


วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้ที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

•  บรหิารจัดการอย่างมืออาชีพ ตามกฏหมาย และพระราชบัญญติัการทวงถามหน้ี 

• เสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง

• ใช้การตลาดน�า ท�าอย่างเป็นระบบ จบหรือครบ กระบวนการขั้นตอน

• บริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรม ให้ความส�าคัญกับทางออกของลูกหนี้

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 25642



1.  การช่วยเหลือสถาบันการเงินและช่วยเหลือ
 ลูกหนี้ 

2.  ให้ความส�าคัญกับชื่อเสียงของผู้ว่าจ้างเป็น
 ส�าคัญ 

3.  ตอบสนองนโยบายรัฐเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
 แหล่งเงินทุนในระบบ

4. คัดเลือกอสังหาริมสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ
 มาพัฒนาต่อยอด (ทั้งที่เป็น NPL และ NPA)

5.  ต่อยอดธุรกิจ Call center คัดสรรสินค้า/
 บริการที่มีคุณภาพ มาตอบสนองความต้องการ
 ของผู้บริโภค

เป้าหมายของ CHAYO
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คณะกรรมการ
บริษัท

นายธีรณัฏฐ์  ตั้งสถาพรพงษ์ นายวิทยา  อินาลา  นางรสพร  สุขสมพร***  พลอากาศเอกอานนท์  จารยะพันธุ์ **

นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการก�ากับ 
   ดูแลกิจการที่ดี

- กรรมการบริษัท- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยานายกิตติ  ตั้งศรีวงศ์นายเสกสรรข์  รังสิยีรานนท์ 

- รองประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กรรมการบริษัท  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจ้ดัการ สายสนับสนุนบริหาร

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
   ค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- เลขานุการบริษัท

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 25644
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สารจากประธานกรรมการ
แ ล ะ ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 25646



 จากสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ที่ประเทศไทยและทั่วโลกก�าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ นับว่าเป็นสถานการณ์ที่ยาก
ล�าบากที่หลายธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบใหม่ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและ
มีผลต่อโมเดลการท�าธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด  Chayo เองได้เรียนรู้ ปรับตัว และปรับรูปแบบวิธีการท�างานให้เท่าทันกับการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึ้น เป็นรปูแบบการท�างานในวิถ ีNew Normal โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเสริม เพิ่มประสทิธภิาพ
ในการท�างาน และเพื่อความปลอดภัยของพนกังานและผูเ้ก่ียวข้องทกุคน โดย Chayo ได้พิสจูน์แล้วว่าสามารถปรับตัวและ
แก้ไขวิกฤตใิห้เป็นโอกาสได้ ส่งผลให้ในปี 2564 Chayo มผีลก�าไรสุทธิจากการด�าเนนิงานเติบโตกว่าร้อยละ 43 ซ่ึงสูงกว่า
เป้าหมายที่วางไว้ โดยมีก�าไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 222.04 ล้านบาท

 ในสภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ทีส่่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย Chayo มคีวามภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหนึง่ในการช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกิจให้เดนิไป
ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลอืลูกหนีใ้ห้มอีสิระภาพทางการเงิน การขบัเคลือ่นให้ทรัพย์มกีารหมนุเวียนสูต่ลาด ให้เกิดการ
พัฒนาและการให้ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการปล่อยสินเชื่อ

 ส�าหรบัแผนการเติบโตในปี 2565 บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยมแีผนที่
จะซื้อหนี้เสียเข้ามาบริษัทเพิ่มเติมอีกประมาณ 10,000 - 14,000 ล้านบาท และวางงบลงทุนไว้ประมาณ 3,000 ล้านบาท 
(รวม Chayo JV) โดยคาดว่าในปี 2565 ยังจะเป็นโอกาสของบริษัทในการซือ้หนีเ้สยีหรือ NPL เข้ามาบริหารอย่างต่อเนือ่ง 
จากการมีหนี้เสียที่อาจเพิ่มขึ้นในปี 2565 โดย ณ สิ้นปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานว่ามีหนี้เสียในระบบหรือ 
NPL อยู่ประมาณ 530,736 ล้านบาท ส่วนธุรกิจปล่อยสินบริษัทวางงบปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมไว้อีกประมาณ 1,000 ล้าน
บาท

 การด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้างความยั่งยืน การสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องนั้น 
จะไม่สามารถประสบความส�าเร็จได้เลย หากบริษัทไม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ ลูกค้า สังคม เศรษฐกิจ และประเทศ
ชาติ และที่ส�าคัญการที่บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ว่าจ้าง สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ดังนั้น Chayo ใคร่ขอใช้โอกาสนี้ขอแสดงความขอบคุณ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ว่าจ้าง สถาบันการเงิน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในการด�าเนินงานและบริหารงานของ CHAYO ตลอดมา โดยเรา
จะมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และจะด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสร้าง
ผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อไป

นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
(ประธานกรรมการ)

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
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ผลการด�าเนินงาน

 โครงสร้างรายได้
 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จำาแนกตามประเภทธุรกิจ ตามงบการเงินสำาหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 
2563, 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำาเนินงานดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

รายได้จากการด�าเนินงาน
2562 2563 2564

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 231.87 72.94% 417.25 80.18% 641.86 79.66%

ธรุกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ 61.37 19.30% 51.32 9.86% 40.11 4.98%

ธุรกิจเงินให้สินเชื่อ 1.78 0.56% 7.55 1.45% 13.60 1.69%

ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า - - - - - -

ธุรกิจการขายสินค้า - - 3.00 0.58% 24.82 3.08%

รวมรายได้จากการให้บริการและการลงทุน 295.02 92.80% 479.12 92.07% 720.39 89.40%

รายได้อื่น 3.20 1.01% 4.02 0.77% 9.42 1.17%

กำาไรจากการขายทรัพย์สินรอขาย 19.69 6.19% 37.24 7.16% 75.98 9.43%

รวมรายได้ 317.91 100% 520.38 100.00% 805.79 100.00%
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ส่วนที่

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำาเนินงาน



1.1 นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ชโย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (Chayo Group Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “CHAYO”) ได้แปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัดในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI) 
เมือ่วันท่ี 22 มนีาคม 2561 โดยบริษทัและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลักทีเ่ก่ียวข้องกับการบริหารสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพ
และการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจตามลักษณะการดำาเนินงานได้ทั้งหมด 5 ประเภท 
ประกอบด้วย ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ ธุรกิจ
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และธุรกิจการขายสินค้าผ่านช่องทาง Call Center และ/หรือ TV Shopping 
และ/หรือช่องทาง Online โดยบริษัทได้ดำาเนนิธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรดัหนีม้าเป็นระยะเวลาเกือบ 20 
ปี ก่อนที่จะขยายธุรกิจมาลงทุนในธุรกิจหลักในด้านบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (หรือซื้อหนี้มาบริหาร) อย่างจริงจังใน
ปี 2557 ต่อมา ในปี 2559 บริษัทได้จัดตั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมถึง
ความต้องการของลูกค้าที่บริษัทให้บริการอยู่ 

 ภาพรวมธุรกิจในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมจำานวน 720.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 241.27 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 
50.36% เม่ือเทียบกับปี โดยมสัีดส่วนรายได้จากธรุกิจหลักซึง่ได้แก่ รายได้ดอกเบีย้แก่เงินให้สนิเชือ่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ 
641.86 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการติดตามหนี้ 40.11 ล้านบาท รายได้จากการปล่อยสินเชื่อ 13.60 ล้านบาท และ
รายได้จากการขายสนิ อกีจำานวน 24.82 ล้านบาท โดยในปี 2564 บริษัทมกีำาไรสทุธจิากการดำาเนนิงานอยูท่ี ่222.04 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 43.43% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่อยู่ที่ 67.24 ล้านบาท โดยมีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยอยู่
ที่ประมาณ 75.40% -  75.50% ของรายได้ และโดยมีอัตรากำาไรสุทธิหรือ Net Profit Margin อยู่ที่ 30.8% 

 โดยทั้งนี้ จากกราฟด้านล่างจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2557 (หลังจากบริษัทดำาเนินธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพอย่างจริงจัง) ถึงปี 2564 บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของรายได้ และกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน 
โดยอัตรากำาไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ระดับมากว่าร้อยละ 30

โครงสร้าง
และการดำาเนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจ
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 • วิสัยทัศน์

 “เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้ที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง”

 • พันธกิจ

 1)  บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้

 2) เสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง

 3)  ใช้การตลาดนำา ทำาอย่างเป็นระบบ จบหรือครบ กระบวนการขั้นตอน 

 4)  บริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรม ให้ความสำาคัญกับทางออกของลูกหนี้

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
 บริษัทมีเป้าหมายในการทำาธุรกิจ ดังนี้
  • สำาหรับธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ บริษัทมีเป้าหมายในการดำาเนินงานภายใต้เจตนารมณ์ของ 
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้แก่ การช่วยเหลือสถาบันการเงินและช่วยเหลือลูกหนี้ (โดยบริษัทให้ความ
สำาคัญกับลูกหนี้และรักษาชื่อเสียงของสถาบันการเงินเป็นหลัก) และพระราชกำาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
 • สำาหรับธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า บริษัทมีเป้าหมายใน
การทำางานตามความต้องการและเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยเน้นเร่ืองผล
งาน และคุณภาพรวมถึงให้ความสำาคัญกับชื่อเสียงของผู้ว่าจ้างเป็นสำาคัญ 
 • สำาหรับธุรกิจปล่อยสินเชื่อ (พิโกไฟแนนซ์, นาโนไฟแนนซ์, เพอร์ซันนัลโลน) บริษัทมีเป้าหมายในการทำางานคือ ตอบ
สนองนโยบายรัฐเพิม่ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 256412



แก่ประชาชนด้วยอีกทางหนึ่ง  
 • สำาหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือการคัดเลือกอสังหาริมสินทรัพย์ของบริษัทที่มีศักยภาพ มาพัฒนาต่อ 
ยอด (ทั้งที่เป็น NPL และ NPA โดยจะดูทำาเลที่ต้ังของอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก หากพิจารณาแล้วว่าหากนำามาพัฒนา
ต่อยอดแล้วได้ผลตอบแทนทีด่กีว่าการขายก็จะนำามาพิจารณาเพื่อพฒันาและ/ หรือปรับปรงุเพื่อขายต่อไป โดยอาจจะเป็น
โครงการคอนโดมเินยีม หมู่บ้านจัดสรร บ้านเดีย่ว ทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารพาณิชย์ ก็ได้ ซึง่อาจจะพฒันาเองหรือร่วมทนุก็ได้

 • สำาหรบัธุรกิจการขายสินค้าผ่าน Call Center และ/หรือ TV Shopping และ/ หรือช่องทาง Online บริษัทมเีป้าหมาย
ในการทำางานเพื่อต่อยอดธุรกิจ Call Center ของบริษัท รวมทั้งสรรหาสินค้า และ/ หรือบริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรม
ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

 สำาหรับเป้าหมายโดยรวมนั้น บริษัทมีความมุ่งมั่นในการขยายการงานในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงทุน
ในธุรกิจหลัก ซึ่งได้แก่ ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการประมูลซื้อหนี้ด้อยคุณภาพทั้งประเภท
ที่มีหลักประกัน และประเภทที่ไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงินมาบริหาร พร้อมกับ
การขยายงานด้านการให้บริการที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ให้กับ
สถาบนัการเงินและบริษทัเอกชน การให้บริการศูนย์บริการข้อมลูลูกค้าและขายผลติภัณฑ์ การปล่อยสนิเชือ่และการพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจของทีมผู้บริหารที่มีมา
ยาวนาน บริษทัเชือ่มัน่ว่าจะสามารถสร้างโอกาสในการบริหารหนีพ้ร้อมกับการให้บริการทีเ่ก่ียวข้องอืน่ๆ ได้อย่างต่อเนือ่ง 
พร้อมรักษาคุณภาพงานบริการ และความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อลูกค้าและคู่ค้าซึ่งจะนำาไปสู่การเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน 
โดยมีเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1) ด้านการให้บริการและการลงทุน 
  บริษัทมีเป้าหมายที่จะ (1) สร้างการเติบโตในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการ
หาโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มาจากการประมูลหนี้ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน การเจรจาซื้อขาย
สินทรัพย์โดยตรง และการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Asset: NPA) โดยการลงทุนในสินทรัพย์
นั้นจะขึ้นอยู่กับโอกาสและปัจจัยต่างๆ หลายประการประกอบกันไป เช่น สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง การขาย
หนี้ของสถาบัน ข้อมูลเชิงลึกของพอร์ตหนี้ คู่แข่ง ราคาประมูล ความคุ้มค่าในการลงทุน โดยทางบริษัทจะใช้หลักความสม
เหตสุมผล เป็นหลักในการพิจารณา (2) สร้างการเติบโตและความยัง่ยืนในธรุกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัด
หนี ้(ซึง่บริษัททำามากแล้วกว่า 23 ปี) และธรุกิจศูนย์บริการข้อมลูลกูค้า โดยการเพ่ิมและขยายฐานลกูค้าในธรุกิจให้บริการให้
มากขึ้นโดยจะเน้นในเรื่องของผลงานและคณุภาพการให้บริการเป็นหลัก เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของลกูค้าหรือผูว่้าจ้างตาม
ทีไ่ด้ตกลงกันไว้ เช่น เป้าหมายการจดัเก็บหนีร้ายเดอืน/ไตรมาส เป้าหมายการขายสนิค้าและบริการรายเดอืน/ไตรมาส และ
เป้าหมายการจัดเก็บหนี้ตามนโยบายส่งเสริมการขายรายเดือน/ไตรมาส และ (3) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดย
การปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจและประชาชน รวมถึงการส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ (4) เพ่ิมลักษณะและ
ช่องทางการให้บริการหรือช่องทางการขายสินค้าต่าง ๆ  ซึ่งรวมถึงการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  มาปรับใช้กับการ
ให้บริการเพ่ือให้บริการของบริษัทมีความทันสมัยและสอดรับกับสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจและพฤติกรรมของลูก
หนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การรับหรือให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการผ่านอุปกรณ์ (Device) ประเภทโทรศัพท์มือถือ และ
แพลตฟอร์มต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ควบคู่ไป
กับการสร้างฐานลกูค้าใหม่ ๆ  โดยบริษทัจะปรบัปรงุและพฒันาบริการให้ดขีึ้นอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือขยายขอบเขตการให้บริการ
ไปยังบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินอื่น รวมถึงการรับงาน และการเข้าไปร่วมประมูลสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพจากสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินอื่นที่ไม่ใช่คู่ค้าของบริษัทในปัจจุบันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริการของบริษัท
สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความประทับใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถ
ขยายขอบเขตการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ได้
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 2) ด้านการบริหารจัดการ
  บริษัทมเีป้าหมายทีจ่ะเพิ่มรายได้และความสามารถในการทำากำาไรอย่างต่อเนือ่ง โดยจะมุง่สร้างการเติบโตของราย
ได้ทีม่าจากการลงทนุและบริหารหนีส้นิทีม่หีลกัประกันควบคู่ไปกับหนีส้นิทีไ่ม่มหีลกัประกัน และบริการอืน่ๆ ทีเ่ป็นธุรกิจเก่ียว
เนือ่งกับธุรกิจหลกัของบริษทัในปัจจุบนั เช่น การประมลูซือ้หนีท้ีม่หีลกัประกันเพ่ิมขึ้นเพื่อการบริหาร การประมลูซือ้หนีไ้ม่มี
หลักประกันประเภทลูกหนี้บัตรเครดิต ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ลูกหนี้เช่าซื้อ (รถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์) มาบริหารเพิ่ม
เติมตามความชำานาญของบริษัท การขายทรัพย์สินที่ได้มาจากการประมูล การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินที่
บริษัทได้มาจากการประมูลขายทอดตลาด การเพิ่มรายได้ที่มาจากลูกค้ารายเก่าโดยการบรรลุเป้าหมายการจัดเก็บหนี้ 
การเพ่ิมจำานวนลูกค้ารายใหม่โดยการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง การเพ่ิมจำานวนลูกค้ารายใหม่ซึ่งอยู่ในกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเดิมของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำาหรับธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า หรือ การขยาย
ฐานลกูค้าไปยังกลุม่ลกูค้าเป้าหมายใหม่ตามโอกาสจะเอือ้อำานวย โดยมเีป้าหมายว่า การรกัษาประสทิธภิาพในการทำางาน 
การพฒันาระบบฐานข้อมลูลกูหนี ้และการพฒันาความรูแ้ละความสามารถของบคุลากรของบริษัทจะสามารถสร้างอตัรา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับลักษณะการดำาเนินงานในอดีตของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะดำาเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารต้นทุนในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การนำาเทคโนโลยีระบบ
การโทรออก (Outbound Dialer System) ประเภทการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Auto Dialer) มาประยุกต์ใช้ และ
การหาแนวทางในการลดต้นทุนการประมูลหนี้ด้อยคุณภาพทั้งประเภทที่มีหลักประกัน และประเภทที่ไม่มีหลักประกัน

 ทั้งนี้ จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีหนี้เสีย ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 2.97% หรือประมาณ 530,736 ล้าน
บาท บริษทัเชือ่ว่าในปี 2565 น่าจะยงัเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจการลงทนุและบริหารสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ และธุรกิจให้
บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรดัหนี ้ของบริษทัได้อย่างต่อเนือ่ง โดยในปี  2564 บริษทัสามารถซือ้หนีม้าบริหารเพ่ิม
เติมได้มากกว่า 11,407 ล้านบาท โดยใช้เงินลงทุนในการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพไปประมาณ 1,281 ล้านบาท โดยรายได้รวม
ของบริษัทในปี 2564 ก็เติบโตมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งรายได้จากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
หรือซื้อหนี้มาบริหารมีการเติบโตร้อยละ 53.83 โดยเพิ่มจาก 417.25 ล้านบาท เป็น 641.86 ล้านบาท 

 สำาหรับปี 2565 นั้นบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไว้ไม่ตำ่ากว่า 25% โดยตั้งเป้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพทั้งที่
มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันมาบริหารเพิ่มเติมอีกประมาณ 10,000 - 14,000 ล้านบาท โดยวางบลงทุนไว้ประมาณ 
3,000 ล้านบาท (รวม Chayo JV) และวางแผนการเติบโตในธุรกิจให้บริการเจรจา ติดตามและทวงถามหนี้สินไว้ไม่ตำ่ากว่า
ร้อยละ 15 ส่วนธุรกิจปล่อยสินเช่ือบริษัทต้ังเป้ายอดการปล่อยสินเชื่อใหม่ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยธุรกิจการขาย
สินค้าผ่าน Call Center และ/หรือ TV Shopping และ/หรือช่องทาง Online บริษัทอยู่ระหว่างการหาผลิตผลิตภัณฑ์ และ/
หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาขายเพื่อ เพื่อเสริมรายได้อย่างต่อเนื่อง
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ 

ปี รายละเอียด

2540 จดทะเบียนจดัต้ังเป็นบริษัทจำากดั วันที ่11 มนีาคม 2540 ด้วยทนุเริ่มแรก 3.00 ล้านบาท ภายใต้ชือ่ บริษทั เขียนแอนด์
เคลย์ จำากัด โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้

2558 - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นบริษัท ชโย กรุ๊ป จำากัด (CHAYO) 
- ปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริหาร
สินทรพัย์ ชโย จำากดั (“Chayo AMC”) และ บริษทั ชโยคอลเซน็เตอร์ จำากดั (ปัจจุบนัชือ่บริษัท ชโย พร๊อพเพอร์ตี ้แอนด์
เซอร์วิส จำากัด) (“Chayo Property and Service”) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558
- จดทะเบยีนเพ่ิมทนุ จำานวน 207.00 ล้านบาท รวมเป็นทนุจดทะเบยีน 210.00 ล้านบาท เมือ่วันที ่23 ธันวาคม 2558

2560 - จดทะเบยีนแปรสภาพนติิบคุคลจากบริษัทจำากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์เป็นนติิบุคคลประเภทบริษัท
มหาชนจำากัดตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ชโย กรุ๊ป จำากัด เป็นบริษัท ชโย 
กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
- จดทะเบยีนเปล่ียนแปลงมลูค่าทีต่ราไว้และแตกหุน้สามญัของบริษทัจาก 21,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 10.00 
บาท เป็นจำานวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- จดทะเบียนเพิ่มทุน (วันที่ 11 พฤษภาคม 2560) จำานวน 70.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 280.00 ล้านบาท

2561 - 22 มีนาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และทำาการซื้อขายในตลาดเป็นวันแรก
-14 กันยายน 2561 จัดตั้งบริษัท ชโย แคปปิตอล จำากัด (บริษัทย่อย) วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการปล่อยสิน 
เชื่อ (นาโนไฟแนนซ์, เพอร์ซันนัลโลน)

2562 - จดทะเบียนเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 15.00 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 315.00
  ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

2563 - 29 เมษายน 2563 บริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 126 ล้านบาท เพื่อ
รองรับการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ (Warrants) และการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 252 
ล้านหุน้ จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 315.00 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบยีน 441.00 ล้านบาท ซึง่บริษทัไดจ่้ายหุน้ปันผลเป็น
หุ้นสามัญจำานวน 42 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
- 29 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จำากัด ประกอบกิจการขายสินค้าผ่าน Call 
Center และ/หรือ TV Shopping และ/หรือช่องทาง Online อาท ิเช่น ผลติภณัฑ์อาหารเสริม เครื่องสำาอาง เสริมความ
งาม อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
- 25 กันยายน 2563 บริษัทมีมติอนุมัติจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญจำานวน 44.10 ล้านหุ้น โดยจ่ายหุ้นปันผลวันที่ 
21 ตุลาคม 2563
- 14 ตลุาคม 2563 บริษทัได้จดัตัง้บริษทัย่อย คอื บริษทั ชโย เจวี จำากดั (บริษทัย่อย) วตัถปุระสงค์เพื่อการลงทนุ และ/ 
หรือร่วมลงทุนในธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
- 21 ตุลาคม 2563 จดทะเบียนเพ่ิมทุน เป็นทุนจดทะเบียนบริษัท 468,298,721.50 บาท โดยมีทุนชำาระแล้ว 
352,799,064.50 บาท
- 25 ธันวาคม 2563 บริษัทย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ CHAYO จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

2564 - 27 เมษายน 2564 บริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำานวน 5.25 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่
ได้ออกจำาหน่ายจำานวน 10.50 ล้านหุ้น และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำานวน 599,987,721.50 บาท เพื่อ
เป็นการรองรับ (1) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้จ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้น เมื่อวันที่ 21
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2564 พฤษภาคม 2564 (2) การออกหุ้นเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (3) การออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ CHAYO-W1
- 18 ตุลาคม 2564 บริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำานวน 2,203.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
ที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่าย จำานวน 4,407 หุ้น และมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 23,500,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน 47,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของ
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำาคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เพ่ือรักษาผล
ประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสำาคัญแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 และใบสำาคัญแสดงสทิธ ิCHAYO-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดมิ 
- 27 ธันวาคม 2564 บริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำานวน 20,188,128.00 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 40,376,256 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้จ่ายหุ้น
ปันผลเป็นหุ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อภาษาอังกฤษ Chayo Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ CHAYO

เลขทะเบียนบริษัท 0107560000214

ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2540

บริษัทมหาชนจ�ากัด 2560

ลักษณะธุรกิจ ประกอบกิจการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ ลงทุนและบริหารสินทรัพย์จากการ
ประมูล ซื้อ รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจาก
สถาบันการเงิน รับซื้อ/ขายทรัพย์สิน บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ 
และธุรกิจการขายสินค้าผ่านช่องทางดิจิตัลและศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

ที่ตั้งส�านักงาน 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

โทรศัพท์ 02-004-5555

โทรสาร 02-001-2555

เว็บไซต์ www.chayo555.com

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทุนจดทะเบียน 643,673,646.00 บาท ประกอบด้วย 
หุ้นสามัญ จ�านวน 1,287,347,292 หุ้น

ทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทุนช�าระแล้ว 480,975,133.50 บาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญจ�านวน 961,950,267 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท

กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 17



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ดำาเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี ้โดยสามารถแบ่งประเภทธรุกิจตามลักษณะการดำาเนนิงานได้ทัง้หมด 
5 ประเภท ประกอบด้วย ธรุกิจลงทนุและบริหารสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ ธรุกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ 
ธุรกิจศูนย์บริการข้อมลูลกูค้า ธุรกิจปล่อยสินเชือ่ และธรุกิจการขายสนิค้าผ่านช่องทางดจิิทลัและศนูย์บริการข้อมลูลูกค้า 
โดยบริษทัได้ดำาเนินธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรดัหนีม้าเป็นระยะเวลากว่า 23 ปี ก่อนทีจ่ะขยายธุรกิจโดย
เน้นการลงทนุและบริหารสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างจริงจังใน พ.ศ. 2557 ต่อมา ใน พ.ศ. 2559 บริษัทได้จดัต้ังธุรกิจศูนย์
บริการข้อมลูลกูค้าเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลมุความต้องการของลกูค้าทีบ่ริษทัให้บริการเจรจา
ติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้

 • โครงสร้างรายได้
 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จำาแนกตามประเภทธรุกิจ ตามงบการเงินสำาหรบัรอบปี สิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 2562, 
2563, 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำาเนินงานดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

รายได้จากการด�าเนินงาน
2562 2563 2564

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 231.87 72.94% 417.25 80.18% 641.86 79.66%

ธรุกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ 61.37 19.30% 51.32 9.86% 40.11 4.98%

ธุรกิจเงินให้สินเชื่อ 1.78 0.56% 7.55 1.45% 13.60 1.69%

ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า - - - - - -

ธุรกิจการขายสินค้า - - 3.00 0.58% 24.82 3.08%

รวมรายได้จากการให้บริการและการลงทุน 295.02 92.80% 479.12 92.07% 720.39 89.40%

รายได้อื่น 3.20 1.01% 4.02 0.77% 9.42 1.17%

กำาไรจากการขายทรัพย์สินรอขาย 19.69 6.19% 37.24 7.16% 75.98 9.43%

รวมรายได้ 317.91 100% 520.38 100.00% 805.79 100.00%

 •  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  (1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวัตกรรม
    CHAYO (บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)) หรือ บริษัทใหญ่ เป็นผู้ให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัด
หนี้แก่สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์) และบริษัททั่วไป (บริษัทเอกชนในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการประมลูซือ้หนีแ้ละบริหารสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพทัง้ประเภททีม่หีลัก
ประกันและไม่มีหลักประกันทีป่ระมลูซือ้ได้จากบริษทัทัว่ไปทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงินและไม่อยู่ภายใต้การกำากับดแูลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
   Chayo AMC (บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ�ากัด) ในฐานะบริษัทย่อยเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจลงทุนและบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้มาจากการประมูลหรือซื้อได้จากสถาบันการเงินเป็นหลัก
   Chayo Property and Service (บริษัท ชโย พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด) ในฐานะบริษัทย่อยเป็นผู้
ให้บริการศนูย์บริการข้อมลูลกูค้าและ/หรือจำาหน่ายสนิค้าและบริการให้กับผูว่้าจ้าง และให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและ

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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เร่งรัดหน้ีเช่นกัน ซึง่รวมถึงการให้บริการแก่ Chayo AMC  ตลอดจนบริษัททัว่ไป (บริษทัเอกชนในกลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร) ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนียั้งเป็นผูป้ระมลูซือ้หนีแ้ละบริหารสนิทรพัย์ด้อย
คุณภาพท่ีประมูลซื้อได้จากบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและไม่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
เช่นกัน ทั้งนี้ Chayo Property and Service ยังดำาเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ใบอนุญาตฟิโกไฟแนนซ์  
(ซึ่งได้รับใบอนุญาตแล้วจากกระทรวงการคลังเม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2562) และดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
จนถึงปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ดำาเนินธุรกิจดังกล่าว 
  Chayo Capital (บริษัท ชโย แคปปิตอล จ�ากัด) ในฐานะบรษัิทย่อยดำาเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกำากับและสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบกิจการภายใต้การกับ ซึ่งการดำาเนินธุรกิจต้องอยู่ภายใต้การกำากับจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ NANO  
FINANCE และ PERSONAL LOAN และบริษทัดำาเนนิการแจ้งเพิ่มเติมการประกอบธรุกิจสนิเชือ่ส่วนบคุคลภายใต้การกำากับ
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 
  555 Shopping (บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จ�ากัด) ในฐานะบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจขายสินค้าผ่าน Call Center และ/
หรือ TV Shopping และ/หรือช่องทาง Online อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำาอาง เสริมความงาม อาหารและ
เครื่องดืม่การผลติผลติภณัฑ์อาหารอืน่ ๆ  เป็นต้น ซึง่ปัจจุบันอยู่ในช่วงชะลอธรุกิจ เพื่อรอสนิค้าประเภทกัญชง และประเภท
อื่นๆ ที่ตลาดให้ความสนใจ
  Chayo JV (บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย เจวี จ�ากัด) ในฐานะบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน และ/หรือร่วม
ลงทุนในธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเน้นการประมูลซื้อหนี้ประเภทที่มีหลักประกันเป็นหลัก 

  ทั้งนี้ หากจำาแนกส่วนงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามลักษณะการดำาเนินธุรกิจ จะสามารถจำาแนกได้ทั้งหมด  
5 ประเภท ประกอบด้วย ธรุกิจลงทนุและบริหารสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ ธรุกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ 
และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และธุรกิจการขายสินค้า โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพดังต่อไปนี้
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หมายเหตุ: 1/  สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และเครดิตฟองซิเอร์) และบริษัทที่ ไม ่ใช ่สถาบันการเงินภายใต้การก�ากับ (บริษัท 
   บริหารสินทรัพย ์  และอื่นๆ ประกอบด้วย ส�านักงานผู ้ แทนธนาคารพาณิชย ์ต ่างประเทศ และผู ้ ให ้บริการที่ ไม ่ ใช ่สถาบันการ 
   เงิน) ตามแผนภาพข้างต้น เป ็นสถาบันการเงินภายใต้การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสถาบันการเงินภายใต  ้
   การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึง สถาบันที่ท�าหน้าที่ ให ้บริการทางการเงิน เช ่น การรับฝาก - ถอนเงิน การ 
   ให ้สินเชื่อ การรับช�าระเงิน และธุรกรรมทางการเงนิอ่ืนๆ ตามที่ ได ้ รับอนุญาต แก่ลูกค้าไม ่ว ่าจะเป ็นประชาชนท่ัวไป บริษัท ห ้าง 
   ร ้าน หรือหน่วยงานราชการ ซ่ึงประกอบธุรกิจสถาบันการเงินภายใต ้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และ 
   มีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก�ากับดูแล ประกอบด้วย 
    (1) สถาบันการเงิน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
     - ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)
      1) ธนาคารพาณิชย์ไทย
      2) ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (Retail Bank)
      3) ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary)
      4) สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Foreign Bank Brach / Full Branch)

     - บริษัทเงินทุน (Finance Company)

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่วนงานด�าเนินงานของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ต่อกลุ่มคู่ค้าที่เกี่ยวข้องตามลักษณะการลงทุนและการให้บริการ
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     - บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (Credit Fancier Company)
      (1) ส�านักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
      (2) บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)
      (3) ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank)
 แหล่งที่มา:  ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ https://www.1213.or.th/
    2/ โดยทั่วไป Chayo AMC สามารถซื้อกองสินทรัพย ์ด ้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน และบริษัทที่ ไม ่ ใช ่สถาบันการ 
     เงินภายใต้การก�ากับได้ ในขณะที่ CHAYO, Chayo JV และ Chayo Property and Service สามารถซื้อกองสินทรัพย ์
     ด ้อยคุณภาพได ้จากสถาบันการเงิน และบริษัทที่ ไม ่ ใช ่สถาบันการเงินภายใต ้การก�ากับ รวมถึงบริษัทที่ ไม ่ ใช ่สถาบัน 
     การเงินที่ ไม ่อยู ่ภายใต ้การก�ากับ อย ่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ  สถาบันการเงิน และบริษัทที่ ไม ่ ใช ่สถาบันการเงินภาย 
     ใต้การก�ากับจะไม่ขายกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทบริหารสินทรัพย์
    3/ ธุรกิจเริ่มด�าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 ขายสินค ้าผ ่าน Cal l  Center เ พ่ือต ่อยอดธุรกิจ Cal l  Center ที ่
     บริษัทด�าเนินการอยู ่แล ้วเป็นการใช้ทรัพยากรและก�าลังคนที่มีอยู ่ เพ่ือขายสินค้า และ/ หรือบริการ ผ่าน Call Center, 
      TV Shopping, ช ่องทาง Online และ/หรือช่องทางที่ เ ก่ียวข้อง ขายสินค้าให้กับผู ้บริโภคทั่วไป รวมถึงการร่วมมือกับ 
     บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันในการขายและผลิตสินค้าออกจ�าหน ่ายผ่าน Call  Center, TV Shopping 
     และช่องทาง Online

 •  ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

  บริษทัลงทนุซือ้กองสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพจากสถาบนัการเงินทีเ่ป็นธนาคารพาณิชย์เป็นหลักมาบริหารโดยจะ
ยื่นประมูลราคาผ่าน Chayo AMC และหรือ Chayo JV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
การประกอบธุรกิจตามพระราชกำาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ให้ดำาเนินการเก่ียวกับการบริหารสินทรัพย์
ด้อยคณุภาพในกรณีทีเ่ป็นการประมลูสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินภายใต้การกำากับ
ดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทยทัง้มหีลกัประกันและไม่มหีลกัประกันเพื่อบริหารจัดการต่อรวมถึงการดำาเนนิคด ีการขาย
ทอดตลาดหลักประกัน การซือ้หลักประกันเข้ามาเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเพื่อปรบัปรงุ และ/หรือพัฒนาเพ่ือขาย 
และเจรจาข้อตกลงทีเ่หมาะสม (ทัง้นี ้บริษทับริหารสนิทรพัย์มหีน้าทีใ่นการดำาเนนิธรุกิจภายใต้ขอบเขตทีก่ำาหนดกรอบการ
ดำาเนินงานไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งส่งมอบงบการเงินให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำาหนด อย่างไรก็ดี บริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่มีข้อบังคับในการจัดชั้นและการกันเงินสำารองของสถาบัน
การเงินดังเช่นธนาคารพาณิชย์ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการระบุข้อบังคับดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน) ส่วนการประมูล
กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินจะดำาเนินการโดย CHAYO หรือบริษัท
ย่อย ในการประมูลซือ้หนีด้้อยคุณภาพเพื่อบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ 
จนถึงการดำาเนินคดีทางกฎหมายตามขั้นตอน ซึ่งรวมถึงการให้ส่วนลดและการเจรจาประนอมหนี้

  ทัง้นี ้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพส่วนใหญ่ทีบ่ริษทัลงทนุและบริหารอยู่ในปัจจุบนัเป็นกองสินทรพัย์ด้อยคุณภาพ
ที่ประมูลมาจากสถาบันการเงินโดย Chayo AMC เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโดยปกติสถาบันการเงินจะติดตามหนี้ด้วยตนเองก่อน
สำาหรับลูกหนี้ที่มีระยะเวลาผิดนัดชำาระหนี้ค่อนข้างน้อยหรือประมาณ 90 วัน อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินอาจจะเริ่มจ้าง
บริษัทภายนอก (Outsource Agent: OA) เพื่อติดตามทวงถามหนี้แทนสำาหรับลูกหนี้ที่มีระยะเวลาผิดนัดชำาระหนี้ตั้งแต่ 
30 – 360 วัน โดยสถาบันการเงินอาจติดตามทวงถามหนี้สำาหรับลูกหนี้ที่มีระยะเวลาผิดนัดชำาระหนี้ 30 - 360 วัน เอง
ด้วยก็ได้ ทั้งนี้โดยทั่วไปสถาบันการเงินจะเริ่มพิจารณาขายหนี้ลูกหนี้ที่มีระยะเวลาผิดนัดชำาระหนี้ตั้งแต่ 360 วันขึ้นไป (ลูก
หนี้ที่มีระยะเวลาผิดนัดชำาระหนี้ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป จะถูกตั้งสำารองในสัดส่วนร้อยละ 100.00 สำาหรับส่วนต่างระหว่างยอด
หนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้รายดังกล่าวหรือการจำาหน่ายหลัก
ประกันของลกูหนีร้ายดงักล่าว) อย่างไรก็ตาม นอกจากปัจจัยเรื่องระยะเวลาผดินดัชำาระหนีแ้ล้ว สถาบนัการเงินจะพิจารณา
เรื่องปริมาณหนี้ที่ขายออกควบคู่ไปกับนโยบายการดำารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio: CAR 
Ratio) สำาหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสถาบันการเงินนั้นๆ ด้วย นอกจากนี้ ในกรณี
ที่ลูกหนี้มีการจ่ายชำาระหนี้คงค้างกับบริษัททั้งหมดแล้ว บรษัิทจะช่วยประสานงานเพือ่ส่งข้อมูลหรือยืนยันการปิดสถานะ
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หนี้คงค้างของลูกหนี้ให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด (“เครดิตบูโร”) เพื่ออำานวยความสะดวกหรือช่วยเหลือลูก
หนี้ในการขอแก้ไขข้อมูลกับเครดิตบูโร ส่งผลให้เครดิตบูโรสามารถปรับปรุงสถานะบัญชีในรายงานเครดิตบูโรของลูกหนี้
รายดงักล่าวตามความเป็นจริงเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลกูหนี ้และสร้างโอกาสในการสร้างเครดติให้แก่ลกูหน้ีรายนัน้ๆ 
ซึ่งรวมถึงการขอสินเชื่อใหม่ตามที่กฎหมายกำาหนด อย่างไรก็ดี หากลูกหนี้มีหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินหลายแห่งที่นอก
เหนือไปจากการบริหารของบริษัทแล้ว บริษัทสามารถทำาได้เพียงประสานปิดสถานะสำาหรับหนี้ที่อยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทเท่าน้ัน โดยบริษทัอาจจะเจรจาหรือแนะนำาเพ่ือสอบถามข้อมลูลูกหนีเ้พ่ิมเตมิเพื่อช่วยหาทางออกในการชำาระหนีใ้ห้แก่
ลูกหนี้ตามเป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัท 

 การกำาหนดราคาประมลูซือ้กองสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพในแต่ละครัง้ บริษัทจะทำาการประมาณการการจัดเก็บหนีข้อง
บริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ  ประกอบด้วย ความสามารถในการจัดเก็บหนี้แต่ละประเภทของบริษัท ประเภทหนี้ 
อายุของหนี้ด้อยคุณภาพ  หลักประกัน สถานะทางกฎหมาย รวมถึงมูลหนี้คงค้าง เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลเชิง
สถิติในฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อที่จะสามารถกำาหนดราคาประมูลซื้อได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทสามารถแบ่ง
กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ขายตามประเภทของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้ดังนี้

 - กลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำา ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลและนิติบุคคล ตัวอย่างลูกค้าเช่น 
  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคาร ยู โอ บี และบริษัทบริหารสินทรัพย ์
 สุขุมวิท จำากัด เป็นต้น ทั้งนี้ สินทรัพย์ด้อยคุณภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
 ที่มีหลักประกัน และ สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ไม่มีหลักประกัน

 (1) สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกัน คือ หนี้ด้อยคุณภาพที่ลูกหนี้ก่อไว้โดยมีหลักประกันคำ้าประกันการชำาระ 
  หนี้อยู่ และมีสภาพบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีการระบุหลักประกันที่แน่นอนชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น หนี้ที่มีหลัก 
  ประกันเป็นอสงัหาริมทรพัย์ไม่ว่าจะเป็นสนิเชือ่ธุรกิจ (Corporate Loan) สินเชือ่ธุรกิจรายย่อย (SME Loan) รวม 
  ถึงสินเชื่อจำานอง (Mortgage Loan) เช่น บ้านและที่ดิน และคอนโดมิเนียม เป็นต้น โดยทั่วไปราคาประมูลซื้อ 
  สินทรพัย์ด้อยคุณภาพทีม่หีลกัประกันจะอยู่ทีป่ระมาณต้ังแต่ร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 70 ของมลูค่าหลกัประกัน โดย 
  ราคาประมลูนัน้จะขึ้นอยู่กับมลูหนี ้สถานะทางกฎหมาย และมลูค่าของหลกัประกันในเบือ้งต้นซึง่ประเมนิโดยสถาบนั 
  การเงินผู้ขายหนี้ด้อยคุณภาพนั้นๆ (หลักประกันจะมีค่ามากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับทำาเลที่ต้ังและคุณภาพของ 
  ทรพัย์สนิ) ทัง้นี ้ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 3/2560 บริษัทสามารถประมลูซือ้กองสินทรพัย์ด้อยคุณภาพประเภทหนีท้ีม่หีลกั 
  ประกนัเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนือ่ง โดยบริษัทจะจัดทำาการประเมนิมลูค่าหลกัประกันโดยผูป้ระเมนิภายนอกสำาหรบั 
  หลกัประกันทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 10.00 ล้านบาทข้ึนไป เพ่ือใช้ในการจัดทำาประมาณการยอดจัดเก็บและการรบัรู้รายได้  
  โดยบริษัทประมาณการว่าจะสามารถรบัชำาระเงิน หรือบงัคับขายหลกัประกันดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาประมาณ 
   1 - 5 ปีนบัต้ังแต่วันทีไ่ด้มาซึง่กองสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพ (สมมติฐานดงักล่าวเป็นสมมติฐานภายใต้สถานการณ์ 
  ที่บริษัทไม่สามารถเจรจาประนอมหนี้กับลูกหนี้ได้ ในกรณีที่บริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงระหว่างบรษิัทและ 
  ลูกหนีไ้ด้อย่างลลุ่วงจะส่งผลให้บริษทัสามารถขายหรือรบัเงินได้เรว็ขึ้น) อย่างไรก็ตาม บริษทัจะจัดทำาการประเมนิ 
  มูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินภายนอกอีกคร้ังในกรณีที่บริษัทไม่สามารถรับชำาระเงิน หรือบังคับขายหลัก 
  ประกันได้ภายในระยะเวลา 3 ปี ทัง้นี ้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนีท้ีม่หีลกัประกันจะมมีลูค่าการประมลู 
  ท่ีค่อนข้างสูงเนื่องจากมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันที่สามารถดำาเนินการบังคับขายผ่านกรมบังคับคดีได ้
  ในขณะที่จำานวนลูกหนี้จะมีจำานวนน้อยรายกว่ากองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนี้ที่ไม่มีหลักประกันอย่าง 
  มาก ซึง่ส่งผลให้บริษัทใช้พนกังานหรือบคุลากรในการบริหารและจัดการซึง่รวมถึงการเจรจาติดตามทวงถามและ 
  เร่งรัดหนี้น้อยกว่ากองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนี้ที่ไม่มีหลักประกันอย่างมาก อย่างไรก็ดี บริษัทอาจมี 
  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายและการขาย (ซึ่งรวมถึงการบังคับขายหลักประกัน) ที่สูงขึ้น 
  นอกจากน้ี บริษัทอาจเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวที่ถูกขายผ่านกรมบังคับคดีในกรณีที่ไม่ม ี
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  ผูเ้สนอซือ้หรือเสนอซือ้ไม่ได้ราคาตามทีบ่ริษทัต้องการเข้ามาเป็นสนิทรพัย์อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุของบริษัท 
  โดยบริษัทอาจนำาทรัพย์ดังกล่าวมาปรับปรุงและ/หรือพัฒนาต่อเพื่อการลงทุนและ/หรือขายต่อไป โดยข้อดีของ 
  การทีบ่ริษทัเข้าประมลูซือ้หลกัประกันดงักล่าวได้แก่ บริษัทสามารถรกัษาระดบัราคาหลกัประกันดงักล่าวไม่ให้ตำา่จน 
  เกินไป นอกจากนี ้บริษทัไม่ต้องจ่ายเงินสดเต็มจำานวนให้กรมบงัคบัคด ีโดยสามารถวางเงินหลักประกันเพียงบาง 
  ส่วน (ร้อยละ 5.00) ของราคาขายหรือราคาประมลู โดยส่วนต่างทีเ่หลอืนัน้สามารถนำาไปหกักับมลูหนีท้ีล่กูหนีค้้าง 
  ชำาระได้ ซึ่งเรียกว่า การหักส่วนได้ใช้แทน ทั้งนี้ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
  ประเภทหนี้ที่มีหลักประกันโดยสรุป สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้
หมายเหตุ: 1/ ข ้อมูลที่ตรวจสอบจากการตรวจสอบข้อมูลหลักประกัน (Due Dil igence) ได ้แก ่  มูลหนี้  สถานะทางกฎหมาย และมูลค่าของ 
   หลักประกันในเบื้องต้นซึ่งประเมินโดยสถาบันการเงินผู้ขายหนี้ด้อยคุณภาพนั้นๆ
  2/ ในกรณีที่บริษัทสามารถเจรจาหาข ้อตกลงร ่วมกันระหว ่างบริษัทและลูกหน้ีเพ่ือให ้ลูกหนี้ช�าระหนี้ กับบริษัทได ้ ในระหว ่างขั้นตอน 
   การการสวมสิทธิ์  และ/หรือบังคับคดี  บริษัทจะเป ิดโอกาสให ้ลูกหนี้ช�าระหนี้กับบริษัทตามข ้อตกลงและไม ่มีความจ�าเป ็นต ้อง 
   น�าสินทรัพย์จ�านองในมูลหนี้ดังกล่าวไปขายทอดตลาดแต่อย่างใด ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทได้รับเงินสดในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น

 (2) สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ไม่มีหลักประกัน คือ หนี้ด้อยคุณภาพที่ลูกหนี้ทำาการสินเชื่อยืมไว้โดยไม่มีหลักประกัน 
  แต่มีสัญญาที่เก่ียวข้องไว้ชัดเจน เช่น หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล หรือหนี้สินที่สถาบันการเงินได้ยึด 
  หลักประกันและนำาหลักประกันออกขายแล้วแต่เงินที่ได้จากการขายไม่เพียงพอต่อการชำาระหนี้ เช่น หนี้เหลือหลัง 
  ขายหลักประกัน เช่น บ้าน หรือ รถยนต์ เป็นต้น โดยทัว่ไปราคาประมลูซือ้สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพไม่มหีลกัประกัน 
  จะอยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10 ของยอดหนีท้ัง้หมด ซึง่ในอดตีทีผ่่านมา บริษัทมกีารบริหารกองสนิทรัพย์ 
  ประเภทดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่ โดยในเบื้องต้นบริษัทจะจัดทำาประมาณการหรืองบประมาณการจัดเก็บสินทรัพย์ 
  ด้อยคุณภาพประเภทหนีท้ีไ่ม่มหีลักประกันภายในระยะเวลา 5 ปี (อาจมกีารขยายระยะเวลาการจัดเก็บหนีต่้อไปอกี 
  หาก ณ สิ้นปีที่ 5 กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวยังมีศักยภาพที่จะสามารถจัดเก็บหนี้ต่อไปได้) ทั้งนี้ กอง 
  สินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนี้ที่ไม่มีหลักประกันจะมีมูลค่าการประมูลต่อยอดหนี้คงค้างที่ค่อนข้างตำ่า 
   เน่ืองจากเป็นหนีด้้อยคุณภาพทีไ่ม่มหีลกัประกนั อย่างไรกด็ ีจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจเจรจาติดตาม 
  ทวงถามและเร่งรัดหนี้อันยาวนานที่มีมากกว่า 20 ปีส่งผลให้บริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถ 
  และความชำานาญในการจัดเก็บหนี้ไม่มีหลักประกันได้ตามที่ประมาณการไว้โดยข้อดีของกองหนี้ด้อยคุณภาพ 
  ท่ีไม่มีหลักประกัน ได้แก่ การที่กระแสเงินสดจากการจัดเก็บจะสามารถรับรู้ได้เร็วกว่ากองหนี้ด้อยคุณภาพที่มี 
  หลักประกัน
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 - กลุ่มบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ได้แก่ สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ เช่น ผู้ให้บริการบัตรเครดิต ผู้ให้
บริการสินเชื่อบุคคล และอื่นๆ เป็นต้น

 ทั้งนี้ ยอดหนี้คงค้างของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพภายใต้การบริหารของบริษัท แบ่งตามประเภทสินเชื่อในปี 2562 
ถึงปี 2564 แสดงดังต่อไปนี้ 

ประเภทสินเชื่อ
2562 2563 2564

พันล้านบาท สัดส่วน พันล้านบาท สัดส่วน พันล้านบาท สัดส่วน

สินเชื่อบัตรเครดิต 14.07   27.90% 13.95 21.33% 13.83 18.88%

K- Express cash 3.63 7.20% 3.56 5.44% 3.50 4.78%

Current Account 2.46 4.88% 2.46  3.76% 2.46       3.36%

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 16.04 31.81% 17.63 26.96% 18.44 25.18%

Letter of Identification   0.05 0.10% 0.05 0.08% 0.05 0.07%

Loan  4.73 9.38% 5.47 8.36% 5.47 7.47%

Loan Better Life 2.49 4.94% 2.48 3.79% 2.47      3.37%

O/D   0.45   0.89% 0.46 0.70% 0.46      0.63%

Other Consumer Loan 0.08 0.16% 0.01 0.02%   0.01      0.01%

Personal O/D 1.06 2.10% 1.06 1.62% 1.06      1.45%

Promissory Note 0.36 0.71% 0.36   0.55% 0.36       0.49%

Trade Finance  0.73 1.45% 0.73 1.12% 0.73     1.00%

สัญญาเช่าซื้อ - - 7.66 11.71% 14.71    20.08%

หนี้เหลือหลังขาย 4.98 8.49% 9.52 14.56% 9.69    13.23%

รวม 51.13 100% 55.40 100% 73.24 100.00%

 ในขณะท่ียอดหนีค้งค้างของกองสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพภายใต้การบริหารของบริษทั หากแบ่งตามประเภทสนิเชือ่ภาค
ผู้บริโภคของธนาคารพาณิชย์ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2562 ถึงปี 2564 เป็นดังต่อไปนี้

ประเภทสินเชื่อ
2562 2563 2564

พันล้านบาท สัดส่วน พันล้านบาท สัดส่วน พันล้านบาท สัดส่วน

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 16.04 31.37% 17.63 26.96% 18.44 25.18%

สินเชื่อรถยนต์ 1.07 2.09% 7.66 11.71% 14.71 20.08%

สินเชื่อส่วนบุคคล 19.95 39.02% 26.16 40.00% 26.26 35.85%

สินเชื่อบัตรเครดิต 14.07 27.52% 13.95 21.33% 13.83 18.88%

รวม 51.13 100.00% 65.40 100.00% 73.24 100.00%

 บริษทัดำาเนนิธรุกิจลงทนุและบริหารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพโดยมกีารประมลูกองสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหาร
อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมาโดยเร่ิมจากการประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการ
เงิน อย่างไรก็ดี ในวันที่ 21 มีนาคม ปี 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทซึ่งได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำากัด ได้รับ
อนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จดทะเบยีนเป็นบริษทับริหารสนิทรพัย์ (ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน 
พระราชกำาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขแล้ว) ส่งผลให้ Chayo AMC สามารถเข้าร่วมประมูลและซื้อหนี้
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สถาบนัการเงินได้ ทัง้นี ้ในช่วงเริ่มต้นของการดำาเนนิธรุกิจลงทนุและบริหารสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพ บริษทัเร่ิมบริหารหนีป้ระเภท
หนี้เหลือหลังขายที่ประมูลซื้อได้ในขณะนั้น อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน บริษัทสามารถบริหารหนี้ประเภทอื่นๆ ที่ประมูลได้เพิ่มเติม 
ยกตัวอย่างเช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D) ซึ่ง
ปัจจุบนั กองสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพภายใต้การบริหารของบริษัทประกอบด้วยหนีป้ระเภทหนีบั้ตรเครดติและหนีบ้ตัรกดเงินสด
เป็นส่วนใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีมูลหนี้ก่อนหักหลักประกันจำานวน 73,238 ล้านบาท และมีมูลหนี้หลัง
หักหลักประกันจำานวน 54,794 ล้านบาท ทั้งนี้ ภาพรวมของธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทเป็นไป 
ดังต่อไปนี้

ปี
ยอดจัดเก็บ

รายปี
(ล้านบาท)

จ�านวน
สัญญา
(ฉบับ)

กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)

