1% (45,272,624) -22.0% (60,755,407) -23.8%
ตน้ทนุทางการเงิน (2,981,583) -1.5% (1,254,801) -0.6% (2,868,480) -1.1%

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 91,625,726 46.5% 86,792,445 42.1% 109,281,737 42.7%
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้  (20,734,404) -10.5%  (28,552,054) -13.9%  (23,846,648) -9.3%

ก าไรสุทธิส าหรับปี 70,891,322 36.0% 58,240,391 28.3% 85,435,089 33.4%

งบการเงินรวมส าหรับปี 2561
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 รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนีสิ้น 

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสินจ านวน 41.44 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 3.73 ลา้น
บาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 9.89 โดยการเติบโตของรายไดส่้วนใหญ่เกิดจากการท่ีบริษทัสามารถติดตามทวงถามหน้ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากผูว้า่จา้งในกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ดม้ากข้ึนและบริษทัมีผูว้า่จา้งเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนดว้ยเช่นกนั 

 รายได้จากการให้บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้า 

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยข์อ้มูลคา้จ านวน 1.33 ลา้นบาท ในขณะท่ีปีก่อนบริษทัมีรายไดจ้ านวน 
6.27 ลา้นบาท โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีสญัญาวา่จา้งของงาน Call Center ท่ีหมดสญัญาไป 

ต้นทุนการให้บริการ 

ตน้ทุนการให้บริการหลกัของบริษทัไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่ และค่าบริการเรียกเก็บหน้ีท่ีจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก 
รวมถึงค่าใชจ่้ายงานคดี โดยในปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนการใหบ้ริการรวมจ านวน 91.70 ลา้นบาทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน
ประมาณ 18.46 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนส่วนใหญ่เกิดจากจากท่ีบริษทัมีการจ่ายค่าใชจ่้ายงานคดีจ านวน 10.87 
ลา้นบาท ค่าคอมมิชชัน่จ านวน 2.11 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการขายหลกัประกนัของหน้ีดอ้ยคุณภาพจ านวน 1.13 ลา้น
บาท  

ก าไรขั้นต้น 

ในปี 2561 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทันั้นใกลเ้คียงกนักบัปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 64.1 และ 64.4 ของรายได ้โดย
ก าไรขั้นตน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวนประมาณ 31.21 ลา้นบาท โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากบริษทัมีรายไดจ้าก
การขายหลกัประกนัของหน้ีดอ้ยคุณภาพไดเ้พ่ิมมากข้ึนและมียอดจดัเก็บประกอบกบัการท่ีมีการตดัตน้ทุนท่ีลดลง ตามท่ีได้
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นของบริษทัในปี 2561 อยู่ท่ีประมาณ 2.23 ลา้นบาท โดยรายไดอ่ื้นๆส่วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก
ธนาคาร  

ก าไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย 

ในปี 2561 บริษทัมีก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายจ านวน 6.73 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัซ้ือทรัพยสิ์นท่ี
บริษทัประมูลจากพอร์ตหน้ีดอ้ยคุณภาพเขา้มาเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) และมีการขายทรัพยสิ์นนั้นออกไปในปี 2561 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย เงินเดือน สวสัดิการและโบนสัของพนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั 
ค่าตรวจสอบบญัชี และค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ในปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจ านวน 15.49 ลา้น
บาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยสาเหตุการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีบริษทัมี
การบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญหน้ีดอ้ยคุณภาพจ านวนประมาณ 9.16 ลา้นบาทและค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ จ านวนประมาณ 2.81 ลา้นบาท 
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ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัในปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 1.62 ลา้นบาท โดยสาเหตุของการเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิด
จากการท่ีบริษทัมีการกูย้มืเงินมาเพ่ือการซ้ือพอร์ตหน้ีดอ้ยคุณภาพมากข้ึน (ระยะเวลาการกูย้มืนานกวา่) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 2561 มีจ านวนเท่ากบั 23.85 ลา้นบาทหรือเป็นร้อยละ 21.82 ของก าไรก่อนภาษี ค่าใช่จ่ายภาษี
เงินไดข้องบริษทัลดลงจ านวน 4.7 ลา้นบาท โดยการลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากบริษทัมีการตั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 
และมีการใชป้ระโยชน์ทางภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายในการเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิของบริษทัส าหรับปี 2561 มีจ านวนเท่ากบั 85.44 ลา้นบาทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนประมาณร้อยละ 46.70 หรือ
ประมาณ 27.20 ลา้นบาท โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเพ่ิมของก าไรสุทธิเกิดจากการท่ีบริษทัมีรายได้จากการขาย
หลกัประกนัของหน้ีดอ้ยคุณภาพไดเ้พ่ิมมากข้ึน มียอดจดัเก็บเพ่ิมมากข้ึน มีการตดัตน้ทุนท่ีลดลง และมีค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ี
ลดลง 

16.3 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

 
 

 