ต้นงวด
รายการ

ปรับปรุง1/

เพิ่มขึ้น
ระหว่าง

งวด

ดอกเบี้ย
ค้างรับ

ตัด
จ�าหน่าย
เงินลงทุน

โอน
รายการเป็น
ทรัพย์สินรอ

การขาย

ผลขาดทุน
ด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น2/

ปลายงวด

2554 0.12 649 - - 4.32 - (0.19) - - 4.13

2555 3.80 4,313  4.13 - 22.69 - (7.74) - - 19.08

2556 6.71 4,273  19.08 - - - (10.65) - - 8.43

2557 47.94 174,175 8.43 (4.74) 100.35 - (4.70) - - 99.34

2558 142.49 234,537 99.34 9.93 118.51 - (27.80) - (0.30) 199.68

2559 199.74 227,457 199.68 8.77 - - (48.11) - 0.30 160.64

2560 222.32 220,613 160.64 - 181.50 - (60.22) - (0.15) 281.77

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

2562 267.43 293,000 594.14 - 643.97 - (35.56) (80.60) - 1,121.95

2563 219.32 355,343 1,121.95 - 625.65 236.58 (60.36) (40.32) (163.92) 1,692.88

2564 321.69 385,078 1,692.88 - 1,192.26 366.84 (60.36) (157.90) (177.73) 2,855.99

  นอกจากน้ี หากพิจารณากองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยแบ่งตามอายุนับจากวันที่ได้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
เข้ามาบริหาร สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
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อายุนับจากวันที่ได้มา
ซึ่งกองสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ

2562 2563 2564

ต้นทุนคง
เหลือ ณ สิ้น

งวด1/ 

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

ต้นทุนคง
เหลือ ณ สิ้น

งวด1/

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

ต้นทุนคง
เหลือ ณ สิ้น

งวด1/

ดอกเบี้ย
ค้างรับ2/

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนี้ไม่มีหลักประกัน

0 - 1 ปี - - 309.18 - 446.42 66.48 (38.28)

1 - 2 ปี 50.09 - 0.03 - 302.34 55.59 (44.11)

2 - 3 ปี - - 49.43 (20.40) 0.03 - -

3 -4 ปี - - - - 48.57 31.61 (50.83)

4 -5 ปี 56.00 3.97 - - - - -

มากกว่า 5 ปี 15.26 5.34 68.89 (59.39) 66.84 19.09 (85.93)

รวม 121.35 9.31 427.53 (79.79) 864.20 172.77 (219.15)

กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนี้มีหลักประกัน

0 - 1 ปี 643.93 - 315.22 - 735.80 24.70 -

1 - 2 ปี 243.23 - 605.93 - 294.68 29.79 -

3 - 4 ปี - - 45.49 (10.50) 133.65 20.94 -

4 - 5 ปี - - - - 45.49 83.06 (48.65)

รวม 1,009.91 - 1,145.21 (10.50) 1,705.45 381.36 (48.65)

รวมทั้งหมด 1,131.26 9.31 1,572.74 (90.29) 2,569.65 554.13 (267.80)

หมายเหตุ: 1/  บริษัทไม่มีการปันส่วนต้นทุนส�าหรับกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีต้นทุนการได้มาต�่ากว่า 100,000 บาท
    โดยบริษัทจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีนับตั้งแต่วันที่ประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
      การบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นการบันทึกรวมส่วนของดอกเบี้ยค้างรับตามมาตรฐานบัญชี TFRS9 ซึ่งเริ่มใช้ต้ังแต่ 1 มกราคม 

    2564

 สมมติฐานในการปันส่วนต้นทุนและการจัดท�าประมาณการยอดจัดเก็บและการรับรู้รายได้ 

 (1) บริษัทปันส่วนต้นทุนการได้มาสำาหรับกองสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพทีม่หีลักประกันโดยปันส่วนตามราคาประเมนิของ 
  หลักประกัน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดทำาประมาณการยอดจัดเก็บและการรับรู้รายได้ โดยประเมินตามคุณลักษณะ 
  อ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น สถานะงานคด ีและคุณภาพของหลกัประกัน (ทำาเลทีต้ั่ง คุณลกัษณะของสนิทรพัย์ ภาระผกูพันทาง 
  กฎหมาย และการประเมินราคาจากผู้ประเมินอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะ 
  กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณา 

 (2) บริษัทปันส่วนต้นทุนการได้มาสำาหรับกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ไม่มีหลักประกันเฉพาะกองสินทรัพย์ด้อย 
  คุณภาพที่ก่อให้เกิดรายได้หลักของบริษัทโดยแบ่งลูกหนี้ออกเป็นกลุ่มตามคุณลักษณะของลูกหนี้ซึ่งได้แก่ ประเภท 
  หนี้ (เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (O/D) หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด เป็นต้น) อายุ 
  หนีค้งค้าง และสถานะงานคด ีซึง่บริษทัจะปันส่วนต้นทนุให้เฉพาะลกูหนีก้ลุม่ทีค่าดว่าจะเก็บเงินได้เท่านัน้โดยใช้ข้อมลู 
  ทางสถิติและประสบการณ์ในอดีต หลังจากนั้นบริษัทจะจัดทำาประมาณการยอดจัดเก็บและการรับรู ้รายได้ 
  โดยพิจารณาจากอตัราการเจอและจ่าย (Meet and Pay) และอตัราการให้ส่วนลด (Hair Cut) โดยใช้ข้อมลูทางสถิติ 
  และประสบการณ์ในอดีตของผู้บริหารซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามกลุ่มของลูกหนี้ที่ได้รับการปันส่วนต้นทุนการได ้

หน่วย : ล้านบาท

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 256426



  มาตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

 (3) บริษทัพิจารณากองสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพทีไ่ม่มหีลกัประกันอืน่ๆ นอกเหนอืจาก (2) เป็นรายพอร์ตฟอลิโอโดยไม่ 
  ได้ปันส่วนต้นทนุเป็นรายลูกหนีเ้นือ่งจากเป็นกองสนิทรพัย์ทีม่ต้ีนทนุการได้มาไม่สงูและประกอบไปด้วยหนีท่ี้มโีอกาส 
  ในการจัดเก็บค่อนข้างยาก ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดทำาประมาณการและการรับรู้รายได้สำาหรับกองสินทรัพย์ด้อย 
  คุณภาพดังกล่าวเป็นรายพอร์ตฟอลิโอโดยใช้ข้อมูลทางสถิติและประสบการณ์ในอดีต

 การทบทวนสมมติฐานและประมาณการยอดจัดเก็บ 

  บริษทัจะประเมนิผลการดำาเนนิงานของกองสินทรพัย์ด้อยคณุภาพแต่ละกองในทกุ ๆ  เดอืน และจะทบทวนสมมติฐาน 
 ที่ใช้ในการจัดทำาประมาณการทางบัญชีทุก 6 เดือน ซึ่งบริษัทอาจมีการปรับสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการ 
 ในกรณียอดจัดเก็บที่บริษัทได้ประมาณการไว้มีความแตกต่างจากยอดจัดเก็บที่เกิดขึ้นจริงเกินกว่าร้อยละ 5.00 ตาม 
 นโยบายการดำาเนินงานของบริษัท

 การประมาณมูลค่ายุติธรรมของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

  บริษัทพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่สะท้อนถึงความเป็นกลางและถ่วงนำ้าหนักด้วย 
 ค่าความน่าจะเป็นในการคาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต (forward-looking macroeconomic information)  
 ที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล และนำามาประเมินค่าผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (unbiased and probability- 
 weighted outcome) ซึง่เป็นการเปรียบเทยีบระหว่างมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตทีค่าดว่าจะได้รบัคิดลด 
 ด้วยอัตราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงของเงินให้สนิเชือ่แก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพและมลูค่าตามบญัชขีองเงินให้สนิเชือ่แก่สินทรัพย์ 
 ด้อยคุณภาพ ณ แต่ละวันทีร่ายงาน โดยผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นสามารถเป็นได้ทัง้ผลกำาไรหรือขาดทนุ 
 จากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 การประเมินการด้อยค่าของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

  บริษัทจะประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันสิ้นงวดบัญชีเพื่อใช้สำาหรับการ 
 พิจารณาการด้อยค่าโดยใช้อัตราคิดลดซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเริ่มแรก (Original Effective Interest Rate: 
 OEIR) โดยบริษทัจะเริ่มดำาเนนิการตามแนวทางดงักล่าวสำาหรบังบการเงินรวมสำาหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2563 
 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าในกรณีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
 ตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้นๆ
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1. การประมูลซื้อหนี้

2. ติดตามทวงถามหนี้

 ขั้นตอนการด�าเนินงานของธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

     บริษทัจะติดต่อหรือได้รับหนงัสือเชญิจากสถาบนัการเงินและบริษทัทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงินในการเข้าร่วม 
     ประมลูหนีแ้ละทำาการพจิารณาข้อมลูหนีเ้บือ้งต้นจากหนงัสอืเชญิก่อนการตัดสนิใจเข้าร่วมประมลู ทัง้นี ้
     หากบริษัทสนใจเข้าร่วมประมูลอาจต้องซื้อซองประมูลพร้อมย่ืนเอกสารให้ผู้จำาหน่ายและชำาระค่า 
     ธรรมเนยีมเพื่อรบัเอกสารหรือข้อมลูเพ่ิมเตมิ และเตรียมพร้อมสำาหรับการตรวจสอบข้อมลูสินทรัพย์ 
      (Due Diligence) โดยบริษัทจะนำาข้อมลูทีไ่ด้มาวิเคราะห์ เพื่อตัดสนิใจว่าจะประมลูหนีห้รือไม่ และ/ หรือ 
     จะย่ืนประมลูทีร่าคาใด (โดยก่อนประมลูอาจจะต้องมกีารวางคำา้ประกันก่อนด้วย) หากบริษทัเป็นผูช้นะ 
     การประมลู บริษัทต้องทำาการชำาระเงิน ตรวจเอกสาร และรายละเอยีดข้อมลูลูกหนีแ้ต่ละราย เพื่อส่งต่อ 
     ให้กับฝ่ายบริหารหนี้ดำาเนินการต่อไป

      Chayo AMC จะดำาเนนิการติดตามและทวงถามหนี ้รวมถึงการว่าจ้างบริษัทติดตามทวงถาม 
     หนีภ้ายนอก (Outsource Agent ซึง่รวมถึงบริษัทในเครือของบริษทั ชโย กรุป๊ จำากัด มหาชน) เพ่ือ 
     ดำาเนินการติดตามและทวงถามหนี้ โดยบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติและความชำานาญในการ 
     ติดตามทวงถามหนี้ภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทตัวแทน  หรือ Outsource Agent ทั้งนี ้
      เพือ่ให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ต้องดำาเนินการให้สอดคล้องกับพระ 
     ราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และระเบียบปฏิบัติที่ดีของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะ 
     พิจารณาดำาเนินการฟ้องคดี บังคับคดี กับลูกหนี้ที่ไม่ชำาระหนี้ โดยการสืบรายได้ สืบทรัพย์ เพื่อ 
     บังคับคดีให้เป็นไปตามคำาพิพากษาหรือคำาสั่ง ต่อไป

      บริษัทจะจัดสรรหนี้ให้กับพนักงานของบริษัทหรือบริษัทตัวแทนเพ่ือติดตามทวงถามหนี้ 
      โดยบริษัทจะมีการกำาหนดเป้าหมายการจัดเก็บหนี้และกำาหนดอัตราค่าบริการ (Commission 
     rate) เพื่อกระตุ้นการจัดเก็บหนี้ในลักษณะของการไต่ Tier เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน ภายใต ้
     การบริหารจัดการงบประประมาณทีไ่ด้รบัอนมุติัอย่างคุม้ค่าและเกิดประสิทธภิาพสูงสดุต่อองค์กร 
     และผู้ถือหุ้น

      เมื่อพนักงานของบริษัทหรือบริษัทตัวแทนได้ดำาเนินการติดตามทวงถามหนี้ และลูกหนี้ 
     มีการชำาระหนี้แล้ว บริษัทหรือบริษัทตัวแทนจะตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการชำาระ 
     เงิน พร้อมจัดทำารายงานการปฏิบัติงาน และนำาส่งบริษัทเพื่อคำานวณค่าบริการที่จะต้องจ่ายให ้
     กับพนักงานของบริษัท หรือ บริษัทตัวแทน

 •  ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ 

  บริษัทเป็นผู้ให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ โดยบริษัทจะรับติดตามทวงถามหนี้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้
ดำาเนินการติดตามทวงถามเพื่อให้ลูกหนี้ชำาระหนี้ตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำาหนด อาทิ เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้เงินสินเชื่อส่วน
บุคคล รวมถึงหนี้ค่าสาธารณูปโภค หนี้ค่าบริการ และหนี้โทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการด้านการฟ้อง
คด ีบงัคับคด ีโดยการสบืรายได้ สบืทรัพย์  กับลกูหนีท้ีผู่ว่้าจ้างมอบหมาย เพื่อบงัคบัคดใีห้เป็นไปตามคำาพิพากษาหรือคำาส่ัง 
ต่อไป  ทัง้นี ้ในการดำาเนนิการดงักล่าว ผูว่้าจ้างจะได้รบัประโยชน์จากการติดตามทวงถามหนี ้เนือ่งจากบริษัทมปีระสบการณ์
ทางธุรกิจทางด้านนี้มากว่า 23 ปี ส่งผลให้บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความชำานาญในขั้นตอนและวิธกีาร
เจรจาติดตามและทวงถามหนี้ พร้อมทั้งยังมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการติดตามทวงถามหนี้เป็นอย่างดี (บริษัท
เป็นผูถื้อใบอนญุาตทีป่รึกษาไทยหมายเลข 2967 ประกอบธรุกิจทีป่รึกษาด้านการบริหารจัดการหนีส้นิ ซึง่ออกโดยสำานกังาน

3. การวัดผลงาน

4. การจ่ายค่าบริการ

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 256428



บริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั) ทัง้นี ้การติดตามทวงถามหนีข้องบริษัทยึดหลกัการปฏิบัติตามกฎหมายและพระราช
บญัญติัการทวงถามหนี ้พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด และบริษัทมนีโยบายให้ความสำาคัญและคำานงึถึงชือ่เสยีงของผูว่้าจ้างเป็น
หลักในการดำาเนินงาน

  บริษัทได้รับค่าตอบแทนในการให้บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าคอมมิชชั่น (คิดเป็นร้อยละของยอดจัดเก็บจากลูก
หนี้) ตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้างแต่ละราย โดยรายได้จากการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้จะถูกคำานวณ
จากยอดจัดเก็บที่บริษัทสามารถติดตามทวงถามหนี้จากผู้ว่าจ้างโดยอัตราค่าคอมมิชชั่นนั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญา
ระหว่างบริษัทเป็นรายสัญญาไป เช่น ลูกหนี้ที่สามารถเจรจาติดตามทวงถามได้ง่ายจะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นต่อยอดจัดเก็บ
ที่ค่อนข้างตำ่า เช่น หนี้คงค้างประเภทหนี้โทรศัพท์ เนื่องจากมียอดมูลหนี้คงค้างค่อนข้างตำ่าและอายุหนี้ไม่นานมากนัก ในทาง
กลับกันลูกหนี้ที่มีอัตราค่าคอมมิชชั่นต่อยอดจัดเก็บที่ค่อนข้างสูงได้แก่หนี้คงค้างจากสถาบันการเงิน เนื่องจากมียอดหนี้
คงค้างที่ค่อนข้างสูงและอายุหนี้ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหนี้โทรศัพท์ โดยปัจจุบันบริษัทสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตาม
ประเภทของผู้ว่าจ้างได้ดังนี้
  -  กลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำา ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล ตัวอย่างลูกค้าได้แก่ ธนาคารไทย 
   พาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาต ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารกสิกรไทย SME BANK และ 
   บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั บริษัท บริหารสนิทรพัย์ ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย จำากัด บรรษัทประกันสินเชือ่ 
   อุสาหกรรมขนาดย่อย (บสย.) และบริษัท เธียรสุรัตน์ จำากัด (มหาชน) เป็นต้น
  -  กลุ่มบริษัทชั้นนำาในธุรกิจ Leasing ได้แก่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัท ที  
   ลิสซิ่ง จำากัด  เป็นต้น
  -  กลุม่บริษทัเอกชนชัน้นำา ในกลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารซึง่เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการ 
   สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตัวอย่างลูกค้าได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) (“AIS”) 
   เป็นต้น
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ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่บริษัทสามารถจัดเก็บได้ และจ�านวนบัญชีลูกหนี้แบ่งตามประเภทของผู้ว่าจ้างในปี 2561 ถึงปี 2564 แสดงได้ดังต่อไปนี้

ประเภทผู้ว่าจ้าง

2561 2562 2563 2564

จ�านวนเงิน
ที่จัดเก็บ
(ล้านบาท)

รายได้
(ล้าน
บาท)

จ�านวน
บัญชี

(พันราย)

ค่า
คอมมชิชัน่
เฉลี่ย

จ�านวนเงิน
ที่จัดเก็บ
(ล้านบาท)

รายได้
(ล้าน
บาท)

จ�านวน
บัญชี

(พันราย)

ค่า
คอมมิชชั่น
เฉลี่ย

จ�านวนเงิน
ที่จัดเก็บ
(ล้านบาท)

รายได้
(ล้าน
บาท)

จ�านวน
บัญชี

(พันราย)

ค่า
คอมมิชชั่น
เฉลี่ย

จ�านวนเงิน
ที่จัดเก็บ
(ล้านบาท)

รายได้
(ล้าน
บาท)

จ�านวน
บัญชี

(พันราย)

ค่า
คอมมิชชั่น
เฉลี่ย

สถาบันการเงิน
(ธนาคารพาณิชย์)

257.01 11.08 75.14 4.31% 696.12 29.07 128.61 4.18% 170.39 20.95 43.43 12.30% 145.80 22.81 48.48 15.64%

บริษัททั่วไป
(บริษัทในกลุ่ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร)

903.68 30.36 1,074.95 3.36% 747.69 32.30 904.43 4.32% 663.17 30.56 777.93 4.61% 400.80 17.30 550.67 4.32%

รวม� 1,160.69 41.44 1,150.09 3.57% 1,443.81 61.37 1,033.04 4.25% 833.56 51.51 821.36 6.18% 546.60 40.11 599.15 7.34%

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 256430



  ขั้นตอนการด�าเนินงานของธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้�

� � ภายหลงัจากทีบ่ริษทัได้รับการว่าจ้างในการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรดัหนีแ้ล้ว ขัน้ตอนการด�าเนนิงานต่างๆ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

      บริษัทรับข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการติดตามทวงถามหนี้จาก 
     ผูว่้าจ้าง โดยบริษัทจะท�าการตรวจสอบรายละเอยีดความครบถ้วนถูกต้องของข้อมลู หลงัจากนัน้ 
     น�าข้อมูลเข้าระบบบริหารและติดตามหนี้ของบริษัท

      บริษัทจะจัดสรรงานให้พนักงานเพ่ือด�าเนินการติดตามทวงถามหนี้ผ่านระบบโทรศัพท์  
     หรือส่งหนังสือถึงลูกหนี้เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดตามทวงถามหนี้ผ่านระบบไปรษณีย์ พร้อม 
     ด�าเนนิการสบืค้นข้อมลูของลกูหนีเ้พิ่มเติมตามกฎหมาย เช่น เอกสารการสมคัรขอใช้สนิเชือ่ และ/ 
     หรือ การหาข้อมูลทั่วไปทาง Internet กรณีเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้    
     อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเสนอผูว่้าจ้างด�าเนนิการฟ้องคด ีบงัคับคด ีกับลูกหนีก้ลุม่ดงักล่าว โดย 
     การสืบรายได้ สืบทรัพย์ เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง 

              ทั้งนี้ ข้อมูลการติดต่อและผลการเจรจากับลูกหนี้จะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลของบริษัท 
     เพื่อใช้ในการติดตามครัง้ต่อไป และบริษัทจะส่งข้อมลูการติดต่อคืนให้แก่ผูว่้าจ้างเมือ่ก�าหนดระยะ 
     เวลางานสิ้นสุดลง 

      พนกังานติดตามและทวงถามหนีจ้ะติดต่อและเจรจาต่อรองกับลกูหนีต้ามทีไ่ด้รบัข้อมลูจาก 
     ผูว่้าจ้างผ่านระบบโทรศัพท์ของบริษัทเท่านัน้ ซึง่ระบบจะท�าการบันทกึบทสนทนาทัง้หมดระหว่าง 
     พนักงานติดตามและทวงถามหนี้กับลูกหนี้ โดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและบริษัทใน 
     การเก็บข้อมูลเพื่อผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้ ระบบ 
     ดงักล่าวจะอนญุาตให้พนักงานติดตามและทวงถามหนีส้ามารถติดต่อลกูหนีไ้ด้เฉพาะในช่วงเวลา 
     ที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น (จันทร์ - ศุกร์เวลา 08.00 - 20.00 น.และวันหยุดราชการเวลา  
     08.00 - 18.00 น.)  ทัง้นี ้ในกรณีทีพ่นกังานติดตามและทวงถามหนีส้ามารถติดต่อลกูหนีไ้ด้ พนกังาน 
     จะแจ้งชือ่บริษัท และวัตถุประสงค์ของการติดต่อ รวมถึงน�าเสนอเงื่อนไขการช�าระหนีใ้ห้แก่ลูกหนี ้ให้ 
     ค�าปรึกษาการช�าระหนีแ้ละปลดภาระหนี ้โดยในกรณีทีล่กูหนีต้้องการผ่อนช�าระหนี ้หรือ ต้องการ 
     ส่วนลดในการช�าระหนี้ บริษัทจะพิจารณาหรือขออนุมัติจากผู้ว่าจ้างเป็นกรณีไป

      การช�าระเงินแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ลูกหนี้ยินยอมช�าระหนี้ และ กรณีที่ลูกหนี ้
     ไม่ยินยอมช�าระหนี้

     (1) กรณีที่ลูกหนี้ยินยอมช�าระหนี้ ขั้นตอนการด�าเนินงานจะไปสู่ขั้นตอนที่ 5 ต่อไป

     (2) กรณีทีล่กูหนีไ้ม่ยนิยอมทีจ่ะจ่ายช�าระหนี ้หากผูว่้าจ้างได้รวมการรับจ้างงานคดไีว้ในสัญญา 
      จ้างงานด้วย บริษัทจะน�าเรื่องเข้าสู่งานคดีเป็นขั้นตอนต่อไป

      การช�าระหน้ี พนักงานจะแจ้งให้ลูกหนี้ช�าระเงินเข้าบัญชีของลูกหนี้โดยตรงเท่านั้น  บริษัท 
     ไม่มีนโยบายให้พนกังานรบัช�าระหนีเ้ป็นเงินสดเพื่อป้องกันความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึ้น เช่น การทจุริต 
     ความไม่ครบถ้วน การสูญหาย เป็นต้น   ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะส่งรายการช�าระเงินของลูกหนี้ที่มอบ 

1.�ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า

(1)
ติดต่อได้

(1)
ช�าระ

(2)
ติดต่อไม่ได้

(2)
ไม่ช�าระ

(2)
ติดต่อไม่ได้

งานคดี

2.�ติดตามทวงถามหนี้

4.�ช�าระหนี้

5.�ผ่อนช�าระ�/�ปิดบัญชี

3.เจรจาต่อรอง
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8.�ส่งคืนข้อมูลให้ลูกค้า

6.�รายงานปฏิบัติงาน

     หมายให้บริษัทด�าเนินการ บริษทัจะท�าการบนัทกึข้อมลูการช�าระเงินในระบบบริหารจดัการข้อมลูหนี้ 
     ต่อไปเพื่อประกอบการค�านวณค่าบริการติดตามทวงถามหนี้ที่ได้ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง และเป็น 
     ข้อมูลการติดตามทวงถามหนี้ส�าหรับลูกหนี้ที่ผิดนัดช�าระต่อไป

      พนกังานติดตามและทวงถามหนีต้้องท�ารายงานขัน้ตอนการปฏบิตังิานเพ่ือจดัเก็บเป็นฐานข้อมลู 
     ของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะสรุปข้อมูลการจัดเก็บหนี้เพื่อน�าส่งผู้ว่าจ้างเป็นประจ�าทุกเดือน

      บรษิัทจะน�าข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของระบบบริหารหนี้มาค�านวณค่าบริการ 
     ติดตามและทวงถามหนี้ที่จะได้รับจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งการค�านวณค่าบริการจะแตกต่างกันไปตาม 
     ประเภทของลูกหนี้ และระยะเวลาที่คงค้างของหนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการติดตามและ 
     ทวงถามหนี้ตามรายงานการจัดเก็บหนี้ที่ได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่ายแล้ว

      เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาการให้บรกิารติดตามและทวงถามหนี ้บริษทัจะท�าการส่งคืนข้อมลู 
     ทัง้หมดให้แก่ผูว่้าจ้าง และท�าการลบข้อมลูทัง้หมดจากระบบบริหารและติดตามหนีข้องบริษัท ทัง้นี้  
     ผู้ว่าจ้างจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการท�างานของผู้รับจ้างเป็นประจ�า

7.�ช�าระค่าบริการ
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1.�จัดท�าร่างฟ้องคดี

2.�ด�าเนินการบังคับคดี

คดีความสิ้นสุด

(1)�
อายัดเงิน

ผ่อนช�าระ

ขั้นตอน�5

(2)�
ยึดทรัพย์

ไม่ผ่อนช�าระ

ขั้นตอน�6

 ขั้นตอนการด�าเนินงานคดี�

      กรณีที่ลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือจ่ายช�าระหนี้ และหากผู้ว่าจ้างได้รวมการรับจ้างงานคดีไว ้
     ในสัญญาจ้างงาน บริษัทจะน�าเรื่องเข้าสู่งานคดี เมื่อได้รับค�าอนุมัติจากผู้ว่าจ้างให้มีการฟ้องคด ี
     ผูว่้าจ้างจะตรวจสอบรายละเอยีดของลกูหนีน้ัน้ๆ และต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ  ทีเ่ป็นของลกูหนี้ 
     และจัดส่งให้บริษทั ทนายความของบริษทัจะออกหนงัสอืบอกกล่าวให้ช�าระหนี ้ก�าหนดวันฟ้อง และ 
     จัดท�าร่างฟ้องคดี โดยทนายความจะค�านวณยอดหนี้ที่ฟ้องให้ตรงกับวันฟ้องและด�าเนินการย่ืน 
     ฟ้องศาล และเมือ่ได้รบัค�าพิพากษาจากศาล และออกหมายบังคับคดแีล้ว จึงจะสามารถเริ่มด�าเนนิ 
     การบังคับคดีได้ ทั้งนี้ คู่ความอาจมีการยื่นอุทธรณ์ และฎีกาได้ หากไม่เห็นด้วยกับค�าพิพากษา 
     ของศาลชั้นต้น

      การด�าเนินการบังคับคดีสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ การอายัดเงิน และการยึดทรัพย์

     (1) การอายัดเงิน ฝ่ายกฎหมายจะมอบหมายให้พนักงานบังคับคดีของบริษัทเข้าย่ืนเอกสาร 
     ประกอบการตั้งอายัดเงินเดือนต่อกรมบังคับคดี และวางเงินค่าใช้จ่าย โดยเจ้าพนักงานบังคับคด ี
     จะแจ้งอายัดไปยังบุคคลภายนอก (นายจ้าง) ให้น�าส่งเงินอายัด เมื่อได้รับเงินจากบุคคลภายนอก  
     (นายจ้าง) แล้ว เจ้าพนกังานบังคับคดจีะท�าการส่งไปให้กองคลงั และส่งหมายแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อ 
     ตรวจสอบบัญชีรับ-จ่ายของการรับเงินอายัด จากนั้นพนักงานบังคับคดีของบริษัทจึงย่ืนแถลง 
     ขอรับเงินเป็นคร้ัง ๆ ไปจนกว่าจะอายัดหนี้ครบและเมื่ออายัดหนี้จนครบแล้ว พนักงานบังคับคด ี
     ของบริษัทจะด�าเนินการถอนการบังคับคดีลูกหนี้รายนั้น 

     (2) การยึดทรัพย์ นอกเหนอืจากการทีเ่จ้าหนีจ้ะต้องวางเงินค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการแล้ว ฝ่าย 
     กฎหมายจะมอบหมายให้พนักงานบังคับคดีตรวจสอบทรัพย์ที่จะยึดพร้อมทั้งรายละเอียดของ 
     ทรพัย์ทีล่กูหนีถื้อกรรมสทิธิไ์ปขอตัง้ส�านวนคดแีละนดัเจ้าพนกังานเพื่อพิจารณาค�าขอยึดทรัพย์  
     และเมื่อได้รับค�าอนุญาต ก็จะสามารถเริ่มด�าเนินการตามหมายบังคับคดี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับ 
     คดีด�าเนินการยึดทรัพย์นั้นไว้แล้ว จะต้องมีหมายแจ้งไปยังลูกหนี้ นายทะเบียน และผู้มีส่วนได้เสีย 
     ทุกรายให้ทราบ และเจ้าพนักงานบังคับคดีจะประเมินราคาทรัพย์ที่ยึดตามขั้นตอน แจ้งรายงาน 
     ศาลเพื่อขออนญุาตขายและน�าส�านวนเขา้สูข่ั้นตอนการขายทอดตลาด ทัง้นีล้กูหนีส้ามารถช�าระ 
     หนีปิ้ดบญัชกัีบบริษทัได้ก่อนการขายทอดตลาด และทางบริษัทจะด�าเนนิการถอนการยึดให้ลกูหนี ้
      โดยให้ลกูหนีเ้ป็นผูช้�าระค่าธรรมเนยีมการถอนการยึด อย่างไรก็ตามเมือ่มกีารขายทอดตลาดแล้ว  
     ยังคงมหีนีส่้วนต่างจากการขายสนิทรพัย์ หรือการสืบทรัพย์ไม่พบทรพัย์ทีส่ามารถยึดได้ บริษัท 
     จะต้องด�าเนินการติดตามหนี้และท�าการสืบทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ และหากตรวจสอบพบว่าม ี
     ภาระหนี้สินเกิน 1 ล้านบาท (ส�าหรับบุคคลธรรมดา) จะมีการพิจารณาขออนุมัติด�าเนินคดีล้ม 
     ละลายเพื่อการบงัคับคดกัีบลกูหนีก่้อนครบก�าหนดระยะเวลาการบังคับคด ีทัง้นี ้เมือ่คดคีวามสิ้น 
     สุดลง บริษัทจะด�าเนินการตามขั้นตอนการผ่อนช�าระหนี้ (ขั้นตอนที่ 5) ต่อไป ในกรณีที่ลูกหนี้ยัง 
     คงไม่ช�าระหนี ้บริษทัจะท�าการส่งมอบลูกหนีค้นืแก่ผูว่้าจ้าง และเข้าสู่ขัน้ตอนการจัดท�ารายงานการ 
     ปฏิบัติงาน (ขั้นตอนที่ 6) ต่อไป
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 •  ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 

  บริษัทเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์จากผู้ว่าจ้าง ต้ังแต่การน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของผู้
ว่าจ้างอย่างเป็นระบบ รวมถึงการท�าตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ในการน�าเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับ
พฤติกรรมผู้บรโิภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองจากทักษะในการเจรจาเพ่ือน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของผู้
ว่าจ้างอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้พนกังานของบริษัทมคีวามช�านาญในการเจรจากับลูกค้าและน�าเสนอข้อมลูทีต้่องการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทนตามผลส�าเร็จของงานตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทสามารถแบ่งการให้
บริการออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

 - การติดต่อลูกค้าของผู้ว่าจ้างเพ่ือให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการของผู้ว่าจ้าง (Outbound) บริษัทจะรับหน้าที่ในการ 
  ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ รวมไปถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
  ที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้แก่ลูกค้าของผู้ว่าจ้างพิจารณาเลือกใช้หรือเลือกซื้อ 

 - การรับสายโทรศัพท์ลูกค้าของผู้ว่าจ้างที่ติดต่อเข้ามา (Inbound) บริษัทจะท�าหน้าที่รับสายโทรศัพท์ซึ่งติดต่อโดย 
  ลูกค้าของผู้ว่าจ้างเพื่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของผู้ว่าจ้างเพื่อให้ลูกค้าของผู้ว่าจ้าง 
  เลือกใช้หรือเลือกซื้อ

 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการฝึกอบรมบุคลากรที่จะมาด�ารงต�าแหน่งพนักงานศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า รวมถึงการพัฒนา
ทักษะ และให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังรับงาน เพื่อให้พนักงานมีความ
เข้าใจในสินค้าและการบริการท่ีผู้ว่าจ้างต้องการจะสื่อไปยังลูกค้าของผู้ว่าจ้าง ซึ่งช่วยป้องกันการคลาดเคลื่อนของข้อมูล
ระหว่างพนักงานและลูกค้า
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1.�ตรวจสอบข้อมูล

2.�ให้บริการ

� ขั้นตอนการด�าเนินงานของธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี�้

� � � � � � เมื่อบริษัทได้รับค�าเสนอการจัดจ้างจากลูกค้า บริษัทจะท�าการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า  
     ประเภทของงานที่จะรับบริการจากลูกค้า และขอบเขตของงาน (รวมถึง Product Knowledge) ที ่
     ต้องรับผิดชอบรวมถึงการค�านวณรายได้และค่าใช้จ่ายในการท�าโครงการ

      การให้บริการศูนย์ข้อมลูลกูค้าของกลุม่บริษทั สามารถแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

     (1) การให้บริการรอรับสายลูกค้าทางโทรศัพท์ (Inbound)

     งานบริการรอรับสายลูกค้าทางโทรศัพท์จะเป็นงานที่กลุ่มบริษัทให้บริการตอบประเด็นข้อสงสัย 
     ที่ลูกค้าโทรมาซักถามต่าง ๆ  รวมไปถึงการให้บริการขายสินค้าทางโทรศัพท์โดยในกรณีนี้ ลูกค้า 
     จะเป็นผูท้ีส่นใจในสนิค้าและเป็นผูติ้ดต่อเข้ามาเอง และผูว่้าจ้างจะเป็นผูจั้ดท�าการตลาดหรือโฆษณา

     (2) การให้บริการโทรหาลูกค้าทางโทรศัพท์ (Outbound)

     งานให้บริการการโทรหาลูกค้าเป็นบริการทีก่ลุม่บริษทัรบัจ้างเป็นผูด้�าเนนิการในการโทรหาลกูค้า 
     แทนบริษทัทีเ่ป็นผูว่้าจ้าง โดยมวัีตถุประสงค์ในการโทรศัพท์เพื่อขายสนิค้าหรือบริการแทนผูว่้าจ้าง 
      ในกรณีที่มีค�าสั่งซื้อจากลูกค้า บริษัทจะส่งค�าสั่งซื้อและยืนยันการขายสินค้าหรือบริการดังกล่าว 
     ตามทีไ่ด้ตกลงไว้กับผูว่้าจ้าง และจัดท�ารายงานการปฏิบติังานขึ้นเพื่อเป็นหลกัฐานในการด�าเนนิงาน

      หลงัจากทีใ่ห้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะค�านวณค่าบริการและเรียกเก็บเงินกับผูว่้าจ้าง 
     ในอัตราค่าตอบแทนที่ได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะเรียกคืนข้อมูลลูกค้ากลับคืนหลังจากการให ้
     บริการทุกสิ้นรอบการรายงาน

 •  ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ

  บริษัทได้ด�าเนินการปล่อยสินเชื่อแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

  1.  สนิเชือ่ส่วนบคุคลชนดิไม่มีหลกัประกัน ซึง่ถูกก�ากับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ด�าเนนิธรุกิจภายใต้ใบอนญุาต 
   สินเชื่อส่วนส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับและสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ากับ

  2.  สินเชื่อชนิดมีหลักประกัน ด�าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ขั้นตอนการด�าเนินงานของสินเชื่อส่วนบุคคลชนิดไม่มีหลักประกัน

  1.  เมื่อลูกค้าได้ติดต่อมายังบริษัท ฝ่ายสินเชื่อจะด�าเนินการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่ใช้ในการ 
   ประกอบพิจารณาขอสนิเช่ือ วงเงินสนิเชือ่ทีต้่องการ รวมถึงอตัราดอกเบีย้และค่างวดตามทีบ่ริษัทได้ก�าหนดใน 
   ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท

  2.  เม่ือลูกค้าได้เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะถูกจัดส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ฝ่ายสินเชื่อเพื่อพิจารณาความ 
   สามารถจ่ายช�าระหนี้ นโยบายที่บริษัทได้ก�าหนดได้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่ธนาคารแห่ง 
   ประเทศไทยได้ก�าหนดไว้ในการประกอบธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับและสินเชื่อ 
   รายย่อยเพื่อการประกอบอาชพีภายใต้การก�ากับ ได้แก่ เกณฑ์การปล่อยสินเชือ่ตามรายได้ผูสิ้นเชือ่ และจ�านวน 
   สูงสุดของสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

3.�เรียกช�าระค่าบริการ
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  3.  เมื่อทราบผลการพิจารณาสินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านการโทรศัพท์และ SMS เพื่อให้ลูกค้าได้ 
   ทราบถึงวันที่ได้รับสินเชื่อ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ค่างวด และอัตราดอกเบี้ย

  4.  มกีารนดัหมายให้ลกูค้าลงนามในสญัญาเงินสนิเชือ่เพื่อยืนยนัการท�าธุรกรรมและแจ้งวิธกีารจ่ายช�าระเงินผ่าน 
   ระบบ Mobile banking รวมถึงแจ้งให้ทราบข้อมูลตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�าหนด

  5.  หลังจากที่ลูกค้าได้รับเงินสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะมีการจ่ายเงินตามวันที่ก�าหนดไว้ในแต่ละเดือน ในกรณี 
   ท่ีลกูค้าไม่มกีารจ่ายช�าระหนีต้ามรอบวันทีก่�าหนดช�าระ ฝ่ายสนิเชือ่จะติดตามทวงถามเพื่อให้จ่ายช�าระ อย่างไร 
   ก็ตามถ้าเกินกว่า 30 วัน ฝ่ายสินเชื่อจะมอบหมายให้ทีมงานภายนอก ซึ่งได้แก่ บริษัทในเครือ เป็นผู้ติดตาม 
   ทวงถามต่อไป

  ธุรกิจปล่อยสินเชื่อได้ด�าเนินการผ่าน บริษัท ชโย แคปปิตอล จ�ากัด ซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  
 จ�ากัด ดังนั้นลูกหน้ีทุกรายจะถูกรายงานข้อมูลการจ่ายช�าระในทุกๆ เดือน ซึ่งเป็นระเบียบของสมาชิกทุกรายให้ถือ 
 ปฏิบัติตาม

 ขั้นตอนการด�าเนินงานของสินเชื่อส่วนบุคคลชนิดมีหลักประกัน

  1.  เม่ือลกูค้าได้ตดิต่อมายังบริษัท ฝ่ายสินเชือ่จะด�าเนนิการติดต่อลกูค้าเพื่อสอบถามถึงวงเงนิสนิเชือ่ และประเภท 
   หลักประกันที่จะท�าการขอสินเชื่อ รวมถึงที่อยู่ของหลักประกัน

  2.  เมือ่ลกูค้าได้เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะถกูจัดส่งมาทีฝ่่ายสนิเชือ่เพ่ือพิจารณาความสามารถจ่าย 
   ช�าระหนี้ และราคาประเมินของหลักประกัน ซึ่งจะมีหน่วยงานทีมประเมินภายในเป็นผู้ประเมินสภาพหลักประกัน 
   เบื้องต้น หลังจากนั้นบริษัทจะนัดหมายบริษัทประเมินภายนอกเพื่อท�าการประเมินหลักประกันอีกครั้งหนึ่ง

  3.  เมือ่ทราบผลการพิจารณาสนิเชือ่ ฝ่ายสนิเชือ่จะโทรแจ้งให้ลูกค้ารบัทราบผล ตลอดจน วงเงินทีไ่ด้รบัอนมุติั ค่างวด 
    และอัตราดอกเบี้ย

  4.  มีการนัดหมายให้ลูกค้าลงนามในสัญญาเงินสินเชื่อเพื่อยืนยันการท�าธุรกรรม (ซึ่งรวมถึงการจดจ�านองหลัก 
   ประกัน) และแจ้งวิธีการจ่ายช�าระเงิน รวมถึงนัดหมายวันจดจ�านองหลักประกัน

  5.  หลังจากที่ลูกค้าได้รับเงินสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะมีการจ่ายเงินตามวันที่ก�าหนดไว้ในแต่ละเดือน ในกรณี 
   ท่ีลกูค้าไม่มกีารจ่ายช�าระหนีต้ามรอบวันทีก่�าหนดช�าระ ฝ่ายสนิเชือ่จะติดตามทวงถามเพื่อให้จ่ายช�าระ อย่างไร 
   ก็ตามถ้าเกินกว่า 30 วัน ฝ่ายสินเชื่อจะมอบหมายให้ทีมงานภายนอก ซึ่งได้แก่ บริษัทในเครือ เป็นผู้ติดตาม 
   ทวงถามต่อไป

   ธรุกิจปล่อยสินเชือ่ได้ด�าเนนิการผ่าน บริษทั ชโย แคปปิตอล จ�ากัด ซึง่เป็นสมาชกิของบริษัท ข้อมลูเครดติแห่งชาติ  
  จ�ากัด ดังนั้นลูกหนี้ทุกรายจะถูกรายงานข้อมูลการจ่ายช�าระในทุก ๆ  เดือน ซึ่งเป็นระเบียบของสมาชิกทุกรายให้ถือ 
  ปฏิบัติตาม

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 256436



 •  ธุรกิจขายสินค้าผ่าน Call Center

  บริษัทเป็นผู้ให้บริการขายสนิค้า และ/หรือบริการ ผ่าน Call Center, TV Shopping, ช่องทาง Online และ/หรือช่อง 
ทางที่เก่ียวข้อง โดยต่อยอดจากธุรกิจ Call Center ที่บริษัทด�าเนินการอยู่ในการขายสินค้า และ/หรือบริการที่ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภค อาทิเช่น สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องส�าอาง และสินค้า 
นวัตกรรม เป็นต้น โดยด�าเนินการขายผ่านช่องทาง Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทและพนักงานได้รับค่า 
ตอบแทนตามผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยบริษัทสามารถแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 

� ขั้นตอนการด�าเนินงานของธุรกิจขายสินค้าผ่าน�Call�Center�

      บริษัทจัดท�าโปรโมชั่นการขายสินค้า อบรมพนักงานด้าน Product Knowledge รวมถึง 
     ก�าหนดเป้าในการขาย ค�านวณรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อท�าการโฆษณาสนิค้าผ่านช่องเคเบิ้ล TV  
     Shopping และโปรโมทผ่านช่องทาง Online

     การขายสินค้าผ่าน Call Center สามารถแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

      (1) การให้บริการรอรับสายลูกค้าทางโทรศัพท์ (Inbound)

     งานบริการรอรับสายลกูค้าทางโทรศัพท์จะเป็นงานทีบ่ริษัทให้บริการรับโทรศพัท์เพือ่รบัรายการ 
     สั่งซื้อสินค้า รวมถึงแจ้งข้อมูลสินค้า ตอบประเด็นข้อสงสัยที่ลูกค้าโทรมาสอบถาม และเสนอขาย 
     สนิค้ารายการอืน่ ๆ  โดยในกรณีนี ้ลกูค้าจะเป็นผูส้นใจในสนิค้าและเป็นผูติ้ดต่อเข้ามาเอง และบริษัท 
     จะเป็นผู้จัดท�าการตลาดหรือโฆษณา 

       (2) การให้บริการโทรหาลูกค้าทางโทรศัพท์ (Outbound)

     งานให้บริการการโทรหาลูกค้าเป็นบริการที่บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการในการโทรหาลูกค้า โดยม ี
     วัตถุประสงค์เพ่ือโทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจในการใช้สนิค้า รวมถึงน�าเสนอขายสินค้า และ/ 
     หรือบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเดิม โดยจะน�าเสนอสินค้าที่มีความเหมาะสมต่อลูกค้าแต่ละราย 

     บริษัทให้บริการรบัสายและโทรหาลูกค้าทางโทรศัพท์ รบัรายการค�าสัง่ซือ้สนิค้า จดัส่งสนิค้าทาง 
     ไปรษณีย์ และติดตามสินค้า รวมถึงโทรศัพท์ไปสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า

      ทมี Call Center ต้องท�ารายงานสรปุยอดการขาย และประเมนิพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพ่ือจัด 
     เก็บเป็นฐานข้อมูลของบริษัท เป็นประจ�าทุกเดือน

 (2)  การตลาดและการแข่งขัน

 •  กลยุทธ์การแข่งขัน

  บริษทัเชีย่วชาญในการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรดัหนี ้ทีผ่่านมาได้รบัความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า
ขนาดใหญ่หลายราย ซ่ึงรวมถึงสถาบนัการเงินและธนาคารพาณิชย์ชัน้น�าต่าง ๆ  ในประเทศ ทีไ่ด้ใช้บริการกับเราอย่างต่อเนือ่ง
เป็นระยะเวลาหลายปี อันเป็นผลมาจากการด�าเนินงานที่เป็นที่ประจักษ์ถึงความส�าเร็จมุ่งมั่น และทุ่มเทของคณะกรรมการ
บริหารและพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการให้บริการ โดยกลยุทธ์
การแข่งขันของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้  

1.�โฆษณาสินค้าผ่านช่อง
เคเบิ้ล�TV�Shopping
และช่องทาง�Online

2.�ให้บริการ

3.�รายงานปฏิบัติงาน
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� � กลยุทธ์การแข่งขันส�าหรับธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

 1) การวางแผนการลงทุนและการพิจารณาสินทรัพย์

  บริษัทมีนโยบายการวางแผนการลงทุนและหลักการพิจารณาสินทรัพย์ที่ชัดเจน สามารถคาดการณ์แนวโน้ม
และรายได้จากการลงทุน โดยบริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ก่อนลงทุนเสมอ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในระดับนโยบาย ทั้งในด้านการวิเคราะห์การเงิน 
การตลาด ความเสี่ยง ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นขั้นตอน สามารถตรวจสอบย้อนกลับการด�าเนินการได้ในทุกขั้นตอน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

 2)  การพิจารการใช้การเจรจาเป็นหลักในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

  บริษัทมีนโยบายในการเจรจาติดตามทวงถามหนี้โดยการใช้การเจรจาเป็นหลักก่อนในเบื้องต้น ซึ่งรวมถึงการ
ให้ค�าแนะน�าและหาทางออกให้กับลูกค้าในการจ่ายช�าระหนี้ แนะน�าช่องทางการจ่ายช�าระ รวมถึงอ�านวยความสะดวกใน
การช�าระหนี้พร้อมกับการให้ส่วนลด (ถ้ามี) เรามีเทคนิคที่สามารถโน้มน้าวหรือกระตุ้นให้ลูกหนี้ยินดีที่จะช�าระหนี้ เพ่ือ 
ประโยชน์ทางการเงินในอนาคตของลูกหนี้เอง แต่หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ด้วยการเจรจา เราจึงใช้วิธีการทาง
กฎหมายเข้าช่วยเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้จ้าง

 3) การให้ความส�าคัญในการหาทางออกร่วมกับลูกหนี้

  บริษัทมีนโยบายในการติดตามและจัดเก็บหนี้ที่ให้ความส�าคัญกับลูกหนี้เป็นหลัก กล่าว โดยบริษัทจะหาทางออก 
ร่วมกับลกูหนีใ้นการจ่ายช�าระหนีโ้ดยปรับยอดช�าระให้เหมาะสมกับรายได้ หรือ รายรับของลกูหนี ้การหาทางออกให้กับลูกหนี้
ของเราจะตัง้อยู่บนพ้ืนฐานทีว่่าลกูหนีม้คีวามสามารถเพียงพอทีจ่ะจ่ายช�าระมลูหนี ้ซึง่บริษัทอาจมกีารพิจารณาให้ส่วนลดแก่
ลูกหนี้ โดยส่วนลดดังกล่าวจะอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทยังสามารถด�าเนินธุรกิจที่ครอบคลุมต้นทุน ที่เกิดขึ้นได้

 4) การใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

  ในแต่ละปี บริษทัจะมกีารน�าเสนอรายการส่งเสริมการขายในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  เช่น การให้ส่วนลด การแลก การแจก 
และการแถม ให้กับลูกหน้ีของบริษัท เพ่ือเป็นการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ลูกหนี้จ่ายช�าระหนี้ ยกตัวอย่างเช่น การให้
ส่วนลดในการจ่ายช�าระเงินในเทศกาลต่างๆ หรือ การแจกตั๋วชมภาพยนตร์ หากมีการจ่ายช�าระหรือปิดบัญชี ทั้งนี ้
บริษัทฯ จะค�านึงถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลานั้นๆ ร่วมด้วย โดยเราจะประชาสัมพันธ์ส่วนลดที่เป็น
ประโยชน์นี้ให้ลูกหนี้ทราบหลักๆ 2 ช่องทาง คือ ทางโทรศัพท์ที่ติดต่อโดยตรงถึงลูกหนี้ และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

 5) การให้บริการหลังการขายหรือหลังการจ่ายช�าระหนี้

  บริษทัมนีโยบายในการช่วยเหลอืลกูหนีห้รือลกูค้า ในการประสานงานเพ่ือปลดสถานะของลกูหนีค้้างช�าระจากบริษัท 
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด หรือ เครดิตบูโร (National Credit Bureau: NCB) หลังจากที่ลูกค้าได้จ่ายคืนหนี้ตาม 
ข้อตกลงแล้ว เพื่อให้ลูกหนี้สามารถกลับไปด�าเนินธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติ โดยหลังจากการปลดสถานะของ 
ลูกหนี้ค้างช�าระแล้ว ลูกหนี้จะสามารถท�าธุรกรรม เช่น การขอกู้ซื้อบ้าน หรือการขออนุมัติบัตรเครดิต เป็นการเพิ่ม 
โอกาสด้านเสถียรภาพและอิสรภาพทางการเงินให้ลูกหนี้อีกครั้ง

 6) การบริหารและจัดเก็บหนี้ด้อยคุณภาพตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้

  บริษัทบริหารและจัดเก็บหนี้ด้อยคุณภาพ เรายึดหลักการท�างานภายใต้พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้เป็นหลัก
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ในการท�างาน รวมถึงได้เอาแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการท�างาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่ไม่ให้พนักงานหรือตัวแทนของบริษัทรับเงินสด
จากลูกค้าเพ่ือป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยจะให้ลูกหนี้หรือลูกค้าจะต้องจ่ายเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ลูกหนี้ และ/
หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องจะสามารถติดต่อประสานงานกับบริษัทได้โดยตรงโดยไม่มีข้อกังวลเก่ียวกับประเด็นการทุจริตเกิดขึ้นจาก
การจ่ายช�าระหนี้

 7) การจ่ายผลตอบแทนให้บริษัทภายนอก (Outsource Agent: OA) จากยอดจัดเก็บ

  รายได้หลักของธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ คือ รายได้จากยอดจัดเก็บ ดังนั้น เพื่อเป็นแรงจูงใจ
และเป็นการกระตุ้นให้บริษัทภายนอก (Outsource Agent: OA) จัดเก็บหนีไ้ด้ตามเป้าหมายทีบ่ริษัทก�าหนด บริษัทจึงได้มกีาร
จ่ายผลตอบแทนในลกัษณะค่าคอมมชิชัน่ตามยอดเงินทีบ่ริษัทภายนอก (Outsource Agent: OA) เกบ็เงินได้ รวมไปถึงมกีาร
ก�าหนดอัตราค่าคอมมิชชั่นเป็นขั้นบันได โดยอัตราคอมมิชชั่นจะสูงขึ้นตามจ�านวนเงินที่เก็บได้

 8) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรมเพื่อมุ่งหาทางออกให้ลูกหนี้เป็นส�าคัญ

  บริษัทมนีโยบายในการติดตามและทวงถามหนี ้โดยใช้การเจรจาเป็นหลกั และจะช่วยหาทางออกร่วมกับลูกค้า โดยจะ
พิจารณาถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการจ่ายช�าระ และความสามารถในการครองชพีได้ในชวิีตประจ�าวันของลูกค้า
เป็นหลกัในการเจรจา ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีทีลู่กค้าของบริษัทมบ้ีานทีใ่ช้อยู่อาศัยเป็นประกัน และลกูค้าก็ยงัพักอาศัยอยู่ใน
บ้านหลังดังกล่าวอยู่ บริษัทอาจพิจารณาลดค่าผ่อนช�าระลงจากเดิมที่ผ่อนกับธนาคารอยู่ 30,000 บาท บริษัทอาจลดการ
ผ่อนช�าระลงให้เหลือตามก�าลังของลูกค้า เช่น 15,000 บาท เพื่อให้ลูกค้าสามารถอยู่ได้และผ่อนช�าระได้โดยไม่เป็นภาระมาก
นกั หากลกูค้าไม่สามารถจ่ายช�าระได้จริง ๆ  และลกูค้ายินยอมทีจ่ะโอนทรพัย์ช�าระหนี ้บริษัทอาจพิจารณาให้ส่วนลดหรืออาจ
จะไม่เรียกเก็บหน้ีท่ีมส่ีวนต่างหลงัจากการโอนหรือขายหลักประกันแล้ว บริษัทจะค�านงึถึงหลกัคณุธรรมและช่วยเหลอืให้ลูกค้า
ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง

� กลยุทธ์การแข่งขันส�าหรับธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

 1) การใช้การเจรจาเป็นหลักในการติดตามทวงถามหนี้

  บริษัทมนีโยบายในการเจรจาติดตามและทวงถามหนีโ้ดยใช้การเจรจาเป็นหลกั ซึง่รวมถึงการให้ค�าแนะน�ากับลูกหนี้ 
ในการจ่ายช�าระหนี้ และช่องทางการจ่ายช�าระที่สะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นภาระ รวมถึงการอ�านวยความสะดวกในการช�าระหนี้
พร้อมกับการให้ส่วนลด (ถ้ามี) ตามนโยบายที่ผู้ว่าจ้างได้ก�าหนดไว้

 2) การรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

  บริษัทมีนโยบายในการเจรจา ติดตามและทวงถามหนี้ตามมาตรฐาน มีระเบียบแบบแผนยึดถือพระราชบัญญัติ
การทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 และแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลัก ตลอด
การด�าเนินการบริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้าง และ/หรือสถาบันการเงินชั้นน�ามาโดยตลอดมา ทั้งนี้ บริษัทได้ฝึก
อบรมพนักงานทั้งด้านเทคนิคและวิธีการในการติดตามและทวงถามหนี้ที่มีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการทางถาม
หนี้ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีนโยบายให้พนักงานใช้ถ้อยค�าที่สุภาพ ไม่ข่มขู่ ดูหมิ่นหรือรบกวนลูกหนี ้
พร้อมท้ังให้มีการจัดเก็บข้อมูลการทวงถามหนี้ทุกคร้ังในระบบ โดยพนักงานแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูก
หนี้ที่ตนรับผิดชอบได้เท่าน้ัน ด้วยเหตุน้ีผู้ว่าจ้าง และ/หรือ สถาบันการเงินจึงได้ให้ความไว้วางใจแก่บริษัทและมั่นใจถึง 
คุณภาพการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ของบริษัทถึงมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่ก�าหนด และจะไม่ส่ง
ผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผู้ว่าจ้างและองค์กร
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 3) การจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานจากยอดการจัดเก็บ

  รายได้หลกัของธรุกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้คอื รายได้ส่วนแบ่งจากยอดจัดเก็บ ดงันัน้ เพื่อ
เป็นแรงจูงใจและเป็นการกระตุ้นให้พนักงานสามารถจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายที่ผู้ว่าจ้างก�าหนด บริษัทจึงได้มีการจ่ายผล
ตอบแทนในลักษณะค่าคอมมิชชั่นตามยอดเงินตามที่พนักงานเก็บเงินได้ รวมไปถึงมีการก�าหนดอัตราค่าคอมมิชชั่นเป็นขั้น
บันได กล่าวคือ อัตราค่าคอมมิชชั่นจะสูงขึ้นตามจ�านวนเงินที่เก็บได้มากขึ้น

 4) การเป็นบริษัทติดตามทวงถามหนี้มืออาชีพ

  การจัดเก็บหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ และน�าแนวทางการปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ที่ออก 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ประกอบกับนโยบายการจัดเก็บหนี้ของบริษัทที่มีการหาทางออกที่เหมาะสมให้กับ
ลูกค้าแต่ละราย ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวของลูกหนี้ ถือเป็นนโยบายการตลาดที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ส่งผลให้ลูกหนี้หรือ 
ลูกค้ายินดีที่จะติดต่อช�าระหนี้มากขึ้นและจะส่งผลให้ผู้ว่าจ้างมีความมั่นใจในบริษัทมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

� กลยุทธ์การแข่งขันส�าหรับธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

 1) การอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้า

  เราให้ความส�าคัญกับเร่ืองความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสินค้าหรือบริการที่ผู้ว่าจ้างใช้บริการเราตามที่ได้
ก�าหนดก่อนการรับงานของลูกค้า บริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ บริการของลูกค้า
โดยละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงเรื่องปัญหาที่ลูกค้าอาจมีการถาม-ตอบ เพื่อเตรียมตัวในการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากธุรกิจศูนย์
บริการข้อมูลลูกค้าเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความว่องไว ไหวพริบ ในการบริการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือสามารถแนะน�า
ลูกค้าได้ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการสื่อสารและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า และประสิทธิภาพการให้
บริการมากที่สุด

 2) การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

  บริษัทได้ส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าทีไ่ด้รับจากการบริการศูนย์ข้อมลูลกูค้าเป็นระยะ ทัง้ก่อนและหลงัการได้รบั
บริการ เพื่อน�าข้อมูลไปวิเคราะห์และประมวลผล ส�าหรับการปรับปรุงพัฒนา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ หรือบริการ
ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต ตลอดจนสามารถน�าไปปรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตลาดของลูกค้าได้ด้วย

� กลยุทธ์การแข่งขันส�าหรับธุรกิจปล่อยกู้หรือปล่อยสินเชื่อ

 1) การศึกษาตลาดสินเชื่อ

  การตลาดรวมของธรุกิจปล่อยสนิเชือ่มกีารเติบโตขึ้นอย่างต่อเนือ่งและโตเพ่ิมมากยิ่งขึ้นในทกุๆปี จากนโยบายปราบ
ปรามหนี้นอกระบบของภาครัฐ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนกู้เงินในระบบหรือกู้ผ่านหน่วยงานหรือบรษัิทที่อยู่ภายใต้การควบคุม 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี 2564 นั้นยังไม่ดีนัก จึงส่งผลให้ความต้องการขอกู้เงินในระบบเศรษฐกิจ
ทั้งด้านการผลิตและการบริการมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้น โอกาสในการปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ จึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

 2) การเพิ่มช่องทางตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

  การด�าเนนิงานในปี 2564 ของบริษทัฯ นบัว่าเป็นไปในทศิทางทีด่ขีึ้น สามารถท�าได้ดกีว่าเป้าทีเ่ราวางไว้ ส่วนหนึง่มาจาก
ประสบการณ์ทีเ่ราเชีย่วชาญเพิ่มขึ้นและการทีเ่ราปรบักลยุทธ์หรือวิธีการการท�าตลาดด้วยเคร่ืองมอืส่งเสริมการตลาดตัวใหม่ทีเ่พิ่ม
เข้ามา คือเรามีนายหน้าที่ช่วยหาและคัดกรองคุณภาพของคนที่ขอกู้และกล่ันกรองทรัพย์สินที่น�ามาค�้าประกันให้เรามากขึ้น ท�าให้
การท�างานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
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  จากการที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมยังไม่ฟื้นตัว บวกกับความสามารถทางการตลาดที่เรามีเพิ่มขึ้น นับว่าเป็นโอกาสที ่
ธุรกิจปล่อยสินเชื่อจะสามารถขยายตัวออกไปได้มากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ค่อนข้างใช้ความระมัดระวังในการพิจารณา
ปล่อยกู้เนื่องจากไม่ต้องการให้มี NPL เกิดขึ้นด้วย และเรายังคาดการณ์อีกว่าในช่วงหลังจากวิกฤตโควิด 19 ที  เป็นช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ จะมีความต้องการกู้เงินเพื่อหมุนเวียน ปรับปรุง ฟื้นฟู ธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์ในตอน
นี้อีกด้วย

� กลยุทธ์การแข่งขันส�าหรับธุรกิจการขายสินค้า

  บริษทัได้น�าผลติภณัฑ์ประเภทเครื่องส�าอาง อาหารเสริม และผลติภัณฑ์เสริมความงามทีเ่ป็นสนิค้ายอดนยิมในการขาย  
โดยสินค้าดังกล่าวได้ถูกขายผ่านช่องทางขายตรง ผ่านทีวี และช่องทางออนไลน์ โดยที่บริษัทได้ใช้ทักษะในด้าน Call center 
มาต่อยอดเรื่องการขายและการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทได้ท�าการตลาดไปในกลุ่มลูกค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการ 
ขายมากย่ิงขึ้น แต่เนื่องด้วยสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยร่วมกับปัจจุบันตลาดดังกล่าวนี้มีการแข่งขันกันในท้องตลาด
สูงมาก จึงท�าให้เราชะลอการขยายธุรกิจนี้ก่อน

� ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

� � ภาวะอุตสาหกรรม

          ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

  ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมีอุปสงค์ที่ส�าคัญ คือ ความต้องการปริมาณหนี้ด้อยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน บริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และกลุ่มบริษัททั่วไป โดยเน้นหนี้ด้อยคุณภาพของธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก
เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ต้องควบคุมระดับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะแตกต่างจากอุปสงค์ของธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ ที่อุปสงค์หลักของธุรกิจมาจากตัวบริษัทเอง 
โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการว่าจ้างงานจากสถาบันการเงินและ/หรือธนาคารพาณิชย์ จะมีความ
ต้องการในการติดตามทวงถามหนี้โดยอิงกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวม 

  ทั้งนี้ สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ขายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ หนี้ด้อยคุณภาพภาคผู้บริโภค และ
หนี้ด้อยคุณภาพภาคธุรกิจ โดยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพส่วนใหญ่ที่บริษัทให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และ
ประมลูซือ้หนีเ้พ่ือน�ามาบริหารต่อ ได้แก่ หนีด้้อยคุณภาพภาคผูบ้ริโภค ประกอบด้วย สนิเชือ่จ�านอง สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย สินเชือ่ 
บัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อส่วนบุคคล หนี้ด้อยคุณภาพภาคธุรกิจ ประกอบด้วย
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของหนี้ด้อยคุณภาพภาคธุรกิจ�และหนี้ด้อยคุณภาพภาคครัวเรือน
ต่อธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ�และธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้

� ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ�

  ปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจของบริษัท ได้แก่ การขยายตัวของเศรษฐกิจ เนือ่งจาก
ปริมาณมูลหนี้ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจจะแปรผกผันภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงขยายตัว หรือช่วงที่
เศรษฐกิจเติบโต สัดส่วนหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) ต่อปริมาณสินเชื่อในระบบจะมีจ�านวนลดลง เนื่องจากผู้กู้ยืมมีก�าลังที่จะ
ช�าระเงินท่ีกู้ยืมมามากขึ้น ในทางกลบักันหากในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย สดัส่วนหนีด้้อยคุณภาพ (NPL) ต่อปริมาณสินเชือ่
ในระบบเศรษฐกิจจะมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีโอกาสที่ลูกหนี้จะไม่สามารถช�าระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ 
ได้มากขึ้น ดังนั้น การน�าหนี้ที่มีสถานะผิดนัดช�าระหนี้หรือ NPL ออกมาประมูลโดยสถาบันการเงินผู้ปล่อยสินเชื่อจึงมีเพิ่ม
มากขึ้น

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงิน
ทุน และเครดิตฟองซิเอร์

หนี้สินจากการกู้ยืม หนี้สินจากค่าสินค้าและบริการ

กลุ่มบริษัททั่วไปกลุ่มบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินกลุ่มสถาบันการเงิน

หนี้ด้อยคุณภาพ
ภาคธุรกิจ

ธุรกิจลงทุนและ
บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตาม
ทวงถามและเร่งรัดหนี้

บริษัทที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้
การก�ากับดูแล

หนี้ด้อยคุณภาพ
ภาคผู้บริโภค

บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

หนี้ด้อยคุณภาพ
ภาคผู้บริโภค

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 256442



 ทัง้นี ้โปรดพิจารณาปริมาณสนิเชือ่รวมทัง้ระบบของธนาคารพาณิชย์ (Total Loan) ปริมาณสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกิดราย
ได้ (Non-Performing Loan: NPL) และสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมทั้งระบบของธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่ใช้ในการพิจารณาโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัท

แหล่งทีม่า :  ข ้อมูล “เงินให ้สินเชื่อแยกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ” และ “ข ้อมูลหนี้คงค้าง สินเชื่อแก ่ 

   บุคคลที่เกี่ยวข้องและค่าปรับจ�าแนกตามกลุ่มประเภทสถาบันการเงิน” จากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ www.bot.or.th 2564 

  จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เปดิเผยตวัเลขเงินใหส้ินเชื่อแยกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสนิเชือ่ของ
ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ พบว่า ในประเทศไทยมียอดสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 13.63 ล้านล้านบาท 14.73 ล้าน
ล้านบาท 15.11 ล้านล้านบาท 15.63 ล้านล้านบาท 16.81 ล้านล้านบาทและ 17.86 ล้านล้านบาท ในปี 2559 ปี 2560 ปี 
2561 ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามล�าดับ ในขณะเดียวกันปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทยมีจ�านวน 
0.39 ล้านล้านบาท 0.43 ล้านล้านบาท 0.44 ล้านล้านบาท 0.47 ล้านล้านบาท 0.52 ล้านล้านบาท และ 0.53 ล้านล้านบาท
ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.84 ร้อยละ 2.91 ร้อยละ 2.91 
ร้อยละ 2.98 ร้อยละ 3.11 และร้อยละ 2.97 ของยอดสินเชื่อทั้งหมดในระบบในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และ
ปี 2564 ตามล�าดับ 

  ทัง้นี ้จากข้อมลูดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า สนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบมปีริมาณเพิ่มสงูขึ้นทกุปี ซึง่ส่งผลโดยตรง
ต่อปริมาณงานของบริษทัทีม่โีอกาสจะเพิ่มสงูขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี ้ข้อมลูดงักล่าวยังยืนยนัถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสิน
เชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่แปรผันตามกับปริมาณสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

  ทั้งนี้ หากพิจารณาหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน พบว่า บริษัทให้บริการบริหารหนี้ที่
เก่ียวข้องกับการปล่อยสินเชือ่จากธนาคารพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ หนีท้ีเ่กิดขึ้นจากธนาคารพาณชิย์ หรือ สถาบนัการ
เงินทีเ่ป็นท้ังลกูค้าในธรุกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรดัหนีบ้างส่วน และเป็นผูน้�ากองหนีม้าประมลูขายให้บริษัท
ในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพย่อมเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

  ณ สิ้นปี 2564 ประเทศไทยมียอดสนิเชือ่คงค้างของธนาคารพาณิชย์รวมทัง้สิ้นจ�านวน 17.86 ล้านล้านบาท เปรียบ
เทียบกับปี 2562 และปี 2563 เป็นจ�านวน 15.63 ล้านล้านบาท และ 16.81 ล้านล้านบาทตามล�าดับ โดยในปี 2563 เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 เป็นจ�านวน 2.23 ล้านล้านบาท (คดิเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 14.27) และปี 2564 เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 เป็นจ�านวน 
1.05 ล้านล้านบาท (คิดเป็นอตัราเตบิโตร้อยละ 6.24%) ตามล�าดบัโดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสนิเชือ่ทัง้ภาค
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ผู้บริโภคและภาคธุรกิจซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

  โดยในปี 2564 สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคมีมูลค่าเท่ากับ 5.27 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.28 ของ
สินเชื่อทั้งระบบ (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) โดยมีรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้

สินเชื่อธนาคารพาณิชย์1/
2562 2563 2564

ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน

สินเชื่อการซื้อที่ดิน 0.05 1.01% 0.05 0.97% 0.05 0.95%

อัตราการเติบโต - (0.42)% - 1.04% 3.17%

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 2.32 47.84% 2.46 48.41% 2.57 48.77%

อัตราการเติบโต - 7.91% - 5.93% 3.10%

สินเชื่อรถยนต์ 1.15 23.71% 1.18 23.23% 1.18 22.39%

อัตราการเติบโต - 12.75% - 2.39% 0.12%

สินเชื่อส่วนบุคคล 1.11 22.89% 1.12 22.02% 1.20 22.77%

อัตราการเติบโต - 23.33% - 6.30% 7.90%

สินเชื่อบัตรเครดิต 0.27 5.57% 0.27 5.28% 0.27 5.12%

อัตราการเติบโต - 12.50% - 2.14% 1.74%

รวม 4.85 100% 5.08 100% 5.27 100%

แหล่งที่มา:  เอกสารประกอบการแถลงข่าว เรื่อง “ผลการด�าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2560 – 2562” ที่ www.bot.or.th
หมายเหตุ: 1/ ข ้อมูลสินเชื่อตามแถลงข ่าวผลการด�า เ นินงานของระบบธนาคารพาณิชย ์ ถูกจัดประเภทอุตสาหกรรมตาม ISIC Rev.  4 ซึ่ ง 
   แตกต่างจากข้อมูลจากข้อมูลสถิติสถาบันการเงินจาก www.bot.or.th

  ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจะพบว่า สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสามารถแบ่งตาม
วัตถุประสงค์การให้กู้ได้ 5 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อการซื้อที่ดิน สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อ
บัตรเครดิต ในปี 2564 สินเชื่อการซื้อที่ดินมีจ�านวน 0.05 ล้านล้านบาท สินเชื่อที่อยู่อาศัยมีจ�านวน 2.57 ล้านล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 48.77 ของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด ในขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตซึ่งเป็นกลุ่มสินเชื่อที่สร้างรายได้
หลักให้แก่บริษัทมีจ�านวน 0.27 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับ
ปี 2563 ทั้งนี้ แม้ว่าสัดส่วนของสินเชื่อบัตรเครดิตจะเป็นสัดส่วนที่ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินให้สินเชื่อรวม อย่างไรก็ตาม 
สนิเชือ่ประเภทบตัรเครดตินัน้มกีารเติบโตทีส่ม�า่เสมอและต่อเนือ่ง ดงันัน้ บริษัทจึงมโีอกาสในการด�าเนนิธุรกิจเพิ่มสงูขึ้นจาก
การทีห่นีค้งค้างของบตัรเครดติในระบบมแีนวโน้มทีจ่ะเติบโตตามสนิเชือ่รถยนต์ สนิเชือ่ส่วนบุคคล และสินเชือ่บัตรเครดติ ทัง้นี้ 
โปรดพิจารณาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อภาคผู้บริโภค และสินเชื่อภาคธุรกิจ ดังต่อไปนี้

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 256444



รายการ1/
2562 2563 2564

ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
สินเชื่อภาคผู้บริโภค

0.14 2.89% 0.14 2.76% 0.14 2.66%

สินเชื่อภาคผู้บริโภค 4.85 100.00% 5.08 100.00% 5.27 100.00%

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
สินเชื่อภาคธุรกิจ

0.33 3.06% 0.38 3.24% 0.39 3.22%

สินเชื่อภาคธุรกิจ 10.78 100.00% 11.74 100.00% 12.12 100.00%

รวมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ของสนิเชือ่ภาคผูบ้ริโภคและสินเชือ่
ภาคธุรกิจ

0.47 3.01% 0.52 3.09% 0.53 2.97%

รวมสินเชื่อภาคผู้บริโภคและ
สินเชื่อภาคธุรกิจ

15.63 100.00% 16.82 100.00% 17.39 100.00%

แหล่งที่มา:  แถลงข่าว เรื่อง ผลการด�าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2564 ที่ www.bot.or.th
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลสินเชื่อตามแถลงข่าวผลการด�าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ถูกจัดประเภทอุตสาหกรรมตามเว็บไซด์
   (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=784&language=TH)

  ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานยอดสินเชื่อคงค้างของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นปี 2564 พบว่า ยอด
คงค้างของสินเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ทัง้ระบบมจี�านวน 0.53 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 ทีม่ยีอดคงค้างจ�านวน 0.52 
ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.92 โดยในปี 2564 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ภาคผู้บริโภคมีจ�านวน 0.14 ล้านล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.41 ของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมด

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้�
(Non-Performing�Loan:�

NPL)1/

2562 2563 2564

พันล้านบาท
สัดส่วน
ต่อNPL

พันล้านบาท
สัดส่วน
ต่อNPL

พันล้านบาท
สัดส่วน
ต่อNPL

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 87.8 18.88% 94.6 18.09% 92.0 16.91%

สินเชื่อรถยนต์ 21.5 4.62% 16.9 3.24% 17.7 3.25%

สินเชื่อส่วนบุคคล 24.7 5.31% 26.4 5.04% 27.9 5.13%

สินเชื่อบัตรเครดิต 6.6 1.42% 6.4 1.22% 6.1 1.12%

รวม 140.6 30.23% 144.4 27.59% 143.7 26.41%

แหล่งที่มา:  เอกสารประกอบการแถลงข่าวเรื่อง “ผลการด�าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2562 – 2564” ที่ www.bot.or.th
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลสินเชื่อตามแถลงข่าวผลการด�าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ถูกจัดประเภทอุตสาหกรรมตามเว็บไซด์(ธนาคารแห่ง
   ประเทศไทย (ข้อมูลสถิติ) FI_NP_003_S2 ยอดคงค้าง Gross NPLs ทั้งระบบจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC Rev.4) 1/ (bot.or.th))

  หากพิจารณาปริมาณสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ตามประเภทของสินเชือ่ภาคผูบ้รโิภคทัง้ 4 ประเภท พบว่าปริมาณ
ในปี 2564 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล มีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ใน
ขณะที่ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากสินเชื่อรถยนต์มีแนวโน้มที่ลดลง และสินเชื่อบัตรเครดิตมีปริมาณแนวโน้มที่คง 
หรือลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 

  โดยหากพิจารณาเฉพาะสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัทซึ่ง
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ประกอบด้วยสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต พบว่า ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
จากสินเชื่อส่วนบุคคลมีปริมาณ 27.9 พันล้านบาท และ 6.1 พันล้านบาท ในปี 2564 ตามล�าดับ

  ทั้งนี้ สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีผลมาจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COV-
ID-19 ที่มีผลกระทบโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากในด้านของการท่อง
เทีย่วและอืน่ๆ (2) ความผนัผวนของตลาดการเงินโลก (3) ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทีช่ะลอตัวหรือหดตัว และ (4) กฎระเบยีบและ
ข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่ข้มงวดขึ้น ซึง่ส่งผลให้หนีด้้อยคุณภาพเหล่านีม้จี�านวนเพ่ิมมากขึ้น ประเทศทีม่อีตัรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสงู เช่น กลุ่มภมูภิาคอาเซยีน โดยเฉพาะในประเทศไทยทีป่ระสบปัญหาจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 ที่ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวลดลงกว่าร้อยละ 90 ปัญหาด้านการลงทุนของภาค
รัฐ (รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน) และภาคเอกชน ปัญหาทางการเมือง ปัญหาค่าเงินบาท หรือแม้กระทั่งภัยจาก
ธรรมชาติและโรคระบาดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ

  ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบทางด้านบวกที่ท�าให้บริษัทมีโอกาสซื้อหนี้เข้ามาบริหารได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัท
เป็นส่วนงานส�าคัญที่ท�าให้มูลหนี้ดังกล่าวไม่สูญหายไปจากระบบเศรษฐกิจโดยเปล่าประโยชน์ บริการรับงานเจรจา ติดตาม
และทวงถามหนี้จากธนาคารพาณิชย์ และการเข้าประมูลซื้อกองหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารจัดการ อนาคตหากยิ่งมีจ�านวน
หนี้ด้อยคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเท่าใด บริษัทจะยิ่งมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ความต้องการจ้างงาน/บริการของลูกค้า
ต่อบริษัทฯ ก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่แปรผันตรงต่อกัน

       ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้�

 ในปี 2560 - 2564 กลุ่มผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจให้บริการ
เจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ของบริษัท ประกอบด้วย บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผลการด�าเนินงานมียอดรายได้แสดงดังตาราง ต่อไปนี้

รายได้แบ่งตาม
ประเภทผู้ว่าจ้าง

2561 2562 2563 2564

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

สถาบันการเงิน 
(ธนาคารพาณิชย์)

11.08 26.74% 29.07 47.37% 20.95 40.67% 22.81 56.87%

บริษัททั่วไป (บริษัทในกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)

30.36 73.26% 32.30 52.63% 30.56 59.33% 17.30 43.13%

รวม 41.44 100.00% 61.37 100.00% 51.51 100.00% 40.11 100.00%

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปี 2564 ยอดรายได้จากการจัดเก็บหลักของธุรกิจมาจากการให้บริการติดตาม
ทวงถามหนีท้ัง้จากสถาบนัการเงินและบริษัทในกลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร อย่างไรก็ตาม จะเหน็ได้ว่าในปี 2564 
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจัดเก็บหนี้ในส่วนของธนาคารพาณิชย์ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 11.40 ล้านบาท หรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.13 เนื่องจากในระหว่างปี 2564 ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ส่งผลให้สถาบันการเงิน
และกลุ่มโทรคมนาคมมีหยุดพักช�าระหนี้ตามมาตรการที่ผู้ว่าจ้างได้ก�าหนด อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2564 มาตรการพัก
ช�าระหนี้ดังกล่าวได้มีการหยุดด�าเนินการแล้ว จึงคาดว่ารายได้การเร่งรัดติดตามหนี้สินในช่วงปี 2565 หากผลการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ลดลงและกลายเป็นโรคประจ�าถ่ิน จะส่งผลให้รายได้จากการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและ
เร่งรัดหนี้ จะดีขึ้นอย่างแน่นอน

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 256446



 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้

 ธุรกิจการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้เป็นภาคธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจตกต�่า (เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19) ลูกค้า และ/หรือ 
ผูป้ระกอบการทีม่กีารกู้ยืมเงินอาจจะประสบปัญหาในการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม และ/หรอื ปัญหาค้างช�าระค่าสนิค้าและบริการ 
ส่งผลให้เกิดการค้างจ่ายเงินกู้ และ/หรือ ค่าสินค้าและบริการค้างช�าระ ไม่เพียงแต่กับสถาบันการเงิน แต่รวมถึงการผ่อนช�าระ
เงิน และค่าบริการรายเดือนกับภาคธุรกิจที่มีสินค้าและบริการอื่นๆด้วย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจทีส่่งผลกระทบในทศิทางทีเ่ป็นบวกต่อธรุกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรดัหนีป้ระกอบ
ด้วย การขยายตวัทางเศรษฐกิจ หากระบบเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย เช่น การเกิดโรคระบาด หรือเศรษฐกิจซบเซาจะส่งผลให้
เกดิการเลกิจ้างและเกิดสภาวะการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงรายได้ของประชาชนมจี�านวนลดลงจนส่งผลกระทบให้การผดินดั
ช�าระหนีเ้พิ่มสงูขึ้น ส�าหรับลกูค้าของบริษัทในกลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และกลุม่ธนาคารพาณิชย์ซึง่ก่อให้เกิด
หนีด้้อยคุณภาพในระบบทีส่งูขึ้นนัน้ ส่งผลให้มกีารจ้างงานในธุรกิจให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรดัหนีม้ากขึ้นตาม
ไปด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวหรือเติบโตได้ดี อัตราการผิดนัดช�าระหนี้จะต�่ากว่าช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย ซึ่ง
จะท�าให้หนี้ด้อยคุณภาพในระบบจะมีจ�านวนลดลง

 ท้ังนี ้ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกิจให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรดัหนีข้องบริษัทจากการว่าจ้าง
ของธนาคารพาณิชย์โดยตรง คือ ปริมาณหนี้ด้อยคุณภาพภาคครัวเรือน โดยหากพิจารณายอดคงค้างของสินเชื่อที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ทั้งระบบตามประเภทธุรกิจ สามารถจ�าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

ยอดคงค้างของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 2562 2563 2564

การเกษตร การป่าไม้ และการประมง 6,748 9,486 9,998

การเหมืองแร่และเหมืองหิน 3,756 3,539 4,037

การผลิต 111,998 109,565 116,927

การก่อสร้าง 18,554 22,309 24,132

การขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 113,050 122,425 126,326

กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย 5,158 9,693 10,623

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 30,815 30,916 32,605

การสาธารณูปโภคและการขนส่ง 6,198 29,058 16,329

การบริการ 28,168 41,880 46,030

การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 140,573 144,380 143,717

อื่น ๆ 7 10 11

รวม 465,026 523,261 530,736

แหล่งที่มา:  ข ้อมูล “ยอดคงค้าง Gross NPLs ทั้งระบบจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ” จากธนาคารแห่งประเทศไทยประจ�าไตรมาสที่  4 ปี 2564  

   ที่ www.bot.or.th/

 จากข้อมลูยอดคงค้างของสนิเชือ่ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ทัง้ระบบ จ�าแนกตามประเภทธรุกิจ พบว่าสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกิดราย
ได้ทั้งระบบในประเทศไทย มีจ�านวนทั้งสิ้น 465,026 ล้านบาทในปี 2562 จ�านวน 523,261 ในปี 2563 และจ�านวน 530,736 
ในปี 2564
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 ทัง้นี ้สนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ทีส่�าคัญทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนีข้องบริษัท
เป็นสินเชื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลจากธนาคารพาณิชย์ 

 หากพิจารณายอดคงค้างของสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ของการอุปโภคบริโภคส่วนบคุคลในระบบ พบว่า สนิเชือ่ทีไ่ม่
ก่อให้เกิดรายได้ของการอุปโภคบริโภคส่วนบคุคลนัน้มจี�านวนเพิ่มสงูขึ้นทกุปี ตามแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกิด
รายได้รวมในระบบ โดยสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้จากการอุปโภคบริโภคส่วนบคุคลนัน้มจี�านวนเท่ากับ จ�านวน 140,573 ใน
ปี 2562 จ�านวน 144,380 ล้านบาทในปี 2563 และจ�านวน 143,717 ล้านบาทในปี 2564 

 ประกอบกับรายได้หลกัของธรุกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรดัหนีน้ัน้มาจากการให้บริการแก่บริษัทในกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ดงันัน้ อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารจึงเป็นอกีหนึง่อุตสาหกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจโดยตรงกับบริษัทฯ

 ส�าหรับบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นลูกค้าหลักของธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามและ
ทวงถามหนี้นั้น ในปี 2564 ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายในประเทศไทยยังมีการขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากปี 2563 โดยได้
รับปัจจัยผลักดันหลักจากตลาดการให้บริการส่ือสารข้อมูลและบริการดิจทิัลออนไลน์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุน
หลัก ได้แก่ การเข้าใช้บริการ Mobile Broadband อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย 3G 4G และ 5G ในหมู่ผู้บริโภค รวมไปถึงการ
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเข้มข้นของกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมแบบไร้สายภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง เพ่ือ
จูงใจให้ผูบ้ริโภคหนัมาใช้บริการข้อมลูเพิ่มมากขึ้น ซึง่ปัจจัยเหล่านีม้ส่ีวนช่วยผลกัดนัให้ธรุกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถาม
และเร่งรัดหนี้ของบริษัทมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ส�าหรับการได้รับการว่าจ้าง เนื่องจากลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการของ
บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นตามจ�านวนลูกค้าที่ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน จากการที่ผู้ให้
บริการได้ท�าการขยายโครงข่ายและการเพิ่มบริการต่างๆ ด้าน Digital เพื่อครอบครองส่วนแบ่งตลาดที่มากขึ้น รวมถึงการ
ออกรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) และแผนการตลาดในการอุดหนุนค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ การออก
แพ็คเกจ และบริการใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า ประกอบกับราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันอยู่ในระดับราคาที่สามารถครอบ
ครองเป็นเจ้าของได้ง่ายกับผูบ้ริโภคทุกกลุม่เพศ/วัย รวมถึงการทีผู่บ้ริโภคนยิมสบืค้นข้อมลูข่าวสารผ่านโทรศัพท์มอืถือมาก
ขึ้น ซึง่กลุม่บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายข้อมลูก็ตระหนกัถึงประเดน็ดงักล่าว และได้จัดหานโยบายส่งเสริมการขายทีต่อบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าของตนในตลาด

 แต่เนื่องจากความทันสมัยของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่ก้าวหน้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีการบริการโครงข่ายของ
บริษัทผูว่้าจ้าง เช่น การพฒันาระบบการแจ้งยอดค้างช�าระ การส่งข้อความอตัโนมติัแจ้งเตอืนผู้ใช้งาน ระบบข้อความติดตาม
การช�าระหนี้ กับผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งส่วนที่จะส่งผลกระทบกับการจ้างงานของบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะหากบริษัทผู้ว่า
จ้างสามารถด�าเนินการได้เองแล้ว งานบริการของบริษัทจะถูกลดบทบาทและรายได้ในเรื่องการให้บริการดังกล่าวไปด้วย ซึ่ง
ปัจจุบันได้เริ่มมีผลกระทบแล้ว บริษทัอยู่ระหว่างการหาโซลูชั่นที่จะรักษาบทบาทตรงนี้และเพิ่มศักยภาพโดยน�าเอาเทคโนโลยี
และความเชี่ยวชาญของพนักงานผนึกก�าลังกันเพื่อการบริการที่สูงขึ้นไปอีกขั้น

       ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

 ปัจจุบันองค์กรเอกชนส่วนใหญ่หันมาให้ความส�าคัญกับคุณภาพการให้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลกูค้าของตน โดยหนึง่ในวิธีการทีเ่ป็นทีน่ยิมส�าหรับธุรกิจทีเ่ป็นธรุกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม หรือแม้กระทัง่
บริษัทขนาดใหญ่ ที่จ�าเป็นต้องมีศูนย์บริการข้อมูลรองรับความต้องการของลูกค้าจ�านวนมาก ทางออกเพื่อรองรับการให้
บริการส่วนนี้ คือ การใช้บริการบางส่วนจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) โดยผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากสามารถการ
จัดการต้นทนุในการด�าเนนิการได้ต�า่กว่า โดยเฉพาะระบบศนูย์บริการข้อมลูลกูค้าซึง่นบัว่าเป็นเครื่องมอืส�าคัญในการบริหาร
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ความสมัพนัธ์กับลกูค้า ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องมรีะบบศูนย์บริการข้อมลูลกูค้าทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่มีส่วนผลักดันให้หลายธุรกิจหันมาใช้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
จากผู้ให้บริการข้อมูลภายนอกมากขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจและรักษาฐานลูกค้าของตนไว้ให้มั่นคง ทั้งนี้ ธุรกิจที่ให้ความ
ส�าคัญต่อระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าในระดับที่สูง ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน และธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เป็นต้น เนือ่งจากเป็นธรุกิจทีม่ฐีานลูกค้าทีใ่หญ่มาก โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภคก่อนการตัดสนิใจจะมี
ความต้องการศึกษาข้อมูลก่อนเสมอ จากข้อมูลงานวิจัยของบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน จ�ากัด (Frost & Sullivan) ที่เป็น
บริษัทวิจัยทางการตลาดระดับโลก พบว่า ปัจจุบัน ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 
4,000 ล้านบาท และมอีตัราการเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 11 ต่อปี ทัง้นี ้ในประเทศไทยสามารถแบ่งรปูแบบการให้บริการข้อมลูลูกค้า
ทั้งสิ้น 4 ประเภทหลัก ๆ ประกอบด้วย

 (1) บริการให้ข้อมูลและบริหารจัดการระบบอย่างครบวงจร (Outsourced Contract Solutions Service) โดยกลุ่ม 
  ลกูค้าทีใ่ช้บริการส่วนมากจะเป็นทัง้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในหลายธุรกิจ เช่น ธรุกิจค้าปลกี ธนาคารพาณชิย์ 
  และสถาบันการเงิน สินค้าอุปโภคและบริโภค และสายการบิน

 (2) บริการจัดวางระบบและซอฟต์แวร์ด้านศูนย์บริการข้อมูล (Total Turnkey Solutions Service) โดยให้บริการ 
  ต้ังแต่ติดต้ังระบบไอทีและซอฟต์แวร์ที่เก่ียวกับงานบริการศูนย์บริการข้อมูลจนถึงขั้นตอนการส่งมอบงานที ่
  พร้อมใช้ได้ทันที กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนรายใหญ่ที่ต้องการจ้างเหมาผู ้
  เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ แต่จะท�าการบริหารจัดการเอง

 (3) บริการรับขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ (Telemarketing Service) มีหลากหลาย 
  ธุรกิจ ต้ังแต่ขายบัตรเครดิต ขายประกัน ขายสมาชิก ขายของใช้ ขายเครื่องส�าอางอาหารเสริม ขายยา และอื่นๆ 
  ทั้งนี้ กระแสของตลาดนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างก�าไรจากการบริการ

 (4) การติดตั้งระบบและบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลด้วยตนเอง (In-house Contract Center) หมายถึง หน่วย 
  งานภาครัฐหรือภาคเอกชนรายใหญ่ทีม่กีารจัดหาและท�าการบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมลูด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ 
  จะเป็นบริษัทที่มีชั้นข้อมูลความลับที่มีความส�าคัญมากๆ

 ท้ังน้ี จะเหน็ได้ว่าธุรกิจศูนย์บริการข้อมลูที ่Chayo Call Center ซึง่เป็นบริษทัย่อยของ CHAYO GROUP ได้เร่ิมด�าเนนิ
การในปี 2559 นัน้ มโีอกาสขยายธรุกิจไปสู่รปูแบบการให้บริการของศูนย์บริการข้อมลูได้หลากหลายในอนาคต หากสามารถ
พฒันาการท�างานให้เป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรมได้ ทัง้นี ้บริษทัมข้ีอได้เปรียบ คือ เป็นผู้ให้บริการแก่บริษทัในกลุม่เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ส่งผลให้มีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับสูง อุตสาหกรรมการให้บริการ
ศูนย์ข้อมลูลกูค้านัน้ มกีารเติบโตอย่างต่อเนือ่งในอนาคต โลกธรุกิจทีเ่ข้าสูย่คุโลกาภวัิตน์จะส่งผลให้ข้อมลูเป็นส่ิงทีม่ค่ีาดัง่ทอง 
ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่ท�าการด�าเนินธุรกิจต้องให้ความส�าคัญในการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ โอกาส
ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทในอนาคต ในกรณีที่บริษัทขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมค้าส่ง-ค้าปลีก 
บริษัทจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากย่ิงขึ้น ซึ่งจะส่งผลในการต่อยอดให้บริษัทได้รับงานในส่วนของการ
ติดตามทวงถามหนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

� สภาพการแข่งขัน

       ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ�

 ในปี 2564 บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์มีเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ไม่มากนัก โดยจ�านวนบริษัทบริหารสินทรัพย์
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�านวนประมาณ 3 บริษัท สาเหตุเกิดจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งส่งผลให้การลงทุนประเภทที่ต้องใช้เงินทุน
จ�านวนมากมีลดลง ประกอบกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งอาจท�าให้สถาบันการเงิน
ต้องตั้งส�ารองมากขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนหรือราคาซื้อของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมีแนวโน้มที่ต�่าลง  

       ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้

 ปัจจุบัน มบีริษทัทีจ่ดทะเบยีนด�าเนนิการรบัจ้างติดตามทวงถามหนีป้ระมาณ 20 บริษทั อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากบริษัท
มีความพร้อมด้านบุคลากร ระบบฐานข้อมูล และการท�างานที่มีมาตรฐาน รวมไปถึงมีประสบการณ์และผลงานในการให้
บริการติดตามและทวงถามหนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันกว่า 23 ปี ส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและ
เร่งรดัหนีแ้ก่ลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท ได้แก่ บริษทัในกลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินได้ให้การตอบรบัทีด่เีสมอมา นอกจากนี ้การทีก่ระทรวงการคลงัได้พิจารณาออกพระราช
บัญญัติติดตามทวงถามหนี้ที่เป็นธรรม ซึ่งได้บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจติดตามหนี้ท�างานอย่างมีมาตรฐานมากขึ้น เช่น การ
ติดต้ังระบบอัดเสียงขณะสนทนากับลูกหน้ี ซึ่งบริษัทคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจประเภทนี้ต้องสร้างกระบวนการ
ติดตามที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้น คู่แข่งที่ต้องการเข้ามาแข่งขันท�าธุรกิจประเภทนี้จ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมาก นอกจาก
นี้ตามลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจผู้ว่าจ้างมักจะไม่จ้างบริษัทที่ให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้เพียง
บริษัทเดียว แต่จะจ้างหลายราย โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูล ผลการด�าเนินงาน และจัดท�าอันดับยอดจัดเก็บของแต่ละบริษัทไว้
ประกอบการพิจารณามอบหมายงานเพิ่มให้แก่บริษัททีม่ปีระวัตกิารด�าเนนิงานบรรลเุป้าหมายได้ หรือเลกิจ้างบริษทัทีม่ยีอด
จัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือได้อันดับที่ไม่ดี 

 ในกรณีทีจ่�านวนงานทีม่อบหมายลดน้อยลง อย่างไรก็ด ีบริษัทฯ มคีวามเชือ่มัน่ว่าจะสามารถครองความได้เปรียบใน
การด�าเนินธุรกิจประเภทนี้ต่อไปได้ เนื่องจากบริษัทมีเครื่องมือที่ทันสมัย มีระบบการติดตามและทวงถามหนี้ที่เป็นมาตรฐาน 
พร้อมทั้งมีเงินทุนมากพอในการด�าเนินธุรกิจ จากที่กลุ่มบริษัทจะได้รับมาจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นไปอีก

       ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

 ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ซึ่งหลาย ๆ บริษัทมีการน�าเทคโนโลยีที่หลากหลายเข้ามาเป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจมากขึ้น รวมไปถึง
การจัดฝึกอบรมพัฒนาพนกังานให้มปีระสทิธภิาพในการให้บริการมากขึ้น ซึง่การด�าเนนิธุรกิจศูนย์บริการข้อมลูลูกค้าต้อง
อาศัยความรู้ความช�านาญ เงินลงทุน รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรเป็นส�าคัญ 

 (1) ปัจจุบนัคู่แข่งของธุรกิจศนูย์บริการข้อมูลลกูค้าของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บริษทัทีเ่ป็นผู้ให้บริการศูนย์ 
  บริการข้อมูลลูกค้า (Outsourcing) โดยบริษทัที่ประกอบธุรกจิศนูย์บริการข้อมูลลูกค้าโดยตรงจะมีการให้บริการ 
  ที่หลากหลายกว่า เช่น บริการตดิต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อท�าการแนะน�าสินค้า บริการขายสินค้าทางโทรศพัท์  
  บริการส�ารวจข้อมลูทางด้านการตลาด รวมไปถึงบริการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ดงันัน้ การทีบ่ริษทัเหล่านี้ 
  ประกอบธุรกิจศูนย์บริการลูกค้า จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมการที่รุนแรงและหลากหลายมากขึ้น

 (2) หน่วยงานศูนย์บริการข้อมลูลกูค้าของบริษัทผูว่้าจ้างเอง โดยในปัจจุบนักลุม่ธุรกิจทีใ่ห้ความส�าคัญต่อการบริหาร 
  ข้อมลูลูกค้าสมัพันธ์ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน และธรุกิจในกลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เร่ิมตระหนักถึงการสร้างหน่วยงานภายในให้ท�าหน้าที่บริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าของ 
  บริษัทตนเองมากขึ้น ดงันัน้ อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขนัในอุตสาหกรรมทีร่นุแรงมากขึ้นเช่นกัน เนือ่งจากหากธุรกิจฯ  
  มีหน่วยงานภายในเป็นของตนเองแล้วจึงไม่จ�าเป็นต้องท�าการจ้างบริษัทภายนอกเพื่อให้บริการอีกต่อไป
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 อนึ่ง จากปริมาณการแข่งขันที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า จะต้องสร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ ให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับการอ�านวยความสะดวกและได้รับบริการที่มีคุณภาพมากกว่า
การด�าเนินการเอง ช่วยประหยัดต้นทุนและทรัพยากร รวมถึงต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ทั้งนี้ ด้วยความรู้ความ
เชีย่วชาญของบคุลากรของบริษัทและบริษทัในเครือ รวมถึงประสบการณ์ในการด�าเนนิธุรกิจทีเ่ก่ียวข้อง ท�าให้บริษทัมคีวามน่า
เชือ่ถือในสายตาของลกูค้า/ผูว่้าจ้างในอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามในปี 2564 บริษัทมรีายได้จากการให้ธรุกิจศนูย์บริการ
ข้อมลูลกูค้าไม่สงูมากนกัจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด 19 ปัจจุบนัพนกังานของศูนย์บริการข้อมลูลูกค้านัน้ได้ถูกโยกให้
ไปติดตามหนี้ให้กับบริษัทในเครือ และท�าหน้าที่อื่นร่วมด้วยตามความจ�าเป็น

       ธุรกิจปล่อยกู้หรือปล่อยสินเชื่อ

 ตลาดโดยรวมของธุรกิจปล่อยสินเช่ือมีการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 สามารถโตได้เกินกว่าเป้าที่
คาดการณ์ไว้ จากความต้องการสินเชื่อจากลูกค้า และภาวะตลาดที่สถาบันการเงินมีการปล่อยกู้ด้วยความระมัดระวังและ
เข้มงวดประกอบกับนโยบายปราบปรามหน้ีนอกระบบที่รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนมากู้ในระบบหรือกู้ผ่านหน่วยงานหรือ
บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุม บวกกับการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
ในปี 2564 ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงหดตัวอย่างต่อเนื่องมาจากปี2562-63 ท�าให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจต่างขัดสนเงิน
ทุนหมุนเวียน จึงส่งผลให้มีความต้องการสินเชื่อหรือต้องการกู้เงินเพ่ือน�าไปหมุนเวียนเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมาก
ขึ้นจากปีก่อน จึงส่งผลให้ธุรกิจนี้มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่ถึงบริษัทฯ จะเติบโตมากขึ้น บริษัทก็ยังคง
ใช้ความระมัดระวังในการปล่อยกู้/ปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากไม่ต้องการให้มี NPL ในจ�านวนที่สูง 

       ธุรกิจขายสินค้าผ่าน�Call�Center

 ธุรกิจขายสินค้าผ่าน Call Center มีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและการให้บริการ ซึ่งหลายบริษัทได้น�าเรื่องการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อโซเชียลมีเดีย
ออนไลน์ เข้ามาเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมการตลาดและการขายมากขึ้น รวมไปถึงการจัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงานให้
มีทักษะการบริการท่ีช่วยยกระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งการด�าเนินธุรกิจขายสินค้าผ่าน Call Center ต้องอาศัย
ความรู้ความช�านาญ ความน่าสนใจของสินค้า การวิเคราะห์ตลาดกระแสความนิยม และ/หรือการบริการ เงินลงทุน รวมทั้ง
ประสบการณ์ในการท�างานของบุคลากรเป็นส�าคัญ ปัจจุบันตลาดดังกล่าวนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก จึงท�าให้บริษัทฯ ชะลอ
การขยายธุรกิจนี้ก่อน

 (3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

 •  การจัดหาแหล่งเงินทุน

  บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ด�าเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ รวมถึงการประมูลซื้อหนี้และบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งประเภทที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และ
ยังประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อ ดังนั้นแหล่งที่มาของการให้บริการจึงได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งบริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น การกู้ยืมจากสถาบันการเงินและออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุน ดังนี้
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แหล่งที่มาของเงินทุน ปี�2562 ปี�2563 ปี�2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกู้ยืม/ หุ้นกู้ 542.80 78 1,021.97 100 - -

ส่วนของผู้ถือหุ้น 153.20 22 - - 2,117.52 100

รวมแหล่งเงินทุน 696.00 100 1,021.97 100 2,117.52 100

 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 •  สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

  ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564 สนิทรัพย์ถาวรทีบ่ริษัทใช้ในการประกอบธรุกิจมมีลูค่าสทุธหิลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสม
เท่ากับ 32.59 ล้านบาท โดยสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าสุทธิ�(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

ที่ดิน�อาคาร��และอุปกรณ์

ที่ดิน

ที่ตั้ง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เพื่อใช้เป็นอาคารส�านักงาน

เป็นเจ้าของ 12.13 มีภาระผูกพัน

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 33.44 มีภาระผูกพัน

เครื่องใช้ส�านักงาน เป็นเจ้าของ 2.27 ไม่มีภาระผูกพัน

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เป็นเจ้าของ 0.21 ไม่มีภาระผูกพัน

ยานพาหนะ เป็นผู้เช่า (เช่าทางการเงิน) 8.60 สัญญาเช่าทางการเงิน

รวมที่ดิน�อาคาร�และอุปกรณ์ 56.65

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดินเลขที่ 1/44 
ที่ตั้ง ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง 
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ยังไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

เป็นเจ้าของ 1.40 มีภาระผูกพัน

อาคารพาณิชย์ 3 คูหา 
ที่ ต้ัง ถนนโชคชัยสี่ซอย 22 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  

เป็นเจ้าของ 5.77 มีภาระผูกพัน
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ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าสุทธิ�(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

อาคารพาณิชย์ 4 คูหา 
ที่ตั้ง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เป็นเจ้าของ 5.33 ไม่มีภาระผูกพัน

รวมอสังหาริมทรัพย์�เพื่อการลงทุน 12.50

 •  สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 2.09 ล้านบาท โดยเป็นรายการสิทธิ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบบริหารงานบคุคล โปรแกรมส�านกังานทัว่ไป โปรแกรมบริหารข้อมลูลูกค้า และโปรแกรม
ส�านกังานเพื่อขยายระบบในการรองรับระบบโทรศพัท์ทีเ่พ่ิมขึ้นตามแผนงานของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมนีโยบายการตัดจ�าหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตลอดอายุประมาณการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี 

 •  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ทุนจดทะเบียน�(บาท) แบ่งออกเป็น�(หุ้น) มูลค่าหุ้น�(บาท) สัดส่วนการถือหุ้น�
(ร้อยละ)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ�ากัด 200,000,000.00 40,000,000 5.00 100

บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 20,000,000.00 2,000,000 10.00 100

บริษัท ชโย แคปปิตอล จ�ากัด 250,000,000.00 25,000,000 10.00 76

บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จ�ากัด 7,000,000.00 200,000 35.00 70

บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จ�ากัด 920,000,000.00 9,200,000 100.00 55

 (5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

  - ไม่มี
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ�10�ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงของบริษัท

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุม

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CHAYO ถือหุ้นในบริษัท ซีซี อัลไลแอนซ์ จ�ากัด (“CCA”) ซึ่งเป็น
บรษิทัที่ประกอบกิจการเยีย่งธนาคารพาณชิย์โดยการบรหิารสินทรัพย์ดอ้ยคุณภาพ ซึง่จดัตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 4 ธนัวาคม 2556 
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�านวน 3 ราย ประกอบด้วย นายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ และ นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ 
ณ อยุธยา ถือหุ้นใน CCA) ในสัดส่วนรวมกันที่ร้อยละ 49.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด (นายสุขสันต์ ยศะ
สินธุ์ ร้อยละ 48.36 นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ ร้อยละ 0.32 และนางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ร้อยละ 0.32) และบริษัท 
แคปปิตอล แอดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด (ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์กับ CHAYO และนายสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ) ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 51.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม ปี 2556 CCA ได้ประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ 1 กอง ด้วยต้นทุนการได้มาจ�านวน 47.50 ล้านบาท ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินที่ยังไม่ได้ผ่าน
การตรวจสอบ CCA มีต้นทุนคงเหลือของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวจ�านวนประมาณ 0.00 ล้านบาท และยอดหนี้
คงค้างจ�านวนประมาณ 1,890 ล้านบาท อย่างไรก็ดี CCA เป็นบริษัทที่จัดต้ังขึ้นมาเพ่ือด�าเนินการลงทุนในกองสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพประเภทหนี้ที่มีหลักประกันเพียงหนึ่งกองเท่านั้น นอกจากนี้ CCA จะไม่ด�าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์อื่นใด
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าว (CCA จะบริหารกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันเพียงกองเดียว และจะไม่ลงทุนในกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพใด ๆ เพิ่มเติมในอนาคต) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญา
ค�ามั่น (สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือ Shareholders Agreement) ระหว่างนายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ และบริษัท แคปปิตอล แอด
ไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด โดย CCA จะท�าการปิดกิจการลงทันทีที่การบริหารกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดัง
กล่าวได้สิ้นสุดลงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของ CCA ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

CHAYO

Chayo�AMC Chayo�Property�&�Service Chayo�Capital 555�Shopping Chayo�JV

100% 100% 76% 70% 55%
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ผู้ถือหุ้น

 1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 ปรากฏข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการ
ถือหุ้น 10 อันดับแรก ดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น  จำานวนหุ้น  ร้อยละ 

1 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ 336,642,658 33.30 

2 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 36,984,576 3.66 

3 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 33,066,667 3.27 

4 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 33,020,528 3.26 

5 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล 27,000,000 2.67 

6 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์ 24,254,514 2.40 

7 นาย สุระ คณิตทวีกุล 22,693,153 2.24 

8 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา 16,800,533 1.66 

9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 9,172,895 0.91 

10 นาง พิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 9,022,542 0.89 

รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 548,958,069 54.26 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 462,798,865 45.74 

รวมทั้งสิ้น 1,011,756,934 100.00 

 2. การถือหุ้นในบริษัทอื่น

บริษัทไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น

 3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี- 
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บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดังน้ี

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ�านวน 643,673,646  บาท (หกร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบหกบาท)

  แบ่งออกเป็น 1,287,347,292 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)

  มูลค่าหุ้นละ 0.50  บาท  (ห้าสิบสตางค์)

  โดยแยกออกเป็น:      

  หุ้นสามัญ 1,287,347,292 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)

  หุ้นบุริมสิทธิ -     หุ้น     (                    -                  )”

 

บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 2 ชุด มีมูลค่า 1,330.10 ล้านบาท โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

• หุ้นกู้ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

ประเภทหุ้นกู้ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือ อายุของหุ้นกู้ : 2 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 300,000,000 บาท จ�านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 300,00,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้ : 31 กรกฎาคม 2563 วันครบก�าหนดไถ่ถอน : 1 สิงหาคม 2565
อัตราดอกเบี้ย : 6.00% วันช�าระดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู ้
มูลค่าคงเหลือ : -
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : ไม่มีการจัดอันดับความหน้าเชื่อถือ
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ�ากัด

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : - 

• หุ้นกู้ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอน 

1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
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ประเภทหุ้นกู้ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือ อายุของหุ้นกู้ : 3 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,250,000,000 บาท จ�านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,130,100,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้ : 23 พฤศจิกายน 2564 วันครบก�าหนดไถ่ถอน : 23 พฤศจิกายน 2567
อัตราดอกเบี้ย : 5.7000% วันช�าระดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู ้
มูลค่าคงเหลือ : 119,900,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : ไม่มีการจัดอันดับความหน้าเชื่อถือ
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ�ากัด
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : - 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บรษิทัมนีโยบายการจา่ยปนัผลในอตัราไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษีเงนิไดข้องงบการเงนิเฉพาะ
กิจการภายหลังการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เง่ือนไข และข้อ
จ�ากัดตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลด�าเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อ
ให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึง
ปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก�าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

   บรษัิทย่อยมนีโยบายการจา่ยปนัผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก�าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงนิไดข้องงบการเงิน
เฉพาะกจิการภายหลงัการจดัสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย ทั้งนี ้อตัราการจา่ยเงนิปันผลขึน้อยูก่ับแผนการลงทุน เงื่อนไข และ
ขอ้จ�ากัดตามทีก่�าหนดไว้ในสัญญากู้ยมืเงนิหรือสัญญาต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวขอ้ง (ถ้าม)ี ฐานะการเงนิและผลด�าเนนิงาน และปจัจัยอืน่ 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้ง
คราว เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธรุกิจของบริษทัย่อยในอนาคต ความต้องการในการใชเ้งนิทนุและเงนิทนุหมนุเวียน 
รวมถงึปจัจยัดา้นอื่น ๆ  ทีเ่หน็สมควร ทัง้นี้ การจา่ยปันผลดงักลา่วจะไมเ่กนิก�าไรสะสมทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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บริษัทได้เล็งเห็นความส�าคัญของการบริหารความสี่ยงองค์กร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจให้บรรลุตาม
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ลอดถึงการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัท
จึงก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือใช้ยึดถือเป็นแนวทางและกรอบในการด�าเนินงานทุกหน่วยงานของบริษัท โดย
ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง คณะท�างานบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิด
ชอบบริหารความเลี่ยงของหน่วยงาน ผู้ตรวจลอบภายใน และพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดขั้นตอนในการบริหาร
จัดการความเลี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บริษัทด�าเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมถึงก�าหนดให้ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับ
ความเสี่ยงร่วมกัน และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่�าเสมอ

 ความเสี่ยงที่ระบุด้านล่างเป็นความเสี่ยงบางประการที่ส�าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 
ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจตลอดจนมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท นอกจากนี้ อาจยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัท
ยังไม่อาจคาดการณ์ได้ ณ ปัจจุบัน หรือ เป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้แล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดว่า” “วางแผนว่า” 
“ประสงค์จะ” “โดยประมาณ” หรือการประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต ประมาณการผลการด�าเนินงาน การ
ประกอบธรุกิจ แผนการขยายธรุกิจ การเปลีย่นแปลงกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งในการด�าเนนิธุรกิจ นโยบายรฐับาลในประเทศตา่ง ๆ  
และปัจจัยอื่น ๆ  ซึ่งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เป็นความเห็นของกลุ่มบริษัท ณ ปัจจุบัน และไม่เป็นการรับรองถึง
การด�าเนินงาน หรือเหตุการณ์ในอนาคต ไม่ว่าในลักษณะใด โดยผลหรือเหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากประมาณ
การหรือการคาดการณ์ดังกล่าว

ส�าหรับข้อมูลที่อ้างอิงถึง หรือที่เก่ียวข้องกับรัฐบาล หรือเศรษฐกิจในภาพรวมของตลาดในประเทศไทย และประเทศ
ต่าง ๆ ในตลาดโลกนั้น บริษัทได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผย หรือคัดลอกมาจากเอกสารของทางราชการ หรือแหล่งข้อมูล
อื่นที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้มีการตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวหรือวิธีการที่ได้
มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปจัจุบนับรษัิทประกอบธุรกิจ 5 ประเภท คือ ธุรกิจลงทนุและบริหารสินทรัพย์ดอ้ยคุณภาพ ธรุกิจใหบ้ริการเจรจาติดตาม
ทวงถามและเร่งรัดหนี้ ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ธุรกิจปล่อยสินเชื่อทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันและธุรกิจขาย
สินค้าผ่าน Call Center ซึ่งทั้ง 5 ธุรกิจมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 256458



 ความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

• ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

- ความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อกองทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหาร

บริษัทประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และสถาบัน
การเงนิอืน่มาบรหิารการจดัการโดยการรบัโอนสทิธิการเรียกร้อง ตดิตามและทวงถามหนี ้และฟ้องร้องบังคับคด ีดงันัน้ บรษิทั
จึงมีความเสี่ยงจากการประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในราคาที่ไม่เหมาะสมหรือสูงเกินไป และความเสี่ยงจากการจัด
เก็บหน้ีท่ีจัดอาจเก็บได้จริงต่�ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้การลงทุนดังกล่าวไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนหรือประสบผลขาดทุน

อย่างไรก็ตาม ก่อนการประมลูซือ้กองสนิทรัพย์ดอ้ยคุณภาพแต่ละครัง้ บรษิทัไดม้กีารวิเคราะหร์ายละเอยีดของกอง
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
แต่ละครั้ง รวมถึงการวิเคราะห์หลักประกัน (ในกรณีที่ประมูลซื้อหนี้ที่มีหลักประกัน) อายุของลูกหนี้ ประเภทของหนี้ วงเงินหนี้
เฉลี่ยแต่ละราย ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ต้นทุนในการจัดเก็บและ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และมีการติดตามผลการจัดเก็บหนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลของการติดตามหนี้หรือซื้อ
หน้ีในอนาคตด้วย อีกทั้งบริษัทยังได้จัดต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินขึ้นเพ่ือพิจารณาการประมูลซื้อหนี้ทุกครั้ง โดย
คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจและก�าหนดราคาในการประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
อย่างเหมาะสม

- ความเสี่ยงของการบริหารหนี้ไม่มีหลักประกันที่อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนคืน

การลงทุนในหนี้ไม่มีหลักประกันคือการซ้ือ และ/หรือประมูลซื้อหนี้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใดๆ วางไว้เป็นประกันการช�าระ
หนี้ โดยในกรณีที่ลูกหนี้ล้มละลาย บริษัทอาจต้องท�าการแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิและสัดส่วน และอาจส่งผล
ให้บริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนคืนเนื่องจากในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้ดังกล่าว
ได้ไม่ว่าจะด้วยขั้นตอนการติดตามทวงถามหนี้ หรือขั้นตอนงานคดีความทางกฎหมาย บริษัทจะไม่สามารถด�าเนินการอ้าง
สิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อหนี้ของลูกหนี้ที่มีสถานะล้มละลายดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม ก่อนการประมลูซือ้กองสนิทรัพย์ดอ้ยคุณภาพแต่ละครัง้ บรษิทัไดม้กีารวิเคราะหร์ายละเอยีดของกอง
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
แต่ละครั้ง รวมถึงการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ ประเภทของหนี้ วงเงินหนี้เฉลี่ยแต่ละราย ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ไดรั้บจากการบรหิารสินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพ ต้นทนุในการจัดเก็บและขอ้มลูอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวขอ้ง และมกีารติดตามผลการจัดเก็บ
หนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลของการติดตามหนี้หรือซื้อหนี้ในอนาคตด้วย อีกทั้งบริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการ
การบรหิารสนิทรพัย์ขึน้เพือ่พจิารณาการประมลูซือ้หนีท้กุครัง้ โดยคณะกรรมการดงักลา่วมหีนา้ทีวิ่เคราะหข์อ้มลูเพือ่ตดัสนิ
ใจและก�าหนดราคาในการประมูลซือ้กองสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้กองสินทรัพย์ดอ้ยคุณภาพทีม่หีนี้
ไม่มีหลักประกัน มักจะมีราคาซื้อ และ/หรือ ราคาประมูลซื้อไม่สูงมากโดยมีสาเหตุมาจากเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น นอกจาก
นี้ ด้วยประสบการณ์จากธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ที่บริษัทด�าเนินการมามากกว่า 20 ปี ส่งผลให้
บริษัทสามารถจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายหรืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายโดยการก�าหนดให้มีการติดตามแผนการ
จดัเก็บและจัดท�ารายงาน และระบสุาเหตุและแนวทางการแก้ไขในกรณทีีพ่นกังานไมส่ามารถติดตามและทวงถามหนีไ้ดต้ามเปา้
หมายที่ก�าหนด เพื่อปรับปรุงและหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาธุรกิจของบริษัทต่อไป

- ความเส่ียงจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมหรอืความเส่ียงจากการท่ีบรษัิทไม่สามารถประมูลกองสินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพใหม่�

การประกอบธุรกิจลงทนุและบริหารสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพทัง้ทีม่หีลกัประกันและไมม่หีลกัประกัน ผูป้ระกอบกิจการ
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จ�าเป็นต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ความพร้อมทางด้านเงินลงทุน และศักยภาพในการให้บริการเจรจาติดตาม
ทวงถามและเร่งรัดหนี้ ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทเอกชน (และไม่ใช่บริษัทในเครือของสถาบันการเงินหรือที่ไม่ถือหุ้น
หรือจัดตั้งโดยรัฐบาล) ในธุรกิจประเภทนี้มีจ�านวนไม่มาก โดยปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือของสถาบัน
การเงินซึ่งเป็นผู้ขายกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและมีนโยบายการซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากบริษัทในเครือเท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการน้อยราย บริษัทก็ยังอาจมีความเสี่ยงจากกการแข่งขันในอุตสาหกรรมจากการ
ประมลูซือ้กองสนิทรัพยด์อ้ยคณุภาพไมว่า่จะเป็นในแงข่องราคาและเงินทนุ และการประมลูซือ้กองสนิทรัพยด์้อยคณุภาพของ
บริษัททีจั่ดต้ังโดยรฐับาลท่ีมีแหล่งเงนิทนุค่อนขา้งสูง ซึง่อาจส่งผลใหบ้รษิทัไมม่กีองสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพมาบริหารเพิม่เติม
และส่งผลต่อรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ หากในอนาคตมีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทเอกชนเริ่มเข้ามาประกอบธุรกิจประเภท
นี้มากขึ้นอาจส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงในแง่ของการใช้เงินทุนที่สูงขึ้นเพื่อการประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งจาก
สถาบันการเงินและบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี เนื่องจากปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือกองสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพที่อยู่ในตลาดมีจ�านวนมากโดยเฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ส่งผลให้สถาบันการเงินหรือบริษัทในเครือไม่
สามารถเปน็ผู้ติดตามทวงถามหนีไ้ด้อยา่งทัว่ถึง ประกอบกบัการติดตามและทวงถามหนี้อาจมีต้นทุนที่ใช้ในการติดตามทีสู่ง
และไม่คุ้มค่ากับการลงทุนหรือติดตามเอง อกีทัง้ผู้ประกอบการทีเ่ป็นบริษัทเอกชนเช่นเดยีวกบับรษิัทที่มอียู่นอ้ยรายและมีเงนิ
ทุนจ�ากัด ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่าบริษัทมีความเสี่ยงในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่�า

- ความเสี่ยงจากความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้จากกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ความเสี่ยงในการช�าระหนี้ของลูกหนี้ เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ ในกรณีที่ลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของเศรษฐกิจ หรือภัยธรรมชาติ จะส่งผล
ให้ความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้ลดลง และท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ได้น้อยลง อย่างไรก็ตาม หาก
เศรษฐกิจดี ความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วย

ดงัน้ัน บรษิทัจงึมกีารประเมนิผลการติดตามหนีอ้ยา่งสม่�าเสมอ เพือ่วิเคราะหค์วามสามารถในการช�าระหนีข้องลกู
หนี้ เพื่อก�าหนดนโยบายส�าหรับการกระตุ้นการช�าระหนี้ของลูกหนี้ อาทิเช่น นโยบายส่วนลดในการช�าระหนี้ตามเทศกาลหรือ
วันส�าคัญต่าง ๆ และการส่งเสริมการขาย (Promotion)

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท บรหิารสนิทรพัย์ ชโย จ�ากัด ซึง่ไดแ้ก่ คุณสขุสนัต์ ยศะสนิธุ ์ปจัจุบนัด�ารงต�าแหนง่ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร เปน็ผูม้คีวามรู้ความเขา้ใจและมปีระสบการณ์ในการบรหิารธรุกิจเปน็อย่างด ีส่งผลใหบ้ริษทัต้องอาศัยความ
รู้ที่เกิดจากทักษะและประสบการณ์อันยาวนานที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรในส่วนงานดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�าเนินงานของ
บริษัทอันจะส่งผลให้การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้บริหารดังกล่าว และบุคลากรอื่นที่มีความช�านาญ
เฉพาะด้านของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้มีแผนหรือก�าหนดให้ผู้บริษัทระดับสูงสามารถท�างานแทนกันได้โดยเป็นไปตามการ
ควบคุมของระบบควบคุมภายใน เช่น ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง การเก็บรักษาความลับของข้อมูล ขั้นตอน
การด�าเนินงานของแต่ละส่วนงาน และอ�านาจอนุมัติตามโครงสร้างองค์กร นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจดังกล่าวยัง
มีการสลับหน้าที่การท�างานเป็นครั้งคราวเพ่ือลดความเสี่ยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างาน และบริษัทยังให้ความ
ส�าคัญเกี่ยวกับการสร้างและการรักษาบุคลากรของบริษัท เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว โดยบริษัทได้
ก�าหนดแนวทางเพ่ือพฒันาคุณภาพพนกังานบริษัทดว้ยการสง่เขา้อบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ  เพือ่เพิม่พูนความรู้ความสามารถ
ใหแ้ก่พนกังานและลดการพึง่พงิพนักงานบคุคลใดบคุคลหนึง่โดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับสง่เสริมใหพ้นกังานรูส้กึเปน็สว่นหน่ึงของ
บริษัทด้วยการดูแลและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดับเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างาน นอกจาก
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นี้ บริษัทยังได้จัดท�าแผนและกระบวนการสรรหา ผู้สืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญ (Succession Plan) เพื่อก�าหนดแนวทางการ
สรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา ก�าหนด
แผนการสรรหาบคุคลเพ่ือสบืทอดต�าแหนง่ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร พรอ้มทัง้เสนอรายชือ่ผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะไดรั้บการพจิารณา
สืบทอดต�าแหน่งอย่างสม่�าเสมอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต�าแหน่งว่างลง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อต�าแหน่ง
ประธานเจา้หน้าที่บริหารวา่งลง หรอืผูอ้ยูใ่นต�าแหน่งไม่สามารถปฏบิตัหินา้ที่ได ้บริษทัก�าหนดให้ผูบ้รหิารระดบัใกลเ้คยีง หรอื
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญภายในบริษัทที่
จะท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินงานและขยายธุรกิจไปได้อย่างย่ังยืน พร้อมทั้งก�าหนดคุณลักษณะและความสามารถที่จ�าเป็น
ของต�าแหน่งส�าคัญ โดยใช้กลยุทธ์การสรรหาจากพนักงานภายในของบริษัทก่อนเพ่ือสร้างความจงรักภักดีและขวัญก�าลัง
ใจแก่พนักงาน ซึ่งฝ่ายบุคคลจะก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการสร้างผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) ให้เป็นไปตามแนวทางที่
บริษัทก�าหนดไว้และจะมีการประเมินผลในแต่ละต�าแหน่งทุกปี นอกจากนี้ บริษัทยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริษัท
อย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน การจัดสัมมนาภายในบริษัท ซึ่งจากแนวทางที่บริษัทด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่องดังกล่าว ส่งผลให้ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

- ความเสี่ยงจากการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องด�าเนินคดีอันเกิดจากการทวงถามหน้ีท่ีไม่เป็นไปตามพระราช
บัญญัติการทวงถามหนี้�พ.ศ.�2558

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องด�าเนินคดีโดยลูกหนี้ ในกรณีที่พนักงานของกลุ่มบริษัทมี
พฤติกรรมทีท่�าผดิพระราชบญัญัติการทวงถามหนี ้พ.ศ. 2558 ภายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการก�ากบัการทวงถาม
หนี้ เช่น แจ้งความเป็นหนี้ต่อบุคคลอื่นที่มิใช่ลูกหนี้ การส่งเอกสารหรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อ
บริษัทที่ท�าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการทวงถามหนี้ของลูกหนี้ การเจรจากับลูกหนี้โดยท�าให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าเป็นการดูหมิ่น ข่มขู่ 
หรือใช้ถ้อยค�ารุนแรง และการทวงถามหนี้นอกเวลาที่กฎหมายก�าหนด คือ นอกเหนือช่วงเวลา วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. และวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น.

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราช
บัญญัตกิารทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 ก่อนปฏิบัติงานและจัดให้มีการอบรมอย่างสม่�าเสมอ และได้มีการก�าหนดบทลงโทษแก่พนักงาน
เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนและกระท�าความผิดดังกล่าวอย่างชัดเจน รวมไปถึงมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
ติดตามทวงถามหนี้และส�ารวจความพึงพอใจของผู้ถูกติดตามและทวงถามหนี้ นอกจากนี้ ยังมีระบบป้องกันการติดตามหนี้
นอกเวลา อาทิเช่น ระบบโทรศัพท์ของพนักงานติดตามและทวงถามหนี้จะไม่สามารถใช้งานนอกเวลาท�าการได้ เป็นต้น

- ความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งเงินลงทุนที่ใช้ในการประมูลหรือซื้อหนี้��

ถึงแม้ว่าการประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การลงทุนหรือซื้อกองสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพจะต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมากเพื่อประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งบริษัทจะต้องมีความพร้อมในด้านของ
แหล่งเงนิทนุเนื่องจากหากบรษิัทชนะการประมลูบรษิทัจะตอ้งจา่ยเงินเตม็จ�านวนใหก้บัผูข้ายในวันทีร่บัโอนกองสนิทรพัย์ด้อย
คุณภาพทันที ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องมีการช�าระเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ชนะการประมูล ดังนั้น ก่อนการประมูลบริษัทจะ
ต้องแน่ใจว่า หากบริษัทชนะการประมูลบริษัทต้องมีแหล่งเงินทุนเพียงพอส�าหรับการจ่ายช�าระ 

- ความเสี่ยงจากการไม่มีกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด

บรษิทัมคีวามเส่ียงหากสถาบนัการเงนิหรือสถาบนัการเงนิอืน่ไมม่กีารประมลูขายกองสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพออกสู่
ตลาด เนือ่งจากสถาบนัการเงนิไมม่สีนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กิดรายไดห้รอืกองสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพหรอืมนีอ้ยจนสามารถบรหิาร
จัดการเองได ้หรอืสถาบนัการเงินมกีารต้ังบริษัทในเครือมาบรหิารจัดการเอง เนือ่งจากภาวะเศรษฐกิจมผีลโดยตรงต่อการเกิด
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ดังนั้น หากเศรษฐกิจไม่ดีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพก็จะเกิดขึ้นตามมาหรือเพิ่มขึ้นโดยปริยาย อย่างไร

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 61



กต็าม บริษัทเชื่อว่าหากปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพยังมีอยู่จ�านวนมาก สถาบันการ
เงนิหรอืบรษิทัในเครอืของสถาบันการเงนิจะไมส่ามารถติดตามและทวงถามหน้ีไดอ้ย่างท่ัวถึง ประกอบกับการติดตามหนีอ้าจ
ต้องใช้บุคลากร จ�านวนมาก และอาจมีต้นทุนที่ใช้ในการติดตามที่สูง ซึ่งอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุนหรือติดตามเอง ดังนั้น 
บริษัทจึงเชื่อว่าความเสี่ยงจากการไม่มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดนั้นอยู่ในระดับต่�า

- ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงและเพิ่มขึ้นของกฎหมาย�กฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท้ังที่มี
อยู่แล้วและที่ก�าลังจะเกิดขึ้นใหม่

ด้วยธุรกิจของบริษัทต้องด�าเนินการภายใต้ข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ 
ผลกระทบต่อธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงในด้านการปรับตัว การเรียนรู้ และการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎเกณฑ์
ใหม่อาจส่งผลให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีความยืดหยุ่นในการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยังด�ารงด้วยการควบคุมภายในที่ดี

- ความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ�โรคระบาด�ได้แก่�การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส�COVID-19�เกิดการระบาดขึ้นตั้งแต่
เดือนมกราคม�2563�และนโยบายหรือประเด็นปัญหาทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ�และผล
ประกอบการของบริษัท

บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการ
จดัท�าแผนความต่อเนือ่งทางธรุกิจ (Business Continuity Planning: BCP) เพ่ือรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ  ทีอ่าจเกิดขึน้ เชน่ 
การจัดเตรียมสถานท่ีท�างานส�ารอง (Second Site) การวางแผนและการทดสอบให้พนักงานท�างานท่ีบ้าน (Work at Home) รวมถึง
มาตรการป้องกนัยกตวัอยา่ง เชน่ มาตรการการคดักรองผูป้ว่ย มาตรการหรอืขัน้ตอนในการปฏบิตังิานหากเกดิเหตกุารณ์
ขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินการได้อย่างมีระบบและไม่หยุดชะงัก

- ความเสี่ยงจากต้นทุนการประมูลที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากจ�านวนคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรม

ในกรณีทีผู่้ประกอบธุรกจิสามารถบริหารจัดการการด�าเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพจะสง่ผลให้ธุรกจิลงทนุและ
บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็นธุรกิจที่มีก�าไรขั้นต้นและก�าไรจากการด�าเนินงานอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ปัจจัยดัง
กลา่วสง่ผลใหคู่้ค้าทีม่คีวามสนใจและไดศ้กึษาขอ้มลูเชงิลึกของธุรกิจลงทนุและบริหารสินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพมคีวามประสงค์ที่
จะเขา้มาประกอบธรุกจิแขง่ขนักบับรษิทั นอกจากนี ้ปรมิาณหนีท้ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดข้องสถาบนัการเงนิในระบบเศรษฐกจิยงัมี
จ�านวนอยูใ่นระดบัทีค่่อนขา้งสงูในขณะทีผู่ป้ระกอบการทีม่คีวามช�านาญและมศัีกยภาพในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งยงัมจี�านวน
น้อยราย ดังนั้น บริษัทมีโอกาสที่จะต้องประมูลหนี้ด้อยคุณภาพแข่งขันกับคู่แข่งที่มีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการ
ประมูลหนี้ด้อยคุณภาพทั้งประเภทที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดยในกรณีที่บริษัท
ไมส่ามารถบรหิารต้นทนุการด�าเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพจะสง่ผลใหบ้ริษทัมคีวามสามารถในการท�าก�าไรลดลงจากเดมิ 

ในปี 2564 บริษัทบริหารสินทรัพย์มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น 61 บริษัท ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มคู่แข่งขันในธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามบริหารสินทรัพย์ส่วนใหญ่นั้นเป็นนิติบุคคลที่มีสถานะไม่ท�าการ (Inactive) โดยหาก
ไม่รวมบริษัทประเภทดังกล่าว บริษัทบริหารสินทรัพย์ในเครือของธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ (ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) (“BAM”) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท 
จ�ากัด (“SAM”)) จะเหลือบริษัทที่มีแนวโน้มเป็นคู่แข่งกับ Chayo AMC เพียง 7 - 10 แห่งเท่านั้น โดยคู่แข่งที่มีลักษณะการ
ด�าเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทมากที่สุดที่เป็นบริษัทเอกชนได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เจ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ�ากัด (มหาชน) (“JMT”) บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
(“BAM”) และบริษัทที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลเช่น SAM ที่แตกต่างจาก Chayo AMC ค่อนข้างมากในแง่ของเงินทุนเพราะเป็นบริษัท
บริหารสินทรัพย์ของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปี 2563 นั้นไม่ค่อยดีนักประกอบกับการประกาศ
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ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่หรือ TFRS 9 และการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ท�าให้ปริมาณหนี้เสียที่สถาบันการเงินขายออกมาในปี 2564 นั้นมีจ�านวนมากจึงไม่ส่งผลด้านราคา
ขายหนี้ด้อยคุณภาพเท่าไหร่นัก (โดยเฉพาะหนี้ที่มีหลักประกัน)

ประกอบกับสถาบันการเงินมักจะไม่นิยมขายกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือลูกหนี้ให้กับสถาบันการเงินที่เป็นคู่
แข่ง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ใหม่ที่คาดว่าอาจเป็นคู่แข่งของ Chayo AMC บริษัทนั้นมีข้อได้เปรียบใน
แง่ของความพร้อมของบุคลากร ระบบฐานข้อมูลและการท�างานที่มีมาตรฐาน รวมไปถึงมีประสบการณ์ ผลงาน และชื่อเสียง
ในการท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันกว่า 20 ปี ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงโอกาสในการแข่งขัน คู่แข่งที่ต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจประเภทนี้จ�าเป็นต้องใช้
เงินลงทุนระดับที่ค่อนข้างสูงในระยะเริ่มต้นเพื่อประมูลกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และลงทุนในระบบงานที่เกี่ยวข้อง นอกจาก
นี้ การด�าเนินการดังกลา่วข้างตน้ ตอ้งอาศัยผูบ้รหิารที่มีความเชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์ในการท�าธรุกิจที่คอ่นขา้งสงู จงึ
ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและสามารถแข่งขันได้ 

• ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ 

- ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีอันเกิดจากการทวงถามหน้ีท่ีไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
ทวงถามหนี้�พ.ศ.�2558

บรษิทัมคีวามเส่ียงทีจ่ะถูกรอ้งเรียนหรือถูกฟ้องด�าเนนิคดโีดยลูกหนี ้และ/หรือผูว่้าจ้าง ในกรณีทีพ่นกังานของบริษัท
ท�าผิดพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้ เช่น แจ้ง
ความเปน็หนีต่้อบคุคลอืน่ทีม่ใิชล่กูหนี ้การส่งเอกสารหรอืสือ่อืน่ใดทีม่ขีอ้ความ เครือ่งหมาย สญัลกัษณ์ หรอืช่ือบรษิทัทีท่�าให้
เข้าใจได้ว่าเป็นการทวงถามหนี้ของลูกหนี้ การเจรจากับลูกหนี้โดยท�าให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าเป็นการดูหมิ่น ข่มขู่ หรือใช้ถ้อยค�า
รุนแรง และการทวงถามหน้ีนอกเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด คือ นอกเหนือช่วงเวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.00 ถึง 20.00 
น. และวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 18.00 น.

บริษัทบริหารความเส่ียงโดยการจัดอบรมพนักงาน หัวหน้างาน และผู้ที่เก่ียวข้อง รวมถึงก�าหนดให้พนักงานและ
หัวหน้างานต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 อย่างสม่�าเสมอ
และได้ก�าหนดบทลงโทษแก่พนักงานผู้ท�าผิดซึ่งรวมถึงหัวหน้างานอย่างเด็ดขาดและชัดเจน เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนและกระท�า
ความผิดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานติดตามและทวงถามหนี้ การบันทึกเทปการ
เจรจาติดตามและทวงถาม และการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ถูกติดตามและทวงถามหนี้ นอกจากนี้ ยังมีระบบป้องกันการ
ติดตามหนี้นอกเวลา อาทิเช่น ระบบโทรศัพท์ของพนักงานติดตามและทวงถามหนี้จะไม่สามารถใช้งานนอกเวลาท�าการได้

- ความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ที่อาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่ผู้ว่าจ้างก�าหนด

ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่
สามารถควบคุมได้และขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้โดยหากบริษัทไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายเป็นเวลานาน บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับมอบหมาย
งานในอนาคตจากผู้ว่าจ้างได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้กว่า 20 ปี โดยบริษัท
ด�าเนินงานอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน ท�าตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสามารถรักษาชื่อเสียงของผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งปัจจุบัน บริษัทสามารถจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายหรืออยู่ในระดับที่ผู้ว่าจ้างพึงพอใจ ส่งผลให้บริษัทได้รับมอบหมายงาน
จากผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง (ประกอบกับผู้ว่าจ้างไม่ต้องการลงทุนเพิ่ม หรือขยายงานในหน่วยงานติดตามทวงถามหนี้ของ
ตนเอง) นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดให้มีการติดตามแผนการจัดเก็บและจัดท�ารายงาน โดยระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
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ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถติดตามและทวงถามหนี้ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด เพื่อปรับปรุงและหาแนวทางในการแก้ไขและ
พัฒนาธุรกิจของบริษัทต่อไป 

- ความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากร

เนื่องจากสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีผู้ประกอบการได้หันมาท�าธุรกิจให้
บรกิารเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรดัหนีม้ากขึน้ สง่ผลใหก้ลุม่บริษทัมคีวามเสีย่งทีจ่ะมบุีคลากรไมเ่พยีงพอต่อปริมาณงาน
ติดตามและทวงถามหนี้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง จากการที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถจัดหาพนักงานติดตามและทวงถาม
หนี้ใหม่ และไม่สามารถรักษาบุคลากรเดิมไว้ได้ ซึ่งอาจมีผลให้กลุ่มบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจในการสร้างรายได้จากการ
ติดตามและทวงถามหนี้

ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีแนวทางในการบริหารจัดการปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ขึ้นกับองค์กรในยุคที่มีสภาวะการแข่งขันสูง โดยมีการก�าหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม มีการจัดการอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ให้พนักงาน และมีกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและพนักงานของ
กลุ่มบริษัท รวมทั้งดึงดูดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

- ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ธรุกจิใหบ้รกิารเจรจาตดิตามทวงถามและเรง่รดัหนี ้เปน็ธรุกจิทีใ่ชเ้งนิลงทนุไมส่งูมากจนเกนิไป และมโีครงสรา้งการ
ด�าเนินธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนจึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ง่าย และอาจส่งผลให้เกิด
สภาวะการแข่งขันที่สูงทั้งในแง่ของการแย่งงานและการแข่งขันด้านราคาหรือค่าบริการ โดยบริษัทอาจมีความเสี่ยงต่อความ
สามารถในการหารายได้และท�าก�าไรของบริษัทในอนาคต

ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับผลงาน คุณภาพ และมาตรฐานในการให้บริการซึ่งรวมถึงการปฏิบัติหรือท�า
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทเชื่อว่าหากบริษัทท�างานอย่างมีมาตรฐานและมี
คุณภาพแล้วความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่ได้รับงานจากผู้ว่าจ้างน่าจะอยู่ในระดับต่�า

- ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาจากการพึ่งพิงผู้ว่าจ้างรายใหญ่และการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าหลักน้อยราย

บริษัทเป็นผู้ให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้แก่ผู้ว่าจ้างจ�านวนน้อยราย ซึ่งได้แก่ สถาบันการเงิน 
(ธนาคารพาณชิยช์ัน้น�า) และกลุม่บรษัิททัว่ไป (บรษิทัในกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) โดยอายขุองสญัญาการให้
บริการมีระยะเวลาตามข้อตกลงของผู้ว่าจ้าง และมีการต่ออายุสัญญาเป็นคราว ๆ  ไป ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถด�าเนินการ
ติดตามและทวงถามหนี้ตามข้อตกลงของผู้ว่าจ้างได้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือบอกเลิกสัญญา 
รวมทั้งการไม่ต่อสัญญาจากผู้ว่าจ้าง

อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้แสดงผลงานให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นถึงความสามารถและมาตรฐานใน
การท�างาน ดังนั้น บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้างเสมอมาอีกทั้งบริษัทได้พยายามขยายฐานผู้ว่าจ้างไปยังสถาบัน
การเงินอื่น ๆ และธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวของกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น การขยายการขอบเขตให้
บริการไปสู่ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน

จากประสบการณ์ในการด�าเนนิธุรกิจของฝา่ยบรหิารระดบัสงูของบรษิัทซึง่ไดแ้ก ่คณุสขุสนัต ์ยศะสนิธุ ์โดยปจัจบุนั
ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน
บริหาร ที่มีประสบการณ์ท�างานอยู่ในธุรกิจนี้มายาวนานกว่า 20 ปี ส่งผลให้บุคคลทั้งสองมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็น
อย่างด ีซึง่บริษทัต้องอาศัยความรูท้ีเ่กิดจากทกัษะและประสบการณอั์นยาวนานของบคุลากรท่ีมีความรู้ความเชีย่วชาญในการ
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ติดตามและทวงถามหนี้ ดังนั้น หากบริษัทต้องสูญเสียบุคลากรในส่วนงานดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การด�าเนินงานของบริษัทอันจะส่งผลให้การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารทั้ง 2 รายดังกล่าวข้างต้น และบุคลากรอื่นที่
มีความช�านาญเฉพาะด้านของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้มีแผนหรือก�าหนดให้ผู้บริษัทระดับสูงสามารถท�างานแทนกันได้โดย
เป็นไปตามการควบคุมของระบบควบคุมภายใน เช่น ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง การเก็บรักษาความลับของ
ขอ้มลู ขัน้ตอนการด�าเนนิงานของแตล่ะส่วนงาน และอ�านาจอนมุตัติามโครงสรา้งองค์กร นอกจากนี ้ผูบ้ริหารระดบัสูงในธรุกิจ
ดงักลา่วยังมกีารสลบัหนา้ทีก่ารท�างานเปน็ครัง้คราวเพ่ือลดความเสีย่งและแลกเปลีย่นประสบการณก์ารท�างาน อีกทัง้บรษัิท
ยงัใหค้วามส�าคัญเก่ียวกับการพัฒนา การสรา้งและการรกัษาบคุลากรของบรษิทัเพือ่ปอ้งกัน และลดความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึน้
ดงักลา่ว โดยบรษิทัไดก้�าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพพนักงานบรษัิทดว้ยการส่งเขา้อบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ  เพือ่เพิม่พูน
ความรู้ความสามารถใหแ้ก่พนกังานและลดการพึง่พิงพนักงานบคุคลใดบคุคลหน่ึงโดยเฉพาะควบคู่ไปกับสง่เสริมใหพ้นกังาน
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทด้วยการดูแลและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดับเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจใน
การท�างาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�าแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญ (Succession Plan) เพื่อ
ก�าหนดแนวทางการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้สรรหา ก�าหนดแผนการสรรหาบุคคลเพื่อสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะ
สมทีจ่ะไดรั้บการพิจารณาสบืทอดต�าแหนง่อย่างสม่�าเสมอต่อคณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแตง่ต้ังเมือ่มตี�าแหนง่ว่างลง ยก
ตัวอย่างเช่น เมื่อต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทก�าหนดให้ผู้
บริหารระดับใกล้เคียง หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รักษาการในต�าแหนง่จนกวา่จะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และ/หรือต�าแหน่ง
ที่ส�าคัญภายในบริษัทที่จะท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินงานและขยายธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งก�าหนดคุณลักษณะและ
ความสามารถทีจ่�าเปน็ของต�าแหนง่ส�าคัญ โดยใชก้ลยุทธก์ารสรรหาจากพนกังานภายในของบรษิทัก่อนเพือ่สรา้งความจงรัก
ภักดีและขวัญก�าลังใจแก่พนักงาน ซึ่งฝ่ายบุคคลจะก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการสร้างผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) ให้เป็น
ไปตามแนวทางทีบ่ริษทัก�าหนดไว้และจะมกีารประเมนิผลในแต่ละต�าแหนง่ทกุป ี นอกจากนี ้บรษัิทยงัเสริมสร้างความสมัพันธท์ี่
ดีภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน การจัดสัมมนาภายในบริษัท ซึ่งจากแนวทางที่บริษัท
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ส่งผลให้ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

- ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลที่ส�าคัญ

ในการให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ ผู้ว่าจ้างจะจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ให้แก่บริษัทเพื่อ
ท�างานตามที่ได้ตกลงไว้ โดยผู้ว่าจ้างถือว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ผู้ว่าจ้างมอบให้เป็นความลับของผู้ว่าจ้าง บริษัทไม่สามารถ
เปิดเผยข้อมูล ท�าซ้�า หรือคัดลอกข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมถึงการดูแลควบคุมไม่ให้พนักงานของบริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยง
ในการที่ข้อมูลอาจมีการร่ัวไหลออกไปจากการที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจจะ
ถูกฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น รวมถึงอาจสูญเสียความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้าง และอาจมีผลให้ไม่
ได้รับการว่าจ้างในอนาคตได้

บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง โดยก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งพนักงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่มีสิทธิหรือสามารถ
ท�าการบันทึกข้อมูลออกไปข้างนอกได้ อีกทั้งบริษัทยังไม่อนุญาตให้พนักงานน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามายังโต๊ะท�างาน 
รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีการสอบทานบันทึกการเข้าใช้งานในระบบและมีการส�ารองข้อมูลของลูกหนี้อย่างสม่�าเสมอ นอกจาก
นี้ บริษัทได้ก�าหนดบทลงโทษแก่พนักงานหรือผู้ที่ท�าการฝ่าฝืนและละเมิดกฎระเบียบอย่างเด็ดขาดและชัดเจน
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• ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

- ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

เนื่องจากธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของบริษัท เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงนัก ประกอบกับโครงสร้างการ
ด�าเนินการไม่ซับซ้อน ส่งผลให้มีความเส่ียงที่คู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมที่สูง ซึ่งอาจน�าไปสู่การแข่งขันทางด้าน
ราคาเพื่อการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดหรือลูกค้าในอุตสาหกรรมเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การให้บริการข้อมูลลูกค้าผ่านทาง
โทรศัพท์ในธุรกิจประเภทนี้ต้องใช้ความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากบริษัทจะต้องเป็นผู้ให้บริการแทน
บริษัทลูกค้า ดังนั้น หากเกิดข้อผิดพลาดในการบริการ ชื่อเสียงของลูกค้าจะได้รับผลกระทบโดยตรง ด้วยเหตุนี้ลูกค้าที่มีชื่อ
เสียงหรือลูกค้าที่มีขนาดใหญจ่ะมีเกณฑ์การคดัสรรผู้ใหบ้ริการที่เข้มงวด ทั้งนี้ จากการที่บริษัทไดด้�าเนินธุรกิจเจรจาติดตาม
ทวงถามและเร่งรัดหนี้ให้กับลูกค้าเป็นเวลานานและมีผลการด�าเนินงานที่ดี และไม่มีประวัติในการท�าให้ชื่อเสียงของลูกค้าเสีย
หาย ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าจากการเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการหรือคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมศูนย์
บริการข้อมูลลูกค้าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่�า

- ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาจากการพึ่งพิงผู้ว่าจ้างรายใหญ่และการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าหลักน้อยราย

โดยทั่วไปอายุของสัญญาการให้บริการของธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าจะมีระยะเวลาตามข้อตกลงของผู้ว่าจ้าง 
และมกีารต่ออายุสัญญาเปน็คราว ๆ  ไป หากเกิดกรณทีีผู่ว่้าจา้งตัดสินใจยกเลกิหรือไมต่่อสญัญาจะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ของส่วนงานดังกล่าวในทันที

แต่อย่างไรก็ตามในปี 2563 นั้น บริษัทไม่มีรายได้ในส่วนของศูนย์บริการข้อมูลโดยพนักงานของศูนย์บริการข้อมูล
ได้ถูกโยกย้ายไปท�างานรับจ้างตามหนี้ให้กับบริษัทในเครือด้วย  ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทมีอยู่ระหว่างการหาลูกค้ารายใหม่ ทั้ง
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วย เพื่อ
เป็นการหารายได้เพ่ิมให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ รายได้ในส่วนของศูนย์บริการข้อมูลนั้นคิดเป็นประมาณ 1 - 2% ของ
รายได้รวมของบริษัทเท่านั้น (หากมี) 

• ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ

- ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อ

ในการปล่อยสินเชื่อขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุด คือการพิจารณาเครดิตของลูกค้า หากมีการประเมิน หรือใช้ระบบ
พิจารณาเครดิตลูกค้าที่ไม่รัดกุม จะส่งผลให้บริษัทอนุมัติ และปล่อยสินเชื่ออย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเส่ียงที่
จะกลายเป็นหนี้ด้อยคุณภาพหรือ NPL ได้ 

ปัจจัยลดความเสี่ยง บริษัทมีวิธีการคัดกรองลูกค้าด้วยการพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

1. เกณฑ์รายได้
2. เกณฑ์รายได้สุทธิ
3. เกณฑ์อายุท�างานขั้นต่�า
4. วงเงนิหนีร้วมจากสถาบนัการเงนิแหลง่อืน่ทีไ่ดม้กีารปล่อยสินเชือ่ดว้ยภายใต้ใบอนญุาตเดยีวกันไมเ่กินตาม

ข้อก�าหนดในใบอนุญาต

และได้จัดตั้งหน่วยงานและระบบการปล่อยสินเชื่อและติดตามหนี้สินเชื่อ ที่ประกอบด้วยบุคลาการที่มีประสบการณ์ 
และมีความเชี่ยวชาญที่มาช่วยดูแลและรับผิดชอบเรื่องการพิจารณาสินเชื่อโดยเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

- ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในอุตสาหกรรมท้ังจาก Bank และ Non-bank และแต่ละผู้ประกอบการ
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ได้ให้โปรโมชั่นส่วนลดกับลูกค้าอย่างมาก ซึ่งอาจท�าให้บริษัทมีผลตอบแทนน้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น อย่างไรก็ตามบริษัท
ได้มีวิธีการจัดการ คือ ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยท�าการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดการแข่งขันจากผู้
ประกอบการรายอ่ืน และสร้างกระบวนการติดตามทวงถามหน้ีให้มีประสิทธิภาพเพ่ือควบคุมปริมาณ NPL ซ่ึงกลไกดังกล่าว 
ส่งผลให้บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีความสามารถท�าก�าไรใกล้เคียงกับธุรกิจที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน

• ธุรกิจการขายสินค้าผ่าน Call Center

- ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันการขายสินค้าประเภทเสริมความงาม อาหารเสริม และเครื่องส�าอาง มีจ�านวนมากในตลาดทั้งที่เป็น
ประเภทการขายแบบออนไลน์ และขายตรง ดังนั้นจ�านวนคู่แข่งขันในตลาดมีจ�านวนมาก ดังนั้นในความเสี่ยงนี้ ทางบริษัทเล็ง
เห็นและลดความเสี่ยงด้วยการน�าผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอดนิยมในช่องทีวีเพื่อท�าให้สินค้าที่ขายมีความโดดเด่น รวมถึงการได้
เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์จะช่วยส่งเสริมให้การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีอย่างต่อเนื่อง และใช้ความเชี่ยวชาญ
ในด้านผลิตภัณฑ์สร้างจุดเด่นได้อย่างต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่มีความชำานาญเฉพาะด้าน

ฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทต้อง
อาศัยความรู้ที่เกิดจากทักษะและประสบการณ์อันยาวนานของบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการลงทุนและบริหาร
สนิทรัพยด์อ้ยคุณภาพ การเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรดัหนี ้และการใหบ้รกิารศูนยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ ดงันัน้ หากบริษัท
ต้องสญูเสยีบคุลากรในสว่นงานดงักลา่วไป อาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการด�าเนินงานของบรษัิทอันจะสง่ผลใหก้าร
ด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอื่นที่มีความช�านาญ
เฉพาะด้านของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนหรือก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถท�างานแทนกันได้โดยเป็นไปตามการ
ควบคุมของระบบควบคุมภายใน เช่น ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง การเก็บรักษาความลับของข้อมูล ขั้นตอน
การด�าเนินงานของแต่ละส่วนงาน และอ�านาจอนุมัติตามโครงสร้างองค์กร นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจดังกล่าว
ยังมีการสลับหน้าที่การท�างานเป็นคร้ังคราวเพ่ือลดความเสี่ยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างาน อีกทั้งบริษัทยังให้
ความส�าคัญเก่ียวกับการพัฒนา การสร้างและการรักษาบุคลากรของบริษัทเพื่อป้องกันและลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นดัง
กล่าว โดยบริษัทได้ก�าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพพนักงานบริษัทด้วยการส่งเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนความ
รู้ความสามารถให้แก่พนักงานและลดการพึ่งพิงพนักงานบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงาน
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทด้วยการดูแล และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดับเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจใน
การท�างาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�าแผนและกระบวนการสรรหา ผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อก�าหนด
แนวทางการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
สรรหา ก�าหนดแผนการสรรหาบุคคลเพ่ือสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่
จะได้รับการพิจารณาสืบทอดต�าแหน่งอย่างสม่�าเสมอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งต้ังเมื่อมีต�าแหน่งว่างลง ยก
ตัวอย่างเช่น เมื่อต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทก�าหนดให้ผู้
บริหารระดับใกล้เคียง หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รักษาการในต�าแหนง่จนกวา่จะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง และ/หรือต�าแหน่งท่ี
ส�าคัญภายในบริษัทท่ีจะท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินงานและขยายธุรกิจไปได้อย่างย่ังยืน พร้อมท้ัง ก�าหนดคุณลักษณะและความ
สามารถที่จ�าเป็นของต�าแหน่งส�าคัญ โดยใช้กลยุทธ์การสรรหาจากพนักงานภายในบริษัทก่อนเพื่อสร้างความจงรักภักดีและ
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ขวัญก�าลังใจแก่พนักงาน ซึ่งฝ่ายบุคคลจะก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการสร้างผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่บริษัทก�าหนดไว้และจะมีการประเมินผลในแต่ละต�าแหน่งทุกปี นอกจากนี้ บริษัทยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายใน
บริษัทอย่างต่อเน่ืองทุกปี อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน การจัดสัมมนาภายในบริษัท ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีบริษัทด�าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

• ความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากร

เนื่องจากสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันมีการแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับมีผู้ประกอบการได้หันมาท�าธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีความเส่ียงที่จะมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานเจรจาติดตาม
และทวงถามหนีส้นิทีไ่ดรั้บมอบหมายจากผูว่้าจ้าง จากการทีบ่รษิทัไมส่ามารถจดัหาพนกังานติดตามและทวงถามหนีใ้หม ่และ
ไม่สามารถรักษาบุคลากรเดิมได้ ซ่ึงอาจมีผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจในการสร้างรายได้จากการด�าเนินธุรกิจในอนาคต

บริษทัจึงมแีนวทางในการบรหิารจดัการปญัหาการขาดแคลนบคุลากร และการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้กับองค์กรใน
ยุคทีม่สีภาวะการแขง่ขนัสงู โดยมกีารก�าหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม มกีารจัดการอบรมเพือ่เสริมสร้างความรู้ใหพ้นกังาน 
และมีกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและพนักงานของบริษัท รวมทั้งดึงดูด
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงทางการเงิน

• ความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและประมาณการทางการเงิน

บรษิทัมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีห่ลากหลายซึง่ไดแ้ก ่ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึ ความเสีย่งดา้นมลูคา่ยตุธิรรม
ของเงินลงทุนอันเกิดจากการจัดเก็บตามประมาณการ การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงด้านกระแสเงินสดอัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้เงื่อนไขทางการค้า (Credit Term) 
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยบริษัทมุ่งเน้นการบริหารความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระ
ทบที่ท�าให้เสียหายต่อผลการด�าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ การจัดการความ
เสี่ยงด�าเนินงานโดยกลุ่มบริษัทและเป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารจะก�าหนดหลักการใน
ภาพรวมเพ่ือจัดการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวข้องไว้เพ่ือครอบคลุมความเส่ียงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงอัตราดอกเบ้ีย 
ความเสี่ยงการให้เงื่อนไขทางการค้า (Credit Term) และการลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง

- ความเสี่ยงจากการที่รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพไม่เป็นไปตามประมาณการ

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดตามทวงถามหนี้ และ/หรือ ขายหลักประกันจากกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เข้าไป
ลงทุนเพ่ือบรหิารไดต้ามเปา้หมายทีว่างไว้ อาจจะส่งผลใหร้ายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพของกอง
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามประมาณการ ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารของบริษัทต้องทบทวนประมาณการ
ผู้บริหารเพื่อประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากการติดตามทวงถามหนี้ และ/หรือ ขายหลักประกันใหม่ โดย
ประเมินจากปัจจัยด้านคุณภาพ ชนิด และอายุของหนี้ของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เกี่ยวข้องร่วมกับฐานข้อมูลทางสถิติ
การเก็บหนี้ในอดีตทั้งหมดอย่างเฉพาะเจาะจงตามคุณภาพ ชนิด และอายุของหนี้ของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ผลกระทบทางบัญชีในกรณีท่ีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพไม่เป็นไปตามประมาณ
การ ประกอบด้วย (1) บริษัทต้องประเมินการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพทันที ณ วันที่เกิดข้อบ่งชี้
เรือ่งการด้อยค่า กลา่วคือ บริษทัจะรับรูร้ายการขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงนิใหส้ินเชือ่แก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพทนัทเีมื่อ
มีข้อบ่งชี้ว่าประมาณการกระแสเงินสดรับจากลูกหนี้ หรือ จากการขายหลักประกันในอนาคต ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ และ 
(2) บริษัทจะไม่สามารถบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ กล่าวคือ บริษัทจะสามารถ
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บันทึกรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�า
จ�านวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ แต่อย่างไรก็ตามในปี 2563 นั้นมีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ซึ่ง
อาจมีผลต่อการบันทึกบัญชีได้

- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทที่ผ่าน
มาประกอบไปด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งบริษัทมี
การกู้ยืมแบบอัตราดอกเบ้ียคงที่และใช้อัตราอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาและอัตราดอกเบี้ยในตลาดเป็นส่วนใหญ่ 
ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทใช้อ้างอิงเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

- ความเสี่ยงด้านการให้เงื่อนไขทางการค้า�(Credit�Term)

บริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส�าคัญของความเส่ียงทางด้านการให้เง่ือนไขทางการค้า ซึ่งบริษัทมีนโยบายท่ี
เหมาะสมโดยมีการติดตามการช�าระเงินของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด และให้ความส�าคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างช�าระนานเกิน
ก�าหนด และพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้รายที่ค้างช�าระและคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันลูก
หนี้การค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่าความเสี่ยงด้านการให้เงื่อนไขทางการค้าอยู่ในระดับต่�า อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีการขยาย
กลุ่มลูกค้านอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลให้ความเสี่ยงด้านการให้เงื่อนไขทางการค้าอาจเพ่ิมขึ้นตามกลุ่ม
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน

- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การลงทนุหรอืประมลูซือ้กองสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพแต่ละครัง้ต้องใชเ้งนิลงทนุจ�านวนมาก ซึง่บรษัิทจะต้องมคีวาม
พร้อมในด้านของแหล่งเงินทุน เนื่องจากหากบริษัทชนะการประมูลบริษัทจะต้องจ่ายเงินเต็มจ�านวนให้กับผู้ขายในวันที่รับโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจ�านวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับ รวม
ถึงการมวีงเงนิเพ่ือการกูยื้มทีไ่ดมี้การตกลงไว้แลว้จะสง่ผลใหบ้ริษัทมแีหลง่เงนิทนุทีเ่พยีงพอซึง่แสดงถึงการจัดการความเส่ียง
ของสภาพคล่องอย่างรอบคอบของบริษัท โดยที่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้รับเงินสดจากการด�าเนินธุรกิจซึ่งเพียงพอกับ
รายจ่ายของกิจการ อย่างไรก็ตาม สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลให้กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของบริษัท
มีความผันผวนมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทในอนาคต

•  ความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากสภาพคล่องทางการเงิน

บรษิทัมคีวามเสีย่งเรือ่งสภาพคลอ่งทางการเงนิส�าหรบัธุรกิจใหบ้รกิารเจรจาติดตามทวงถามและเรง่รดัหนี ้และธรุกิจ
ศูนยบ์รกิารขอ้มลูลูกค้าอยูใ่นระดบัต่�า เนือ่งจากลกัษณะการประกอบธรุกิจเปน็งานบริการทีม่เีงนิทนุหมนุเวียนทีเ่ก่ียวขอ้ง คือ 
ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดเงื่อนไขทางการค้าของลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าเพื่อการค�านวณ
วงจรเงินสด และพิจารณาก�าหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันส�าหรับคู่ค้าแต่ละรายเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทในการค�านวณ
วงจรเงินสดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน และความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ 
ในกรณีที่การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามสถานการณ์ปกติ กล่าวคือ ลูกค้าไม่ว่าจ้างบริษัทเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องซ่ึงเกิดข้ึนได้
ค่อนข้างยากในกรณีท่ีบริษัทมีความสามารถในการด�าเนินงานต่อเน่ือง บริษัทจะมีภาระผูกพันในการจ่ายเงินเดือนพนักงานและผู้
บริหาร รวมถึงการจ่ายคา่เชา่ส�านกังาน และค่าสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูบ้ริหารของบริษัทคาดการณ์ว่า บริษัทมคีวาม
สามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูง ส่งผลให้จะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