สินทรัพย์
31 ธันวาคม 2559 % 31 ธันวาคม 2560 % 31 ธันวาคม 2561 %

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 79,718,785 25.9% 57,731,492 13.9% 148,507,511 17.9%
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้

- หมุนเวียน 713,418 0.2% 1,163,331 0.3% 200,000 0.0%
เงินลงทนุระยะสั้น 1,224,156 0.4% 1,234,097 0.3% 1,151,478 0.1%
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,268,427 2.4% 7,036,461 1.7% 8,349,813 1.0%
เงินประกนัการซ้ือเงินให้สินเช่ือ - 0.0% - 0.0% 6,193,027 0.7%
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,701,949 0.6% 2,197,180 0.5% 2,649,446 0.3%
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 90,626,735 29.5% 69,362,561 16.7% 167,051,275 20.2%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้

- ไม่หมุนเวียน 1,076,497 0.4% 1,745,300 0.4% 1,556,274 0.2%
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 160,643,813 52.3% 281,773,990 67.8% 594,140,479 71.7%
เงินลงทนุในบริษทัย่อย - 0.0% - 0.0% - 0.0%
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ 1,822,063 0.6% 9,095,652 2.2% 8,823,372 1.1%
ทรัพยสิ์นรอการขาย - 0.0% - 0.0% 5,243,418 0.6%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 39,847,124 13.0% 38,118,167 9.2% 33,761,650 4.1%
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 70,643 0.0% 1,736,993 0.4% 2,040,483 0.2%
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 13,060,703 4.2% 12,756,803 3.1% 14,474,580 1.7%
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 274,600 0.1% 891,194 0.2% 1,728,595 0.2%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 216,795,443 70.5% 346,118,099 83.3% 661,768,851 79.8%

รวมสินทรัพย์ 307,422,178 100.0% 415,480,660 100.0% 828,820,126 100.0%

งบการการเงินรวม ณ วนัที่
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สินทรัพย์หมุนเวยีน 

สินทรัพย์รวม 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวนเท่ากบั 828.82 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน ประมาณ 413.34 
ลา้นบาท โดยสาเหตุของการบาทส่วนใหญ่เกิดจาก 

- การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบท่าเงินสดจ านวนประมาณ 90.78 ลา้นบาท โดยเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่
เกิดจากาการท่ีบริษทัไดรั้บเงินจากยอดจดัเก็บและผลก าไรจากการด าเนินงานในระหวา่งปี  

- การเพ่ิมข้ึนของเงินประกนัการซ้ือสินเช่ือจ านวนประมาณ 6.19 ลา้นบาทซ่ึงเกิดจากการวางเงินประกนัเพ่ือประมูล
พอร์ตหน้ีดอ้ยคุณภาพ  

การเพ่ิมข้ึนของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเพ่ิมข้ึนจ านวน 312.37 ลา้นบาทเน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีการประมูล
พอร์ตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหเ้งินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมากข้ึนปีก่อน 

 

 
 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
31 ธันวาคม 2559 % 31 ธันวาคม 2560 % 31 ธันวาคม 2561 %

หนี้สินหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14,443,131 3.5% 12,437,922 3.0% 15,329,480 1.8%
ส่วนของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน - 1 ปี - 0.0% 20,276,513 4.9% 14,330,248 1.7%
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,565,916 2.8% 12,291,941 3.0% 10,121,529 1.2%
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ่ือ - ระยะสั้น 550,686 594,535 938,668 0.1%
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,713,093 0.4% 1,953,553 0.5% 3,674,927 0.4%
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 28,272,826 6.8% 47,554,464 11.4% 44,394,852 5.4%
หนี้สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 0.0% 30,604,479 7.4% 17,101,392 2.1%
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 1,519,611 0.4% 2,585,321 0.6% 2,705,558 0.3%
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ่ือ - ระยะยาว 2,111,098 0.5% 1,516,563 0.4% 1,362,934 0.2%
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 0.0% - 0.0% - 0.0%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 3,630,709 0.9% 34,706,363 8.4% 21,169,884 2.6%
รวมหนี้สิน 31,903,535 7.7% 82,260,827 19.8% 65,564,736 7.9%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 210,000,000 50.5% 210,000,000 50.5% 280,000,000 33.8%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั-สุทธิ 0.0% 0.0% 320,966,376 38.7%
ส่วนต ่ากว่าทนุจากการรวมธุรกิจ (9,678,120) -2.3% (9,678,120) -2.3% (9,678,120) -1.2%
ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 300,000 0.1% 300,000 0.1% 7,262,746 0.9%
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 74,927,581 18.0% 132,622,696 31.9% 149,728,719 18.1%
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (30,818) 0.0% (24,743) 0.0% - 0.0%

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 275,518,643 66.3% 333,219,833 80.2% 748,279,721 90.3%
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - 0.0% - 0.0% 14,975,669 1.8%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 275,518,643 66.3% 333,219,833 80.2% 763,255,390 92.1%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 307,422,178 74.0% 415,480,660 100.0% 828,820,126 100.0%