อยา่งไรก็ตาม ส�าหรับธรุกิจลงทนุและบริหารสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพ แมว่้าการประมลูซือ้กองสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพ
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จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การลงทุนหรือประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจะต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมาก ซึ่งบริษัทจะต้องมี
ความพรอ้มในดา้นของแหลง่เงนิทนุ เนือ่งจากหากบรษัิทชนะการประมลูบริษัทจะต้องจ่ายเงินเต็มจ�านวนใหกั้บผูข้ายในวันทีรั่บ
โอนกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทันทีซึ่งโดยปกติแล้วจะมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ชนะการประมูล ดังนั้น บริษัทจึง
มีการจัดสรรแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอก่อนการประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแต่ละครั้ง โดยปัจจุบันบริษัทมีกระแส
เงินสดที่ได้รับจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

นอกจากน้ี บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ�ากัด ท่ีเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ท่ีเป็นผู้ด�าเนินงาน
ด้านการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ไม่เข้าเกณฑ์การก�ากับดูแลเรื่อง “หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิน
ส�ารองของสถาบนัการเงิน” ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ที ่สนส. 5/2559 ลงวันที ่13 มถุินายน 2559 ทีม่ผีลใชบ้งัคับ
ต้ังแต่วันที ่2 กรกฎาคม 2559 เปน็ต้นไป ทีก่�าหนดใหส้ถาบันการเงนิภายใต้นยิามของประกาศฉบับดงักล่าวต้องจดัชัน้และกัน
เงนิส�ารองของสถาบนัการเงนิ สง่ผลใหบ้ริษทั บรหิารสินทรพัย์ชโย จ�ากัด ทีเ่ปน็บรษิทัย่อยของบรษิทั ชโย กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) 
ไม่ต้องด�ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่ก�ากับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริษัท 
บริหารสินทรัพย์ชโย จ�ากัด ได้จดทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระ
ราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขแล้ว เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินในกรณีที่บริษัท
ประมูลกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้แล้ว บริษัทได้พิจารณาเครื่องมือทางการเงินประเภท “เงินส�ารองกรณีเริ่มลงทุนในกอง
สนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ” เพือ่ปอ้งกันความเสีย่งเร่ืองสภาพคลอ่งจากการด�าเนนิงาน เชน่ การจา่ยเงนิเดอืนพนกังาน การจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค และการจ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น ของธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ในขณะเริ่มต้นติดตามทวงถามหนี้สินโดยการกันเงินส�ารองส�าหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
นับจากวันที่ได้มาซึ่งกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้กันเงินส�ารองไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือนแล้ว บริษัทที่
ประกอบธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพสามารถน�าเงินส�ารองดังกล่าวกลับมาใช้หมุนเวียนในกิจการได้ตาม
เดมิ โดยบรษิทัทีป่ระกอบธุรกิจลงทนุและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพต้องส�ารองเงนิส�ารองกรณเีริม่ลงทนุในกองสนิทรพัย์
ด้อยคุณภาพใหม่ทุกครั้งในกรณีที่ได้มาซึ่งกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพกองใหม่ ทั้งนี้ บริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนและบริหาร
สนิทรัพยด์อ้ยคุณภาพไมต้่องพิจารณาส�ารองเงนิสดเพ่ิมเตมิในกรณีท่ีไดม้าซึง่กองสนิทรัพยด์อ้ยคุณภาพทีมี่ระยะเวลาหา่ง
กันไม่เกิน 6 เดือน อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องพิจารณาขยายระยะเวลาการกันเงินส�ารองให้ครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือน นับ
จากวันที่ได้มาซึ่งกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพกองล่าสุด รวมเรียก “การขยายระยะเวลาการกันเงินส�ารองในกรณีที่ได้มาซึ่ง
กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 6 เดือน”

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

• ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 33

ณ วันท่ี 10 มกราคม 2565 บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลยศะสินธ์ุ (ได้แก่ นายสุขสันต์  ยศะสินธ์ และ นายณัฐวัช   
ยศะสินธ์ุ) ถือหุ้นรวมกันจ�านวน  361,197,172 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.89 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด ส่งผลให้ตระ
กูลยศะสินธุ์ มีคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าหนึ่งในสามในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถก�าหนดการตัดสินใจต่าง ๆ 
ได้ โดยผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นใหญ่
เสนอในที่ประชุมได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการจัดโครงสร้างการจัดการที่โปร่งใส มีการถ่วงดุลอ�านาจที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี โดยโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด 
ทีป่ระกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการก�าหนดขอบเขต ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
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ของกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้อย่างโปร่งใสชัดเจน นอกจากน้ี บริษัทยังมีการก�าหนดมาตรการการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจบริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยก�าหนดให้บุคคล
ดังกล่าวไม่มีสิทธิในการออกเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็น
อิสระเข้าร่วมพิจารณาและตัดสินใจ โดยการจัดโครงสร้างการจัดการดังกล่าวนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นว่า 
บริษัทมีการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอ�านาจ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

• ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 ตระกูลยศะสินธุ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.89 
ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด รวมทั้ง คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ และคุณพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ยังคงเป็นผู้บริหาร
และกรรมการผูม้อี�านาจลงนามของบรษิทั สง่ผลใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่ดงักลา่วเปน็ผูม้อี�านาจในการบรหิารจดัการ และควบคมุ
คะแนนเสียงในการลงมติที่ส�าคัญได้เกือบทั้งหมด ทั้งเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่
ของทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ ยกเว้นในเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคับบรษิทัก�าหนดใหต้้องไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของจ�านวนหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ
และมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน และการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดทุน 
เช่น รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อมีมติที่แตกต่างได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการรวม 5 ชุด 
ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีโดยมกีารก�าหนดภาระ หน้าที ่ความรับผดิชอบ และขอบเขตอ�านาจอยา่ง
ชดัเจน สง่ผลใหร้ะบบการท�างานของบริษัทมคีวามเปน็มาตรฐานและสามารถตรวจสอบไดโ้ดยงา่ย อกีทัง้ คณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ 
บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในเพ่ือด�าเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ สง่ผลใหส้ามารถสอบทานการท�างานของบรษัิทใหม้คีวามโปรง่ใสไดด้ยีิง่ขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วง
ดลุอ�านาจในการน�าเสนอเรือ่งต่าง ๆ  ทีจ่ะน�าเขา้สูก่ารประชุมผูถื้อหุน้ได้ในระดบัด ีนอกจากนี ้บริษัทยงัมกีฎระเบยีบ และวิธีปฏบิตัิ
กรณีที่มกีารท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้บริหาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ ่ผู้มีอ�านาจบริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุม รวมถึง
บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง โดยก�าหนดให้บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธใินการออกเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมพิจารณาและตัดสินใจ โดยการจัดโครงสร้างการจัดการดังกล่าว
นี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอ�านาจ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสีย่งในภาพรวมขององค์กร โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร จะท�าหน้าที่ดูแลทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และ
ความเส่ียงระดับรายการของแต่ละประเภทความเส่ียง ท้ังน้ี ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการท่ีปรึกษาสาหรับธุรกิจต่าง ๆ จะ
ท�าหน้าท่ีดูแลการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ของท้ังองค์กรและของแต่ละสายงาน โดยผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วย
งานบริหารความเส่ียงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง ทบทวนและสอบทานความเพียงพอของการบริหาร
ความเส่ียง ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท�าหน้าท่ีพิจารณาก�าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงให้มีมาตรฐานเดียวกัน
ของบริษัทและบริษัทย่อย 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการประเมิน ทบทวนและ สอบทานความ
เพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวม รวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้อย่างน้อย
ปีละคร้ังหรือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส�าคัญ โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่�าเสมอ

• ความเสี่ยงของหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับช�าระดอกเบ้ียหรือเงินต้นคืนในกรณีท่ีธุรกิจและผลการด�าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่
เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ หรือสินทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้เม่ือเปล่ียนเป็นเงินสดแล้วมีไม่เพียงพอต่อการช�าระหน้ี ดังน้ันก่อนตัดสิน
ใจลง ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน ความเส่ียง และความสามารถในการช�าระหน้ีของผู้ออกหุ้นกู้จาก
ข้อมูลท่ีระบุไว้ในแบบแสดงรายการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสือช้ีชวน

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือมิได้เป็นการให้ค�าแนะน�าให้ซ้ือ ขาย หรือ ถือครองหุ้นกู้ท่ีเสนอขายแต่อย่างใด และการจัด
อันดับความน่าเช่ือถืออาจมีการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้
ออกหุ้นกู้รวมถึงการเปล่ียนแปลงการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ได้จากเว็ปไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอับดับความน่าเช่ือถือท่ีเก่ียวข้อง หรือสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกู้น้ันอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบ้ียใน
ตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้หรืออุปสงค์ส่วนเกิน
หรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีท่ีมีการซ้ือขายตราสาร
ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอน ท้ังน้ี  โดยท่ัวไปราคาของหุ้นกู้ท่ีมีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาดมากกว่า

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity Risk)

เม่ือผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้
ทันทีในราคาท่ีตนเองต้องการ  เน่ืองจากการซ้ือขายเปล่ียนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซ้ือ
ขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้กับผู้ค้าตราสารหน้ี หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ีมีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหน้ี นอกจาก
น้ี ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ เน่ืองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจ�ากัดการโอน
ไว้กับส�านักงาน ก.ล.ต. ให้จ�ากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามความหมาย
ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก�าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและ
เสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท

ความเสีย่งตราสารหน้ีท่ีมีเงือ่นไขใหผู้้ออกตราสารสามารถไถถ่อนตราสารก่อนครบกำาหนดได้ (Reinvestment 
Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเส่ียงท่ีจะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีสูงจากการลงทุนในตราสารท่ีเสนอขาย หากผู้ออก
ตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงท่ีอัตราดอกเบ้ียในตลาดลดต่�าลงกว่าอัตราดอกเบ้ียของตราสาร การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนด
ดังกล่าวอาจท�าให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีผู้ลงทุนคาดไว้ และผู้ลงทุนยังได้รับความเส่ียงจากการลงทุนต่อ อันเน่ือง
มาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงิน ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่สามารถน�าเงินต้นและดอกเบ้ียท่ีได้รับจากการ
ไถ่ถอนตราสารหน้ีดังกล่าวไปลงทุนต่อภายในอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังในระดับเดิมท่ีเคยได้รับและยังส่งผลต่อผลตอบแทน
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามอัตราดอกเบ้ียน้ัน
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 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือความย่ังยืน คณะกรรมการบริษัทได้
ก�าหนดนโยบายการพัฒนาความย่ังยืนองค์กรเพ่ือเป็นแนวทางด�าเนินธุรกิจ ค�านึงถึงประเด็นความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิง
แวดล้อม และความปลอดภัยอาชีวอนามัย ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นส�าคัญ ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะต้องด�าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ มุ่งผลลัพธ์ท่ีสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รักษามาตรฐานการยอมรับและความน่าเช่ือถือ
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

 แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาในการด�าเนินธุรกิจ เราน�าแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการสากล การสร้างสรรค์
คุณค่าและประโยชน์ ระหว่างภาคธุรกิจกับสังคมควบคู่กัน และน้อมน�าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมท่ีบริษัทได้
จัดท�าอย่างต่อเน่ือง

 กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

1. เนน้การลงทนุเพ่ือสรา้งผลกระทบทีย่ั่งยืน การลงทนุของบรษิทัจะชว่ยพฒันาระบบเศรษฐกิจและสงัคมควบคู่
ไปกับการเติบโตของบริษัท เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง พร้อมทั้งสนับสนุนให้บริษัทที่จะเข้ามา
ลงทุนกับเราตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความยั่งยืน ทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส�าคัญในการสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาการศักยภาพอย่างต่อ
เนื่องหลากหลายด้าน พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศ/สภาพแวดล้อมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิด
เห็นระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น

3. การลงทนุทางสงัคมและชมุชน เราเชือ่ว่าสงัคมและชมุชนทีแ่ขง็แรงเปน็รากฐานในการพัฒนาประเทศใหม้กีาร
เติบโตอย่างยั่งยืนดังนั้น บริษัทจึงมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมด้วยการส่งเสริมทักษะความรู้ 
สร้างเสริมศักยภาพ และช่วยสนับสนุนความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานและที่ควรจะมีให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4. ก�าหนดให้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กร ครอบคลุมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรและมีแผนรองรับความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะแผนการรับมือ
กับโรคอุบัติใหม่

5. ก�าหนดใหม้ีการประเมนิและตอบสนองประเดน็ความเสีย่งทีม่ีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษทัฯ ทัง้ในมิติ

การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
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เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และให้พิจารณาเป็นประเด็นส�าคัญในการวางแผนการด�าเนิน
ธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจและการด�าเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร

ด้านเศรษฐกิจ

1.  บริษัทฯ มีเป้าหมายการลงทุนเพิ่มข้ึนทุกปี โดยเฉพาะเรื่องการซื้อหนี้เสียทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลัก
ประกัน ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมคล่องตัวขึ้น ลดปัญญาหนี้เสีย ท�าให้สินทรัพย์กลับมาหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจได้อีกครั้ง

2. บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามมาตรการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทยและมาตรการอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
เพื่อช่วยเหลือสถาบันการเงินและลูกหนี้ ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ที่ไม่อยู่ในสังกัดของรัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือ
แก้ไขปัญหาหนี้เสียทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการจัดการ
สนิทรพัย์และหนีส้นิ การสร้างวินยัทางการเงนิทีด่ใีหแ้ก่ลกูหนี ้ปอ้งกันและชว่ยรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะยาว

3. ด้านสังคมและชุมชน 

4. บริษัทฯ จัดจ้างพนักงานจากผู้ที่สนใจทั้งที่มาจากชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งบริษัท และที่อยู่ห่างไกล
ออกไปแตม่ีความต้องการท�างานหาเลี้ยงครอบครัว เราปฏบิตัิต่อพนกังานด้วยหลกัสทิธิมนษุยชนและหลัก
เมตตาธรรมเสมอมา เช่น การจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีระบบการฝึกอบรมพัฒนา
พนักงาน  และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานกับพนักงานเลย

5. บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือบริจาคสิ่งของจ�าเป็นเพื่อการอุปโภค-บริโภคแก่ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตเสมอ ทั้งรูปแบบภัยพิบัติและโรคระบาด เช่น โควิด-19 เป็นต้น

6. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือผู้ยากไร้ เด็ก ชุมชน และสังคมอยู่เสมอ เช่น การบริจาคทุนการ
ศึกษาให้กับเด็ก เป็นเจ้าภาพงานบุญช่วยบ�ารุงพระพุทธศาสนาเพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ร่วม
บริจาคสนับสนนุน้�าดืม่ หน้ากากอนามยั ขา้วสารอาหารแหง้ ยารกัษาโรค รวมถึงซอ่มแซมอาคารสิง่อ�านวย
ความสะดวกสาธารณะอื่นๆ ซึ่งปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทฯ ตระหนักเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะ หลีกเลี่ยงการท�าลาย
โดยการเผาไหมท้ีส่ง่ผลต่อการท�าลายชัน้บรรยากาศ มรีะบบการบ�ารุงรกัษาสภาพรถยนต์ตามรอบเพ่ือยืด
อายุการใช้งานของเครื่องยนต์  มีการก�าหนดแผนการเดินทางเพื่อออกปฏิบัติงานชัดเจน โดยค�านึงถึงการ
ใช้เชื้อเพลิงให้คุ้มค่า

2. บริษัทฯ เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งก�าหนดเวลาเปิด-
ปดิเครือ่งใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา ลดปญัหาภาวะโลกรอ้น อนรุกัษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม ลดความส้ินเปลอืงทาง
เศรษฐกิจท�าให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานให้กับประเทศไทย

3. บรษัิทฯ ส่งเสริมการน�ากระดาษหนา้เดยีวมาใชซ้้�า เพือ่ลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และการตัดต้นไมซ้ึง่เปน็
วัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษ รวมถึงส่งเสริมการใช้ และรับ-ส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ทดแทน

ด้านธรรมาภิบาล

1. บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีโดยใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางธรรมาภิบาล เช่น บริษัทฯ ยึดถือหลักคุณธรรมและ
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ความโปรง่ใสในการด�าเนนิธุรกจิและการปฏบิัตงิาน พรอ้มทัง้ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคบั วธิีการ
และมาตรฐานที่หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนดไว้ตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากล

2. บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ในประมวลจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมทั้ง
นโยบาย ระเบยีบประกาศ ค�าสัง่ของบรษัิทฯ ทีเ่ก่ียวขอ้ง เชน่ การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่ง 
การบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ นโยบายบัญชแีละการเงนิ นโยบายเกีย่วกับผูถ้อืหุน้ พนกังาน สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน เป็นต้น

ห่วงโซ่คุณค่า�value�chain

   การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาตลอดและตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้บริษัทฯ มีการเจริญ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนห่วง
โซ่คุณค่า ทั้งแหล่งที่มาของเงินทุน กระบวนการให้บริการ การก�าหนดราคา การโฆษณา และการบริการหลังการขาย เพื่อ
ให้ทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอยู่เสมอ ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 
กิจกรรมซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจในภาพรวม ดังนี้

ที่มา : จากหนังสือ Competitive Advantage ของ Michael E. Porter จาก hardward university
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1. การบริหารปัจจัยการผลิต บริษัทฯ จัดหาเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นกู้ การออกวอร์แรนท์ และการกู้
ยมืสถาบันการเงินภายในประเทศ บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยืมทั้งระยะสัน้และระยะยาวโดยใช้อสังหาริมทรพัยแ์ละ/หรอื
การจดทะเบียนลูกหนี้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

2. การปฏิบัติการ บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นกันเองตรงไปตรงมา เน้นการเจรจา ความเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจหลักในการให้บริการ ก�าหนดเงื่อนไขการลงทุนและการให้บริการ โดยการคิด
ค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ลูกค้าเข้าใจง่ายและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ด้วยตนเอง ลูกค้าจะได้รับค�าอธิบายเงื่อนไขโดยละเอียดทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

3. การกระจายสินค้าและบริการของบริษัทฯ CHAYO มีส�านักงานใหญ่เพียงที่เดียว คือ ส�านักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่
จงัหวัดกรงุเทพมหานครฯ  นอกจากนัน้เรายดึหลกัการท�างานแบบความร่วมมอืกับพันธมติรในพ้ืนทีจ่งัหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศ เราสร้างระบบนิเวศที่เกื้อกูลให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน เน้นการสนับสนุนช่วยเหลือกัน 
โดยปัจจุบันบริษัทมีการจ้างงานภายนอกหรือ Out Source ร่วมให้บริการครบทุกจังหวัด ทั้งในภาคเหนือ 
ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่าง
ทั่วถึง และรองรับความต้องการเร่งด่วนได้ทันต่อสถานการณ์
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4. การตลาดและการขายของบริษัทฯ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์ การสร้างภาพลักษณ์
ในสื่อหลายประเภทและหลายช่องทางทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น Line Facebook Website การ
โปรโมทโลโก้ และการสปอตรายการวิทยุ ฯลฯ รวมถึงการฝึกอบรมที่เน้นให้ความรู้พนักงานเพื่อให้เข้าใจ
สินค้าและบริการของบริษัท เช่น การติดตามทวงถามหนี้ ซื้อหนี้ และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ด้วยความ
เอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้า ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีมารยาทให้เกียรติลูกค้า ให้บริการด้วยความถูก
ต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 

5. การบริการหลังการขาย บริษัทฯ มีระบบรองรับช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าหลายช่องทาง เพื่อรักษาและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้ต่อเนื่อง เช่น Line Facebook โทรศัพท์ จดหมาย แบบสอบถามถึงความพึง
พอใจในการใช้บริการ ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น เพื่อน�าไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ และเพื่อให้ได้
มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�าของลูกค้าอย่างแท้จริง ผลที่ได้ คือ จะท�าให้ลูกค้าเชื่อมั่น วางใจ เกิดการแนะน�า
และบอกต่อบุคคลที่รู้จัก ให้มาใช้บริการเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

กิจกรรมสนับสนุน�(Supporting�Activities)

1. บริษัทพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้ธุรกิจทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้ลูกค้า
ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า มีประสิทธิภาพ เราพัฒนาระบบการประมวลผลการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารงาน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบข้อมูล
การลงทุนของลูกค้า ระบบบัญชีและการเงิน ระบบข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการสื่อสารทั้ง
ภายในบริษัทและภายนอก เป็นต้น

2. การบรหิารทรพัยากรบคุคล (Human Resources Management) เปน็หวัใจส�าคัญในการขบัเคลือ่นองค์กร 
องค์กรจงึใหค้วามส�าคัญตัง้แตก่ระบวนการจดัหาพนกังานทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ความรับผดิชอบ การ
บริหารค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันและจูงใจพนักงาน การอบรมพัฒนาสม่�าเสมอ สนับสนุนโอกาสความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การดูแลเอาใจใส่และสร้างขวัญก�าลังใจเป็นอย่างดี เพ่ือให้พนักงานเกิดความรักและ
ผูกพันกับบริษัท ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

3. การพฒันาเทคโนโลยีเพือ่สนิค้าและบริการ (Technology Development) เราปรับปรุงการใหบ้ริการ โดยน�า
เอาเทคโนโลยีที่สมัยใหม่มาสนับสนุนการท�างาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป 
รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า และ/หรือหาคู่ค้าเพื่อร่วมพัฒนา น�าเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้บริการเพื่อ
ทางเลือกใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆ แก่ลูกค้าและนักลงทุนอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพ่ิมโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
และการเติบโตให้แก่บริษัท

4. การจัดซื้อจัดหา (Procurement) เรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อให้การจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือใน
การท�างานให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ราคาเหมาะสม มีการรับประกัน ด้วยความโปร่งใส และมุ่งมั่นที่จะ
จัดหาคู่ค้าที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทยึดมั่นมาโดยตลอด
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับ
หว่งโซค่ณุคา่ ซึง่ประกอบดว้ยผูม้สีว่นไดเ้สยีหลายกลุม่ ดงันัน้ องคก์รจงึพจิารณาความเกีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายใน
และภายนอก ซึง่แต่ละกลุม่มลีกัษณะทีแ่ตกต่างกัน รวมถึงมคีวามส�าคัญและสอดคล้องกับกลยทุธก์ารด�าเนนิงานทีส่�าคัญต่อ
องค์กรเองและที่ผู้มีส่วนได้เสียจะส่งต่อคุณค่าร่วมกัน บริษัทจึงดูแลผู้ที่มีส่วนได้เสียของธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่ม คือ บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจแบ่งเป็น
ออกเป็นภายในกับภายนอก ดังนี้

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน
2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

• สงัคมระยะใกล้ เชน่ ลกูค้า คู่ค้า ผูรั้บเหมาชว่งตอ่ สถาบนัการเงนิทีใ่หกู้้ยืมเงนิ ชมุชนใกลเ้คียง ครอบครวัพนกังาน
• สังคมระยะไกล เช่น คู่แข่ง ระบบนิเวศ ลูกค้าในอนาคต ชุมชนนอกเขตที่ตั้ง ลูกค้าในอนาคต หน่วยงานภาครัฐ  

ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะได้รับการตอบสนองจากบริษัทฯ

• ผู้ถือหุ้น น�าเงินมาลงทุนโดยคาดหวังจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
• พนักงาน ท�างานทุ่มเทคาดหวังค่าตอบแทนจากบริษัทฯ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
• ลูกค้า ที่ใช้บริการจากบริษัทฯ มีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่ดี 
• คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบหรือผู้จัดจ�าหน่ายมีความคาดหวังว่าจะสามารถท�าธุรกิจร่วมกันราบรื่น
• เจ้าหนี้ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และต่อเจ้าหนี้ รวมถึงการช�าระคืนตามก�าหนดเวลา
• สงัคมหรอืชมุชน มคีวามคาดหวังใหบ้รษิทัฯ ตระหนกัถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและมกีารหว่งใยสภาพแวดล้อม 
• คู่แข่ง คาดหวังให้เกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรม
• รัฐบาล มีความคาดหวังให้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ด�าเนินงานตามกฎระเบียบของทางราชการ

บริษัทฯ ตระหนักในความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ จึงได้จัดรับฟังความคิดเห็นผ่านกระบวนการใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม เป็นต้น เพื่อให้ทราบผลกระทบและประเด็นที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ด้านบวกและลบ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจต่อไป
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การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วม และความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง

ผู้ถือหุ้น

•	สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับผู้ถือหุ้น
•	สื่อสารข้อมูลที่ส�าคัญได้ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจ

สอบได้ 
•	 เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น การส�ารวจประเด็นความ

ยั่งยืนที่ส�าคัญในมุมมองผู้ถือหุ้น
•	กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนรายไตรมาส 

(Opportunity Day)

•	 โอกาสและแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ
•	ปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทาง ESG เป็นกรอบ

ในการด�าเนินธุรกิจตามหลักสากล
•	รายงานประจ�าปี /56-1
•	ผลประกอบการ และโครงการในอนาคต

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

พนักงาน

•	กิจกรรมสร้างความผูกพันองค์กร
•	ประเมินความพึงพอใจของ
•	พนักงาน (Employee
•	Engagement Survey) เป็น
•	ประจ�าทุกปี

•	ก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

•	 ได้รับประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการท�างานปกติและตรงกับไลฟ์สไตล์
•	ความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานขององค์กร
•	สภาพแวดล้อมการท�างาน ความมั่นคงในการท�างาน การเอาใจใส่ การมี

ส่วนร่วมและการมีแรงจูงใจในการเพิ่มศักยภาพของการท�างาน

การบริหารจัดการและสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร HRD HRM

ลูกค้า

•	การสื่อสารผ่าน Facebook, YouTube และ LINE ทั้งลูกค้า
เก่าและลูกค้าใหม่

•	การส�ารวจพฤติกรรมของลูกค้ารองรับการพัฒนาโครงการ
ใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญ

•	การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่านระบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ เพื่อน�าไปพัฒนา Business Model ของธุรกิจต่อ
ไป

•	การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ค�านึงถึงความสะดวก ปลอดภัย 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

•	ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการช่วย
เหลือเมื่อลูกค้าต้องการได้ทันท่วงที

•	ความรวดเร็วในการสารสื่อ รับ-ส่ง ข้อมูล

นวัตกรรมการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และบริการ

คู่ค้า

•	การประชุมผู้บริหาร และคู่ค้า/กิจการร่วมค้า ตามวาระ
•	การส�ารวจความคิดเห็นและการประเมินการจัดงานประชุม

คู่ค้า

•	 แนวทางการลงทุนและการด�าเนินร่วมกันอย่างยั่งยืน
•	รายงานความคืบหน้าการด�าเนินงานระหว่างกัน
•	ข้อเสนอแนะเชิงลึกเพื่อพัฒนาการท�าธุรกิจร่วมกัน
•	ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วม และความถี่ ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง

ชุมชน

•	การจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อื่นๆ 
•	การขอความร่วมมือจากผู้แทนชุมชน ผู้บริหารมูลนิธิ ใน

กิจกรรมอาสา และกิจกรรม CSR
•	 เปิดช่องทางการร้องเรียนของบริษัท www.chayo555.

com หรือEmail: Center@chayo555.com

•	การพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันกับชุมชน
•	ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในด้านความปลอดภัย

และการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบที่ตั้งบริษัทให้ดีขึ้น 

การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนา
ชุมชน

ภาครัฐ ภาคการศึกษา 
องค์กรอิสระ และองค์กร

อื่นๆในสังคม

•	การประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ
•	การประชุมหารือแนวทางการจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือ 

และการลงนาม ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคการศึกษา และ
องค์กรอิสระ

•	ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ร่วมกัน

•	ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนา
ชุมชน

คู่แข่งทางการค้า

•	การสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ผ่านสื่อสังคม เช่น Website 
Facebook-Fanpage Line เป็นต้น

•	การแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูล ที่เป็นความลับของคู่
แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะ
ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

•	ความรวดเร็วในการสื่อสาร การกระจายข่าวด้านความปลอดภัย และ 
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

เจ้าหนี้
•	การเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการด�าเนินงานผ่านทาง

เว็บไซต์ www.chayo555.com
•	การติดต่อกับหน่วยงานบริหารการเงิน

•	วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
•	ศักยภาพในการช�าระหนี้

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 256480



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ขอรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ
บริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ดังต่อไปนี้

ผลการดำาเนินงาน

รายได้รวม
รายได้รวมจากการด�าเนินงานของบริษัท ประจ�าปี 2564 มีจ�านวนทั้งสิ้น 720.39 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

จ�านวน 241.27 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 50.36 โดยสาเหตุการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนใหญ่เกิดจาก การเพิ่มขึ้น
ของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจ�านวน 224.61 ล้านบาท และ รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 
21.82 ล้านบาท

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวเิคราะห์และคำาอธบิาย
ของฝ่ายจัดการ

มกราคม - 
ธันวาคม 2563

% มกราคม - 
ธันวาคม 2564

% มกราคม - 
ธันวาคม 2563

% มกราคม - 
ธันวาคม 2564

%

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ           10,221,442 26.0%           73,089,108 77.6%         417,248,392 87.1%         641,860,929 89.1%
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสิน 29,159,355 74.0% 21,136,698 22.4% 51,324,636 10.7% 40,112,269 5.6%
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 0 0.0% 0 0.0% 7,547,271 1.6% 13,594,058 1.9%
รายไดจ้ากการขาย                          -   0.0%                          -   0.0%             2,997,185 0.6%           24,820,321 3.4%
รวมรายได้ 39,380,797 100.0% 94,225,806 100.0% 479,117,484 100.0% 720,387,577 100.0%
ต้นทุนการให้บริการ (18,578,894) -47.2% (21,227,983) -22.5% (115,422,724) -24.1% (156,209,351) -21.7%
ต้นทุนขาย 0 0.0% 0 0.0% (1,902,148) -0.4% (21,166,225) -2.9%

ก าไรขั้นต้น 20,801,903 52.8% 72,997,823 77.5% 361,792,612 75.5% 543,012,001 75.4%
รายไดอ่ื้น 153,927,361 390.9% 226,613,195 240.5% 4,023,887 0.8% 9,424,949 1.3%
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 0 0.0% 0 0.0% 37,238,875 7.8% 75,975,797 10.5%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (42,332,912) -107.5% (48,560,942) -51.5% (67,985,166) -14.2% (70,050,328) -9.7%
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 0 0.0% (39,007,814) -41.4% (87,057,664) -18.2% (177,800,209) -24.7%
ตน้ทุนทางการเงิน (49,324,789) -125.3% (109,718,965) -116.4% (52,701,608) -11.0% (112,801,316) -15.7%

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 83,071,563 210.9% 102,323,297 108.6% 195,310,936 40.8% 267,760,894 37.2%
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้           (4,117,367) -10.5%           (3,540,020) -3.8%         (40,506,107) -8.5%         (45,718,164) -6.3%

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 78,954,196 200.5% 98,783,277 104.8% 154,804,829 32.3% 222,042,730 30.8%

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี                          -   0.0%                          -   0.0%                          -   0.0%                          -   0.0%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 78,954,196 200.5% 98,783,277 104.8% 154,804,829 32.3% 222,042,730 30.8%
การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่           78,954,196 200.5%           98,783,277 104.8%         155,353,886 32.4%         218,998,989 30.4%
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 0 0.0%                          -   0.0%              (549,057) -0.1%             3,043,741 0.4%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด           78,954,196 200.5%           98,783,277 104.8%         154,804,829 32.3%         222,042,730 30.8%

ก าไรต่อหุ้น 0.1017                n/a 0.1084                n/a 0.2002                n/a 0.2403                n/a

งบการเงนิรวมงบการเงนิเฉพาะกิจการ

5
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• รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ส�าหรับปี 2564 บริษัทมียอดจัดเก็บจากหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและยอดรายได้จากการขายหลักประกันของหนี้ด้อย
คุณภาพจ�านวน 321.69 ลา้นบาท ซึง่มากกว่างวดเดยีวกันของปก่ีอน (ป ี2563) อยูจ่�านวน 102.37 ลา้นบาทหรอืคิดเป็นการ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 46.67  เนือ่งจากในชว่งปลายป ี2563 บรษัิทไดม้กีารซือ้พอรต์หนีด้อ้ยคุณภาพชนดิไมม่หีลกัประกันมาบรหิาร
เพิ่มเติมมากขึ้นจึงส่งผลให้ในปีนี้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

รายการ
สำาหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2564
สำาหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2563

ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้ดอกเบี้ยตามประมาณการ (Effective interest rate) 384.56 59.91% 234.85 56.29%

รายได้ดอกเบี้ยส่วนเกินจากประมาณการ 257.3 40.09% 182.4 43.71%

รวมรายได้ดอกเบี้ย 641.86 100% 417.25 100%

ยอดจัดเก็บจากหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและยอดรายได้จากการขายหลัก
ประกันของหนี้ด้อยคุณภาพ 321.69 100% 219.32 100%

            -   ไม่มีหลักประกัน 240.04 74.62% 161.45 73.61%

            -   มีหลักประกัน 81.65 25.38% 57.87 26.39%

หมายเหตุ: ต้ังแต่ 1 มกราคม 2563 บรษิทัไดบ้นัทกึรายไดต้ามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 (TFRS9)  กล่าวคือ บรษัิทไดบ้นัทึกรายไดด้อกเบีย้
ในอตัราคดิลด (Effective interest rate) โดยค�านวณจากประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตและคิดลดกระแสเงนิสดเพือ่ค�านวณอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้

จริง นอกจากนี้เมื่อมีเงินสดรับที่เกิดขึ้นจริงมากกว่ามูลค่าตามบัญชีคงเหลือสุทธิ(NBV) เงินจ�านวนดังกล่าวได้บันทึกอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยส่วนเกินจากประมาณการ

• รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนี้สิน

ในปี2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเรง่รดัหนีส้นิจ�านวน 40.11 ล้านบาท โดยลดลงจากปก่ีอน  จ�านวน 11.21 
ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับร้อยละ 21.84 มีสาเหตุจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดย
รวม และส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนี้สินลดลง

• รายได้จากการปล่อยสินเชื่อ

ในป ี2564 บรษัิทมรีายไดด้อกเบีย้จากการปลอ่ยสนิเช่ือจ�านวน 13.60 ลา้นบาทซึง่เพ่ิมขึน้เมือ่เทียบกับปก่ีอนจ�านวน 
6.05 ลา้นบาท คิดเปน็ร้อยละ 80.13 ซึง่เกดิจากการขยายธรุกิจสินเชือ่ โดยยอดลูกหนีเ้งนิใหกู้้ยมื ณ วันที ่31 ธนัวาคม  2564 
และ 2563 อยู่ที่ 338.60 ล้านบาทและ 60.99 ล้านบาทตามล�าดับ

• รายได้จากการขาย

ในปี 2564 บริษัทได้เพ่ิมธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 21.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 728.16 

ต้นทุนการขายและบริการ

ต้นทุนการให้บริการหลักของบริษัทได้แก่ เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น และค่าบริการเรียกเก็บหนี้ที่จ่ายให้แก่บุคคล
ภายนอก รวมถึงค่าใช้จ่ายงานคดี โดยในปี 2564 บริษัทมีต้นทุนให้บริการรวมจ�านวน 156.21 ล้านบาท หรืออยู่ที่ร้อยละ 
21.70 ของรายได้ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 24.10 ของรายได้รวม และ มีต้นทุนขาย ปี 2564 จ�านวน 21.17 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.94 ของรายได้รวม (โดยคิดเป็นร้อยละ 85.29 ของรายได้จากการขาย)
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กำาไรขั้นต้น

อัตราก�าไรขั้นต้นของปี 2564 และ 2563 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยอยู่ที่ประมาณ 75.40% – 75.50% โดยใน
ปี 2564 บริษัทมีก�าไรขั้นต้นจ�านวน 543.01 ล้านบาท และในปี 2563 มีจ�านวน 361.79 ล้านบาท โดยก�าไรขั้นต้นของบริษัท
เพิ่มขึ้นจ�านวนประมาณ 181.22 ล้านบาท โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของก�าไรขั้นต้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่ บริษัทมีรายได้
จากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น

รายได้อื่น

รายได้อ่ืนๆ ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบ้ียรับและค่าเช่ารับท้ังในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและ
ทรัพย์สินรอการขาย  รายได้อ่ืนของบริษัทในปี 2564 มีจ�านวนเท่ากับ 9.42 ล้านบาทโดยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ�านวน 5.40 ล้านบาท 

กำาไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย

ในปี2564 บริษัทมีก�าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายจ�านวน 75.98 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ�านวน  38.74 
ล้านบาท เน่ืองจากมีการขายทรัพย์สินรอการขายมากข้ึน ในช่วง ปีท่ีผ่านมา (ท้ังน้ีสินทรัพย์รอการขายหรือ NPA เกิดจากการ
ท่ีบริษัทประมูลหลักประกันของหน้ีด้อยคุณภาพท่ีบริษัทซ้ือมาจากสถาบันการเงินกลับมาเป็น สินทรัพย์รอการขายของบริษัท)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักของบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือน สวัสดิการและโบนัสของพนักงานและผู้บริหารของ
บริษัท ค่าตรวจสอบบัญชี และค่าที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 70.05 ล้านบาท 
ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจ�านวน 2.07 ล้านบาทเนื่องจากค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะของการจ�าหน่าย
ทรัพย์สินรอการขายในปีนี้ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ เกิดจากเปรยีบเทยีบมลูค่าปจัจบุนัของกระแสเงนิสดรบัทีค่าดว่าจะเกิดขึน้
อนาคต (PV) กับมูลค่าสุทธิทางบัญชี (NBV) ในลูกหนี้แต่ระราย โดยในกรณีที่มูลค่าปัจจุบันมีจ�านวนน้อยกว่ามูลค่าสุทธิทาง
บัญชี จ�านวนดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยผลขาดทุนในปี 2564 มีจ�านวน 177.80 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 จ�านวน 90.74 ล้านบาท โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพอร์ตหนี้ด้อยคุณภาพชนิดไม่มีหลัก
ประกันเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทใน ปี 2564 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 60.10 ล้านบาท โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทมีการกู้ยืมเงินมาเพ่ือขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นซึ่งรวมถึงการลงทุนซ้ือพอร์ตหนี้ด้อยคุณภาพ
มาบริหารเพิ่มมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2564  มีจ�านวน 45.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามก�าไรสุทธิก่อนภาษีที่เพิ่มขึ้น

กำาไรสุทธิ

ก�าไรสุทธิของบริษัทใน ปี 2564 มีจ�านวนเท่ากับ 222.04 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 จ�านวน 67.24 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.43 โดยการเพิ่มขึ้นของก�าไรส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ และ ก�าไรจากการจ�าหน่าย
ทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
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  ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จ�านวนเท่ากับ 5,089.88 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 
จ�านวน 2,279.03 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.08 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก

- การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบท่าเงินสดจ�านวน 624.00 ล้านบาท จากการรับเงินการแปลงสภาพใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ์ในระหว่างปี และเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อ
ใช้ประกอบกิจการในบริษัทย่อย และ

- การเพิ่มขึ้นลูกหนี้เงินให้กู้ยืม – สุทธิ จ�านวน 277.60 ล้านบาท และ
- การเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจ�านวน 1,163.11 ล้านบาท และ
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รอการขาย จ�านวน 144.82 ล้านบาท
- การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนจ�านวน 20.80 ล้านบาท จากการขยายการขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�านวนเท่ากับ 1,631.89 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 จ�านวน 32.39 ล้านบาท โดยการลดลงส่วนใหญ่เกิดจาก

- การลดลงของต๋ัวแลกเงนิจ�านวน 119.56 ลา้นบาทจากการจ่ายคืนตัว๋แลกเงนิทีค่รบก�าหนดในไตรมาส 1/2564
- การลดลงของเงนิกูยื้มจากบคุคลทีเ่ก่ียวขอ้งจ�านวน 13.00 ลา้นบาทจากการจ่ายเงนิกู้ยมืจากบคุคลทีเ่ก่ียวขอ้ง
- การเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้จ�านวน 36.28 ล้านบาท 
- การลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ระยะสั้นและระยะยาว) จ�านวน 19.16 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและภาษีเงินได้ค้างจ่าย จ�านวน 39.54 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�านวน 38.97 ล้านบาท จากการขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม  2564 มจี�านวนเทา่กับ  3,457.99 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากวันที ่31 ธันวาคม 
2563 จ�านวน 2,311.42 ล้านบาทโดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก

- ทุนรอจดทะเบียนจากการรับเงินส�าหรับการแปลงใบส�าคัญแสดงสิทธิ (CHAYO-W1 และ CHAYO-W2) จ�านวน 
92.42 ล้านบาท และ

- การเพิ่มขึ้นของผลก�าไรจากการด�าเนินงานจ�านวน 222.04 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายปันผลระหว่างปี
- การเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนจากการใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (CHAYO-W1) จ�านวน 1,170.11 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจการควบคุมจ�านวน  854.86 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Interest Bearing)
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ที่ 0.43 เท่า 

1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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ชื่อบริษัท บริษัท  ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อภาษาอังกฤษ Chayo Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ CHAYO

เลขทะเบียนบริษัท 0107560000214

ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2540

ปีที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด 2560

ลักษณะธุรกิจ ประกอบกิจการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ ลงทุนและบริหารสินทรัพย์จากการ
ประมูล/ซ้ือ/รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท้ังท่ีมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการ
เงิน รับซื้อ/ขายทรัพย์สิน และบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

ที่ตั้งส�านักงาน 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  

โทรศัพท์ (66) 2004 5555

โทรสาร (66) 2001 2555

เว็บไซต์ www.chayo555.com

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทุนจดทะเบียน 643,673,646 บาท ประกอบด้วย 
หุ้นสามัญ จ�านวน 1,287,347,292 หุ้น

ทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทุนช�าระแล้ว 480,975,133.50 บาท ประกอบด้วย 
หุ้นสามัญจ�านวน 961,950,267 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท

กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำาคัญอื่น 
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-009-9000

เว็บไซต์ www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี นายบุญเลิศ กมลชนกกุล (หุ้นส่วน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-844-1000

เว็บไซต์ www.pwc.com/th

ผู้ตรวจสอบภายใน นายวิวัฒน์ ลิ้มนันทศิลป์ (หุ้นส่วน)

บริษัท เคพีเอส ออดิท จ�ากัด
เลขที่ 412 ถนนรัตนาธิเบศร์ 18 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 081-912-1133

นักลงทุนสัมพันธ์ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์
โทรศัพท์ 02-016-4499
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ
ที่ตั้งสำานักงาน เลขทะเบียนบริษัท ปีที่ก่อ

ตั้ง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน 

(บาท)
มูลค่าที่
ตราไว้
ต่อหุ้น 
(บาท)

ทุนชำาระแล้ว 
(บาท)

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำากัด (Chayo Asset Management Company Limited)

44/499-504 
ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

0105552046187 2552 ลงทุนและบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

200,000,000 5.00 200,000,000 100.00

บริษัท ชโยพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด Chayo Property and Service Company Limited 

44/499-504 
ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

0105543062434 2543 ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 
บริการเจรจาติดตาม
ทวงถามและเร่งรัดหน้ี และ
ลงทุนและบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพท่ีประมูล ซื้อ
ได้จากสถาบันการเงิน
อื่นและบริษัททั่วไป 
ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ
(มี/ไม่มีหลักประกัน พิโก )

20,000,000 10.00 20,000,000 100.00

บริษัท ชโย แคปปิตอล จำากัด (Chayo Capital Company Limited)

44/499-504 
ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

0105561158987 2561 ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ 
ทั้งมีหลักประกัน และไม่มี
หลักประกัน

250,000,000 10.00 25,000,000 76.00

บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จำากัด (555 Shopping Company Limited)

44/499-504 
ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

0105563079910 2563 ธุรกิจซื้อ ขาย ผลิต 
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
เครื่องส�าอาง เสริมความ
งาม อาหารและเคร่ืองด่ืม

7,000,000 35.00 200,000 70.00

บริษัท ชโย เจวี จำากัด (Chayo JV Company Limited)

55/94 ถนน
ก�าแพงเพชร 6 แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร

0105563152391 2563 ลงทุน และ/หรือร่วมลงทุน
ในธุรกิจบริหารทรัพย์สิน
และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยว
เนื่อง

920,000,000 100.00 9,200,000 55.00
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 ข้อมูลสำาคญัอืน่ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุนอย่างมี
นัยสำาคัญ

- ไม่มี -

 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทสูงกว่า 
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท อย่างมีนัยส�าคัญ

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 256488



การจัดการ
และการกำากับ
ดูแลกิจการ 2ส่วนที่



นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ	 โครงสร้างการปฏิบัติงาน	หน้าที่ของคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย	เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตัติามนโยบายอย่างเคร่งครัด	ทัง้ในระดบักรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงาน	ผ่าน	5	หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ได้แก่	สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน	บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 และความ
ซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด	มีความโปร่งใส	 และปฏิบัติต่อผู้
มส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกัน	(รายละเอยีดของนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบริษัท	สามารถดเูพิ่มเติมได้	ที	่www.
chayo555.com)
	 ตลอดปี	 2564	บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทางการเงินให้ลกูค้า	และผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	โดยมุง่เน้นถึงการแก้ปัญหาหนีใ้ห้กับลกูค้า	ส่งเสริมให้ลกูค้ามอีสิระภาพ
ทางการเงิน	และเกิดการหมุนเวียนของทรัพย์สินในตลาด	และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต	โดยการบริหาร
จัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยให้บริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม	 เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ	
ตลอดจนการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า	 เราตระหนักว่าธุรกิจต้องด�าเนินควบคู่กับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม	และ
การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่ง	ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	 2560	 ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ในปี	 2564	 แล้ว	บริษัทได้ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	
(Corporate	Governance	Policy)	เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท	ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
	 ในปี	2564	บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการทีด่สี�าหรบับริษัทจดทะเบยีนปี	2560	หรือ	Corporate	Governance	Code	(CG	Code)	ของคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	มาปรบัใช้กับบริบททางธรุกิจของบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบ	ซึง่มรีายละเอยีด	
8	ข้อ	ดังนี้

6.1	ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 256490



หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ	ของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้าง	คณุค่าให้แก่กจิการอย่าง 
	 	 ยั่งยืน	(Establish	Clear		Leadership	Roles	and	Responsibilities	of	the	Board)
หลักปฏิบัติ 2 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ	กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	(Define	Objectivesthat		promote		 	
	 	 Sustainable	Value	Creation)
หลักปฏิบัติ 3	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล		(Strengthen	Board	Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ	บริหารบุคลากร	(Ensure	Effective	CEO	and	People	
	 	 Management)
หลักปฏิบัติ 5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ	อย่างมีความรับผิดชอบ	(Nurture	Innovation	and		Responsible 
		 	 Business)
หลักปฏิบัติ 6	ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ	ควบคุมภายในที่เหมาะสม	(Strengthen	Effective	Risk	
	 	 Management	and	Internal	Control)
หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิด	เผยข้อมูล	(Ensure	Disclosure	and	Financial		Integrity)
หลักปฏิบัติ 8	สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ	ผู้ถือหุ้น	(Ensure	Engagement	and	Communication		with	
	 	 Shareholders)

การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
	 คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการของบริษทัได้น�าเสนอการทบทวนนโยบายก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	
โดยการประชุมคณะกรรมการคร้ังที	่ 1/2564	 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2564	คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุง
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยปรับปรุงนโยบาย	มาตรการ	 และกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติใน	CG	Code	มากขึ้น	ดังนี้
	 1.	 ปรับปรุง/เพิ่มเติม	หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 2.	 เพิ่มเติม	หัวข้อนโยบายส่วนกลางของบริษัท
	 3.	 เพิ่มเติม	หัวข้อหลักการปฏิบัติตามจริยธรรมและ	จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน
	 4.	 เพิ่มเติมนโยบายการรายงานส่วนได้เสียของ	กรรมการและผู้บริหาร

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
ก�ากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว	ซึ่งเนื้อหา
แบ่งเป็น	5	หมวด	ได้แก่
	 1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 เนื้อหาในแต่ละหมวดแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	(1)	ส่วนของหลักการเป็นเรื่องส�าคัญเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัท
จดทะเบยีนควรปฏบิติั	(2)	ส่วนของแนวปฏบิติัทีด่เีป็นการให้รายละเอยีดหรือวิธกีารด�าเนนิการเพ่ิมเติมเพื่อให้บริษทัจดทะเบยีน
สามารถปฏิบัติตามหลักการในส่วนแรกได้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 ผู้ถือหุ้นทุกรายถือเป็นเจ้าของกิจการ	ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ	ตามที่จะพึงได้อย่างเท่าเทียมกัน	ประกอบด้วย	สิทธิ
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ในการซือ้ขายการโอนหุน้	ส่วนแบ่งก�าไร/เงินปันผลตามสดัส่วนการถือหุน้	การได้รับข้อมลูข่าวสารอย่างเพียงพอและทนัเวลา
ในรปูแบบทีเ่หมาะสม	ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถึงได้ง่าย	เพ่ือใช้ในการตัดสนิใจทีม่ผีลกระทบต่อบริษัทและตนเอง	สทิธใินการเลือกต้ัง
และถอดถอนกรรมการ	 และให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี	 และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิลง
คะแนนเสียง
	 บริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย	รวมถึงรายย่อย	และผู้ถือหุ้นสถาบันอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน	รวมตลอดจนถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังต่อไปนี้
	 1.	ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 2.	 ระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระท�าใดๆ	อันเป็นการ	ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
	 3.	 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นในการ	ศึกษาสารสนเทศของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
	 4.	 มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผล	ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
	 5.	 มช่ีองทางทีผู่ถื้อหุน้ทกุรายสามารถใช้สทิธแิจ้งปัญหาใด	ๆ 	ซึง่จะมผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของตนในฐานะผูถื้อหุน้ 
		 	 ต่อคณะกรรมการบริษัท
	 6.	 สนับสนุนการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น	โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	บริษัทมีหน้าที่เพิ่มเติมดังต่อไป 
	 	 นี้
	 	 (1)	แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าถึงกฎเกณฑ์และ	วิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
  (2)	จัดให้มีข้อมูลในแต่ละวาระที่จ�าเป็นและเพียง	พอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็นการล่วง	หน้าและทนัเวลาตลอด 
	 	 	 จนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ 
	 	 	 หุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารจากบริษัท
  (3)	จัดให้มีระบบการลงทะเบียนที่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
  (4)	ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกตามสมควรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
	 	 (5)	จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง
	 	 (6)	เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย	2	คนเพื่อเป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ	ส�าหรับการประชุม 
	 	 	 สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2564	บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติ	 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ 
	 	 	 จ�านวน	2	ท่าน	
	 	 (7)	ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นส่วน	น้อยสามารถเสนอวาระ	เสนอชือ่บคุคลเพื่อพิจารณาเข้ารบัเลอืกตัง้ 
	 	 	 เป็นกรรมการบริษัทรวมท้ังส่งค�าถามเก่ียวกับบริษัทที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมล่วงหน้า	ส�าหรับการประชุม 
	 	 	 สามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2564	นัน้	บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายย่อยมสีทิธเิสนอเพิ่มระเบยีบวาระการประชมุ 
	 	 	 สามัญผู้ถือหุ้น	และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง	เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า	ตั้งแต่วันที่	 2 
	 	 	 พฤศจิกายน	2563-วันที่	31	ธันวาคม	2563	โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทให้ผู้ถือหุ้น 
	 	 	 ทราบล่วงหน้าถึง	สิทธิและวิธีการเสนอเพ่ิมวาระ	 รวมทั้งก�าหนดระยะเวลาส้ินสุดการเสนอเพิม่วาระ	 รวมทั้ง 
	 	 	 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 	 (8)	ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น	ให้ข้อเสนอแนะ	และซักถามในที่ประชุม
  (9)	สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�าคัญ
	 	 (10)	สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนจัดสรรเวลาเพ่ือเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุก 
	 	 	 ครั้ง
	 7.		คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดบัสงูต้องเปิดเผยธุรกรรมทีต่นมผีลประโยชน์เก่ียวข้องหรือมผีลกระทบโดยตรง 
กับบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญไม่ว่าจะโดยทางตรง	ทางอ้อม	หรือผ่านบุคคลที่สาม	
	 ส�าหรับการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2564	บริษัทได้แจ้งวาระการประชมุ	และเปิดเผยเอกสารการประชมุทัง้ภาษา
ไทยและภาษาองักฤษให้นกัลงทนุทราบเป็นการท่ัวไป	ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ
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ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่	5	เมษายน	2564	รวมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่	5	เมษายน	2564	ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นระยะเวลา	21	วัน	ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 ส�าหรับผลการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2564	 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีภายในวันประชุม	 และจัดท�ารายงานการประชุมที่มีสาระส�าคัญครบ
ถ้วน	 โดยมีการบันทึกค�าชี้แจง	 ค�าถาม	 และความคิดเห็นต่างๆ	 และมติทั้งหมดของที่ประชุมแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท	 และน�าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	ภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น	 เมื่อวันที่	 10	พฤษภาคม	2564	ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
	 ในด้านมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุจริต	ตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	และระเบียบต่างๆ	และไม่ให้ความส�าคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความ
รับผิดชอบที่มีต่อบริษัท	รวมถึงไม่น�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	บริษัทก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหารสูงสุด	หรือผู้
ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร	4	รายแรก	นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา	จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่
ตนเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถือ	เมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่ง	และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน	3	วัน
ท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง	ทั้งนี้	ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายใน	ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลา	1	 เดือน	ก่อนการประกาศแจ้งข่าวและเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	และภายใน	24	ชั่วโมง	
หลังการเปิดเผยงบการเงินแต่ละไตรมาส
	 เนือ่งจากบริษัทให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อระบบการบริหารจดัการทีม่ปีระสิทธิภาพ	ภายใต้กรอบการก�ากับดแูลกิจการ
ทีด่	ีบริษัทจึงไม่มนีโยบายสนบัสนนุการท�ารายการระหว่างกันกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	นอกจากนี	้คณะ
กรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการระหว่างกันและรายการเก่ียวโยง	และ/	หรือรายการทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์รายการอืน่ๆ	อย่างรอบคอบ	และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป	บริษัทจะพิจารณารายการระหว่างกัน
ด้วยหลกัเกณฑ์และหลกัเกณฑ์เดยีวกันกับการท�ารายการตามธุรกิจปกติทีก่ระท�ากับบคุคลภายนอก	ทัง้นี	้ผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็น
พิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็นภายใน	 ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท	หรือภายนอก	เช่น	เจ้าหนี้	ลูกค้า	คู่ค้า	คู่แข่ง	ภาครัฐ	สังคม	และชุมชน	เป็นต้น	บริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและ
ข้อคิดเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่เป็นประโยชน์ในการด�าเนนิงานและการพฒันาธุรกิจ	ดงันัน้	บริษัทจะปฏิบัตติามกฎหมาย
และข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องเพื่อให้สทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสียดงักล่าวได้รบัการดแูลเป็นอย่างด	ีนอกจากนี	้ในการด�าเนนิธรุกิจของ
บริษัทได้ค�านึงถึงสิทธิ	ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ตามแนวทางดังต่อไปนี้
 1. ผู้ถือหุ้น
	 	 บริษัทมนีโยบายการด�าเนนิธรุกิจอย่างซ่ือสตัย์สจุริต	มคุีณธรรม	และจริยธรรม	และพยายามทีจ่ะพฒันากิจการให้
เจริญเตบิโต	มผีลประกอบการทีด่	ีสร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสมให้กับการลงทนุของผูถื้อหุน้และผูล้งทนุอย่างต่อเนือ่งและย่ังยนื	
บริษทัยดึหลักการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	โดยก�าหนดให้	กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานปฏิบตัหิน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ	ด้วยความโปร่งใส	ระมัดระวัง	รอบคอบ	รวมทั้งบริษัทจะน�าเสนอ
รายงานสถานภาพของบริษัท	ผลประกอบการ	ฐานะข้อมูลทางการเงิน	การบัญชี	และรายงานอื่นๆ	สม�่าเสมอ	ครบถ้วนตาม
ความจริง	โดยจะแจ้งให้ผูถื้อหุน้ทกุรายทราบแนวโน้มในอนาคตทัง้ด้านบวกและด้านลบ	อยูบ่นพื้นฐานความเป็นไปได้	มข้ีอมลู
สนบัสนนุ	และมเีหตุผล	ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้นโดยใช้ข้อมลูของบริษัท	ซึง่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	หรือ
ด�าเนินการใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
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 2. ลูกค้า
	 	 บริษัทตระหนักถึงคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�าคัญ	 จึงได้ก�าหนดนโยบายไว้ว่า	 เราจะสร้างความ
ประทับใจให้ลูกค้า	ด้วยบริการที่รวดเร็ว	 เน้นสินค้าและ/หรือบริการที่มีคุณภาพ	พร้อมทั้งรักษาภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงให้
กับลูกค้าโดยจะท�างานร่วมกับลูกค้าเพือ่ช่วยกันหาทางออกร่วมกัน	พัฒนาบุคลากรและคุณภาพของการบริการให้ดียิ่ง	 ๆ	
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 3. คู่ค้า และ/ หรือ เจ้าหนี้
	 บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า	และ/	หรือเจ้าหนี้	ด้วยการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
ความเก้ือหนนุทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย	การปฏบิติัต่อคู่ค้า	และ/	หรือเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาค	โดยค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัท	หลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางผลประโยชน์	ปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด	 โดยจะไม่ด�าเนินการที่เป็นการทุจริต
ในการค้ากับคู่ค้า	และ/	หรือเจ้าหนี้	กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการไม่สุจริตเกิดขึ้น	ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า	และ/	หรือเจ้าหนี้	
เพ่ือหาทางแก้ปัญหาร่วมกันอย่างรวดเรว็	ยุติธรรม	กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิติัตามได้	ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า	และ/หรือเจ้าหนีท้ราบ
เพื่อหาแนวทางแก้ไข
 4. คู่แข่ง
	 	 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอยู่บนพื้นฐานกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	 โดยจะปฏิบัติตามกติกาของการแข่งขันที่ดี	 ไม่ท�าลาย
ชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาในทางร้ายที่ไม่เป็นจริง	ไม่ละเมิดความลับ	หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วย
วิธีฉ้อฉล
 5. พนักงาน
	 	 บริษัทให้ความส�าคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ	ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้า
หมาย	ดังนั้น	บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	มีการจ้างงานที่ยุติธรรม	มีสวัสดิการที่เหมาะสม	
มีโอกาสก้าวหน้า	มีสภาพการท�างานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย	ปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั	จัดให้มสีภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยัต่อชวิีตและทรพัย์สนิ	ปฏิบัติต่อพนกังานด้วยความสภุาพความเคารพต่อศักดิศ์รี
และความเป็นปัจเจกชน	ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม	พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้าย	รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษ	กระท�าด้วย
ความเป็นธรรม	ค�านึงถึงความรู้/ความสามารถเป็นเกณฑ์	 ให้ความส�าคัญในการส่งเสรมิโอกาสความก้าวหน้าอย่างทั่วถึง	
หลีกเลี่ยงความไม่เป็นธรรม	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือคุกคาม	 และสร้างความ
กดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน	พนกังานมสีทิธิในการร้องเรียนกรณีทีไ่ม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการ
ที่ก�าหนด	บริษัทต้องรับฟ้องข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
 6. ภาครัฐ
	 	 บริษทัด�าเนนิธรุกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ	โดยยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย	
กฎเกณฑ์	ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

 7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
	 	 บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	 โดยให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ต่างๆ	ทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั	ความมัน่คง	สขุอนามัย	และสิ่งแวดล้อมอย่างถกูต้องเหมาะสม	และค�านงึถงึผลกระทบทีม่ต่ีอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยการสร้างจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่
พนกังานทุกระดบัอย่างต่อเนือ่ง	คืนก�าไรส่วนหนึง่เพื่อกิจกรรมทีจ่ะมส่ีวนสร้างสรรค์สงัคม	สิ่งแวดล้อม	และคณุภาพชวิีตของ
ประชาชน	ปฏบิติัและให้ความร่วมมอืหรือควบคมุให้มกีารปฏิบติัอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบที่
ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล	ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม	โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม	ชุมชน	และ
สิ่งแวดล้อม	รวมไปถึงมุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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	 นอกจากนี้	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	บริษัทได้มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน	จัดให้มีช่องทาง
ติดต่อในการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย	และวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียอื่น
อย่างชัดเจน	เพื่อรักษาสิทธิ	รวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน	โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง
และเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

นโยบายการรายงานประเด็นจริยธรรมและการรับเรื่องร้องเรียน
	 บริษัทจัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนหรือการแจ้งความผิดปกติของการปฏิบัติ
งานหรือความประพฤติมิชอบ	รวมถึงการกระท�าที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร	ซึ่งสามารถแจ้งมายัง
ส�านักงานใหญ่ของบริษัท	เลขที่	44/499-504	ถนนพหลโยธิน	แขวงอนุสาวรีย์	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	10220	
	 ส�าหรับพนักงานบริษัทมีการก�าหนดช่องทางในการรับแจ้งเรื่องที่พนักงานประสงค์จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณี
ที่พบรายการผิดปกติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายเป็นการประพฤติมิชอบ	โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการ
บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ		และ/	หรือคณะกรรมการบริษัท	ทั้งนี้	ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ	สามารถแจ้งผ่านช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน	ดังนี้

	 1.	 ผู้บังคับบัญชาของท่านโดยตรง
	 2.	 ฝ่ายบุคคล	เบอร์ติดต่อ	02-004-5565,
	 	 086-819-3333
	 3.	 กรอกข้อมูลใน	Website	ของบริษัท	
	 	 www.chayo555.com		หรือ		
	 	 Email:		Center@chayo555.com

	 	 บริษัทมีนโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส	ก�าหนดการรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผย
เฉพาะเท่าที่จ�าเป็น	 โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน	 ในปี	 2564	บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนเก่ียว
กับการกระท�าผิดกฎหมาย	การทุจริตคอร์รัปชั่น	หรือจรรยาบรรณธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 	 บริษัทให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับบริษัท	ทั้งข้อมูลในด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ 
ทางการเงิน	และมีหลักส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลดังนี้
	 1.	 ข้อมูลต่างๆ	ที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และ	สาธารณชนทั่วไป	ต้องมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ทนัเวลาและ 
	 	 สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องของราชการ	ทั้งข้อมูล	ทางการเงิน	รายงานประจ�าปี	งบการเงิน 
	 	 ประจ�าปี/	รายไตรมาส	และข้อมูลอื่นๆ
	 2.		ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นช่องทางที่ผู้ถือ	หุ้น	นักลงทุน	และสาธารณชนทั่วไป	สามารถเข้า	ถงึข้อมลูได้	และ 
	 	 มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท
	 3.	 ต้องด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ	บริษัทให้เป็นปัจจุบัน	และท�าการประเมิน	ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
	 	 เปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ
 4.	 ต้องมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิด	เผยข้อมูลและความโปร่งใส	รวมถึงก�าหนดหน่วย	งานในการรับค�าขอ 
	 	 และประสานงานการให้ข้อมูล	และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือ	หุ้น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์	 รวมถึง 
	 	 หน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยจัดให้มีหน่วยงานรายงาน	สารสนเทศภายในองค์กรมีหน้าที่แจ้งข่าวสารของบริษัท 
	 	 ในปี	2564	ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมกิจกรรม	เกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์	สรุปได้ดังนี้
	 	 1)	 การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบ	 การรายไตรมาส					
	 	 2)	 การเข้าร่วมกิจกรรม	 “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	 (Opportunity	Day)”	 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
	 	 	 ประเทศไทย	จ�านวน	4	ครั้ง
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  3)	 การเขา้พบและให้ข้อมูล	(Company	Visit)	และ	การประชมุผ่านช่องทาง	Conferen	Calll	แก่นกัลงทุนและนักวิเคราะห์
	 	 4)		การเข้าร่วมประชุมร่วมกับนักลงทุน	(Investor		Conference)	ทั้งจากสถาบันการเงิน	และบริษัท	หลักทรัพต่างๆ
	 	 ทั้งนี้	ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
	 	 ที่อยู่	:	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	เลขที่	44/499-504	ถนนพหลโยธิน	แขวงอนุสาวรีย์	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	10220
	 	 โทรศัพท์	:	02-016-4499
	 	 โทรสาร	:	02-001-2555
	 	 อีเมล	:	kitti@chayo555.com
	 	 เว็บไซต์	:	www.chayo555.com
	 5.	 ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยทั้งในรูปแบบภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย	เช่น		เวบ็ไซต์	การแถลง 
  ข่าว	การประชุมนักวิเคราะห์	รายไตรมาส	การพบปะนักลงทุน	และช่องทางการ	เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์ 
	 	 แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 6.	 บริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันท�าการถัดไป 
	 	 หลังประชุม

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 1. คณะกรรมการบริษัท
	 	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ	และมีจ�านวน
กรรมการอย่างเพียงพอที่จะก�ากับดูแลธุรกิจของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่า	5	คนตามกฎหมายและไม่เกิน	12	คน	และอย่าง
น้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน	โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้
	 	 (1)	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็น		อิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ	และมี
จ�านวนอย่างน้อย	3	คน
	 	 (2)	กรรมการบริษัททุกคนรวมถึงกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
กฎระเบียบของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลบริษัท	ข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยกรรมการและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	รวม
ทั้งมีทักษะ	ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท	และต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 อย่างไรก็ตาม	การแต่งต้ังกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จะต้องมี
ความโปร่งใสและชดัเจน	ส่วนการสรรหากรรมการให้ด�าเนนิการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณา
จะต้องมปีระวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชพีของบคุคลนัน้ๆ	โดยมรีายละเอยีดทีเ่พียงพอ	เพ่ือประโยชน์ใน
การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท	และ
กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกได้
	 	 ทั้งนี้	 เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเพ่ือให้
มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ	บริษัทก�าหนดให้กรรมการแต่ละท่านไม่ควรด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนเกนิ	5	แห่ง	และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีน
อืน่ได้ไม่เกิน	2	แห่ง	โดยไม่มีข้อยกเว้น	เว้นแต่มเีหตุอนัสมควรได้รบัการพิจารณายกเว้น	โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 รวมทั้ง	บริษัทฯ	มีนโยบายให้มีการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน	9	ปี	นับจากวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	ในกรณีจ�าเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป	คณะ
กรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าว
	 นอกจากนี้	คณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการออกจากคณะผู้บริหารอย่าง
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ชัดเจน	เพื่อการถ่วงดุลอ�านาจและป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ�านาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ	
เช่น	ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	และแบ่งแยกบทบาทหน้าที่กันอย่าง
ชัดเจน

กฎบัตร  หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 (1)	บริหารจัดการและด�าเนินกิจการของบริษัท	ให้เป็น	ไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท		ตลอดจนมต ิ
	 	 ของที่ประชุมคณะกรรมการและที่	ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง	รักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
	 	 มีความรับผิดชอบ	และมีจริยธรรม	โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ	หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	
	 (2)	มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการ	และ/หรือ	ผู้บริหารของ	บริษัท	 จ�านวนหนึ่งให้เป็นฝ่ายบริหารเพื่อด�าเนินการอย่างใด 
	 	 อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ	กรรมการ	รวมทัง้มอี�านาจแต่งต้ังประธาน 
	 	 เจ้าหน้าที่บริหาร	รวมทั้งมีอ�านาจแต่งตั้งและมอบอ�านาจให้	บุคคลอื่นใดด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน	คณะกรรมการ 
	 	 ได้	โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการและมีอ�านาจยกเลิก	เพิกถอน		แก้ไข	หรือเปลี่ยนแปลงอ�านาจดังกล่าว 
	 	 ได้ตามที่เห็นสมควร
	 (3)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ		เช่น	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า	ตอบแทน	คณะกรรมการ 
	 	 บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	เป็นต้น	รวมทั้งมีอ�านาจในการ	แต่งตัง้ประธานคณะกรรมการชดุย่อยเพื่อ 
	 	 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ	ของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความ	จ�าเป็น	 โดยมีการ 
	 	 ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม�่าเสมอ
	 (4)	ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนการ	ด�าเนินงาน	และงบประมาณของบริษัท	รวมถึง	ควบคมุดแูลการบริหาร 
	 	 และการจัดการของฝ่ายบริหาร	คณะกรรมการชุดย่อย	หรือของบุคคล	ใดๆ	ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิงานดงักล่าว 
	 	 ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
	 (5)	พิจารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมัตินโยบาย		ทิศทาง	กลยุทธ์	แผนงานการด�าเนินธุรกิจ	โครงการลงทุนขนาด 
	 	 ใหญ่	ของบริษัท	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร	และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุง	นโยบายและแผนงานที่ส�าคัญต่างๆ 
	 	 ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ
	 (6)	ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน	และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
	 (7)	พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ	ตลอดจนเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ		หรือลงทนุในบริษทั 
	 	 หรือกิจการต่างๆ
	 (8)	ก�าหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์ควบคุมดูแล	บริหารงานของบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทในเครือ
	 (9)	ก�าหนดระเบียบต่างๆ	ของบริษัท
	 (10)	พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ	ที่ส�าคัญอัน	เกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะด�าเนินการนั้นๆ	 เพื่อให้เกิด 
	 	 ประโยชน์แก่บริษัท	เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้	จะกระท�า	ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ 
	 	 หุ้นก่อนทั้งนี้	ในกรณีที่การด�าเนินการเรื่องใดที่	กรรมการท่านใด	หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการหรือบุคคล 
	 	 ที่อาจมีความขัดแย้ง(ตามประกาศ	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก	ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ/หรือ 
	 	 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย)	มส่ีวนได้เสยี	หรือมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบริษัท	และ/	หรือ	บริษัท 
	 	 ย่อย	และ/	หรือ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการท่านนั้นหรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการ	ไม ่มีอ�านาจในการอนุมัติการ 
	 	 ด�าเนินการในรายการดังกล่าว
	 	 1.	เรื่องใดๆ	ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องเป็นมติ 
	 	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 2.	 เรื่องใดๆ	ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ใน	ข่ายที่กฎหมาย	หรือข้อก�าหนดของ	ตลาดหลักทรัพย์	ระบุให้ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	อาทิเช่น	การด�าเนินการ	เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	การได้มาหรือ	จ�าหน่ายไปซึ่ง
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สินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง	ประเทศไทย	หรือคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
	 	 เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุม	และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
	 1.	 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ	
	 2.	 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือ	บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
	 3.	 การท�า	แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า	กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญการมอบหมายให้ 
	 	 บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ	บริษัทหรือการรวมกิจการของบุคคลอื่นโดยมี	วัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน
	 4.	 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
	 5.	 การเพิ่มทุน	ลดทุน	การออกหุ้นกู้
	 6.	 การควบกิจการ	หรือเลิกบริษัท
	 7.	 การอื่นใดที่ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	และ/	หรือ	ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
	 		 ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น	

	 ท้ังน้ี	เรื่องใดท่ีกรรมการมส่ีวนได้เสยีหรือมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทั	หรือบริษทัย่อย	กรรมการซึง่มส่ีวน
ได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	
	 (11)	มีอ�านาจหน้าที่จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและ	ข้อมูลทางการเงิน	เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและ		ผู้มีส่วนได้เสียหรือ 
	 	 ผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องทัน	เวลา	เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	คณะกรรมการ	บริษัทมีอ�านาจหน ้าที่รับทราบ 
	 	 รายงานการตรวจ	สอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ	หรือ	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 รวมทั้ง	 ผู้ตรวจสอบ 
	 	 บัญชีและที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ	ของบริษัท	และมีหน้าที่	ก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบ	ข ้อบกพร ่อง 
	 	 ที่เป็นสาระส�าคัญ
	 (12)	กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	มคีวามพร้อมทีจ่ะใช้ดลุยพินจิของตนอย่างเป็นอสิระในการพิจารณา 
	 	 ก�าหนดกลยุทธ์	การบริหาร	งาน	การใช้ทรัพยากร	การแต่งตั้งกรรมการ	การ	ก�าหนดมาตรฐานการด�าเนนิกจิการ 
	 	 และการคัดค้านการกระท�าของกรรมการอื่นๆ	หรือฝ่าย	จดัการ	ในกรณทีีม่คีวามเหน็ขดัแย้งทีม่ผีลกระทบต่อความ 
	 	 เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
	 (13)	แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	(Company	Secretary)		ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก	ทรัพย์	 เพื่อให้ 
	 	 ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกฎหมายและกฎ	เกณฑ์ต่างๆ	ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ		ดูแลการจัดการเอกสารการ 
	 	 ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เอกสารส�าคัญและกิจกรรมของคณะ	กรรมการ	บริษัท	รวมถึงประสานให้มีการปฏิบัติตาม 
	 	 มติคณะกรรมการบริษัท	
	 (14)	จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน	ได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส		เชือ่ถอืได้	ทนัเวลา	 
	 	 และเท่าเทียมกัน	
	 (15)	จัดให้มีระบบบัญชี	การรายงานทางการเงินและ	การสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได้	รวมทัง้มกีารดแูลให้มกีระบวนการในการ 
	 	 ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
	 (16)	จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสามารถประเมินติดตาม	และ	บริหารความ 
	 	 เสี่ยงที่ส�าคัญได้
	 (17)	จัดให้มีการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแล	กิจการที่ดี	และจรรยาบรรณทางธุรกิจ	เพื่อเป็น	แนวทางปฏบิตัขิอง 
	 	 กรรมการและพนักงาน	และ	สนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่บุคลากรในบริษัท	ให้ได้รบัทราบยดึถอืปฏบิตัอิย่างจริงจงั
	 (18)		จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน
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	 (19)	จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของ	คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ	เมื่อ	พบหรือมี ข ้ อ 
	 	 	 สงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการ	กระท�า	ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ	ฐานะการเงินและผลการด�าเนิน 
	 	 	 งานของบริษัท	คณะกรรมการต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 (20)	 จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
	 (21)	 รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของตน	คู่สมรส		และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็น 
	 	 	 ประจ�าทุกเดือน	และต้อง	แจ้งให้บริษัท	ทราบโดยมิชักช้า	เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 (22)	ตนหรือบุคคลทีมีความเกี่ยวข้อง	มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 (23)	 ตนหรือบุคคลทีมีความเกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทหรือบริษัทย่อย
	 (22)	เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท	ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่	และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นรวม 
	 	 	 	ถึงงดซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา	 1	 เดือน	ก่อนการประกาศแจ้งข่าวและเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส 
	 	 	 และงบการเงินประจ�าปี	และภายใน	24	ชั่วโมง	หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
	 (23)	คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทาง	วิชาชพีเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิด้วยการว่าจ้างทีป่รึกษาภายนอก 
	 	 		ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
	 (24)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัท	ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

	 ซึ่งในปี	2564	คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์	ภารกิจ	เป้าหมาย	โครงสร้างองค์กร	และทิศทาง
การด�าเนนิธรุกิจของบริษทั	รวมถงึทบทวนนโยบายทีส่�าคัญให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องต่อการด�าเนนิธรุกิจตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	รวมทั้งได้ติดตามดูแลให้น�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ	โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
ไตรมาส	คณะกรรมการได้ตดิตามผลการด�าเนนิงานของฝ่ายบริหาร	โดยมกีารายงานผลการด�าเนนิงานและผลประกอบการ
ของบริษัท	โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ	เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้

 การประชุมคณะกรรมการ
	 (1)	คณะกรรมการก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย		3	เดือนต่อครั้ง	โดยก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า	ตลอดทั้งปี	และ 
	 	 อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น
 (2)	ในการจัดประชุมคณะกรรมการ	ประธานกรรมการ		ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	หรือกรรมการผูจั้ดการจะเป็นผูด้แูลให้ 
	 	 ความเห็นชอบก�าหนดเชิญประชุม		รวมทั้งก�าหนดวาระการประชุม	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่จัดส่ง 
	 	 หนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7 
	 	 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า
 (3)		ประธานกรรมการท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม		ท�าหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ	 และท�า 
	 	 หน้าที่ด�าเนินการประชุม	ส�าหรับ	กรรมการที่จะอภิปราย	แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ส�าคัญโดย 
	 	 ค�านึงถึงผล	ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม	 รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เก่ียวข้องน�าเสนอ 
	 	 ข้อมูลประกอบการอภิปรายปัญหาส�าคัญ
 (4)		เลขานุการคณะกรรมการท�าหน้าที่ในการจด	บันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมภายใน	14	วัน	 	จัดเก็บรายงานการ 
	 	 	ประชุม	เอกสารประกอบการประชุม	สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการ	สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย 
	 	 	ข้อ	บังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 (5)		บริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการ	ทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารมโีอกาสประชมุระหว่างกนัเองตามความจ�าเป็น 
	 	 เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ	โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย	
	 (6)	ในการประชุมคณะกรรมการ	ต้องมีองค์ประชุม	ขั้นต�่า	ณ	ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ 
	 	 ว่า	ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
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 ค่าตอบแทนของกรรมการ
	 บริษัทมีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร	 ให้อยู่ในระดับที่สามารถจงูใจและรักษากรรมการที่มี
คุณภาพได้	ซึง่ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัทีเ่ปรียบเทยีบได้กับกลุม่ธุรกิจเดยีวกัน	และเชือ่มโยงกับผลการด�าเนนิงานของบริษัท	
โดยน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 ทัง้นี	้ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงูก�าหนดให้มคีวามเหมาะสมกับอ�านาจหน้าทีต่ามหลกัเกณฑ์และนโยบายทีค่ณะ
กรรมการบริษทัก�าหนด	เพื่อประโยชน์สูงสดุของบริษทั	โดยระดบัค่าตอบแทนเป็นเงินเดอืน	การปรบัขึ้นเงินเดอืน	เงินโบนสั	และ
เงินรางวัลต่างๆ	ต้องสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการ
เพ่ือให้กรรมการสามารถอุทศิเวลาในการก�ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และเพ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการ
ได้ทุม่เทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเพียงพอ	บริษทัก�าหนดให้กรรมการแต่ละท่านไม่ควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทั
จดทะเบียนเกิน	5	แห่ง	และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน	2	แห่ง	โดยไม่มี
ข้อยกเว้น	เว้นแต่มีเหตุอันสมควรได้รับการพิจารณายกเว้น	โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติภายใต้
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 บริษัทฯ	มนีโยบายให้มกีารก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระไม่เกิน	9	ปี	นบัจากวันทีไ่ด้รบัการแต่งต้ัง
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก	 ในกรณีจ�าเป็นที่จะแต่งต้ังกรรมการอิสระนั้นให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป	คณะกรรมการ
ต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าว

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	 และอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องในระบบก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 ได้แก่	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	ผู้บริหาร	 และ
เลขานุการบริษัท	 เป็นต้น	 เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยการฝึกอบรมอาจกระท�าเป็นภายในบริษัท
หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกได้	อันจะท�าให้ได้รับความรู้ในการท�าหน้าที่กรรมการและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และ
สร้างเครือข่ายของกรรมการเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้	เป็นต้น
	 ท้ังน้ี	ทุกครัง้ทีม่กีารแต่งต้ังกรรมการใหม่	เลขานกุารบริษัทจะจดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่	โดยจัดเตรียมข้อมลู
และมีการแนะน�าแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
	 บริษัทได้มีการก�าหนดผู้สืบทอดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญไว้ครบทุกต�าแหน่ง	 เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง	 โดยคณะ
กรรมการมอบหมายให้คณะสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้รรหา	ก�าหนดแผนการสรรหาบคุคลเพ่ือสบืทอดต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม	รวมทั้งเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการ
พิจารณาสืบทอดต�าแหน่งอย่างสม�่าเสมอต่อคณะกรรมการบริษัท	พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต�าแหน่งว่างลง	ดังนี้
 ● ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 เมื่อต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง	หรือ	ผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	บริษัท	ก� า ห น ด ใ ห ้ 
	 	 ผู้บริหารระดับใกล้เคียง	หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รักษาการใน	ต�าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและ 
	 	 คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด		เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ
	 	 แต่งตั้ง
 ● ระดับผู้บริหาร
	 	 เมื่อต�าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่กรรมการผู้จัดการ	ขึ้นไปว่างลง	หรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถ	ปฏิบัติหน้าที่ได้	 บริษัท 
	 	 จะน�าเสนอผู้สืบทอดที่คัดเลือกไว้	โดยพิจารณาจากการประเมินศักยภาพ	และผลงาน	 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
	 	 บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
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2.  คณะกรรมการชุดย่อย
 เพื่อให้การก�ากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสูด
และรักษามาตรฐานการด�าเนินงานในระดับสูงคณะกรรมการได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ	ที่ส�าคัญ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 และคณะกรรมการ
บริหาร	คณะกรรมการมีการก�าหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต	อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
ชุดย่อย	ดังต่อไปนี้

 2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ
     การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 				คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึง่ของคณะกรรมการ	โดยแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท	3	ท่าน	และ	1	ท่าน	
เป็นผูม้คีวามรูด้้านบญัช/ีการเงิน	ได้แก่	นายชานนท์	โชติวิจิตร*	เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	พลอากาศเอกอานนท์	จาร
ยะพันธุ์	และนายธีรณัฏฐ์	ตัง้สถาพรพงษ์	เป็นกรรมการตรวจสอบ	โดยกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ	มีคณุสมบัติ
เก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์คณะกรรมการตรวจ
สอบมีอ�านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 * ทั้งนี้นายชานนท์  โชติวิจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 มีมติแต่งตั้งให้พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบแทน และได้แต่งตั้งให้นางรสพร สุขสมพร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตร   หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 (1)	สอบทานให้บริษัท	มีการรายงานทางการเงิน	อย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ	โดย	การประสานงานกับ 
	 	 ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน	ทัง้รายไตรมาสและประจ�าปี	โดยพิจารณา 
	 	 งบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหลัก	การบัญชีวิธีปฏิบัติทางบัญชีการปฏิบัติตาม	มาตรฐานการ 
	 	 บัญชีการด�ารงอยู่ของกิจการ	การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ	รวมถึงเหตุผล ของฝ่ายจัดการเก่ียวกับการ 
	 	 ก�าหนดนโยบาย	บัญชีก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
 (2)	วางแนวทางและสอบทานให้บริษัท	มีระบบการ	ควบคุมภายใน	 (Internal	Control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	 
	 	 (Internal	Audit)	ที่มีความ	เหมาะสมและมีประสิทธิผล	โดยสอบทานร่วมกับ	ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบ 
	 	 ภายในทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	(Audit		Plan)	ของบริษัท	และการประเมินผลการตรวจสอบร่วม 
	 	 กับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจ	สอบงบการเงิน	วางแผนการ 
	 	 ควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	และการรักษาความ	ปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตหรือ 
	 	 การใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงาน	บริษัท	หรือบุคคลภายนอก	และพิจารณาความ	เ ป ็ น อิ ส ร ะ ข อ ง 
	 	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอด	จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน 
	 	 ตรวจสอบ	ภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
	 (3)	สอบทานการด�าเนินการของบริษัท	ให้เป็นไป	ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก	ทรัพย ์ 	 ข ้อก�าหนด 
	 	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	ของบริษัท	 รวมทั้งมีหน ้าที่ และความ 
	 	 รับผิดชอบตามข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะ	กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวม 
	 	 ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 (4)	พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และเลิกจ้างบุคคลอย่างเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	รวมถึง 
	 	 พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช	ีโดยค�านงึถึงความน่าเชือ่ถือ	ความเพียงพอของทรพัยากร	และปริมาณ 
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	 	 งานตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น	 รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการ 
	 	 ตรวจสอบบญัชีของบริษทั	รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย 
	 	 ปีละ	1	ครั้ง
 (5)	พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน		และ/หรือ	การได้มาหรือจ�าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท	หรือบริษัท 
	 	 ย่อย	รวมทั้งพิจารณาเปิด	เผยข้อมูลของบริษัท	ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยว	โยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
	 	 ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน	รวมทั้ง	พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อน�าเสนอ	ต่อที่ประชุม 
	 	 คณะกรรมการ	และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป	ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม	บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยว 
	 	 ข้องและเพื่อให้	มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 (6)	จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจ	สอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทซึง่รายงานดงักล่าว 
	 	 จะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตาม	ที่กฎหมายก�าหนด	และจะต้องลงนามโดยประธาน	กรรมการตรวจสอบทั้งนี้รายงาน 
	 	 ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
 	 1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็น	ที่เชื่อถือได้ของกระบวนการจัดท�าและการเปิด	เผยข้อมูลในรายงาน 
	 	 	 ทางการเงินของบริษัท
  2.	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ	การควบคุมภายในของบริษัท
  3.		ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า	ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อ	ก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
	 	 	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 4.		ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี	
	 	 5.	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 6.		จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 	 7.	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)
  8.	 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร ทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
	 	 	 จากคณะกรรมการบริษัทและหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
	 7)	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ 
	 	 หมายจากคณะกรรมการบริษทั	รวมทัง้มหีน้าทีใ่นการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน้าทีอ่ืน่ใดทีไ่ด้ 
	 	 รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัท	ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อ 
	 	 คณะกรรมการทันทีในกรณีดังต่อไปนี้
 	 1.		รายการที่มีหรืออาจก่อให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 2.	 ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือ	มีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องส�าคัญใน	ระบบการควบคมุภายใน
	 	 3.	 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อ	ก�าหนดใดๆ	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ	หลักทรัพย ์ และ
	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 4.	 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท	ควรทราบ	หากคณะกรรมการตรวจสอบได้	รายงานต่อคณะกรรมการ 
	 	 	 บริษัท	ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการ	เงินและผลการด�าเนินงานและได้มีการหารือ	ร ่ ว ม กั น 
	 	 	 กับคณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหารแล้วว่าต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบ	ก�าหนดเวลาทีก่�าหนดไว้ร่วม 
	 	 	 กันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อ	การด�าเนินการแก ้ ไขดังกล ่าวโดยไม ่มี เหตุผล 
	 	 	 อันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง	อาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อ	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
	 	 	 หลักทรัพย์และ	ตลาดหลักทรัพย์	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณีได้
	 (8)	หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งจาก	ผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ	พฤติการณ์อันควร 
	 	 สงสัยว่ากรรมการ	ผู้จัดการ	หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของ	บริษทั	กระท�าความผดิในส่วนเกีย่วข้อง
	 	 กับหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 มาตรา	 281/2	 วรรคสอง 
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	 	 มาตรา	305	มาตรา	306	มาตรา	308	มาตรา	309	มาตรา	310	มาตรา	311	มาตรา		 312	หรือมาตรา	313	 ให ้
  คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการ	ตรวจสอบในเบื้องต้น	 ให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ	ผู้สอบ	บัญชีทราบภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
	 (9)	คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจที่จะขอความ	เห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อ	เห็นว ่าจ�า เป ็น 
	 	 ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท	
	 (10)		 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญฝ่าย	บริหาร	หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ความ	 	เห็นเข้าร่วมประชุม 
	 	 	 หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ	ของ	บริษัท	 ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมใน 
	 	 	 เรื่องต่างๆ	ได้
	 (11)		 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ	ตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ	และเสนอต่อคณะ	กรรมการบริษัทเพื่อ 
	 	 	 พิจารณาอนุมัติ
	 (12)	 ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท	มอบหมาย	และ/หรือด้วยความเห็นชอบจาก	 	คณะกรรมการตรวจ 
	 	 	 สอบ	เช่น	ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการ	บริหารความเสี่ยง	 ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยา 
	 	 	 บรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร	ทบทวน	ร่วมกับผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานส�าคัญๆ	ทีต้่องเสนอต่อสาธารณชน 
	 	 	 ตามที่กฎหมายก�าหนด	ได้แก่	บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร	เป็นต้น	ทั้งนี้	อ�านาจของกรรมการ 
	 	 	 ตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น	 จะไม่รวมถึงอ�านาจที่ท�าให้กรรมการตรวจสอบ	หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะ 
	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนั้นหรือผู้รับมอบ 
	 	 	 อ�านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลัก 
	 	 	 ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทาง 
	 	 	 ผลประโยชน์กับบริษัท	และ/หรือบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องได้
	 (13)	 	คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบ 
	 	 					ในการด�าเนินงานต่อบุคคล	ภายนอก

 2.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	 ได้แก่	พลอากาศเอกอานนท	์
จารยะพันธุ ์	 เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นายชานนท์	 โชติวิจิตร*	 และนายธีรณัฏฐ	์ 
ต้ังสถาพรพงษ์	 เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 โดยมีขอบเขตการด�าเนินงาน	 คือ	ก�าหนดหลักเกณฑ์และ
นโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท	พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยโดย
พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อน�าเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ
* ทั้งนี้นายชานนท์ โชติวิจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทยังไม่มีการแต่งต้ังกรรมการ

แทนคุณชานนท์ ที่ได้ลาออกไป

กฎบัตร   หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 (1)	ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหา กรรมการบริหาร	กรรมการชุดย่อยต่างๆ	ตาม	ความเหมาะสม
 (2) พิจารณาโครงสร้าง	ขนาด	และองค์ประกอบของ	คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	ให ้มีความเหมาะสม 
	 	 กับกลยุทธ์ของบริษัท	และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 (3)	พิจารณาก�าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะด�ารง	ต�าแหน่งกรรมการโดยค�านึงถึงความหลากหลายทาง	ด ้ า น ค ว า ม รู ้ 
	 	 ความเชี่ยวชาญ	ทักษะและประสบการณ	์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และ	การอุทิศเวลา
	 (4)	พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็น	กรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ	บริษัท	โดยมีคุณสมบัติ
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อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก	ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด
 (5)	ด�าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติ	เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
	 		 กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่	ต่อคณะ	 กรรมการบริษัท
 (6)	พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ	เหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อเสนอ 
	 	 คณะกรรมการบริษัท	พิจารณาแต่งตั้ง	ตามความเหมาะสม	หรือ	เมื่อมีต�าแหน่งว่างลง
 (7)	พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่	เหมาะสมที่จะได้รับการ 
	 	 พิจารณาสืบทอดต�าแหน่งอย่างสม�่าเสมอและเสนอคณะกรรมการบริษัท	พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต�าแหน่งว่างลง
 (8)	พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและ	ก�าหนดค่าตอบแทน	ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินส�าหรับคณะ 
	 	 กรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ให้สอดคล้องกับผล	การด�าเนินงานของบริษัทโดย 
	 	 เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม	เดียวกัน	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/ 
	 	 หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	โดยให้มีอ�านาจพิจารณาสรรหา	กรรมการและก�าหนด 
	 	 ค่าตอบแทนส�าหรับบริษัทย่อยด้วย
 (9)	พิจารณาสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร	บริษัท	ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	รวมทั้งก�าหนดหลัก 
	 	 เกณฑ์และนโยบายการสรรหา	และแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว	โดยให้มี	อ�านาจพิจารณาส�าหรับบริษัทย่อย 
	 	 ด้วย
 (10)		พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	การปรับ	ขึ้นเงินเดือน	ผู้บริหารระดับสูง	ประจ�าปี	เงินโบนัส	เงินรางวัลต่างๆ 
	 	 		 โดยให้มีอ�านาจพิจารณาส�าหรับบริษัทย่อยด้วย
	 (11)	 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการ	บริษัทให้ทราบอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 (12)	 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและ	พิจารณาค่าตอบแทนอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ	 เมื่อ 
	 	 	 พิจารณาเห็นว่ามีความ	จ�าเป็นและเหมาะสม	โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
	 (13)	 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม�่าเสมอและเสนอต่อคณะ 
	 	 	 กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 (14)		ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
	 (15)	 น�าเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นในข้อ	1	-	10	ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
	 ท้ังนี	้การมอบอ�านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวข้างต้น	จะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจที่
ท�าให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	หรือผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สามารถอนุมัติรายการที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดท่านหนึ่งหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	หรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	(ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	และ/หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	 และ/หรือบริษัทย่อย	 และ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้องโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องน�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

 2.3  คณะกรรมการบริหาร
   การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
	 	 	 คณะกรรมการบริหาร	เป็นคณะกรรมการชุดย่อย	แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการ	ที่
มีส่วนร่วมบริหารงาน	จ�านวน	5	ท่าน	ได้แก่	นายสุขสันต์	ยศะสินธุ์	เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร	นายกิตติ	ตั้งศรีวงศ์	
นายเสกสรรข์	รังสิยีรานนท์	นางพิมพ์	ปัทมสิงห์	ณ	อยุธยา	นายณฐพล	ทิพชัชวาลวงศ์	และนางสาวเนาวรัตน์	สังข์กรด	
เป็นกรรมการบริหาร	โดยคณะกรรมการมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหาร
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กฎบัตร   หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 (1)		มีหน้าที่กลั่นกรองแผนกลยุทธ์	แผนธุรกิจประจ�าปี	งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน	เป้าหมายธุรกิจ		แผนงานโครงการ 
  ต่างๆ	ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 (2)	ควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	และ	บริหารธรุกจิของบริษทัให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์วิสยัทศัน์	พนัธ 
	 	 กิจ	กลยุทธ์	และนโยบายของคณะ	กรรมการบริษัท	และเป็นไปตามกฎหมาย	เงื่อนไข	กฎระเบียบและข้อบังคับของ 
	 	 บริษัทและหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 (3)	ด�าเนินการเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโดย	ทั่วไปของบริษัท	 พิจารณาอนุมัติ	 และติดตามการด�าเนินการ 
	 	 ในเรื่องต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้ในข้อ	บังคับคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	เช่น	การ	ลงทุนซึ่งต้องใช้เงินจ�านวนมาก	การ 
	 	 ออก	ผลิตภัณฑ์ใหม่	การเข้าร่วมทุน	การให้กู้ยืมเงินหรือค�้าประกันนอกเหนือจากการท�าธุรกิจปกติของบริษัท		
	 (4)	พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
 (5)	พิจารณาสอบทาน	 และอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุนและการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	ซึ่งอยู่ภายใต ้
	 	 อ�านาจการอนุมัติของฝ่ายจัดการตามประกาศว่าด้วยรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 
	 	 จดทะเบียน
 (6)	ก�ากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
 (7)	พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	ยกเว้น	 ในกิจกรรมใดๆ	 
	 	 ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ด�าเนินการไว้แล้ว
 (8)	รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ	 ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�า	 รวมทั้งประเด็นส�าคัญต่างๆ	ที่ 
	 	 คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
 (9)	ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี
 (10)	 ในการปฏบิติัหน้าทีค่ณะกรรมการบริหารอาจขอความเหน็จากทีป่รึกษาอสิระ	เมือ่พิจารณาเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น 
	 	 	 และเหมาะสม	โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
	 (11)	 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ	บริหารอย่างสม�่าเสมอ	และเสนอต่อคณะ	กรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
	 	 	 อนุมัติ
	 (12)	 ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	กรรมการหรือกรรมการอสิระ	กรรมการ
ผูจ้ดัการ	รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายบญัชกีารเงิน	และผูบ้ริหารของบริษัททีเ่หมาะสมจ�านวน	5	
ทา่น	ได้แก่	นายธรีณฏัฐ์	ตั้งสถาพรพงษ์	เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	นายสขุสันต์	ยศะสนิธุ	์นางพิมพ์	ปัทม
สิงห์	ณ	อยุธยา	นายเสกสรรข์	รังสิยีรานนท์	และนายกิตติ	ตั้งศรีวงศ์	 เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีอ�านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตร

กฎบัตร   หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 (1)	ก�าหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม	ซึ่งต้อง 
	 	 ควบคุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ	ที่ส�าคัญ
 (2)	ก�าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่งโดยรวม	โดยให้การประเมนิติดตาม	และดแูลปริมาณ 
	 	 ความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 (3)	ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย	ระบบการ	บริหารความเสี่ยง	ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม 
	 	 นโยบายที่ก�าหนด	ตลอดจน	ควบคุมและก�ากับดูแลในภาพรวมให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ	
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	 (4)	ก�ากับดูแล	ติดตาม	และสอบทานการรายงาน	การบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ	พร้อมทั้งให้	ค�าแนะน�า	และให้ความเหน็ 
	 	 ในผลการประเมินความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	และแผนจัดการ	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท	 เพื่อ 
	 	 ให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี	ประสิทธิภาพ	และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ	ของบริษัท	 และ 
	 	 สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ	ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สอดคล้องกับ	นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 (5)	ก�าหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร	ความเสี่ยง	เพื่อ 
	 	 ให้มีประสิทธิผลและมีความเพียง	พอ	สอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 (6)	ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความ	เสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความ	เสี่ยงต่างๆ	ในทุกระดับ 
	 	 ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง	และมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งส่งเสริมและ	สนบัสนนุให้มกีารปรบัปรงุ	และพฒันาระบบการ 
	 	 บริหารความเสี่ยงภายในองค์กรออย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
 (7)	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ	ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	ในกรณีที่มี	ปัจจัยหรือเหตุการณ์	 ซึ่ง 
	 	 อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ
 (8)	สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล	และประสานงานเกี่ยวกับ	ความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ ต ร ว จ ส อ บ 
	 	 อย่างสม�่าเสมอ
 (9)	ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความ	เสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ	เมื่อ	พิจารณาเห็นว่ามี 
	 	 ความจ�าเป็นและเหมาะสม	โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
 (10)	 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ	บริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ	และเสนอต่อ	 	คณะกรรมการบริษทั
	 	 	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 (11)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ	กรรมการบริษัท

 2.5 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
   การสรรหาคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 	 	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ประกอบด้วยกรรมการ	 3	 ท่าน	 ได้แก่	 นายธีรณัฏฐ์	 ต้ังสถาพรพงษ ์
เป็นประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 นายสุขสันต์	ยศะสินธุ์	 และนางพิมพ์	ปัทมสิงห์	ณ	อยุธยา	 เป็นกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี	ท�าหน้าที่ในการก�าหนดแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	รวมถึง
การดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ	และฝ่ายจัดการ	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และมีอ�านาจหน้าที่ที่
ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตร   หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 (1)	ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านการก�ากับ	ดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ	 เกิดความโปร่งใสและสามารถ 
	 	 ตรวจสอบได้	ท�าให้เกิดความเชื่อมั่น	กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 (2)	ติดตามดแูลการปฏบิติังานของกรรมการและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายก�ากับดแูลกิจการทีด่อีย่างมจีรรยา 
	 	 บรรณ	และสอดคล้องกับหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไปตามกฎหมาย 
	 	 ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักสากล
 (3)	ท�างานร่วมกับฝ่ายสนับสนุนและบริหารที่ท�าหน้าท่ีดูแลงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 (Compliance)โดยยึดหลักการ 
	 	 ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	 2560	 (The	Principles	of	 for	 Listed	Companies	2017:	Good	 
	 	 CorporateGovernance)	หรือฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	ตามที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็น 
	 	 แนวปฏิบัติ
 (4)	พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับ	ดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ	อย่างน้อย	ปีละ	1	ครั้งเพื่อ
	 	 ให้สอดคล้องกับแนวทางการ	ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	และข้อเสนอแนะของ	ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาด 
	 	 ทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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 (5)	รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	เกี่ยวกับการ	ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	พร้อมความเห็นแนวปฏิบัติ	และข้อ 
	 	 เสนอแนะ	เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
 (6)	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มี	การประชุมตามความจ�าเป็นและความเหมาะสมโดยจะต้องมีการ 
	 	 ประชุมไม่น้อยกว่า	1	ครั้งต่อปี	และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการ	บริษัททราบ
 (7)	จัดท�ารายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่	และการ	ก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการก�ากับดูแล	 	กิจการ	 แสดงไว้ใน 
	 	 รายงานประจ�าปีของบริษัท
 (8)	สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการ	ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร		แ ล ะพนั ก ง านทุ ก 
	 	 ระดับ	และให้มีผลในการปฏิบัติทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย
 (9)	สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาแก่บริษัท	ในการเข้ารับ	การประเมินหรือการจัดอันดับด้านการดูแล	 	กิจการ	 ทั้งนี้ 	 เพื่อ 
	 	 เป็นการพัฒนาและยกระดับ	มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
	 (10)	 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการก�ากับดูแล	กิจการอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ	 เมื่อพิจารณาเห็นว่า 
	 	 	 มีความจ�าเป็นและเหมาะสม	โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
 (11)	 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ	ก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ	และเสนอต่อ	คณะกรรมการบริษทั 
	 	 	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 (12)	 ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมกรรและฝ่ายจัดการไว้อย่าง
ชัดเจน	โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารไว้ชัดเจน	เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีราย
ละเอียด	ดังนี้

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
	 (1)	ก�ากับ	ติดตาม	และดูแลการปฏิบัติงานของคณะ	กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
	 (2)	ด�าเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท	หรือ	อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทน
	 (3)	เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท		ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง	เพิ่มอกีหนึง่เสยีง 
	 	 เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
	 (4)	เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ควบคุมการ	ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	ด�าเนินการประชุมให้เป็นไป 
	 	 ตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม	
	 (5)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 (1)	บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	มติที่ประชุม	 	ผูถ้อืหุน้	มตทิีป่ระชมุ 
	 	 คณะกรรมการบริษัท	มติ	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ตลอดจนระเบียบ	ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
	 (2)	สั่งการหรือด�าเนินการใดๆ	เพื่อให้การด�าเนินงาน	ตามข้อ	1.	ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	และหากเป็น	เ รื่อ งส� าคัญ ให  ้
	 	 รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	บริษัท	และ/	หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
	 (3)	พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ	แต่งตั้ง	โอนย้าย		ถอดถอน	รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ			มาตรการทางวินัย 
	 	 	ตลอดจนค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน	ทั้งนี้	การด�าเนินการ	ต่างๆ	ต้องไม่ขัดแย้งกับอ�านาจของคณะ 
	 	 กรรมการบริหาร
	 (4)	ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท	โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	และมติใดๆ	ของที่ประชุม 
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	 	 ผู้ถือหุ้น	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
	 (5)	มอบอ�านาจ	และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น	ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างทดแทนได้
	 (6)	สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทด�าเนินธุรกิจ	อย่างมีจรรยาบรรณ	ปฏิบัติตามกฎหมาย	ศีลธรรม	 และวัฒนธรรม 
	 	 อันดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
	 (7)	การใช้อ�านาจดงักล่าวข้างต้นของประธาน	เจ้าหน้าทีบ่ริหาร	(กรรมการผูจั้ดการ)ไม่สามารถกระท�าได้	หากประธาน 
	 	 เจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้	เสีย	หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ	กับบริษัท
	 (8)	หากมคีวามไม่ชดัเจนในการใช้อ�านาจดงักล่าวข้างต้นตามทีก่�าหนดนี	้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
	 (9)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

	 บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานของบริษัททุกคน	มีความตระหนักรับผิดชอบกับการได้รับความไว้วางใจในการประกอบ
ธุรกิจ	เพื่อน�าไปสู่ความส�าเรจ็	ด้วยความมัน่คง	ยัง่ยืน	เป็นทีเ่ชือ่ถือของลกูค้า	ผูถื้อหุน้	และประชาชนทัว่ไป	จึงได้ก�าหนดกรอบ
การประพฤติปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ดังต่อไปนี้

 บริษัท
	 1.	 รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบริษัท
	 2.	 ประพฤติตามกฎระเบียบข้อบังคับและวินัยของบริษัท
	 3.	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	ทุ่มเท	เสียสละ
	 4.	 มีทัศนคติที่ดีและมีความภาคภูมิใจในองค์กร	ไม่กล่าวร้ายบริษัทโดยปราศจากความจริง
	 5.	 แจ้งเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท	และ/หรือ	การปฏิบัติโดยมิชอบหรือผิดกฎหมายต่อ	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
	 	 ในเรื่องดังกล่าวของบริษัท	เพื่อด�าเนินการป้องกันแก้ไข
 6.	 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และ	ไม่สิ้นเปลืองสูญเปล่าตลอดจนไม่ให้เสื่อมเร็วกว่าก�าหนด
	 7.	 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังสามารถ	รอบคอบ	รวดเร็ว	 ขยันหมั่นเพียร	 และถูกต้องสมเหตุสมผลโดยค�านึงถึง 
	 	 ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ
	 8.	 ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลาและใช้เวลาให้	เป็นประโยชน์อย่างเต็มที	่โดยพนกังานต้องไม่เป็นพนกังานประจ�า	หรือ 
	 	 พนักงานชั่วคราวของ	บริษัทอื่นที่ด�าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกันกับบริษัทหรือบริษัทที่เป็นคู่แข่ง	หรือมีผลประโยชน ์
	 	 ทับซ้อนกับบริษัท
	 9.	 ละเว้นการน�าข้อมูล	 ข่าวสาร	 และเทคโนโลยีที่เป็นความลับหรืออาจมีผลกระทบกับบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคล 
	 	 ภายนอก
	 10.	ไม่ประกอบกิจการหรือลงทุนใดๆ	อันเป็นการ	แข่งขัน	หรือเป็นเหตุให้เกิดการขัดผลประโยชน์กับบริษัท
	 11.	งดออกเสียงหรือลงมติในการประชุม	กรณีที่เข้า	ข่ายอันอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทาง		ผลประโยชน์
	 12.	ร่วมกันรักษาความสร้างสรรค์ให้เกิดความ	สามัคคีและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่	พนักงาน	ร่วมกันท�างาน 
	 	 และแก้ไขปัญหาเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพกับบริษัท
	 13.	เอาใจใส่และด�าเนินการทุกอย่างที่รักษาความ	ปลอดภัยสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน
	 14.	ให้ความร่วมมือและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการ	ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 15.	งดเว้นการท�างานอื่นนอกเหนือจากงานบริษัท		หากมีความจ�าเป็นต้องท�างานอื่น	งานนั้นต้องไม่	อยู่ในลักษณะ	ดังนี้
	 	 -	 กระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน

6.2	จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
						(Code	of	Conduct)
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	 	 -	 ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม	ขัดต่อประโยชน์	และระเบียบของบริษัท
	 	 -	 มีผลเสียถึงภาพพจน์และชื่อเสียงของบริษัท
	 	 -	 น�าความลับของบริษัทไปใช้หรือน�าไปเปิดเผย

 ลูกค้า
	 1.	 ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ	ถูกกฎหมาย	ให้	บริการอย่างรวดเร็วถูกต้อง	และด้วยความเสมอภาค
	 2.	 รักษาความลับ	และข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
	 3.	 ประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า
	 4.	 ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด		ซึง่มมีลูค่าเกนิปกตวิิสยัทีว่ิญญชูนจะให้กนัโดยเสน่หาจากลกูค้า	หรือ 
	 	 ผู้ซึ่งอาจได้รับผลประโยชน์	จากการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตามนโยบายการ	ให้หรือรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรอง
	 5.	 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท�าให้เกิดความ	ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า

 ตนเอง
	 1.	 เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี	และประพฤติตนให้เหมาะสม		ละเว้นอบายมุขและการพนันทุกประเภท
	 2.	 มีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่น
	 3.	 พัฒนาความรอบรู้และความสามารถ	เพื่อเพิ่ม	ทักษะในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
	 4.	 ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์		ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ
	 5.	 งดเว้นการใช้ทรัพย์สินอุปกรณ์และปฏิบัติงานของ	บริษัทอย่างไม่เหมาะสม

 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
	 การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ	ต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์	 รักษาชื่อเสียงของบริษัท	 ไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ	ค�านึงถึง
ความเสมอภาคในการด�าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า	การคัดเลือกคู่ค้าต้องท�าอย่างยุติธรรม	บริษัทถือว่าคู่
ค้าเป็นปัจจัยส�าคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า	บริษัทยึดมั่นในสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการช�าระคืนเงินต้น	
ดอกเบี้ย	และการดูแลหลักประกันต่างๆผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
	 1.	 ให้ความร่วมมือ	ช่วยเหลือในการท�างานซึ่งกันและกัน
	 2.	 ให้ความเคารพ	นับถือผู้บังคับบัญชา
	 3.	 ให้ความใส่ใจดูแลทุกข์สุข	และมีเมตตาธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
	 4.	 ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการ	ท�างานให้แก่ผู้ร่วมงาน
	 5.	 หลีกเลี่ยงการรับของขวัญของก�านัลอันมีมูลค่า	สูงจากผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
	 6.	 ไม่น�าเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไป	วิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย
	 7.	 ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วย	ความสุภาพ	มีน�้าใจ	และมนุษย์สัมพันธ์อันดี
 8.	 ละเว้นการน�าผลงานของผู้อื่น	มาเป็นผลงานของตน
	 9.	 มีทัศนคติที่ดี	ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บังคับบัญชาและ	เพื่อนร่วมงาน	โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลในคู่มือปฏิบัติงาน	(Compliance	Manual)	ของกรรมการและผู้บริหารในการน�าข้อมูล
ภายในของบริษทัและบริษทัย่อย	ซึง่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน	ตามหลกัเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	
ดังนี้
	 1.	 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร	เกี่ยวกับ	หน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์	ของตน	 คู ่สมรส	 และ 
	 	 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	
	 2.	 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัท	ย่อย	รวมถึงคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุ	นิติภาวะ	จัดท�าและเปิดเผย 
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	 	 รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ	ครองหลักทรัพย์ของบริษัท	 ต่อส�านักงาน 
	 	 ก.ล.ต.		และจัดส่งส�าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท	ในวันเดียว	กับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.
	 3.	 กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของ	บริษัทและบริษัทย่อย	ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน	ที่เป็นสาระส�าคัญซึ่ง 
	 	 มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์	ของบริษทั	ในช่วง	1	เดอืนก่อนทีง่บการเงิน 
	 	 หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	และ	ในช่วงระยะเวลา	 24	 ชั่วโมงภายหลังจากที่ได้เปิดเผยต่อ 
	 	 สาธารณชนแล้ว	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ	จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูล 
	 	 นั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 4.	 ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง	ของบริษัทและบริษัทย่อย	ใช้ข้อมูลภายในของ	บริษั ท แล ะบริษั ท 
	 	 ย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบ	ต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษทั	ซึง่ยังมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชน 
	 	 	ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น	มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเสนอซื้อหรือ	เสนอขาย	หรือ 
	 	 ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ	หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์	อืน่	(ถ้าม)ี	ของบริษทั	ไม่ว่าทัง้ทาง 
	 	 ตรงหรือทางอ้อม	ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท	ไม่ว่าการกระท�าดงักล่าวจะท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
	 	 หรือผูอ้ืน่	หรือน�าข้อเทจ็จริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผูอ้ืน่กระท�าดงักล่าว	โดยตนได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนหรือ 
	 	 ไม่ก็ตาม

 หลักการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน
 1. หลักในการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยา 
  บรรณของพนักงาน
	 	 (1)	 จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ก�าหนดในหลัก	การถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง	จึงเป็นสิ่งที่	นักงานต้องท�าความเข้าใจ 
	 	 	 และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทอย่างเคร่งครัด
	 	 (2)	 บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้พนักงานได้รับทราบ	และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม	และจรรยาบรรณ 
	 	 	 พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ดูแลก�ากับการปฏิบัติงานต้องติดตาม	ดูแลให้พนักงานปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
	 	 	 และ	จริงจัง	กรณีพบว่ามีการละเมิดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ	จะเป็นเรื่องที่ต้องถูกพิจารณาด�าเนิน	การลงโทษทางวินัย
 2. การดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
	 	 (1)	 จริยธรรมและจรรยาบรรณถือเป็นหน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงานที่จะต้องรับทราบ	 
	 	 	 และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
	 	 (2)	 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามจริยธรรมและ 
	 	 	 จรรยาบรรณนี้อย่างจริงจัง
	 	 (3)	 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้น�าใน	การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ	ตลอดจนส่งเสริมสภาพ 
	 	 	 แวดล้อมในการท�างานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติอย่าง	เคร่งครดั 
	 	 	 และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบ
	 	 (4)				เมื่อมีข้อสงสัย	หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ	ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ	ให้ปรึกษา		กับผู้บังคับบัญชา 
	 	 	 	หรือฝ่ายบุคคล	ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแลการปฏิบัติ	ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
	 	 (5)	 เมื่อมีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน
   ●  กรณีกรรมการ	ให้คณะกรรมการตรวจสอบ	หรือคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอ�านาจวินิจฉัย
   ●  กรณีพนักงาน	ให้คณะกรรมการประกอบ	ด้วยผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล	ฝ่ายสนบัสนนุและบริหารทีท่�าหน้าทีด่แูล 
	 	 	 งานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	(Compliance)	ผู้จัดการที่พนักงานผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ�านาจ	วินิจฉัย	 โดย 
	 ค�าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นถึงที่สุด
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6.3	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย
								แนวปฏิบัติและ

 

 
    ในปี 2564 คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยปรับปรุงนโยบาย 
มาตรการ และกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักปฏิบัติใน CG Code มากขึ้น ดังนี้

  ●	ปรับปรุง/เพิ่มเติม	หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  ●	เพิ่มเติม	หัวข้อนโยบายส่วนกลางของบรษิัท
  ●	เพิ่มเติม	หัวข้อหลักการปฏิบัติตามจริยธรรมและ	จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน
  ●		เพิ่มเติม	นโยบายการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 111



บริษัท	ชโย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลบริษัทย่อยให้ด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานเดียวกัน	เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก�ากับ
และควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

7.1	โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
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7.2	ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัท	ประกอบด้วยคณะกรรมการ	6	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา	 68	 แห่งพระ
ราชบัญญัติบริษัทมหาชน	จ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.	25/2551	เรื่องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	ฉบับลงวันที่	15	ธันวาคม	2551	ทุกประการ	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2564	คณะกรรมการบริษัททีไ่ด้รับการแต่งต้ังจากมติทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2564	ประกอบด้วย	มจี�านวน	10	ท่าน	
ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ • ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ

2. นายชานนท์  โชติวิจิตร* • กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. พลอากาศเอกอานนท์  จารยะพันธุ์ ** • กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายธีรณัฎฐ์  ตั้งสถาพรพงษ์ • กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประ ธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

5. นายวิทยา  อินาลา  • กรรมการบริษัท

6. นางรสพร  สุขสมพร***  • กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

7. นายเสกสรรข์  รังสิยีรานนท์ • กรรมการบริษัท 
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายสุขสันต์  ยศะสินธุ์  • รองประธานกรรมการบริษัท 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

9. นายกิตติ  ตั้งศรีวงศ์ • กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการบริหาร
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• เลขานุการบริษัท

10. นางพิมพ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา • กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนบริหาร

หมายเหตุ :		 	 *		 นายชานนท์		โชติวิจิตร	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	เม่ือวันที่	24	ธันวาคม	2564
	 		 	 **		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	8/2564	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2564	มีมติแต่งตั้งให้พลอากาศเอกอานนท์	จารยะพันธุ์	เป็นประธาน 
	 	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 		 	 ***		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	8/2564	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2564	มีมติแต่งตั้งให้นางรสพร	สุขสมพรเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ	
	 	 	 	 ตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
	 นายสุขสันต์	ยศะสินธุ์	นางพิมพ์	ปัทมสิงห์	ณ	อยุธยา	นายเสกสรรข์	รังสิยีรานนท์	นายกิตติ	ตั้งศรีวงศ์	กรรมการ
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมกับประทับตราส�าคัญของบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจควบคุมกิจการจากการรับมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีการมอบอ�านาจให้แก่กรรมการบริษัท	 เนื่องจาก	นายสุขสันต์	 ยศะสินธุ์	 ซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวที่มีอ�านาจควบคุมกิจการ

 ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
	 1.	 ก�ากับ	ติดตาม	และดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
	 2.	 ด�าเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท	หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทน
	 3.	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง 
	 	 เสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
	 4.	 เปน็ประธานในที่ประชุมผูถ้อืหุน้	ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษทั	ด�าเนนิการประชุมให้เป็นไป 
	 	 ตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม	
	 5.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของรองประธานคณะกรรมการ 
	 1.	 บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย	วัตถุประสงค์	ข้อบงัคับของบริษทั	มติทีป่ระชมุผูถื้อหุน้	มติทีป่ระชมุ 
	 	 คณะกรรมการบริษัท	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 สั่งการหรือด�าเนินการใดๆ	เพื่อให้การด�าเนินงานตามข้อ	1.	ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	และหากเป็นเรื่องส�าคัญให้ 
	 	 รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
	 3.	 พิจารณาและอนมุตักิารบรรจุ	แต่งตัง้	โอนย้าย	ถอดถอน	รวมถึงพิจารณาความดคีวามชอบ	มาตรการทางวินยั 
		 	 ตลอดจนค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน	ทั้งนี้	การด�าเนินการต่างๆ	ต้องไม่ขัดแย้งกับอ�านาจของคณะ 
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	 	 กรรมการบริหาร
	 4.	 ออกระเบยีบว่าด้วยการปฏิบติังานของบริษัท	โดยไม่ขดัแย้งกับนโยบาย	ข้อบงัคับ	ระเบยีบ	และมตใิดๆ	ของทีป่ระชมุ 
	 	 ผู้ถือหุ้น	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/	หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
	 5.	 มอบอ�านาจ	และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างทดแทนได้
	 6.	 สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ	ปฏิบัติตามกฎหมาย	ศีลธรรม	และวัฒนธรรม 
	 	 อันดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
	 7.	 การใช้อ�านาจดงักล่าวข้างต้นของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	(กรรมการผูจั้ดการ)	ไม่สามารถกระท�าได้	หากประธาน 
	 	 เจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย	หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ	กับบริษัท
	 8.	 หากมีความไม่ชัดเจนในการใช้อ�านาจดังกล่าวข้างต้นตามที่ก�าหนดนี้	 ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท 
	 	 พิจารณา
	 9.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

 ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 1.	 บริหารจัดการและด�าเนนิกิจการของบริษทั	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติ 
	 	 ของทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถื้อหุน้	ด้วยความซือ่สตัย์สจุริต	ระมดัระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
	 	 มีความรับผิดชอบ	และมีจริยธรรม	โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
	 2.	 มีอ�านาจแต่งต้ังกรรมการ	 และ/หรือผู้บริหารของบริษัท	จ�านวนหนึ่งให้เป็นฝ่ายบริหารเพื่อด�าเนินการอย่างใด 
	 	 อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 รวมทั้งมีอ�านาจแต่งต้ัง 
	 	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	รวมทัง้มอี�านาจแต่งต้ังและมอบอ�านาจให้บคุคลอืน่ใดด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่แทน 
	 	 คณะกรรมการได้	 โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการและมีอ�านาจยกเลิก	 เพิกถอน	 แก้ไข	 หรือ 
	 	 เปลี่ยนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
	 3.	 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	เช่น	คณะกรรมการสรรหาและบริหารค่าตอบแทน	คณะกรรมการ 
	 	 บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	เป็นต้น	รวมทั้งมีอ�านาจในการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย 
	 	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น	 โดย 
	 	 มีการติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม�่าเสมอ
	 4.	 ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนการด�าเนนิงาน	และงบประมาณของบริษัท	รวมถงึควบคมุดแูลการบริหาร 
	 	 และการจัดการของฝ่ายบริหาร	 คณะกรรมการชุดย่อย	 หรือของบุคคลใดๆ	ที่ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินงาน 
	 	 ดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
	 5.	 พิจารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนมุตันิโยบาย	ทศิทาง	กลยทุธ์	แผนงานการด�าเนนิธุรกิจ	โครงการลงทนุขนาด 
	 	 ใหญ่	 ของบริษัท	 ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร	 และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส�าคัญต่างๆ 
	 		 ให้เป็นปัจจุบัน	และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ
	 6.	 ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
	 7.	 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ	ตลอดจนเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ	หรือลงทุนใน 
	 	 บริษัทหรือกิจการต่างๆ
	 8.	 ก�าหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์ควบคุมดูแลบริหารงานของบริษัทย่อย	และ/หรือ	บริษัทในเครือ
	 9.	 ก�าหนดระเบียบต่างๆ	ของบริษัท
	 10.	 พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืนๆ	 ที่ส�าคัญอันเก่ียวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะด�าเนินการนั้นๆ	 เพื่อให้เกิด 
	 	 	 ประโยชน์แก่บริษัท	 เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้	 จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
	 	 	 ผูถื้อหุน้ก่อน	ท้ังนี	้ในกรณีทีก่ารด�าเนนิการเร่ืองใดทีก่รรมการท่านใด	หรือผูรั้บมอบอ�านาจจากกรรมการหรือ 
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	 	 	 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(ตามประกาศ	กลต.	และ/	หรือ	ตลาดหลักทรัพย์)	มีส่วนได้เสีย	หรือมีความขัดแย้ง 
	 	 	 ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	และ/	หรือ	บริษัทย่อย	และ/	หรือ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการท่านนั้นหรือผู้รับ 
	 	 	 มอบอ�านาจจากกรรมการ	ไม่มีอ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินการในรายการดังกล่าว
	 	 	 ก.	 เรื่องใดๆ	ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 ข.	 เร่ืองใดๆ	 ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 ระบุให้ 
	 	 	 	 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	อาทิเช่น	การด�าเนินการเกี่ยวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน	การได้มา 
	 	 	 	 หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือ 
	 	 	 	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
	 	 เร่ืองต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของกรรมการทีเ่ข้าร่วม 
	 ประชมุ	และจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าประชมุ 
	 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
	 ก.	 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
	 ข.	 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
	 ค.	การท�า	แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ	การมอบหมาย 
  ให้บคุคลอืน่เข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการของบคุคลอืน่โดยมวัีตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทนุกัน
	 ง.	 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
	 จ.	 การเพิ่มทุน	ลดทุน	การออกหุ้นกู้
	 ฉ.	 การควบกิจการ	หรือเลิกบริษัท
	 ช.	 การอืน่ใดทีก่�าหนดไว้ภายใต้บทบญัญัตขิองกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์	และ/หรือก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ 
		 	 ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น	

	 	 ทั้งนี้	เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	กรรมการซึ่ง 
	 มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
	 11.	 มีอ�านาจหน้าที่จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	 เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ม ี
	 	 	 ส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	คณะกรรมการบริษัท 
	 	 	 มีอ�านาจหน้าท่ีรับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ	หรือฝ่ายตรวจสอบ 
	 	 	 ภายใน	รวมทัง้	ผูต้รวจสอบบญัช	ีและทีป่รึกษาฝ่ายต่างๆ	ของบริษทัฯ	และมหีน้าทีก่�าหนดแนวทางในการปรับปรุง 
	 	 	 แก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ
	 12.	 กรรมการอิสระและกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการ 
	 	 	 พิจารณาก�าหนดกลยุทธ์	การบริหารงาน	การใช้ทรัพยากร	การแต่งตั้งกรรมการ	และการก�าหนดมาตรฐาน 
	 	 	 การด�าเนนิกิจการ	ตลอดจนพร้อมทีจ่ะคัดค้านการกระท�าของกรรมการอืน่ๆ	หรือฝ่ายจัดการในกรณทีีม่คีวาม 
	 	 	 เห็นขัดแย้งในเรืองที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
	 13.	 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	 (Company	Secretary)	ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เพื่อ 
	 	 	 ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีค่ณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ	ดแูลการจัดการเอกสาร 
	 	 	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	เอกสารส�าคัญและกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท	รวมถึงประสานงานให้ 
	 	 	 มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท	
	 14.	 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 โปร่งใส	 เชื่อถือได้	ทัน 
	 	 	 เวลา	และเท่าเทียมกัน
	 15.	 จัดให้มีระบบบัญชี	การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้	รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการใน 
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	 	 	 การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
	 16.	 จัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งสามารถประเมินติดตาม	 และบริหาร 
	 	 	 ความเสี่ยงที่ส�าคัญได้
	 17.	 จัดให้มีการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณทางธุรกิจ	เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
		 	 	 ของกรรมการ	และพนกังานและสนบัสนนุให้มกีารสือ่สารไปสูบ่คุลากรในบริษัทให้ได้รบัทราบยึดถือปฏิบตัอิย่าง 
	 	 	 จริงจัง
	 18.	 จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน
	 19.	 จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเมื่อพบหรือมีข้อ 
	 	 	 สงสัยเก่ียวกบรายการหรือการกระท�า	ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนนิ 
	 	 	 งานของบริษทั	คณะกรรมการต้องด�าเนนิการปรับปรงุแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร
	 20.	 จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
	 21.	 รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท	ของตน	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในการประชุมคณะกรรมการ 
	 	 	 บริษัทเป็นประจ�าทุกเดือน	และต้องแจ้งให้บริษัท	ทราบโดยมิชักช้า	เมือมีกรณีดังต่อไปนี้
   ●	 กรรมการ	ผูบ้ริหาร	หรือบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้องรายงานการถือหลกัทรัพย์บริษทั	ภายใน	7	วันท�าการนบั 
	 	 	 	 จากวันที่ได้รับแต่งตั้ง
   ●	 กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียภายใน	3	วัน 
    ท�าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
   ● ตนหรือบคุคลทมีคีวามเก่ียวข้องมส่ีวนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษทัย่อย
   ●  ตนหรือบุคคลทีมีความเกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทหรือบริษัทย่อย
   ●	 	บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทบทวนแบบรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท	ปีละ	1	คร้ัง	 และเปิดเผย 
	 	 	 	 ข้อมลูการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้ริหารในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	แบบ	56-1	One	Report

	 22.	 เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท	ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่	 และไม่น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น 
	 	 	 รวมถึงงดซ้ือขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา	 1	 เดือน	ก่อนการประกาศแจ้งข่าวและเปิดเผยงบการเงินราย 
	 	 	 ไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	และภายใน	24	ชั่วโมง	หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

	 23.	 คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษา 
	 	 	 ภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

	 24.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
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	 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด	5	คณะ	ซึ่งประกอบไปด้วย	(1)	คณะกรรมการบริหาร	(2)	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	(3)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(4)	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และ	(5)	คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	โดยมีอ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบ	โดยสรุปดังนี้

 คณะกรรมการบริหาร
	 วันที	่31	ธนัวาคม	2564	คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ	ประกอบด้วยผูบ้ริหาร	
6	ท่าน	ดังต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายสุขสันต์  ยศะสินธุ์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายกิตติ  ตั้งศรีวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายเสกสรรข์  รังสิยีรานนท์ กรรมการบริหาร

4. นางพิมพ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร

5. นายณฐพล  ทิพชัชวาลวงศ์ กรรมการบริหาร

6. นางสาวเนาวรัตน์  สังข์กรด กรรมการบริหาร

 ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
	 1.	 มีหน้าที่กลั่นกรองแผนกลยุทธ์	 แผนธุรกิจประจ�าปี	 งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน	 เป้าหมายธุรกิจ	 แผนงาน 
	 	 โครงการต่างๆ	ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 2.	 ควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และบริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์วิสัยทัศน ์
	 		 พนัธะกิจ	กลยุทธ์	และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท	และเป็นไปตามกฎหมาย	เงื่อนไข	กฎระเบียบและข้อบงัคับ 
	 	 ของบริษัทและหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
	 3.	 ด�าเนินการเรื่องต่างๆ	ที่เก่ียวข้องกับกิจการโดยทั่วไปของบริษัท	พิจารณาอนุมัติ	 และติดตามการด�าเนินการ 
	 	 ในเรื่องต่างๆ	ทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคับคณะกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	เช่น	การลงทนุซึง่ต้องใช้เงินจ�านวนมาก	การ 
	 	 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่	การเข้าร่วมทุน	การให้กู้ยืมเงินหรือค�้าประกันนอกเหนือจากการท�าธุรกิจปกติของบริษัท		
	 4.	 พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
	 5.	 พิจารณาสอบทาน	และอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	ซึ่งอยู่ภายใต ้
	 	 อ�านาจการอนุมัติของฝ่ายจัดการตามประกาศว่าด้วยรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 
	 	 จดทะเบียน
	 6.	 ก�ากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
	 7.	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ	ที ่
	 	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ด�าเนินการไว้แล้ว
	 8.	 รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ	 ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�า	รวมทั้งประเด็นส�าคัญต่างๆ	ที่ 
	 	 คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
	 9.	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี

7.3	ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
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	 10.	 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ	 เมื่อพิจารณาเห็นวามีความ 
	 	 	 จ�าเป็นและเหมาะสม	โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
	 11.	 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอ	 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 
	 	 	 พิจารณาอนุมัติ
	 12.	 ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ	มีจ�านวน	3	
ท่าน	ดังต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายชานนท์   โชติวิจิตร** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. พลอากาศเอกอานนท์   จารยะพันธุ์*** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นายธีรณัฎฐ์   ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการตรวจสอบ

4. นางรสพร   สุขสมพร**** กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 	 	 *	 กรรมการตรวจสอบทั้ง	 3	 ท ่านมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือ 
	 	 	 	 ของงบการเงิน
	 	 	 **		 นายชานนท์		โชติวิจิตร	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2564
	 		 	 ***		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่ 	 8/2564	 เมื่อวันที่ 	 27	 ธันวาคม	 2564	 มีมติแต่งต้ังให ้พลอากาศเอกอานนท์	 จารยะ 
	 	 	 	 พันธุ์	เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 ****	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	8/2564	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2564	มีมติแต่งตั้งให้นางรสพร	สุขสมพร	

	 	 	 	 เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 สอบทานให้บริษัท	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ	 โดยการประสานงานกับ 
	 	 ผูส้อบบญัชภีายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ�าปี	โดยพิจารณา 
	 	 งบการเงินและรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องหลักการบัญชีวิธีปฏิบัติทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ 
	 	 บัญชีการด�ารงอยู่ของกิจการ	การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ	รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเก่ียวกับ 
	 	 การก�าหนดนโยบายบัญชีก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
	 2.		วางแนวทางและสอบทานให้บริษัท	มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน 
	 		 (Internal	Audit)	ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล	โดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบ 
	 	 ภายใน	ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	(Audit	Plan)	ของบริษัท	และการประเมนิผลการตรวจสอบร่วม 
	 	 กับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน	 ถึงปัญหาหรือข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน	 วางแผน 
	 	 การควบคุมการประมวลข้อมลูทางอเิลก็โทรนกิส์	และการรกัษาความปลอดภัยของข้อมลูเพื่อป้องกันการทจุริต 
	 	 หรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางทีผ่ดิโดยพนกังานบริษัท	หรือบคุคลภายนอก	และพิจารณาความเป็นอสิระของ 
	 	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งต้ังโยกย้าย	เลกิจ้างหัวหน้าหน่วยงาน 
	 	 ตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
	 3.	 สอบทานการด�าเนินการของบริษัท	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนด 
	 	 ของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อ 
	 	 ก�าหนดและหลักเกณฑ์ของส�านักงาน	กลต.	รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์
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	 4.				พิจารณาคัดเลอืกและเสนอแต่งต้ัง	และเลกิจ้างบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพ่ือท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัท 
	 	 	รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ	ความเพียงพอของทรัพยากร 
		 	 และปริมาณงานตรวจสอบของส�านกังานตรวจสอบบัญชนีัน้	รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
	 	 ให้ท�าการตรวจสอบบญัชขีองบริษทั	รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจัดการเข้าร่วมประชมุด้วย 
	 	 อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 5.	 พิจารณาให้ความเหน็ชอบรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน	และ/หรือ	การได้มาหรือจ�าหน่ายสนิทรัพย์ของบริษทั	หรือบริษัท 
	 	 ย่อย	รวมทัง้พิจารณาเปิดเผยข้อมลูของบริษัท	ในกรณีทีเ่กิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
	 	 ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน	รวมทัง้พิจารณาอนมุติัรายการดงักล่าวเพื่อน�าเสนอต่อทีป่ระชมุ 
	 	 คณะกรรมการ	 และ/	หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป	ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ 
	 	 เกี่ยวข้องและเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 6.	 จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทซึ่งรายงาน 
	 	 ดงักล่าวจะต้องมข้ีอมลูครบถ้วนตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และจะต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบทัง้นี ้
	 	 รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
  ●	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  ●	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  ●	ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ 
	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  ●	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี					
  ●	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ●	จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  ●	ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎบตัร	(Charter)
  ●	รายงานอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบ 
	 	 	 หมายจากคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
	 7.		คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รับมอบ 
	 	 หมายจากคณะกรรมการบริษัท	รวมทัง้มหีน้าทีใ่นการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืหน้าที ่
	 	 อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัท	ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 	 ต้องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีในกรณีดังต่อไปนี้
  ●	รายการที่มีหรืออาจก่อให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ●	ข้อสงสยัหรือสนันษิฐานว่าอาจมกีารทจุริตหรือมสีิ่งผดิปกติหรือมคีวามบกพร่องส�าคัญในระบบการควบคุม 
	 	 	 ภายใน
  ● ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก�าหนดใดๆ	 ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	 และ/	หรือตลาดหลักทรัพย์ 
	 		 	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  ● รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
	 	 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั	ถึงสิ่งทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส�าคัญต่อฐานะ 
	 	 การเงินและผลการด�าเนนิงานและได้มกีารหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท	และผูบ้ริหารแล้วว่าต้องด�าเนนิการ 
	 	 ปรบัปรงุแก้ไขเมือ่ครบก�าหนดเวลาทีก่�าหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพิกเฉยต่อการ 
	 	 ด�าเนนิการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่	อาจรายงานสิ่งทีพ่บดงักล่าว 
  ต่อส�านกังานคณะกรรมการ	ก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณไีด้
 8.		หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบพฤติการณ์อันควร 

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564120



	 	 สงสัยว่ากรรมการ	ผู้จัดการ	หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท	กระท�าความผิดในส่วนที ่
	 	 เกีย่วข้องกบัหน้าทีแ่ละหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	มาตรา	281/2 
	 	 วรรคสอง	มาตรา	305	มาตรา	306	มาตรา	308	มาตรา	309	มาตรา	310	มาตรา	311	มาตรา	312	หรือมาตรา 
	 		 313	ให้คณะกรรมการ	ตรวจสอบด�าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้ส�านักงาน 
	 	 คณะกรรมการ	ก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และ	ผูส้อบบญัชทีราบภายใน	30	วันนบัแต่วันทีไ่ด้รับแจ้ง 
	 	 จากผู้สอบบัญชี
	 9.	 คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจทีจ่ะขอความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รึกษาทางวิชาชพีอืน่ใดเมือ่เหน็ว่าจ�าเป็น 
	 	 ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท	
	 10.		คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญฝ่ายบริหาร	หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น	เข้าร่วมประชุม 
	 	 	 หรือให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง	หรือเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ	ของบริษัท	ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
	 	 	 ในเรื่องต่างๆ	ได้
	 11.		 ทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอ	และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ 
	 	 	 พิจารณาอนุมัติ
	 12.	 ด�าเนนิการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย	และ/หรือด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจ 
	 	 	 สอบ	เช่น	ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง	ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยา 
	 	 	 บรรณทางธุรกิจของผู้บริหารทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานส�าคัญๆ	ที่ต้องเสนอต่อ 
	 	 	 สาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด	ได้แก่	บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร	เป็นต้น	ทั้งนี้	อ�านาจ 
	 	 	 ของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น	จะไม่รวมถึงอ�านาจที่ท�าให้กรรมการตรวจสอบ	หรือผู้รับมอบ 
	 	 	 อ�านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ	สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนั้น 
	 	 	 หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ตามประกาศคณะ 
	 	 	 กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และ/หรือตลาดหลกัทรพัย์	มส่ีวนได้ส่วนเสยีหรือมคีวามขดั 
	 	 	 แย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	และ/หรือบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องได้
	 13.		 คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิด 
	 	 	 ชอบในการด�าเนินงานต่อบุคคลภายนอก

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2564	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ	มี
จ�านวน	6	ท่าน	ดังต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายธีรณัฎฐ์  ตั้งสถาพรพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายสุขสันต์  ยศะสินธุ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางพิมพ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายเสกสรรข์  รังสิยีรานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายณฐพล  ทิพชัชวาลวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายกิตติ  ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 121



 ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 1.	 ก�าหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาในเรื่องการบริหารความเส่ียงโดยรวม	ซึ่งต้อง 
	 	 ควบคุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ	ที่ส�าคัญ
	 2.	 ก�าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวม	 โดยให้การประเมิน	 ติดตาม	 และดูแล 
	 	 ปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
	 3.	 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย	ระบบการบริหารความเสี่ยง	ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม 
	 	 นโยบายที่ก�าหนด	ตลอดจนควบคุมและก�ากับดูแลในภาพรวมให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ	
	 4.	 ก�ากับดูแล	 ติดตาม	 และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ	พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า	 และให้ความ 
	 	 เห็นในผลการประเมินความเสี่ยง	 มาตรการจัดการความเส่ียง	 และแผนจัดการความเส่ียงที่เหลืออยู่ของบริษัท 
	 	 เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ	และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
  และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ	ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
	 5.	 ก�าหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง	เพื่อ 
	 	 ให้มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอ	สอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
	 6.	 ให้การสนบัสนนุเพื่อพฒันาการบริหารความเสีย่งและเครื่องมอืสนบัสนนุการบริหารความเสีย่งต่างๆ	ในทกุระดบั 
	 	 ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 และมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง	 และพัฒนาระบบ 
	 	 การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรออย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
	 7.	 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์	 
	 	 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ
	 8.	 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล	และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 	 	อย่างสม�่าเสมอ
	 9.	 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ	 เมื่อพิจารณาเห็นว่า 
	 	 มีความจ�าเป็นและเหมาะสม	โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
	 10.	 ทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ	และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
	 	 	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 11.	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 วันที	่31	ธนัวาคม	2564	คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบริษัทได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ	มจี�านวน	
3	ท่าน	ดังต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายธีรณัฎฐ์  ตั้งสถาพรพงษ์ ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

2. นายสุขสันต์  ยศะสินธุ์ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

3. นางพิมพ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 1.	 ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ	ในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ให้มีประสิทธิภาพ	เกิดความโปร่งใส	และสามารถ 
	 	 ตรวจสอบได้	ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564122



	 2.	 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายบริหาร	 ให้เป็นไปตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างม ี
	 	 จรรยาบรรณ	 และสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไป 
	 	 ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งหลักสากล
	 3.	 ท�างานร่วมกับฝ่ายงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 (Compliance)	 โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ 
	 	 บริษัทจดทะเบียนปี	2560	(The	Principles	of	for	Listed	Companies	2017:	Good	Corporate	Governance) 
	 		 หรือฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	ตามที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวปฏิบัติ		
	 4.	 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ	 อย่างน้อยปีละ	 1	คร้ัง 
	 	 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	และข้อเสนอแนะของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาด 
	 	 ทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 5.	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 เก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	พร้อมความเห็น	 แนวปฏิบัติ	 และ 
	 	 ข้อเสนอแนะ	เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
	 6.	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม	 โดยจะต้องมีการ 
	 	 ประชุมไม่น้อยกว่า	1	ครั้งต่อปี	และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
	 7.	 จัดท�ารายงานสรุปการปฏิบัติหน้าท่ี	 และการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 แสดงไว้ใน 
	 	 รายงานประจ�าปีของบริษัท
	 8.	 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุก 
	 	 ระดับ	และให้มีผลในการปฏิบัติทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย
	 9.	 สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาแก่บริษัท	 ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการดูแลกิจการ	ทั้งนี้	 เพื่อ 
	 	 เป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	
	 10.	 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ	 เมื่อพิจารณาเห็น 
	 	 	 ว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสม	โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
	 11.	 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ	และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
	 	 	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 12.	 ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 วันที	่31	ธนัวาคม	2564	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ	
มีจ�านวน	5	ท่าน	ดังต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. พลอากาศเอกอานนท์  จารยะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายชานนท์  โชติวิจิตร* กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายธีรณัฏฐ์  ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายสุขสันต์  ยศะสินธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายกิตติ  ตั้งศรีวงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหต	ุ:	*	นายชานนท์		โชติวิจิตร	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2564
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 ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 1.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหากรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการชุดย่อยต่างๆ	ตาม 
	 	 ความเหมาะสม
	 2.	 พิจารณาโครงสร้าง	ขนาด	และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสม 
  กับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
	 3.	 พิจารณาก�าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 โดยค�านึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู ้
	 	 ความเชี่ยวชาญ	ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และการอุทิศเวลา
	 4.	 พิจารณาคุณสมบติัของบคุคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการอสิระให้เหมาะสมกับลกัษณะเฉพาะของบริษัท	โดยมคุีณสมบติั 
	 	 อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ก�าหนด
	 5.	 ด�าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ทีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
	 	 ผู้จัดการใหญ่	ต่อคณะกรรมการบริษัท
	 6.	 พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ	ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อเสนอ 
	 	 คณะกรรมการบริษัท	พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม	หรือ	เมื่อมีต�าแหน่งว่างลง
	 7.	 พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการ 
	 	 พิจารณาสืบทอดต�าแหน่งอย่างสม�่าเสมอและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต�าแหน่งว่างลง
	 8.	 พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการ 
	 	 พิจารณาสืบทอดต�าแหน่งอย่างสม�่าเสมอและเสนอคณะกรรมการบริษัท	พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต�าแหน่งว่างลง
	 9.	 พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินส�าหรับคณะ 
	 	 กรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท 
	 	 	โดยเปรียบเทยีบกับค่าตอบแทนของบริษทัอื่นที่อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
	 	 และ/	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป	 โดยให้มีอ�านาจพิจารณาสรรหากรรมการและ 
	 	 ก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับบริษัทย่อยด้วย
	 10.	 พิจารณาสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท	 ต้ังแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 รวมทั้งก�าหนด 
	 	 	 หลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งต้ังผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว	 โดยให้มีอ�านาจพิจารณาส�าหรับ 
	 	 	 บริษัทย่อยด้วย
	 11.	 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	การปรับขึ้นเงินเดือน	ผู้บริหารระดับสูง	ประจ�าปี	เงินโบนัสเงินรางวัลต่างๆ 
	 		 	 โดยให้มีอ�านาจพิจารณาส�าหรับบริษัทย่อยด้วย
	 12.	 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 13.	 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ	 เมื่อ 
	 	 	 พิจารณาเห็นวามีความจ�าเป็นและเหมาะสม	โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
	 14.	 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอย่างสม�่าเสมอ	 และเสนอต่อ 
	 	 	 คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 15.	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
	 16.	 น�าเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นในข้อ	1	 -	10	ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
	 	 	 ทั้งนี้	 การมอบอ�านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น	 จะไม่รวมถึงการมอบ 
	 	 	 อ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการสรรหา 
	 	 	 และก�าหนดค่าตอบแทนสามารถอนุมัติรายการที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท่านใดท่านหนึ่ง 
	 	 	 หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 (ตาม 

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564124



	 	 	 ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ/	หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาด 
	 	 	 ทุน	 และ/	หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
	 		 	 และ/	หรือบริษัทย่อย	 และ/	หรือบริษัทที่เก่ียวข้องโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะต้องน�า 
	 	 	 เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท	และ/	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

	 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่	 กจ.17/2551	ลงวันที่	 15	
ธันวาคม	2561	เป็นจ�านวน	9	ท่าน	ดังต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายสุขสันต์   ยศะสินธุ์ ประธา นเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายกิตติ   ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ
และเลขานุการบริษัท

3. นายสมานพงษ์  เกลี้ยงลำายอง1/ กรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินทรัพย์

4. นางพิมพ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนบริหาร

5. นายณฐพล  ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน และกรรมการผู้จัดการสายสินเชื่อ

6. นางสาวนฤมล  โตประภัสร์ กรรมการผู้จัดการสายงานบริการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำากัด

7. นางสาววราภรณ์  อินธนู กรรมการผู้จัดการสายงานบริการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

8. นางสาวเนาวรัตน์  สังข์กรด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

9. นางสาวศิริพร  เดชนิติรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ  : 1/	 บริษัทฯ	 ได้แต่งต้ังนายสมานพงษ์	 	 เกลี้ยงล�ายอง	 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	สายบริหารสินทรัพย์แทนนายนที	 	 ลิ้มประเสริฐ	ที่ได้ 
	 	 	 	 ลาออกไป	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2564

 ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 1.	 บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	มติที่ประชุม 
	 	 คณะกรรมการบริษัท	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 สั่งการหรือด�าเนินการใดๆ	 เพื่อให้การด�าเนินงานตามข้อ	1.	ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	 และหากเป็นเรื่องส�าคัญให ้
	 	 รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
	 3.	 พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ	แต่งตั้ง	โอนย้าย	ถอดถอน	รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ	มาตรการทางวินัย 
	 		 ตลอดจนค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน	ทั้งนี้	 การด�าเนินการต่างๆ	ต้องไม่ขัดแย้งกับอ�านาจของคณะ 
	 	 กรรมการบริหาร
	 4.	 ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท	โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	และมติใดๆ	ของที่ประชุม 
	 	 ผู้ถือหุ้น	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
	 5.	 มอบอ�านาจ	และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างทดแทนได้
	 6.	 สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ	ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ศีลธรรม	 และวัฒนธรรม 
	 	 อันดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
	 7.	 การใช้อ�านาจดงักล่าวข้างต้นของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	(กรรมการผูจ้ดัการ)	ไม่สามารถกระท�าได้	หากประธาน 

7.4	 ผู้บริหาร
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	 	 เจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย	หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ	กับบริษัท
	 8.	 หากมีความไม่ชัดเจนในการใช้อ�านาจดังกล่าวข้างต้นตามที่ก�าหนดนี้	 ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท 
	 	 พิจารณา
	 9.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

 นโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
	 บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท	โดยการอนุมัติตามล�าดับขั้นอ�านาจ
เพื่อหลกีเล่ียงความขดัแย้งท�างานผลประโยชน์และเพื่อความโปร่งใส	เช่น	ผูถื้อหุน้อนมุติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	
จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการบริหารอนุมัติค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร	โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม	โดยให้สอดคล้องกับความ
รู้ความสามารถประสบการณ์การท�างานและหน้าที่ความรับผิดชอบ	รวมถึงมีการก�าหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติ
งาน	ได้แก่	เงินเดือน	โบนัส	กองทุนประกันสังคม	กองทุนส�ารองเลี้ยงขีพรายได้อื่นๆ	และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	เป็นต้น
	 ทั้งนี้	บริษัทมีนโยบายไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารแก่กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารและพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาของบริษัท

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ประเภทของผลตอบแทน 2562 2563 2564

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 14,867,237 19,243,581 19,772,500

เงินเดือน 12,428,862 14,808,766 14,782,000

โบนัส 2,438,375 2,577,350 3,060,000

เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 1,645,800 1,857,465 1,930,500

ค่าตอบแทนอื่น 
(เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และอื่นๆ)

653,600 798,905 552,425

รวม 17,166,637 20,042,486 20,324,925

 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจ�านวน	 151	 คน	 (ไม่รวมผู้บริหาร)	 โดยสามารถจัดกลุ่ม
พนักงานตามสายงานออกเป็น	5	สายงาน	ประกอบด้วย	สายบริหารสินทรัพย์	สายบริการ	สายพัฒนาธุรกิจ	สายบัญชี	
การเงิน	และสายสนับสนุนบริหาร	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.5	 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
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สายงาน 2562 2563 2564

พนักงานสายบริหารสินทรัพย์

     ฝ่ายบริหารหนี้ 31 32 28

     ฝ่ายงานคดี 18 17 25

รวมพนักงานสายบริหารสินทรัพย์ 49 49 53

พนักงานสายบริการ

     ฝ่ายบริการงานลูกค้าสื่อสารและสถาบันการเงิน 109 88 74

     ฝ่ายบริการงานสินเชื่อ 3 1 5

รวมพนักงานสายบริการ 112 89 79

พนักงานสายพัฒนาธุรกิจ

     ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 - - -

     ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 - - -

รวมพนักงานสายพัฒนาธุรกิจ - - -

พนักงานสายบัญชี การเงิน

     ฝ่ายบัญชี 2 2 3

     ฝ่ายการเงิน 2 2 3

     ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ - - -

รวมพนักงานสายบัญชี การเงิน 4 4 6

พนักงานสายสนับสนุนบริหาร

     ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม - - -

     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 3

     ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 2 3 4

     ฝ่ายสนับสนุนบริหาร 7 5 3

     ฝ่ายสนับสนุนกลาง 4 4 4

รวมพนักงานสายสนับสนุนบริหาร 17 16 14

รวม 182 158 151
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 ค่าตอบแทนพนักงาน
	 ในปี	2564	จ�านวนพนักงานของบริษัทลดลง	7	คน	หรือร้อยละ	4.43	โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นเงิน	
46,507,415	บาท	ซึ่งประกอบด้วย	เงินเดือน	คอมมิชชั่น	โบนัส	และเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ประเภทของผลตอบแทน 2562 2563 2564

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 48,003,492 45,424,029 45,001,888

เงินเดือน 28,900,302 28,274,557  28,004,268 

ค่าคอมมิชชั่น 16,720,151 15,034,509 14,589,188 

โบนัส 1,700,860 1,587,170  1,885,083

เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 682,179 527,793  523,349 

ค่าตอบแทนอื่น (เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และอื่นๆ) 1,651,401 1,280,110 1,505,527

รวม 49,654,893 46,704,139 46,507,415

 ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ

 เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมการแต่งต้ัง	นายกิตติ	 	 ต้ังศรีวงศ์	 เป็นเลขานุการบริษัท	 เมื่อวันที่	 30	 เมษายน	2562	มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด�าเนินการจัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	 รายงานการประชุมคณะกรรมการ	
รายงานประจ�าปี	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	ด�าเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ 
ผู้บริหาร	รวมถึงด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี (“สมุห์บัญชี”)
	 นางสาวศิริพร		เดชนติิรัตน์	ด�ารงต�าแหน่งผูจั้ดการฝ่ายบญัช	ีหรือสมห์ุบญัชขีองบริษทั	ต้ังแต่วันที	่1	พฤศจิกายน	2564	
จนถึงปัจจุบัน	ทั้งนี้	 สมุห์บัญชีของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�าหนด	โดยเป็นผูท้ีส่�าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท	สาขาบัญชต้ีนทนุ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	รวมทัง้มปีระสบการณ์
ท�างานด้านบัญชีเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า	3	ปี	ภายในระยะเวลา	5	ปีล่าสุด

 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

	 บริษัทได้แต่งตั้ง	บริษัท	เคพีเอส	ออดิท	จ�ากัด	(“KPS”)	ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท	 โดยมี	นายวิวัฒน์	ลิ้มนันทศิลป์	 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ	KPS	และนายวิวัฒน์	ลิ้มนันทศิลป์	แล้วมีความเห็นว่า	มีความ
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏบิติัหน้าท่ีดงักล่าว	เนือ่งจากมคีวามเป็นอสิระและมปีระสบการณ์ในการปฏบิติังานด้านการตรวจ
สอบภายในมาเป็นระยะเวลานาน	นอกจากนัน้	ยังเป็นผูท้ีม่คีวามเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนนิงานของบริษัท	โดยคุณสมบติั
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564128



หัวข้อ ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

ผู้ตรวจสอบภายใน นายวิวัฒน์ ลิ้มนันทศิลป์ (ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน) 
บริษัท เคพีเอส ออดิท จำากัด 

ตำาแหน่ง หุ้นส่วน

ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ประมาณ 27 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน

นายวิวัฒน์ ลิ้มนันทศิลป์ จัดเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบภายในในระบบต่างๆ ของบริษัท 
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนด หรือ เห็นสมควร 
รวมถึงร่วมเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีให้คณะกรรมการตรวจ
สอบพิจารณา

 นักลงทุนสัมพันธ์

	 ชื่อ		 	 :		 นายกิตติ		ตั้งศรีวงศ์
 ที่อยู่	 	 :	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	เลขที่	44/499-504		
	 	 	 	 	 ถนนพหลโยธิน		แขวงอนุสาวรีย์		เขตบางเขน		กรุงเทพฯ		10220
	 โทรศัพท์	 :	 02-016-4499
	 โทรสาร	 :	 02-001-2555
	 อีเมล		 :	 kitti@chayo555.com
	 เว็บไซต์	 :	 www.chayo555.com

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

	 ในปี	2564	บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่บริษทับริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบเีอเอส	จ�ากัด	เป็น
จ�านวนเงินรวม	4,150,000	บาท	 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	8.43	ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวทางธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย

 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

	 -	ไม่มี	-
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	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย	กรรมการจ�านวน	10	คน	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน	4	คน	กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารจ�านวน	3	คนและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	3	คน	 โดยมีกรรมการอิสระ	1	คน	 เป็นประธานกรรมการบริษัท	
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบติัหน้าทีก่�ากับตูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายทีก่่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ผูถื้อหุน้	ภายใต้กรอบของการมจีรรยาบรรณทีด่แีละค�านงึถึงผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	ซึง่ในปี	
2564	คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น	8	ครั้ง	ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 1.	 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท	 เพ่ือประโยชน์สูสุดของผู้ถือหุ้น	 โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและ 
	 	 ระมัดระวัง	(Duty	of	Care)	ความซื่อสัตย์สุจริต	(Duty	of	Loyalty)	และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
	 	 บริษัทตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 (Duty	of	Obedience)	และเปิด 
	 	 เผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส	(Duty	of	Disclosure)
	 2.	 ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย	กลยุทธ์	 และแผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
	 	 	และประสิทธิผลตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม�่าเสมอ
	 3.	 ก�าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสมจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส	และมีประสิทธิภาพ
	 4.	 ก�ากับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	 เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 และผู้มี 
	 	 ส่วนได้เสียและด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสั่งคมและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการ 
	 	 เปลี่ยนแปลงตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 5.	 ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงาน
	 6.	 พิจารณาก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management)	ให้ครอบคลุมทั้ง	องค ์กรและก�ากับ 
	 	 ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการ	ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการ	รองรับและวิชีควบคุมเพื่อลดผล 
	 	 กระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
	 7.	 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน	แต่ง	ตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	ประธานเจ้าหน้าที่		บริหาร	 รวมถึงการ 
	 	 ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของบุคคลตังกล่าว
	 8.	 พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามระดับวงเงินที่ก�าหนดในคู่มืออ�านาจด�าเนินการของบริษัท
	 9.	 จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้	รวมทั้งดูแลให้มี	ก ร ะบวนการปร ะ เ มิ น 
	 	 ความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	การ	บริหารจัดการความเสี่ยง	 กรรายงานทาง 
	 	 การเงินและการติดตามประเมินผลภายในบริษัท

ร	า	ย	ง	า	น

ผลการดำาเนนิงานสำาคญั
ด้านการกำากับดูแลกิจการ

8.1		สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564130



 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
	 โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ได้แก่	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการ	และคณะกรรมการบริหาร	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	รวมถึงผู้บริหารของบริษัท
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้	ประสบการณ์	และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา	08	แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน	จ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	การด�าเนินการสรรหาคณะ
กรรมการจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดดังต่อไปนี้

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการและกรมการอิสระ
	 เพื่อให้การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการบริษัทด�าเนินไปตามหลักเกณฑ์	มีความโปร่งใส	 และเป็นไปตามหลักก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เพ่ือพิจารณาสรรหากรรมการ
เมื่อต�าแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง	หรือกรรมการครบก�าหนดวาระ	เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท	และ/	หรือที่ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตั	ิซึง่ถือเป็นกระบวนการในการแต่งต้ังกรรมการของบริษัท	โดยการพิจารณาคัดเลอืกบคุคลทีจ่ะเสนอ
ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
	 (1)	คณุสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มี	ความหลากหลาย	ทั้งทางด้าน	คุณวุฒิทางการ	ศึกษา	 ทักษะวิชาชีพ 
   ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท	และสอดคล้อง	กับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ 
	 	 บริษัท	โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ	อายุ	และเชื้อชาติ
	 (2)	มีภาวะผู้น�า	มีวิสัยทัศน์	มีคุณธรรมและจริยธรรม	มีประวัติการท�างานที่โปร่งใส
	 (3)	มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
	 (4)	กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง	 จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะ 
	 	 กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
	 (5)	กรณีสรรหากรรมการอิสระ	ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

 กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
	 (1)	คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคล	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
	 	 บริษัท	โดยน�าเสนอต่อที่ประชุม	คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี
	 	 เลือกตั้ง	ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
	 (2)	คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะห์ทักษะประสบการณ์	ความรู้	 และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ 
	 	 เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์	 ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
	 	 นอกจากนี้	 ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการใหม่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของความรู ้
	 	 ความสามารถ	ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีความจ�าเป็นต่อองค์ประกอบของ 
	 	 โครงสร้างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่
	 (3)	ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่	เลขานุการ	บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่	 โดยจัดเตรียมข้อมูล 
	 	 และมีการแนะน�าแนวทางในการ	ด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
	 (1)	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1.00	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	
	 (2)	มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
	 (3)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน 
	 	 ประจ�า	 ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการที่มีลักษณะดังกล่าวรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ 
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	 	 ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และผู้มีอ�านาจควบคุม
	 (4)	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช ่
	 	 กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
	 	 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
	 (5)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทั	รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ 
	 	 อสิระ	ผูบ้ริหาร	หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านกังานสอบบัญช	ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
	 	 มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
	 (6)	ไม่เป็นหรือเคยเปน็ผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกนิกว่า	2	ล้านบาทต่อปจีากบริษทั	เว้นแต่จะได ้
	 	 พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
	 (7)	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
	 	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
	 (8)	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่
ผ่านมา
	 -	ไม่มี	-

 การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด
	 ในการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้
พจิารณากลั่นกรองเพ่ือสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่	มีทักษะ	 และมีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของบริษทัรวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างด	ีเพ่ือให้สามารถบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	และสามารถสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบติังานได้เป็นอย่างด	ีตลอดจนสามารถจูงใจให้บคุลากรของบริษัทขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลตุามกลยุทธ์	เป้าหมาย	
และวิสัยทัศน์ของบริษัทได้
	 การแต่งต้ังผูบ้ริหารระดบัสงูสุดจะต้องผ่านการสรรหาและพิจารณาคัดเลอืกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและได้รับการอนมุติัจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท	ทัง้นี	้บุคคลทีไ่ด้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสงูสดุของบริษัทจะต้องมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา	8	แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	(รวม
ทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ที่	กจ.8/2553	เรื่อง	การก�าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	ลงวันที่	23	เมษายน	
2553	 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพ่ิมเติม)	 รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถ	รวมถึงประสบการณ์การท�างานที่เหมาะสมกับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้า
ทุกปี	 เพ่ือให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้	 ในกรณีที่มีวาระพิเศษอาจมีการประชุมเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสมได้	นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท	จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุม	 โดยเอกสารมีข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	 และเพียงพอต่อการพิจารณา	มีการระบุอย่างชัดเจน
ว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ	หรือเพื่ออนุมัติ	แล้วแต่กรณี	โดยก�าหนดจัดส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน	
เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า	พร้อมทั้งแจ้งฝ่ายงานต่างๆ	ในองค์กร	ให้ทราบถึงก�าหนดวันประชุมคณะ
กรรมการในแต่ละรอบการประชุม