งบการการเงินรวม ณ วนัที่
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หนีสิ้นรวม 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวนเท่ากบั 65.56 ลา้นบาท โดยลดลงจากปีก่อนจ านวนประมาณ 16.70 ลา้นบาท
โดยสาเหตุของการลดลงของหน้ีสินส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวนเท่ากบั 763.26 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 430.04 ลา้น
บาทโดยสาเหตุของการเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิดจาก 

- การเพ่ิมข้ึนของเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนจากตลาดหลกัทรัพย ์(IPO) จ านวน 390.97 ลา้นบาท (หลงัหกัค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้ง) และ 

- การเพ่ิมข้ึนของผลก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 85.67 ลา้นบาท 
- การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจ านวน 15.00 ลา้นบาท และ 
- การลดลงของก าไรสะสมจากการจ่ายปันผลจ านวนประมาณ 61.60 ลา้นบาท 
  

16.4 การวเิคราะห์สภาพคล่อง 
 

 2559 2560 2561 

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน(ลดลง)  102,866,280   (59,564,936)  (246,738,607) 

เงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (ลดลง)      2,437,532   (12,711,501)     13,551,789  

เงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ(ลดลง)   (60,729,873)    50,289,144     323,962,837  

กระแสเงนิสดสุทธิ (ลดลง)    44,573,939   (21,987,293)     90,776,019  

กระแสเงินสุทธิปี 2561 มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 90.78 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีการไดรั้บเงินเพ่ิมทุน IPO 

จ านวนประมาณ 390.97 ลา้นบาท ส่งผลใหกิ้จกรรมจดัหาเงินไดรั้บเงินสดเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัไดน้ าเงินท่ีไดรั้บจาก IPO ส่วน

ใหญ่บริษทัน าไป ซ้ือพอร์ตหน้ีดอ้ยคุณภาพส่งผลให้เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานลดลงจ านวน 246.74 ลา้นบาท โดยใน

ส่วนของเงินสดการกิจกรรมการลงทุนนั้นในปีน้ีบริษทัสามารถขายสินทรัพยร์อการขายไดเ้งินสดมาประมาณ 18 ลา้นบาท

จึงส่งผลใหเ้งินสดจากกิจกรรมการลงทุนเพ่ิมข้ึน 13.55 ลา้นบาท 
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 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

1. การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 น้ีดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหาร
ของบริษทัหรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็น
เท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561  ไดแ้สดง
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแลว้  

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดีเพ่ือให้แน่ใจวา่ บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน
ส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อผูส้อบ
บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้ งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ได้
มอบหมายให ้นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ หรือ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของ นายสุขสันต ์ ยศะสินธ์ุ หรือ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง
ความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

รำยช่ือ 

 

ต ำแหน่ง 
 

ลงลำยมือช่ือ 

 
1. นายสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์  ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 

นายสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ 

2. นายเสกสรรข์ รังสยิีรานนท์ กรรมการบริหาร 

 

 

นายเสกสรรข์ รงัสิยีรานนท์ 
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รำยช่ือ 

 

ต ำแหน่ง 
 

ลงลำยมือช่ือ 

 
3. นางสาวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์  กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

 

 

นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย์ 

4. นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์  กรรมการบริหาร 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 

 

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ 

5. นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ์ กรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบญัชีการเงิน 

 

 

 

นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ์ 

6. นางสาวเนาวรัตน์ สงัข์กรด กรรมการบริหาร 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

 

 

นางสาวเนาวรตัน์ สงัข์กรด 

 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

 

รำยช่ือ 

 

ต ำแหน่ง 

 

ลงลำยมือช่ือ 

 

1. นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ 

2. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั  
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เอกสารแนบ 1 – หนา้ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

1.1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการบริษัท 

ช่ือ-สกุล อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา/ประวติัการ

ฝึกอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษทั 

หน่วยงานบริษทั 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วฒิุศกัด์ิ 
ลาภเจริญทรัพย ์

 
- ประธานกรรมการ 

- กรรมการอิสระ 

69 - Master of Arts (Political 

Science), University of Chicago  

- รัฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม 

- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 80/2552 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 126/2552 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

ไม่มี 

 
(ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 

01/03/2562) 

ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการ
อิสระ 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั บางกอก โพสต ์จ  ากดั 
(มหาชน) (ช่ือเดิม บริษทั โพสต ์พบั

ลิชชิง จ  ากดั (มหาชน)) 
2557 – ปัจจุบนั สมาชิกสภานิติบญัญติั

แห่งชาติ 
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ สภาการศึกษาแห่งชาติ 
2554 – 2557 กรรมการ คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
2554 – ปัจจุบนั อธิบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2557 อดีตกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ 
2555 – 2557 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ 
2552 – 2557 กรรมการ 

 
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) กระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 



   บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 2 

ช่ือ-สกุล อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา/ประวติัการ

ฝึกอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษทั 
หน่วยงานบริษทั 

2. นายชานนท ์โชติวิจิตร 
- กรรมการ 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

 

59 - ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เกียรตินิยม อนัดบั 2 
สาขา เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ.51) 
การอบรม 
- ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการ
บริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย
มหาชน (ปรม.3) สถาบนั
พระปกเกลา้ 

- หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 29/2004 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 55/2005 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Audit Committee 

ไม่มี 

 

(ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 

01/03/2562) 

ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร  บริษทั อีส พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
คณะอนุกรรมการดา้นการ
ลงทุน กองทุนพฒันาระบบ

สถาบนัการเงิน 

กระทรวงการคลงั 

2558 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

2555 – 2557 กรรมการ คณะอนุกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี /  

กรรมการ คณะการบริหาร
ความเส่ียง 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2554 – 2555 กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการบริหาร 

ธนาคารออมสิน 



   บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 3 

ช่ือ-สกุล อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา/ประวติัการ

ฝึกอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษทั 
หน่วยงานบริษทั 

Program (ACP) รุ่น 4/2005 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
รุ่นท่ี 23 

- หลกัสูตรนกับริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐระดบัสูง (บงส) รุ่นท่ี2 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 
ธรรมศาตร์เพื่อสงัคม(นธม) รุ่นท่ี3 

- หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรม
ทางปกครองระดบัสูง (บยป.)  

 

3. พลอากาศเอก อานนท ์ 
จารยะพนัธ์ุ 

 
- กรรมการ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณา

63 - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น

ท่ี 51 

- วิทยาลยัการทพัอากาศ รุ่นท่ี 38 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

รุ่นท่ี 35 

- โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู 

รุ่นท่ี 58 

ไม่มี 

 

(ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 

01/03/2562) 

ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั สมาชิก สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

2557 – 2558 ประธานสโมสร สโมสรฟตุบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล 

เอฟซี 



   บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 4 

ช่ือ-สกุล อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา/ประวติัการ

ฝึกอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษทั 
หน่วยงานบริษทั 

ค่าตอบแทน - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นท่ี 22 

การอบรม 

- ประกาศนียบตัรชั้นสูง การ

เสริมสร้างสังคมสนัติสุข (สถาบนั

พระปกเกลา้) รุ่นท่ี 2 

- IOD DAP รุ่นท่ี 124/2016 

 

 

 

4. นายธีรณฏัฐ์ ตั้งสถาพรพงษ ์

 

- กรรมการ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

- ประธานคณะกรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการ 

44 - เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การอบรม 

0.04 

 
(ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 

01/03/2562) 

ไม่มี 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จ  ากดั 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซแมท เทคโนโลย ีจ  ากดั 
(มหาชน) 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
(มหาชน) 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั ฟิลเตอร์ วิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 



   บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 5 

ช่ือ-สกุล อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา/ประวติัการ

ฝึกอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษทั 
หน่วยงานบริษทั 

- กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 161/2555 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง/ ประธาน

คณะกรรมการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

2560 – 2560 ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่าย

พฒันาธุรกิจ 

บริษทั ไซแมท เทคโนโลย ีจ  ากดั 
(มหาชน) 

2558 – 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศ
ไทย) จ  ากดั 

2554 – 2558 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

การเงิน 

 

บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั 

5. นายวิทยา อินาลา 

- กรรมการ 

59 - Ph.D. in Organization 

Development and 

Transformation, CEBU 

DOCTORS’ University, 

Philippines 

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต, 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

0.07 

 

(ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 

01/03/2562) 

สามีของนาง

พิมพใ์จ อินาลา 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เวอร์ทิส ลาเทก็ซ์ (ประเทศ

ไทย) จ  ากดั 

2535 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จ  ากดั 

(มหาชน) 

2557 – 2559 กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพยช์โย จ ากดั 

2557 – 2558 กรรมการ บริษทั อินสเป็ค จ  ากดั 



   บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 6 

ช่ือ-สกุล อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา/ประวติัการ

ฝึกอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษทั 
หน่วยงานบริษทั 

- ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 

มหาวิทยาลยัศรีนครินรวิโรฒ 

วิทยาเขตมหาสารคาม  

การอบรม 

- ประกาศนียบตัร Leadership 

Program, University of 

California, Berkeley 

2557 – 2558 กรรมการ บริษทั เวิลดเ์อนเจิลไฟท ์จ ากดั 

2552 – 2558 กรรมการ บริษทั เมกาเลเทค็ จ  ากดั 

6. นางรสพร สุขสมพร 

- กรรมการ 

63 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 124/2016 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตรนกับริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐระดบัสูง (บงส.)รุ่นท่ี 
2 

- ผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ
ระดบัสูง (Chief Information 

0.04 

 

(ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 

01/03/2562) 

ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2558 รองอธิบดีกรมบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี 

2555 – 2556 ผูอ้  านวยการส านกั ส านกั

ฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 

กรมบงัคบัคดี 

2551 – 2555 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการ

บงัคบัคดีลม้ละลาย 

กรมบงัคบัคดี 



   บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 7 

ช่ือ-สกุล อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา/ประวติัการ

ฝึกอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษทั 
หน่วยงานบริษทั 

Officer: CIO) รุ่นท่ี 25 
- ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรม
ระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 14 

- อบรมหลกัสูตรนกับริหาร
ระดบัสูง ผูน้  าท่ีมีวิสยัทศัน์ 
(นบส.) รุ่นท่ี 54 

- การประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง 
การจดัวางระบบการควบคุม
ภายใน รุ่นท่ี 2 

 

7. นายเสกสรรข ์รังสิยรีานนท ์

- กรรมการ 

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม1/ 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

- กรรมการบริหาร 

53 - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- มินิ เอม็บีเอ มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต 
(การจดัการงานก่อสร้าง) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 124/2560 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะ ส าหรับนกับริหาร

0.05 

 

(ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 

01/03/2562) 

ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร

ความเส่ียง / กรรมการบริหาร 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั พรสยามคอนซลัแทนท ์

แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 



   บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 8 

ช่ือ-สกุล อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา/ประวติัการ

ฝึกอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษทั 
หน่วยงานบริษทั 

ระดบัสูง รุ่นท่ี 15 สถาบนั
พระปกเกลา้ 

- หลกัสูตรการบริหารจดัการความ
มัน่คงขั้นสูง รุ่นท่ี 9 สมาคม
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

8. นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ 

- รองประธานกรรมการ 

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม1/ 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

- กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

-  ประธานกรรมการบริหาร 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

57 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบณัฑิต 
รุ่น 5 มหาวิทยาลยั รามค าแหง 

- ปริญญาตรี การจดัการ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

- การอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหาiรระ
ดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
รุ่นท่ี 25 (วตท. 25) 

- Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่น 40/2560 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

- Financial Statements for 
Directors (FSD) รุ่น 31/2559 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยั
ระดบัสูง (วปส.6) ส านกังาน

56.24 

 

(ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 

01/03/2562) 

พ่ีชายของ

นางสาวสิริ

พรรณ จนัทร์

ทิพย ์

2540 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / 

กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

/ ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2537 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั วิชัน่แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์

จ  ากดั 



   บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 9 

ช่ือ-สกุล อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา/ประวติัการ

ฝึกอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษทั 
หน่วยงานบริษทั 

คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั 

- Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 224/2559 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 121/2558 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

- หลกัสูตรนกับริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐระดบัสูง (บงส.รุ่นท่ี 
2) กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั 

- สถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง 
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
หลกัสูตรพฒันาสมัพนัธ์ระดบั
ผูบ้ริหาร กองทพัไทย พสบ.รุ่นท่ี 
5 

- หลกัสูตรเสาหลกัเพ่ือแผน่ดิน 
ผูน้ าระดบัสูงดา้นการเมือง การ
ปกครองตามแนวพระราชด าริ รุ่น
ท่ี 2 

- หลกัสูตรการเมืองกบัการปกครอง 



   บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 10 

ช่ือ-สกุล อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา/ประวติัการ

ฝึกอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษทั 
หน่วยงานบริษทั 

(พปป.) ผูน้  าการเมืองยคุใหม่ 
(นมป.) สถาบนัพระปกเกลา้ 

- สถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง    
หลกัสูตรสถาบนัวิชาการป้องกนั
ประเทศ รุ่นท่ี 96 

- วิทยาลยัเสนาธิการทหารอากาศ  
หลกัสูตรพฒันาสมัพนัธ์ผูบ้ริหาร  

9. นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์

- กรรมการ 

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม1/ 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

- กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 

- รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 

สายพฒันาธุรกิจ 

47 - ปริญญาโท สาขาธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 
การอบรม 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่น 121/2558 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัร สาขาการ

1.22 

 

(ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 

01/03/2562) 

เป็นนอ้งสาว

ของนายสุขสนัต ์

ยศะสินธ์ุ 

2546 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร

ความเส่ียง / กรรมการผูจ้ดัการ 

สายพฒันาธุรกิจ 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 



   บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 11 

ช่ือ-สกุล อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา/ประวติัการ

ฝึกอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษทั 
หน่วยงานบริษทั 

ประเมินราคาทรัพยสิ์น 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร สถาบนัจิตวิทยา
ความมัน่คง รุ่นท่ี 103 

- ชมรมพฒันาสมัพนัธ์ระดบั
ผูบ้ริหารกองทพัอากาศ รุ่นท่ี 007 

หมายเหตุ: 1/ กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั คือ นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์และนายเสกสรรข ์รังสิยรีานนท ์โดยกรรมการสองในสามคนน้ี
ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมกบัประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 12 

1.2. รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหาร 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการ
ฝึกอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

หน่วยงานบริษทั 
1. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร 

- เลขานุการบริษทั1/ 

- รักษาการกรรมการ

ผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

49 - วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย)์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต สาขา
บญัชีตน้ทุน มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

การอบรม 
- Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 43/2547 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย  (IOD) Director 

- ประกาศนียบตัรชั้นสูงการ
บริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส าหรับนกับริหารระดบัสูง 
(ปศส 9) จากสถาบนั
พระปกเกลา้ 

- หลกัสูตรการปรับโครงสร้าง
หน้ีจากมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 

- หลกัสูตร Strategic CFO รุ่นท่ี 
4/2561 จากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 
 

0.74 

 

(ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 

01/03/2562) 

 

ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร / รอง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / 

เลขานุการบริษทั 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2558 กรรมการ / กรรมการบริหาร 

/ กรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี

และการเงิน / กรรมการ

ผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจ 

บริษทั เฟอร์ร่ัม จ  ากดั (มหาชน) 

2546 – 2556 กรรมการ / กรรมการบริหาร 

/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ฝ่ายปฏิบติัการ และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงิน 

บริษทั ไรมอน แลนด ์จ  ากดั 

(มหาชน) 

2541 – 2545 ท่ีปรึกษาการเงินอาวุโส 

ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

เอฟเอเอส จ ากดั 

2537 – 2541 ผูต้รวจสอบบญัชีอาวโุส บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

เอบีเอเอส จ ากดั 

2536 – 2537 พนกังานบญัชี บริษทั กรุงเทพอาหารสตัว ์จ  ากดั 

(กลุ่มซีพี) 



   บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 13 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการ
ฝึกอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

หน่วยงานบริษทั 

 
 
 

2. นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์

- กรรมการบริหาร 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

บญัชีการเงิน2/ 

34 - ปริญญาโท การบริหารจดัการ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

บญัชีบณัฑิต คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.06 

(ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 

01/03/2562) 

ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร / ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารบญัชี

การเงิน 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2559  หุ้นส่วน บริษทั ส านกังานสอบบญัชี พีแอลพี 

จ  ากดั 

3. นายนที ล้ิมประเสริฐ 

- กรรมการผูจ้ดัการ สาย

บริหารสินทรัพย ์

56 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

0.09 

(ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 

01/03/2562) 

 

ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ สาย

บริหารสินทรัพย ์

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บริหารสินทรัพยช์โย จ ากดั 

2528 – 2561 รองผูอ้  านวยการฝ่าย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

4. นายคุณปรีชา สุรคุปต ์ 

- กรรมการผูจ้ดัการ สายงาน

บริการ 

55 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลยั 
รามค าแหง 

การอบรม            
ประกาศนียบตัร หลกัสูตร
ผูบ้ริหารการเงินการธนาคาร

0.01 
 

(ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 

01/03/2562) 

ไม่มี 2561 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
บริการ 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ก.พ. 2561                 ผูช่้วยผูอ้  านวยการ /  
ผูช้  านาญการ 

บริษทั เรียล มูฟ จ  ากดั 



   บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 14 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการ
ฝึกอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

หน่วยงานบริษทั 

(YOBEX 1) สถาบนัการศึกษา
การเงินการธนาคารไทย                
                                                      

5. นางสาวนฤมล โตประภสัร์ 

- รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ

สายสนบัสนุนบริหาร 

- เลขานุการผูบ้ริหาร 

34 - ปริญญาตรี การจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

0.02 ไม่มี 2548 – ปัจจุบนั รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ

สายสนบัสนุนบริหาร / 

เลขานุการผูบ้ริหาร 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

6. นางสาวเนาวรัตน์ สงัขก์รด 

- กรรมการบริหาร 

- ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

38 - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์

0.03 ไม่มี 2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร / ผูจ้ดัการ

ฝ่ายการเงิน 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

7. นางสาวสุขฤทยั  ไชยวงศ์

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 3/ 
 

41 - ปริญญาโท การเงินการธนาคาร

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

0.00 ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั 'ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี3/ บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2562 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน บริษทั วีแคนบาย จ ากดั 

หมายเหต:ุ 1/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ให้ด  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2560 
 2/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบัญชีการเงิน คือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
 3/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี คือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 



1.3. รายละเอยีดเกีย่วกบัเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกลุ อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการ

ฝึกอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (ร้อย

ละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั 

หน่วยงานบริษทั 

1. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์

- เลขานุการบริษทั1/ 

 

49 - วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย)์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต สาขา
บญัชีตน้ทุน มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

การอบรม 
- Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 43/2547 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD)Director 

- ประกาศนียบตัรชั้นสูงการ
บริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส าหรับนกับริหารระดบัสูง 
(ปศส 9) จากสถาบนั
พระปกเกลา้ 

- หลกัสูตรการปรับโครงสร้าง
หน้ีจากมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 

- หลกัสูตร Strategic CFO รุ่นท่ี 
4/2561 จากตลาดหลกัทรัพย ์

0.74 

 

(ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 

01/03/2562) 

 

ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร / รอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / 

เลขานุการบริษทั 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2558 กรรมการ / กรรมการบริหาร 

/ กรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี

และการเงิน / กรรมการ

ผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจ 

บริษทั เฟอร์ร่ัม จ  ากดั (มหาชน) 

2546 – 2556 กรรมการ / กรรมการบริหาร 

/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ฝ่ายปฏิบติัการ และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงิน 

บริษทั ไรมอน แลนด ์จ  ากดั 

(มหาชน) 

2541 – 2545 ท่ีปรึกษาการเงินอาวุโส 

ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

เอฟเอเอส จ ากดั 

2537 – 2541 ผูต้รวจสอบบญัชีอาวโุส บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

เอบีเอเอส จ ากดั 

2536 – 2537 พนกังานบญัชี บริษทั กรุงเทพอาหารสตัว ์จ  ากดั 

(กลุ่มซีพี) 

หมายเหต:ุ 1/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ได้มมีติแต่งตั้งนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมผีลบังคับ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 



 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

         

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัและบริษทัย่อย 

 



 บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 – หนา้ 2 

รายละเอยีดของกรรมการผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษทัและบริษัทย่อย 

ชื่อ – สกุล CHAYO Chayo AMC Chayo Property & Service Chayo Capital 

1. นายวฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย ์ C, ID - - - 

2. นายสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ D, RC, CG, EXC, A1/ D, A5/ D, A7/ D, A8/ 

3. นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย ์ D, RC, CG, EXC, A1/ D, A5/ D, A7/ D, A8/ 

4. นายเสกสรรข ์รังสิยรีานนท ์ D, RC, EXC, A1/ - - - 

5. นายวทิยา อินาลา D - - - 

6. นางรสพร สุขสมพร D - - - 

7. นายธีรณฏัฐ ์ตั้งสถาพรพงษ ์ ID, AC, RC, CG, NRC - - - 

8. นายชานนท ์โชติวจิิตร ID, AC, NRC - - - 

9. พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธ์ุ ID, AC, NRC - - - 

10. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ ์ RC, EXC D, A6/ D, A7/ D, A8/ 

11. นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ ์ RC, EXC - - D, A8/ 

12. นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร 2/ 2/ - - 

13. นางสาวเนาวรัตน์ สงัขก์รด EXC - - - 

14. นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ 3/ 3/ - - 

15. นายปราโมทย ์ยิม้ละมยั 4/ - - - 

16. นายสิน เอกวศิาล - 6/ - - 

 
 
 



 บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 – หนา้ 3 

C  = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ID = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ 
RC = กรรมการบริหาร 
            ความเสีย่ง 

NRC = กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

CG = กรรมการก ากบัดแูล 
            กิจการท่ีด ี

EXC = กรรมการบริหาร 

A = กรรมการท่ีมีอ านาจ 
            ลงนาม 

   

หมายเหต:ุ 1/กรรมการของ CHAYO ท่ีมอี านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ และนายเสกสรรข์ รังสิยรีานนท์ กรรมการสองในสาม
คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 

 2/นางสาวอัญฑิกร พิเชฐกร ได้ลาออกจากพนักงาน กรรมการบริหาร กรรมการCG กรรมการบริหารสินทรัพย์  กรรมการบริษัท บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย  จ ากัด และ
ต าแหน่งอ่ืนๆ (ถ้าม)ี ตามใบลาออกลงวนัที่ 15 พฤษภาคม  2561 มีผลในวนัที่ 15 กรกฎาคม  2561 

 3/นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ ได้ลาออกจาก กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท บริษัทบริหารสินทรัพย์ และต าแหน่งอ่ืนๆ (ถ้าม)ี ตามใบลาออกลงวนัที่ 16 ตุลาคม  2561 มผีล
เม่ือบริษัทได้รับในวนัที่ 16 ตุลาคม  2561 
4/นายปราโมทย์ ยิม้ละมยั ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ ในต าแหน่งอ่ืนๆ (ถ้าม)ี ตามใบลาออกลงวนัที่ 26 เมษายน 
2561 มผีลเม่ือบริษัทได้รับในวนัท่ี 26 เมษายน  2561 

 5/กรรมการของ Chayo AMC ท่ีมอี านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ลงลายมือช่ือร่วมกับกรรมการอ่ืนอีกหน่ึงคนพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 

 6/ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท บริหารสินทรัยพ์ ชโย คร้ังท่ี 3/2561 วนัที่ 10 เมษายน 2561ได้มมีติแต่งตั้งนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
แทนคุณสิน เอกวิศาล ท่ีลาออกจากกรรมการบริษัท บริษัทบริหารสินทรัพย์ และต าแหน่งอ่ืนๆ (ถ้าม)ี ตามใบลาออกลงวนัที่ 19 มนีาคม  2561 มผีลเม่ือบริษัทได้รับในวนัที่ 
21 มนีาคม  2561 

 7/กรรมการของ Chayo Property & Service (ช่ือเดิม Chayo Call Center) ท่ีมอี านาจลงลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน
พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 

 8/กรรมการของ Chayo Capital ท่ีมอี านาจลงลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ลงลายมือช่ือร่วมกับกรรมการอ่ืนอีกหน่ึงคนพร้อมประทับตราส าคัญของ
บริษัท Chayo Capital  จัดตั้งเม่ือวนัที่ 14 กันยายน 2561 ถือหุ้นโดยบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)ในสัดส่วน ร้อยละ 70  



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

         

 

รายละเอียดเก่ียวกับหน้างานตรวจสอบภายใน  



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 – หน้า 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ท าการแตง่ตัง้บริษัท เคพีเอส ออดิท จ ากดั (“KPS”) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน โดยมีนายววิฒัน์ ลิม้นนัทศิลป์ ซึง่ด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการของ KPS เป็น
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดยรายละเอยีดของผู้ตรวจสอบภายในแสดงดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติ
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง / ชื่อบริษัท / 
ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจที่
ตรวจสอบ 

นายววิฒัน์  

ลิม้นนัทศิลป์-Partner 

49 - บริหารธุรกิจบณัฑติ 
สาขาวชิาการบญัชี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้
ตรวจสอบภายในของประเทศ
ไทย – CPIAT (รุ่นท่ี 12) 

- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแหง่ประเทศไทย 
(สตท.) 

การอบรม 

- Value Creation and 
Enhancement for Listed 
Companies with the New 

ไมม่ี ไมม่ี 2558 – 

ปัจจบุนั 

Partner / บริษัท 

เคพีเอส ออดิท จ ากดั 

/ ให้บริการรับตรวจสอบ

ภายในและที่ปรึกษา

ธุรกิจ 

ธุรกิจขนสง่และโลจิ

สติกส์/ 

ธุรกิจธุรกิจการเงิน / 

ธุรกิจโรงงานอตุสาหกรรม 

/ 

ธุรกิจพลงังาน (ซือ้มาขาย

ไป) / 

ธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์ 

ธุรกิจพลงังานทดแทน / 

ธุรกิจบริการรับเหมา

ก่อสร้าง/ 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 – หน้า 2 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติ
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง / ชื่อบริษัท / 
ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจที่
ตรวจสอบ 

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 

ธุรกิจพาณิชย์ / 

ธุรกิจโทรคมนาคม / 

2554 – 2558 ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ

ภายใน / บริษัท ไทยคม 

จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจ

โทรคมนาคม 

ธุรกิจโทรคมนาคม 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 – หน้า 3 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติ
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง / ชื่อบริษัท / 
ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจที่
ตรวจสอบ 

Training Course  

- Quality Management 
System Auditor / Lead 
Auditor Training Course 

- Certificate QMS 
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 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 – หน้า 4 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติ
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง / ชื่อบริษัท / 
ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจที่
ตรวจสอบ 

for Success IPO โดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นายนนัทชยั ศิริพนัธ์ - 
ผู้จดัการฝ่าย ตรวจสอบ 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

36 - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

- วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ แขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จดัการสถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 
- CISA 
การอบรม 

- ฝึกอบรม ISO / IEC 27001 

- ISO Leadership 

ไมม่ี ไมม่ี 2559 – 

ปัจจบุนั 

ผู้จดัการ ฝ่ายตรวจสอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สาร / บริษัท 

เคพีเอส ออดิท จ ากดั / 

ให้บริการรับตรวจสอบ

ภายในและที่ปรึกษา

ธุรกิจ 

ธุรกิจขนสง่และโลจิ

สติกส์/ 

ธุรกิจธุรกิจการเงิน / 

ธุรกิจโรงงานอตุสาหกรรม 

/ธุรกิจบริการรับเหมา

ก่อสร้าง/ 

ธุรกิจพาณิชย์ / 

ธุรกิจโทรคมนาคม / 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 – หน้า 5 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติ
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง / ชื่อบริษัท / 
ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจที่
ตรวจสอบ 

ISO/IEC27001 

ฝึกอบรมด้านความปลอดภยั
เครือขา่ย 

ทัง้นีข้อบเขตการด าเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายในของ KPS มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
หัวข้อ ผู้ตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

ผู้ตรวจสอบภายใน นายววิฒัน์ ลิม้นนัทศิลป์ (ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน) 

บริษัท เคพีเอส ออดิท จ ากดั 

ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ประมาณ 24 ปี 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน 

นายววิฒัน์ ลิม้นนัทศิลป์ เป็นผู้ทีม่ีความรู้และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบภายในระบบตา่ง ๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดหรือเห็นสมควรรวมถึงร่วมเสนอแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา พร้อมทัง้รายงานผลการตรวจสอบและเสนอแนวทาง
ปรับปรุงและ/หรือแก้ไข ให้คณะกรรมการรับทราบทกุๆ ไตรมาสหรือแล้วแตค่ณะกรรมการก าหนด 

 



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

         

 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สนิ 

 

 

(-ไม่ม-ี) 



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

         

 

อื่นๆ 

 

 

(-ไม่ม-ี) 
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