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564132



	 ในการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ
ทัง้หมด	จึงครบองค์ประชมุตามนโยบายก�ากับดแูลกิจการ	และก่อนการประชมุทกุครัง้ประธานคณะกรรมการจะแจ้งให้ทีป่ระชมุ
ทราบว่า	กรรมการทีอ่าจมคีวามเก่ียวข้องหรือมส่ีวนได้เสยีในวาระการประชมุใดจะต้องงดออกเสยีง	และงดให้ความเหน็ในวาระ
นัน้	เมือ่เสรจ็ส้ินการประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย	เลขานกุารบริษทัจะจดัท�ารายงานการประชมุภายใน	14	
วัน	ซึ่งจะถูกเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ
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ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

จ�านวนการเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้น คณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะกรรม
การตรวจ

สอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

และพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

นายวุฒิศักดิ์		ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ

1/3 5/8 - - - - -

นายชานนท์		โชติวิจิตร1/ กรรมการบริษัท,	
กรรมการอิสระ,	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

3/3 7/8 4/4 1/2 - - -

พลอากาศเอกอานนท์	จารยะพันธุ์2/ กรรมการบริษัท,	 กรรมการอิสระ,	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

3/3 8/8 4/4 2/2 - - -

นายธีรณัฏฐ์		ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการบริษัท,	 กรรมการอิสระ,	
กรรมการตรวจสอบ, 	 ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน	 และประธานคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3/3 8/8 4/4 2/2 - 1/1 1/1

นายวิทยา		อินาลา กรรมการบริษัท 2/3 7/8 - - - - -

นางรสพร		สุขสมพร3/ กรรมการบริษัท,	กรรมการอิสระ	
และกรรมการตรวจสอบ

2/3 8/8 - - - - -

นายเสกสรรข์		รังสิยีรานนท์ กรรมการบริษัท,	กรรมการบริหาร	
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2/3 7/8 - - 12/13 1/1 -

การประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะคณะกรรมการรายบุคคล
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ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

จ�านวนการเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้น คณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะกรรม
การตรวจ

สอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

และพิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

นายสุขสันต์		ยศะสินธุ์	 รองประธานกรรมการ
บริษัท,	กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง,	กรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี,	กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน,	ประธาน
กรรมการบริหาร	และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3/3 8/8 - 2/2 13/13 1/1 1/1

นางพิมพ์		ปัทมสิงห์	ณ	อยุธยา	 กรรมการบริษัท,	กรรมการ
บริหารความเสี่ยง,	กรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี,	
กรรมการบริหาร	และกรรมการ
ผู้จัดการ	สายสนับสนุนบริหาร

3/3 8/8 - - 12/13 1/1 -

นายกิตติ		ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท,	กรรมการ
บริหารความเสี่ยง,	กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการบริหาร,	 รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร,	 เลขานุการ
บริษัท	 และรักษาการกรรมการ 
ผู้จัดการ	สายพัฒนาธุรกิจ

3/3 8/8 - 2/2 13/13 1/1 1/1

หมายเหตุ : 1/	นายชานนท์		โชติวิจิตร	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	เมื่อวันท่ี	24	ธันวาคม	2564
   2/	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	8/2564	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2564	มีมติแต่งตั้งให้พลอากาศเอกอานนท์	จารยะพันธุ์	เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   3/ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	8/2564	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2564	มีมติแต่งตั้งให้นางรสพร	สุขสมพร	เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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 ค่าตอบแทนกรรมการ
(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 ในปี	2564	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ	6	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการ
บริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	และคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีโดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบีย้ประชมุ	(ทัง้นี	้ค่าตอบแทนกรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งผูบ้ริหาร
ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม)	ซึ่งจ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม	ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

รวม
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรม

การตรวจสอบ
คณะกรรมการ

สรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี
โบนัส

นายวุฒิศักดิ์		ลาภเจริญทรัพย์ 162,500 - - - - - 150,000 312,500

นายชานนท์		โชติวิจิตร1/	 130,000 50,000 10,000 - - - 120,000 310,000

พลอากาศเอกอานนท์		จารยะพันธุ์ 130,000 40,000 12,500 - - - 120,000 302,000

นายธีรณัฏฐ์		ตั้งสถาพรพงษ์ 117,500 40,000 10,500 - 12,500 12,500 120,000 312,500

นายวิทยา		อินาลา 102,500 - - - - - 100,000 202,500

นางรสพร		สุขสมพร 115,000 - - - - - 100,000 215,000

นายเสกสรรข์		รังสิยีรานนท์ 102,500 - - 100,000 10,000 - 100,000 312,500

นายสุขสันต์		ยศะสินธุ์	2/ - - - - - - - -

นางพิมพ์		ปัทมสิงห์	ณ	อยุธยา2/ - - - - - - - -

นายกิตติ		ตั้งศรีวงศ์2/ - - - - - - - -

รวม 860,000 130,000 32,500 100,000 22,500 12,500 810,000 1,967,500

หมายเหตุ : 1/		นายชานนท์		โชติวิจิตร	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2564
   2/	นายสุขสันต์	ยศะสินธุ์	นางพิมพ์	ปัทมสิงห์	ณ	อยุธยา	และนายกิตติ	ตั้งศรีวงศ์	เป็นกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2564	ได้อนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ไว้	ดังนี้

การจ่ายค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)*

ประธาน กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท 27,500 15,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 12,500 10,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 12,500 10,000

คณะกรรมการบริหาร 12,500 10,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,500 10,000

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 12,500 10,000

หมายเหตุ:	*	กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม

(2)	ค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน 
	 นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าเบี้ยประชุมแล้ว	ยังมีค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน	คือ	ประกัน
ภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

 การก�ากับดูแลบริษัทย่อย
	 บริษทัมกีารบริหารจัดการและควบคุมการด�าเนนิงานของบริษัทย่อย	ทัง้ในด้านการจัดท�าแผนกลยุทธ์	นโยบาย	และเป้า
หมายโดยการแต่งตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อย	เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั	
นอกจากนี้บริษัทยังก�าหนดให้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและนโยบายของบริษัท	อาทิ	การจัดท�ารายงานทางการ
เงิน	การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เป็นต้น	ทั้งนี้	บริษัทได้จัดให้มีการสอบ
ทานและตรวจสอบการปฏิบตังิานของบริษทัย่อยเป็นประจ�าทกุปี	เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทย่อยมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะ
สมและรัดกุมอย่างเพียงพอ

 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ
	 บรษิัทให้ความส�าคัญในเร่ืองการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (“ส�านักงาน	กลต.”)	 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(“ตลาดหลักทรัพย์”)	เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินการให้แก่	กรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานของบริษัท	ทุกระดับขั้น	ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินการบริษัทมีความเป็นระบบระเบียบและมีมาตรฐานที่ชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้	อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส	ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยบริษัท	จะด�าเนินการก�ากับดูแลและบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทภายใต้
กลยุทธ์	นโยบายการด�าเนินงาน	 และการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มีการติดตาม	
การประเมนิผลและการรายงานผลการด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมถึงเคารพสทิธิและมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้
และผูม้ส่ีวนได้เสีย	ค�านงึถึงประโยชน์สงัคมและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนการปรบัตัวให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึ้นอยู่
เสมอ	เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันและด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
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	 ในปี	2564	บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 1.	ทบทวนบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	 และฝ่ายจัดการ	 เพื่อให้การด�าเนิน 
	 	 ธุรกิจขององค์กรเกิดความสอดคล้อง	และบรรลุวัตถุประสงค์

	 2.	 มีการก�ากับดูแลการด�าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจว่า	 การด�าเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
	 	 และเป้าหมายหลักของบริษัท	ตลอดจนการน�านวัตกรรมและเทคนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย	ค�านึงถึง 
	 	 ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท
	 3.	 คณะกรรมการมีการถ่วงดุลอ�านาจอย่างเหมาะสม

	 4.	 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

	 5.	 ดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงาน

	 6.	 ก�ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	ตลอดจนดูแลการปฏิบัติงาน 
	 	 เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

	 7.	 เผยแพร่ข้อมูลส�าคัญต่างๆ	อย่างถูกต้อง	เพียงพอ	ทันเวลา	เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 8.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

	 นอกจากนี	้บริษัทมกีารตดิตามการด�าเนนิงาน	เพ่ือให้เกิดการปฏิบติัตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่อีกี	4	ประเดน็	
ดังนี้

	 (1)	การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 บริษัทให้ความส�าคัญในเร่ืองการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ	 โปร่งใส	 และตรวจสอบได	้ เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม	โดยให้ความระมัดระวังในเรื่องการด�าเนินการที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และหลีกเลี่ยงการกระท�าใด	ๆ	ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ซึ่งเป็นไปตามหลัก
การก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีโดยในปี	2564	ไม่พบว่า	กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังาน	มกีารกระท�าทีก่่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์
	 (2)	การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
	 บริษัทมีการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	 เพ่ือให้มีความเสมอภาค	 และเท่าเทียมกัน	 และก�าหนดให้แก่
กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในรับทราบถึงแนวปฏิบัติและข้อควรระวังเก่ียวกับการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัท	 ซึ่งถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 โดยให้กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินในระดับผู้
จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	ต่อ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์	ตามมาตรา	59	รวมถึงบทก�าหนดโทษตามมาตรา	275	แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ภายใน	3	วันท�าการนับแต่วันที่มี
การซื้อขายโอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์
	 ซึ่งก่อนที่บริษัทจะน�าเสนอพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน	 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษทัส�านกัเลขานกุารบริษทัจะท�าการแจ้งกรรมการ	ผูบ้ริหาร	รวมถึงผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี
หรือการเงินในระดับผู้จดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัตงิานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคญั	
และให้งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย	30	วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนและอย่าง
น้อย	24	ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
	 ในปี	2564	ไม่พบว่า	กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน	มีการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทก�าหนดให้งดการซื้อขาย
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	 (3)	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยก�าหนดเป็นนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ือให้กรรมการ	ผู้บริหาร	 และพนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้อง	ซึ่งบรษิัทได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ	กระบวนการท�างาน	และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน	เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจและ
มีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้	 บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้พนักงาน	 และ 
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส	ข้อร้องเรียน	ข้อเสนอแนะให้บริษัทได้ทราบ	เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ	และ
น�าไปแก้ไขปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม
	 ในปี	2564	ไม่พบว่า	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานมีการกระท�าที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 (4)	การแจ้งเบาะแส
	 บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	เพ่ือให้ผูม้ส่ีวนร่วมในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่มัน่
ใจว่า	บริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแส	 และข้อร้องเรียนที่โปร่งใส	ปลอดภัย	 และเป็นธรรมต่อผู้แจ้งหรือร้อง
เรียน	ซึ่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน	และผู้ถูกร้องเรียนที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ	
ทัง้นีก้ารเปิดเผยข้อมลูใดๆ	บริษทัจะพิจารณาอย่างรอบคอบ	โดยค�านงึถงึความปลอดภัยและความเสยีหายของผูแ้จ้งเบาะแส	
หรือผู้ร้องเรียน	แหล่งที่มาของข้อมูล	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	โดยช่องทางในการติดต่อบริษัทมีดังนี้
	 (1)	ผู้บังคับบัญชาของพนักงานโดยตรง
 (2)	ฝ่ายบุคคลที่เบอร์ติดต่อ	02-004-5565,	086-819-3333
 (3)	กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท	http://www.chayo555.com/	หรืออีเมล	Center@chayo555.com

 การด�าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
	 ผู้รับเรื่องร้องเรียนด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยา
บรรณเพื่อพิจารณาขัน้ตอน	และวิธีการจดัการทีเ่หมาะสมในแต่ละเร่ืองเพื่อน�าเสนอมาตรการด�าเนนิการระงบัการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ	รวมถึงการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและรายงานผลให้ผู้ร้อง
เรียนทราบ	(กรณีเปิดเผยชื่อ)

 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

	 (1)	ผู้ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้	 อย่างไร 
	 	 ก็ตาม	หากมีการเปิดเผยตนเอง	บริษัทจะสามารถติดต่อและรายงานผลได้
 (2)	ผูร้บัเรื่องร้องเรียนต้องเก็บข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องเป็นความลบั	และจะเปิดเผยเท่าทีจ่�าเป็นแก่ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบเท่านัน้
	 (3)	บริษัทห้ามมิให้มีการตอบโต้ต่อผู้ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเด็ดขาด	การ 
	 	 ตอบโต้จะเป็นเหตุให้มีการลงโทษทางวินัยสูงสุด	ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างควบคุมภายในและการบริหารจัดการ 
	 	 ความเสี่ยง
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8.2	รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

จ�านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2564

(การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด)

1 นายชานนท์		โชติวิจิตร1/ 4/4

2 พลอากาศเอกอานนท์		จารยะพันธุ์2/ 4/4

3 นายธีรณัฎฐ์		ตั้งสถาพรพงษ์		 4/4

4 นางรสพร		สุขสมพร3/ 0/4

หมายเหตุ:	 1/		นายชานนท์		โชติวิจิตร	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2564
  2/				ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั	ครัง้ที	่8/2564	เมือ่วันที	่27	ธันวาคม	2564	มีมตแิต่งต้ังให้พลอากาศเอกอานนท์	จารยะพันธ์ุ	เป็นประธานคณะกรรมการ 
	 	 				ตรวจสอบ
  3/			ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	8/2564	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2564	มีมติแต่งตั้งให้นางรสพร	สุขสมพร	เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี	2564	ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
	 1.	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	2563	ของบริษัท	ทั้งในด้านความถูกต้องและการเปิดเผย 
	 	 ข้อมลูอย่างเพียงพอโดยได้ร่วมประชมุกับผูส้อบบญัช	ีและมบีางครัง้ได้ร่วมประชมุกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ 
	 	 เพื่อให้มั่นใจว่า	รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ตามที่ควรในสาระส�าคัญและเชื่อ 
	 	 ถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ	ก่อน 
	 	 น�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 2.	 พิจาณาให้มีการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยพิจารณาแผนการตรวจสอบ 
	 	 ภายในประจ�าปี	และรายงานผลการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบ	รวมถึงติดตามผล	และความคืบหน้าในการ 
	 	 แก้ไข	(ถ้ามี)	กับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง
	 3.	 พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	กฎหมายว่า 
	 	 ด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 และ 
	 	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 4.	 สอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษัทซึ่งได้มีการประเมินความเส่ียงทั้งจากปัจจัยภายนอก	 และปัจจัยภายใน 
	 	 การจัดการความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงาน 
	 	 ได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	และหากเกิดเหตกุารณ์ทีอ่าจมผีลต่อการบรรจุวัตถุประสงค์ของบริษทั	สามารถจัดการ 
	 	 ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล
	 5.	 สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
	 	 ประจ�าปี	และรายไตรมาส
	 6.	 พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี	 และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 จากความรู้ทางธุรกิจ	ประสบการณ ์
	 		 ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	และเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
	 	 ของบริษัท	ค่าสอบบัญชี	ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
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8.3	สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

	 	 โดยสรุป	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 และมีความเห็นว่า	บรษัิทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน	 และการด�าเนินงานอย่างถูก
ต้อง	ครบถ้วน	มีระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	 และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	 และมีประสิทธิผล	มี
การปฏิบติัตามกฎหมาย	ข้อก�าหนดและข้อผกูพันต่างๆ	มกีารปฏบิติักับรายการทีเ่ก่ียวโยงกันอย่างถูกต้อง	มกีารปฏิบติังาน
ทีส่อดคล้องกับระบบการก�ากับดแูลกิจการทีด่อีย่างเพียงพอ	และเชือ่ถือได้	รวมทัง้มกีารพิจารณาความเป็นอสิระของผูส้อบ
บัญชีเพื่อแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

 จ�านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
	 การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เป็นดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ประจ�าปี 2564

(การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด)

1 พลอากาศเอกอานนท์		จารยะพันธุ์ 2/2

2 นายชานนท์		โชติวิจิตร1/ 1/2

3 นายธีรณัฏฐ์		ตั้งสถาพรพงษ์ 2/2

4 นายสุขสันต์		ยศะสินธุ์ 2/2

5 นายกิตติ		ตั้งศรีวงศ์ 2/2

หมายเหตุ:	 1/	นายชานนท์		โชติวิจิตร		ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2564

 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
	 คณะกรรมการสรรทาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย	กรรมการจ�านวน	5	คนโดยมีกรรมการอิสระ	จ�านวน	
3	 คน	 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทด้วยความรอบคอบ	 โปร่งใสและเป็นธรรม	ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	ซึ่งในปี	 2564	 
คณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น	2	ครั้ง	โดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
	 1.	 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระโดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับ
	 	 เกณฑ์คุณสมบัติที่ก�าหนดไว้เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่ 
	 	 มีความเหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
	 2.	 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก	 โดยคณะกรรมการสรราและพิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้ความ 
	 	 รอบคอบในการพิจารณาบคุคลทีม่คีวามรู้	ความสามารถและมคีณุสมบติัทีเ่หมาะสม	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
	 	 บริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
	 3.	 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	ประจ�าปี	 2564	 โดยพิจารณาให้ 
	 	 สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่	 เพื่อเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท	 และที่ประชุม 
	 	 สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564
	 4.	 พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส	ประจ�าปี	 2564	 เพื่อเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทนอกจากนี ้
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	 	 ปี	 2564	คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการได้ 
	 		 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
	 	 ปี	2565
 
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เป็นดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 2564

(การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด)

1 นายธีรณัฎฐ์		ตั้งสถาพรพงษ์ 1/1

2 นายสุขสันต์		ยศะสินธุ์ 1/1

3 นางพิมพ์		ปัทมสิงห์	ณ	อยุธยา 1/1

4 นายเสกสรรข์		รังสิยีรานนท์ 1/1

5 นายณฐพล		ทิพชัชวาลวงศ์ 1/1

6 นายกิตติ		ตั้งศรีวงศ์ 1/1

 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย	กรรมการจ�านวน	6	คน	 โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ	 โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับแนวทางพึงปฏิบัติและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Good	Gov-
ernance)	ซึ่งในปี	2564	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น	1	ครั้ง	โดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
	 1.	 ติดตามผลการจัดการความเส่ียง	ประจ�าปี	 2564	 และได้ให้ค�าแนะน�าแก่คณะท�างานบริหารความเสี่ยงเพ่ือน�า 
	 	 ไปปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้ยังได ้
	 	 ทบทวนการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ 
	 	 สอบเพื่อรับทราบ

	 2.	 ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่ก�าหนดไว้	 เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
	 3.	 ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงและด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและ 
	 	 เหมาะสม	สามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกน�าไปปฏิบัติอย่าง 
	 	 ต่อเนื่อง

การเข้าประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เป็นดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล
การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ�าปี 2564

(การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด)

1 นายธีรณัฎฐ์		ตั้งสถาพรพงษ์ 1/1

2 นายสุขสันต์	ยศะสินธุ์ 1/1

3 นางพิมพ์	ปัทมสิงห์	ณ	อยุธยา 1/1

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564142



 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	คน	โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ	โดย
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ท�าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	หน่วยงานก�ากับดูแล	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	ซึ่ง
ในปี	2564	คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น	1	ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	เป็นดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจ�าปี 2564

(การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด)

1 นายสุขสันต์		ยศะสินธุ์ 13/13

2 นายเสกสรรข์		รังสิยีรานนท์ 12/13

3 นางพิมพ์	ปัทมสิงห์	ณ	อยุธยา 13/13

4 นายกิตติ		ตั้งศรีวงศ์ 13/13

5 นายณฐพล		ทิพชัชวาลวงศ์ 13/13

6 นางสาวเนาวรัตน์	สังข์กรด 13/13

 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	3	คน	 และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
1	คน	โดยคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะ
กรรมการบริษัทก�าหนด	ซึง่ในปี	2564	คณะกรรมการบริหารมกีารประชมุรวมทัง้สิ้น	13	ครัง้	โดยครอบคลมุเรือ่งดงัต่อไปนี้
	 1.	 พิจารณาก�าหนดนโยบาย	กลยทุธ์และแผนการด�าเนนิธุรกิจ	รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานและอ�านาจอนมุติั 
	 	 ต่างๆ	ของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
	 2.	 พิจารณางบประมาณประจ�าปี	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั	และควบคุมการเบกิจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม 
	 	 ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
	 3.	 ควบคมุ	ก�ากับดแูล	และติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย	เป้าหมาย	แผนการด�าเนนิธุรกิจ 
	 	 กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณท่ีก�าหนดไว้	และอ�านาจบริหารต่างๆ	ตามทีไ่ด้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการบริษทั 
	 	 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ	และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
	 4.	 พิจารณาอนมุตักิารด�าเนนิงานทีเ่ป็นธรุกรรมปกติธรุกจิของบริษัท	โดยวงเงินส�าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตาม 
	 	 ตารางอ�านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
	 5.	 พิจารณาโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการด�าเนินงานของบริษัท	เพื่อเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
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การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน

9.1		 การควบคุมภายใน

	 ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส�าคัญอย่างย่ิงส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	 โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน	
บริหาร	จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง	ๆ 	ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี		ดังนั้น	บริษัทให้
ความส�าคัญแก่การมรีะบบการควบคุมภายในทีด่	ีและเป็นไปตามหลักการการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีบริษัทจึงได้น�าการควบคุม
ภายในที่เป็นสากล	(COSO	2013)	มาใช้เป็นบรรทัดฐานพร้อมทั้งมีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท	และมี
การแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยในการสอบทานการควบคุมภายในของบริษัท	โดยเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่	1	กันยายน	
2558	เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าการสอบทานการควบคุมภายในและ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อติดตามให้การควบคุมภายในด้านต่าง	ๆ	มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกจิ	มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน	ซึง่รวมถึงการใช้ทรพัยากร	การดแูลรกัษาทรพัย์สิน	การป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง	การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	 และจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได	้ตลอดจน
การปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	 และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	รวมถึงมีการจัดท�าจรรยาบรรณ
พนักงาน	การก�าหนดบทลงโทษทางวินัย	และการก�าหนดช่องทางและกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม

 การก�ากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

	 การก�ากับดแูลการด�าเนนิธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทอยู่ภายใต้การดแูลของ
คณะกรรมการบริษัท	 โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญดังนี้
	 1.	 คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท	 โดยแต่งต้ังและ 
	 	 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	มีหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมตามหน้าที่ขอบเขตความ 
	 	 รบัผิดชอบ	ทั้งนี้	แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคมุของบริษทัมีการด�าเนนิการภายใต้นโยบาย 
	 	 การควบคุมภายใน	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และการบริหารความเสี่ยง
	 2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการ 
	 	 ควบคุมภายใน	ซึ่งก�าหนดและก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร	รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ 
	 	 ตรวจสอบ	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการพิจารณาแบบความเพียงพอของการควบคุมภายใน 
	 	 เป็นประจ�าทุกปี	มีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
	 	 ก�ากับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน	ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมและตรวจ 
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	 	 สอบภายใน	 เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมาย	ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจ 
	 	 สอบจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
	 3.	 บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อพัฒนาคุณภาพของข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลให้มี 
	 	 ประสทิธิภาพ	รวมทัง้มกีารบริหารความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	โดยมกีารก�าหนดนโยบายความปลอดภัย 
	 	 ของข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น	 เพื่อก�ากับดูแลและการปฏิบัติงานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสม 
  และเพียงพอ	
	 4.	 บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	 โดยมีการการรายงานข้อบกพร่องในระบบการควบคุม 
	 	 ภายในต่อบุคคลที่รับผิดชอบ	 เพื่อให้มีการก�าหนดมาตรการในการดาเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที	 ผลการ 
	 	 ตรวจสอบการปฏิบติัตามการควบคุมภายในมกีารก�าหนดให้รายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสงู	คณะกรรมการตรวจ 
	 	 สอบ	และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

	 	 ในปี	2564	บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวนทั้งสิ้น	4	ครั้ง	โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
	 ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบภายใน	ผู้สอบ 
	 บญัช	ีและผูบ้ริหารของบริษทั	ซึง่วาระทีเ่กีย่วข้อง	ความเหน็และมติของทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้น�าเสนอ 
	 ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัทกุครัง้	โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทกุท่านได้เข้าร่วม 
	 ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง	ทั้งนี้	 ข้อสังเกตเก่ียวกับการควบคุมภายในที่มีการน�าเสนอให้คณะกรรมการ 
	 ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัพิจารณานัน้	ยังไม่พบประเดน็ทีค่วามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบแตกต่าง 
	 ไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทั้ง	3	ท่านเข้าร่วมประชุม 
	 ด้วย	คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของ	ส�านกังานคณะ 
	 กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ	ตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ซึ่งจัดท�าตามแนวความคิดของ	The	Committee	of 
	 Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission	หรือ	COSO		ดังนี้
	 	 1.	 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร	(Control	Environment)
	 	 2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
	 	 3.	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)
	 	 4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	&	Communication)
	 	 5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)

	 	 คณะกรรมการบริษทั	มคีวามเหน็ว่า	บริษทัมกีารควบคุมภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสมต่อการด�าเนนิธรุกิจ	และมี 
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ผลการตรวจสอบภายในและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน

	 เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายใน	การบริหารความเสีย่ง	และการก�ากับดแูลกิจการมปีระสทิธผิลและ
มกีารปรับปรงุอย่างต่อเน่ืองเพ่ือช่วยให้บริษทัสามารถบรรลเุป้าหมายทีต้ั่งไว้ได้	บริษัทจึงได้แต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในทีเ่ป็น
บคุคลภายนอกให้ปฏิบติัหน้าทีก่ารตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในคือ	บริษทั	เคพีเอส	ออดทิ	จ�ากัด		
(“ผูต้รวจสอบภายใน”)	ทีม่คีวามเป็นอสิระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จึงก�าหนดให้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผล
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การตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบและและผู้บริหารของบริษัทฯ	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 ส�าหรับปี	2564	บริษัท	เคพีเอส	ออดิท	จ�ากัด	ได้จัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี	2564	โดยอยู่บนพื้นฐานความ
เส่ียงของบริษัทฯ	 เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนงาน	 โดยเน้นการให้ความมั่นใจในด้านการ
ด�าเนินงาน	(Operations)	อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง	ๆ	
(Compliance)	 และน�าเสนอรายงาน	 (Reporting)	 ได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธิภาพอย่างสม�า่เสมอ	การตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบงานส�าคัญ	ๆ ได้แก่	ระบบการบริหาร
จัดการทรพัยากรบคุคล		ระบบการบริหารค่าใช้จ่าย	ระบบธรุกจิปล่อยสนิเชือ่	และระบบบริหารรายได้และระบบงานคด	ีรวม
ถึงติดตามประเด็นคงค้างทุกไตรมาส	ได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารทุกครั้ง	ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี	 และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	 	ทั้งนี้	 ในปี	 2564	บริษัทได้ด�าเนินการแก้ไขประเด็นคงค้างส่วนใหญ่
เรียบร้อยแล้ว	

	 ในการประชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังที	่7/2563	เมือ่วันที	่11	พฤศจกิายน	2564	ซึง่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ	
3	ท่าน	เข้าร่วมประชมุครบถ้วน	ได้พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบว่าจากการเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในเป็น
ไปตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีและประเดน็ผลการตรวจสอบทกุประเดน็ทางฝ่ายบริหารได้ด�าเนนิการแก้ไขอย่างสมเหตุ
สมผลแล้ว	มีความเห็นว่า	ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจ	โดยบริษัท
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบการปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการท�าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้	

 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
	 บริษัท	ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติมต่อระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทในปี	2564	แต่อย่างใด

 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

	 บริษทัได้แต่งต้ัง	บริษทั	เคพีเอส	ออดทิ	จ�ากัด	(“KPS”)	ให้เป็นผูต้รวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบประเดน็เก่ียวกับระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท	โดยมี	นายวิวัฒน์	ลิ้มนันทศิลป์	เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ	KPS	และนายวิวัฒน์	ลิ้มนันทศิลป์	แล้วมีความเห็นว่า	มีความ
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลานาน	นอกจากนั้น	ยังเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท	โดย
คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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หัวข้อ ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

ผู้ตรวจสอบภายใน นายวิวัฒน์	ลิ้มนนัทศลิป์	(ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบภายใน)	
บริษัท	เคพีเอส	ออดิท	จ�ากัด

ต�าแหน่ง หุ้นส่วน

ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ประมาณ	26	ปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อประสบการณ์
ของผู้ตรวจสอบภายใน

นายวิวัฒน์		ลิ้มนันทศิลป์	จัดเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดี
ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบภายในในระบบต่างๆ	ของบริษัท	
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนด	หรือ	เห็นสมควร	
รวมถึงร่วมเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีให้คณะ
กรรมการตรวจสอบพิจารณา

  ภาพรวมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่บริษัทเข้าท�ากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
	 	 ในปี	2564	บริษทัได้เข้าท�ารายการต่าง	ๆ 	กับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งตามนยิามของประกาศคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ที่	กจ.	17/2551	เรื่อง	การก�าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลัก
ทรัพย์	ลงวันที่	15	ธันวาคม	2551	และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	ซึ่งรวมถึงการท�ารายการระหว่างกลุ่มบริษัท	ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุม	และ/หรือ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใดๆ	ของบริษัท	เพื่อวัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท
  1. รายการธุรกิจปกติ
	 	 รายการธุรกิจปกติ	เป็นรายการทีบ่ริษทัและบริษทัย่อยมกีารท�ารายการตามลกัษณะกิจกรรมการด�าเนนิงานหลัก	
โดยรายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นต่อการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย	ดังนั้น	บริษัทและบริษัทย่อยจะยังคง
มีการท�ารายการลักษณะดังกล่าวไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต
  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
	 	 รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ	เป็นรายการทีบ่ริษัทและบริษทัย่อย	ท�ารายการเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมด�าเนนิงานหลกั
ของบริษัท	 และ/หรือ	บริษัทย่อย	 โดยมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนเป็นการท�ารายการระหว่างบุคคลภายนอกกับบุคคล
ภายนอก	และ/หรือ	มีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่ท�าให้บริษัทและบริษัทย่อยเสียผลประโยชน์
  3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
	 	 รายการที่เกีย่วกับสินทรัพยห์รือบริการ	เป็นรายการที่บริษทั	และ/หรือ	กลุ่มบริษทัเขา้ท�ารายการเพื่อให้ไดม้าหรือ
จ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์	และสทิธ	ิรวมถึงการให้หรือรบับริการ	อย่างไรก็ตาม	ก่อนการเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์	เอม็	
เอ	ไอ	บริษทัยังไม่มีนโยบายในการเข้าท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ทีม่ขีนาดรายการมากอย่างเป็นนยัส�าคัญ	
นอกจากนี้	บริษัทมีนโยบายในการเข้าท�ารายการให้หรือรับบริการที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
  4. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
	 	 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน	3	ปี	เป็นรายการที่บริษัทเช่าอาคารจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เพ่ือใช้ส�าหรับการด�าเนินงานในกิจการ	 เช่น	 ใช้เป็นอาคารส�านักงาน	หรือ	สถานที่เก็บเอกสาร	 รวมถึงรายการเช่าอาคาร

9.2		รายการระหว่างกัน	และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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ส�านกังานระหว่างกันระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย	โดยบริษทัคาดว่าจะมกีารเข้าท�ารายการในลกัษณะดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง
ในอนาคต
  5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
	 	 รายการให้หรือรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน	เป็นรายการทีเ่กิดขึ้นเพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัท	ชโย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
	 	 ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที	่1/2564	ณ	วันที	่25	กุมภาพนัธ์	2564	ได้พิจารณานโยบายการท�ารายการ
ที่เก่ียวโยงกันของบริษัท	ชโย	กรุ๊ป	จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบนโยบายการท�ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. การอนุมัติการเข้าท�ารายการ
	 	 (1)	รายการที่เก่ียวโยงกันที่มีขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	ขนาดใหญ่	 และเป็นรายการที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติ	ฝ่าย 
	 	 จัดการจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
	 	 (2)	รายการทีม่ขีนาดเลก็	และขนาดกลางทีไ่ม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณา 
	 	 ตัดสินใจ
	 	 (3)	รายการที่มขีนาดใหญ่	ทัง้ที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกต	ิและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกต	ิใหท้ี่ประชมุ 
	 	 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ
	 (1)	รายการขนาดเล็ก	คือ	รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ	1	ล้านบาท	หรือ	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.03 
	 	 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า
	 (2)	รายการขนาดกลาง	คือ	รายการที่มีมูลค่ามากกว่า	1	ล้านบาท	 แต่น้อยกว่า	20	ล้านบาท	หรือมากกว่าร้อยละ 
	 	 0.03	แต่ต�่ากว่าร้อยละ	3.00	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า
	 (3)	รายการขนาดใหญ่	คือ	รายการทีม่มีลูค่ามากกว่าหรือเท่ากับ	20	ล้านบาท	หรือ	มากกว่าร้อยละ	3.00	ของสินทรัพย์ 
	 	 ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณารายการที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
	 (1)	ลกัษณะรายการเป็นการด�าเนนิธรุกิจตามปกติตามกิจกรรมการด�าเนนิงานหลักหรือไม่	ในกรณีทีร่ายการดงักล่าว 
	 	 เกิดขึ้นเนื่องจากการด�าเนินงานปกติก็จะปฏิบัติไปตามขั้นตอนของการด�าเนินงานตามปกติเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติ 
	 	 กับคู่ค้ารายอื่น	ๆ 	รายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท	และมีความสมเหตุสมผลของการ 
	 	 ท�ารายการเพื่อสนบัสนนุธรุกิจปกติ	และเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและบริษัทย่อย	โดยมเีงื่อนไขทางการ 
	 	 ค้าไม่แตกต่างจากการท�ารายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอก
	 (2)	ราคาและเงื่อนไขการท�ารายการเป็นธรรมหรือไม่	 หากเปรียบเทียบกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกที่ 
	 	 ไม่เกี่ยวข้องกันแล้ว	จะได้ราคาหรือเงื่อนไขที่ดีกว่านี้หรือไม่
	 (3)	การพิจารณาราคาตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	 (ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	ทั้งนี ้
	 	 รายการท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป	คือ	เงื่อนไขการค้าทีม่รีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการ 
	 	 ถ่ายเทผลประโยชน์	โดย
	 -	 เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัท	ชโย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	และ/หรือ	บริษัทย่อยได้รับ	หรือ	ให้กับบุคคลทั่วไป
	 -	 เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	และ/หรือ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งให้กับบุคคลทั่วไป
	 -	 เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัท	 ชโย	กรุ๊ป	จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ/หรือ	บริษัทย่อยสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจ 
	 	 ในลักษณะเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป
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 รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
	 รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ไม่เกิน	3	ปี	เป็นรายการทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยเช่าอาคารส�านกังานเพื่อใช้ส�าหรบั
การด�าเนินกิจการ	เช่น	ใช้เป็นอาคารส�านักงานและสถานที่เก็บเอกสารจากคุณสุขสันต์	ยศะสินธุ์	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น	กรรมการ	
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	34.41	โดยบริษัทคาดว่าจะมีการเข้าท�ารายการในลักษณะ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในอนาคต	ทั้งนี้	รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้

บริษัท

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2563 2564

CHAYO - - กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาเช่าอาคารพาณิชย	์
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพ่ือใช้เป็นพื้นที่
เก็บเอกสารด้วยอัตราค่าเช่า	 20,000	 บาท
ต่อเดือน	ในปี	2560	และ	2561	หรือประมาณ	
72	บาทต่อตารางเมตร	โดยอัตราค่าเช่าทั่วไป
บริเวณซอยรามอินทรา	 65	 เฉล่ีย	 15,000	 -	
20,000	บาทต่อคูหาต่อเดือน	 หรือประมาณ		
63-100	บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน	รายการ
นี้ได้ยกเลิกการเช่าวันที่	 31	 สิงหาคม	 2561	
ทั้งนี้	 รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการ
ที่เก่ียวโยงกันประเภทรายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีมติเห็น
ชอบว่าเป็นรายการระหว่างกันที่ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดย
ราคามีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย

Chayo	AMC - -

Chayo	Property	
and	Service

- -

CHAYO	AMC 0.17 0.17 กลุ่มบริษทัได้ท�าสญัญาเช่าอาคารพาณชิย์	กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บ
เอกสารด้วยอัตราค่าเช่าจ�านวน	14,000	บาท
ต่อเดือน	ในปี	2563	และ	2564	หรือประมาณ	
72	บาทต่อตารางเมตร	โดยอัตราค่าเช่าทั่วไป
บริเวณบริเวณซอยรามอินทรา	 65	 เฉล่ีย
ประมาณ	15,000	 -	20,000	บาทต่อคูหาต่อ
เดือน	หรือประมาณ	63	 -100	บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน	รายการนี้สิ้นสุดสัญญาวันที่	1	
กันยายน	2565	ทั้งนี้	รายการดังกล่าวเข้าข่าย
เป็นรายการที่เก่ียวโยงกันประเภทรายการเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป	

คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีมติเห็น
ชอบว่าเป็นรายการระหว่างกันที่ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดย
ราคามีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย
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CHAYO 0.25 0.30 บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพื่อใช้เป็นสถานที่
ท�างานส�ารอง	 (BCP	Plan)	ด้วยอัตราค่าเช่า
จ�านวน	25,000	บาทต่อเดือนในปี	2563	โดย
เปรียบเทียบค่าเช่าจากห้องแถวข้างเคียงใน
ท�าเลเดยีวกันอยูท่ี	่23,000	บาท	(ต้องปรบัปรงุ
เพ่ิมเติม)	 -	26,000	บาท	 (พร้อมใช้งาน)	หรือ	
95.83	-	108.33	บาทต่อตารางเมตร	ซึง่บริษัท
ได้เช่าพื้นที่	240	ตรม.	(จ�านวน	5	ชั้น)	ตรม.	ละ	
104.16	 	บาท	คิดเป็นเงินจ�านวน	24,999.84	
บาท	ปัดเต็มจ�านวน	25,000	บาท	ทัง้นี	้รายการ
ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน
ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์
ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีมติเห็น
ชอบว่าเป็นรายการระหว่างกันที่ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดย
ราคามีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย

 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการะหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้น	 และได้ให้ความเห็นว่า	 รายการที่
ระหว่างกันดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กิดขึ้นตามความจ�าเป็น	มคีวามสมเหตุลมผล	และมกีารก�าหนดราคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรม	
และมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตและการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน
 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
	 หากบริษัทมีความจ�าเป็นที่จะต้องท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้
เสีย	บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นและความเหมาสมของรายการนั้น	 ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผูส้อบบญัชขีองบริษทัเป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว	เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสนิใจของคณะ
กรรมการตรวจสอบ	และ/หรือคณะกรรมการบริษทั	และ/หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี	ซึง่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการ	จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท�ารายกรระหว่างกันดังกล่าว	นโยบายของบริษัท
ในการท�ารายกรระหว่างกันจ�าแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
	 •	 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	 โดยการท�ารายการดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและ 
	 	 ราคาทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ซึง่เทยีบเคียงได้กับการท�ารายกระว่างบริษทักับบคุคลทัว่ไป 
	 	 หรือการท�ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป	หรือการท�ารายการใน 
	 	 ลักษณะเดี่ยวกันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 ทั้งนี้	 บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจ 
	 	 สอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับเหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส 
	 	 และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่งหรือข้อ 
	 	 ก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 	 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 •	 รายการอื่นๆ	 นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างตัน	 เช่น	 รายการธุรกิจ 
	 	 ปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงือ่นไขการค้าทั่วไป	 รายการเช่าทรัพย์สิน	 หรือรายการเก่ียวกับการซื้อขาย 
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	 	 ทรพัย์สนิ	หรือการรับ-ให้ความช่วยเหลอืทางด้านการเงิน	เป็นตัน	บริษัทมนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น 
	 	 ผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าว	และจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
	 	 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ 
	 	 กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงการปฏิบัติตาม 
	 	 ข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
	 	 ที่ส�าคัญของบริษัท	 โดยบริษัทจะเปิดเผยรายกรระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 2564 
	 	 (แบบ	56-1	One	Report)	และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
	 •	 นอกจากนี้	 หากการท�ารายการใดๆ	ที่ไม่ใช่ธุรกรรมปกติของทั้ง	 2	ฝ่าย	จะต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ 
	 	 สอบพิจารณา	 และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในหลักการก่อนจะท�าธุรกรรม	 เนื่องจากบริษัทอาจ 
	 	 มีรายการระหว่างกันกับกรรมการ	ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องในอนาคต	บริษัทจึงขออนุมัติในหลัก 
	 	 การให้บริษัทสามารถท�าธุรกรรมดังกล่าวได้	 หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ 
	 	 ทีวิ่ญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกัน	ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิล 
	 	 ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

  แนวโน้มหรือนโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
	 	 บริษทัคาดว่าในอนาคตบริษัทอาจจะยงัคงมกีารท�ารายการระหว่างกันกับบคุคลและนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
กับบริษัท	 โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นรายการที่เกิดตามความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	 ซึ่งแนวโน้ม 
ของการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	
	 	 ส�าหรับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนั้น	 จะต้องเกิดขึ้นตามความจ�าเป็นใน
การประกอบธุรกิจ	 โดยบริษัทมีนโยบายที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจให้เพียงพอด้วยตนเอง	 ซึ่งเมื่อบริษัทเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันแล้ว	บริษัทจะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการระดมทุนและการกู้ยืมสถาบันการเงินในการ
ประกอบธรุกิจเป็นหลกั	โดยไม่จ�าเป็นต้องขอรับความช่วยเหลอืทางการเงินจากกลุม่ผูถื้อหุน้อกี	ทัง้นี	้ในส่วนของการค�า้ประกัน
วงเงินกู้โดยกลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่นัน้	คณะกรรมการบริษทัมคีวามเหน็ว่าไม่มคีวามจ�าเป็นอีกต่อไป	โดยบริษัทอยู่ในระหว่างด�าเนนิ
การเจรจากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าว
	 	 ทัง้นี	้หากเกิดรายการระหว่างกันกับบคุคลหรือนติิบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อบังคับ	ประกาศ	และค�าสั่งของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เหตุผลท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถอืหุ้นในบริษทัย่อยบริษัทร่วม เกินร้อยละ 10 แทนการถอืหุ้นของบริษัทโดยตรง
	 	 -	ไม่มี	-
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งบการเงิน   3ส่วนที่
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย 

(กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ  .ศ .  2564 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน

เฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินทีตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั

 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ�งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีี�สําคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น  ๆ

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี

ต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบรษิทั 
ตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจ้าได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี� ขา้พเจ้าเชื�อว่า

หลกัฐานการสอบบญัชทีี�ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม เพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสาํคญัที�สุดตามดุลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื�องเหล่านี�มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทั �งนี� ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื�องเหล่านี�

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

รายได้ดอกเบี�ยจากเงินให้สินเชื �อแก่สินทรพัยด้์อยคุณภาพ 

อา้งองิถงึ หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.21 เรื�อง นโยบายการ
บญัชีเกี�ยวกบัการรบัรูร้ายได้ รายได้ดอกเบี�ยจากเงินให้สนิเชื�อแก่

สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพมสีดัส่วนรอ้ยละ 79.66 ของรายได้รวมของ
กลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้ดอกเบี�ยจากเงนิให้สนิเชื�อแก่

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่า
จะเก็บได้ในอนาคตสําหรบัเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ 

ตามคุณภาพ ชนิด และอายุของหนี� โดยอ้างองิกบัสถติกิารเก็บหนี�

ในอดตีทั �งหมดคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ

ขา้พเจ้าใหค้วามสําคญักบัการตรวจสอบรายได้ดอกเบี�ยจากเงนิให้

สนิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ เนื�องจากผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ
ในการกําหนดสมมติฐานเพื�อประมาณการรายได้ อีกทั �งรายได้

ดงักล่าวมนีัยสาํคญัต่องบการเงนิรวม 

ขา้พเจ้าได้ทําความเขา้ใจหลกัเกณฑท์ี�ผูบ้รหิารใชใ้นการรบัรูร้ายได้
ดอกเบี�ยจากเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ และขา้พเจา้ได้

ประเมนิความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ดังกล่าวกับวธิีปฏิบัติของ
บรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

ขา้พเจา้ไดท้ําความเขา้ใจถงึกระบวนการในการประมาณการกระแส

เงนิสดและอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ ณ วนัเริ�มแรก 

ข้าพเจ้าทําการสุ่มทดสอบการประมาณการกระแสเงินสด อัตรา

ดอกเบี�ยที�แท้จรงิ และปัจจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งที�ใชใ้นการประมาณ

กระแสเงนิสดและอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ ณ วนัที�ทําการซื�อเงนิให้
สนิเชื�อแก่สนิทรพัยด์้อยคุณภาพ ซึ�งรวมถงึการประเมนิความเหมาะสม

ของปัจจยัต่าง ๆ ที�มผีลต่อการประมาณการกระแสเงนิสดและอตัรา

ดอกเบี�ยที�แท้จริง ณ วนัแรกอนัได้แก่ อตัราร้อยละของการลดหนี� 

อตัราร้อยละที�ลูกหนี�จะชําระหนี� สถานะทางคดีของลูกหนี� มูลค่า
ของหลกัประกนั และการจดัสรรตน้ทุนสาํหรบัลูกหนี�แต่ละราย

ขา้พเจ้าได้ทําการสุ่มทดสอบการคาํนวณรายได้ดอกเบี�ยจากเงนิให้
สนิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ รวมถงึได้สุ่มทดสอบการรบัชําระเงนิ

ของเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ

จากวธิกีารตรวจสอบที�ได้ปฏบิตัขิา้งตน้ ขา้พเจ้าไม่พบขอ้ผดิพลาด
ที�มสีาระสาํคญั
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เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

ค่าเผื �อผลขาดทุนด้านเครดิตที �คาดว่าจะเกิดขึ�นสาํหรบัเงิน

ให้สินเชื �อแก่สินทรพัยด์้อยคณุภาพ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีเงินให้สินเชื�อแก่

สินทรพัย์ด้อยคุณภาพก่อนหักผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นจํานวน
เงิน 3,123.79 ล้านบาท และ 373.51 ล้านบาท ตามลําดับ และ

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจํานวนเงนิ 267.80 ล้านบาท และ 

39.01 ล้านบาท ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 8.57 และร้อยละ 10.44 ของ
ยอดเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ตามลําดบั 

อ้างองิถงึ หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.6 เรื�อง นโยบายการ
บญัชีเกี�ยวกบัเงนิให้สนิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ กลุ่มกิจการ

บนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิให้สนิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อย

คุณภาพ เมื�อพบว่ามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดใน
อนาคตที�คาดว่าจะไดร้บัเมื�อคาํนวณคดิลดตํ�ากว่ามลูค่าตามบญัชี

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการตรวจสอบค่าเผื�อผลขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น เนื�องจากผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจที�
สาํคญัในการกําหนดสมมตฐิานเกี�ยวกบัประมาณการของกระแสเงนิ

สด และผลกระทบทางเศรษฐกจิในอนาคต เพื�อประมาณการค่าเผื�อ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น อีกทั �งค่าเผื�อผลขาดทุน

ด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นดงักล่าวมนีัยสําคญัต่องบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ขา้พเจ้าได้ทําความเขา้ใจหลกัเกณฑท์ี�ผูบ้รหิารใชใ้นการรบัรูค่้าเผื�อ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรบัเงนิให้สนิเชื�อแก่

สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

ขา้พเจา้ไดสุ้่มตวัอย่างลูกหนี�เพื�อประเมนิสนิเชื�อรายตวั และประเมนิ

ความเหมาะสมของสมมติฐานที�ผู้บริหารใช้ในการประมาณการ

กระแสเงนิสดในอนาคตโดยเปรยีบเทียบกบัผลการเก็บหนี�ในอดีต
ตามประเภทของสนิเชื�อ นอกจากนี�ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบกระแสเงนิ

สดที�คาดว่าจะได้จากการขายหลกัประกนั โดยตรวจราคาประเมนิ

ของหลกัประกนักบัรายงานประเมนิหลกัประกนัล่าสุดซึ�งประเมิน
โดยผู้ประเมนิอิสระและคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

เกดิขึ�นจากส่วนสญูเสยีที�คาดว่าจะเกดิขึ�นเป็นรายลูกหนี�

ขา้พเจ้าใหผู้ช้ํานาญการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสอบทานความ
น่าเชื�อถอืของขอ้มูลลูกหนี�ที�อยู่ในระบบ และความถูกต้องของการ

คาํนวณโดยระบบ 

จากวธิกีารตรวจสอบที�ไดป้ฏิบตัขิา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่า สมมตฐิานที�

ใช้ในการประมาณการค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

เกดิขึ�นมคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐานสนับสนุน
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ข้อมูลอืน

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบด้วยขอ้มูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีี�อยู่ในรายงานนั �น ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจ้าจะได้รบัรายงานประจําปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชนีี�

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื�น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อขอ้มลูอื�น

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื�น

มคีวามขดัแยง้ที�มสีาระสาํคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี�ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏ
ว่าขอ้มลูอื�นมกีารแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่

เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องสื�อสาร

เรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพจิารณาว่าจําเป็นเพื�อให้สามารถจดัทํางบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการ

ดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงาน

ต่อเนื�อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตั �งใจที�จะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�ช่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี

ซึ�งรวมความเหน็ของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื�อมั �นในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตัิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสําคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิ

แต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี�
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชีพและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยง

ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั �น และ

ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มลูที�ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจรติอาจเกี�ยวกบั

การสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั �งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ

การแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลู 

ที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทําขึ�นโดยกรรมการ  
 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ที�ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมี

นัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มี
สาระสําคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้าโดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการที�เกี�ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ข้าพเจ้าขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีที�ได้รบัจนถึงวนัที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการเงินรวม 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบที�ทําใหม้กีารนําเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรอืไม่

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิภายใน
กลุ่มกจิการเพื�อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

ขา้พเจ้าได้สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่างๆ ที�สําคญัซึ�งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผนไว้

ประเดน็ที�มนัียสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที�มนีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 

ของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกับความเป็นอิสระและ

ได้สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั �งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจ้าเชื�อว่ามเีหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่า

กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
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จากเรื�องที�ส ื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสาํคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื�องเหล่านี�ในรายงานของผู้สอบบญัช ีเว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร

สื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

บุญเลิศ  กมลชนกกลุ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5339

กรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 1,332,204,275 708,199,180 496,523,204 547,917,867

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จาํกดัในการใช ้- หมุนเวยีน 11 500,000 500,000 500,000 500,000

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 13 1,486,883 1,570,108 1,216,818 1,303,008

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 12 46,377,511 25,580,699 174,228,369 91,165,593

สนิคา้คงเหลอื 14 1,087,723 1,146,147 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 37.5 - - 2,093,799,900 1,321,200,100

เงนิประกนัการซื�อเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 15 71,300,826 70,035,357 - -

ลกูหนี�เงนิใหกู้ย้มืที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 16 335,850,463 60,992,991 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 21,009,485 8,568,074 19,273,075 7,879,845

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,809,817,166 876,592,556 2,785,541,366 1,969,966,413

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จาํกดัในการใช ้- ไมห่มุนเวยีน 11 8,915,080 8,723,362 1,725,208 1,611,680

เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ - สุทธิ 17 2,855,988,012 1,692,878,187 334,502,985 110,738,994

ลกูหนี�เงนิใหกู้ย้มื - สุทธิ 16 2,744,893 - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 18 - - 545,149,973 300,449,973

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 19 12,496,315 7,836,466 23,340,329 9,217,166

ทรพัยส์นิรอการขาย - สุทธิ 20 332,826,954 188,009,951 - -

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 21 56,645,225 32,591,375 26,975,967 20,488,292

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 22 2,661,899 2,709,863 2,090,476 1,661,538

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 23 22,581 2,919 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น 7,758,500 1,501,000 716,500 989,000

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,280,059,459 1,934,253,123 934,501,438 445,156,643

รวมสินทรพัย์ 5,089,876,625 2,810,845,679 3,720,042,804 2,415,123,056

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี� สินหมนุเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 24 82,438,418 43,472,067 36,976,721 22,562,961

สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเชา่

ที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,133,149 901,627 567,760 652,315

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 25 28,757,975 31,824,972 19,990,000 -

สว่นของหุน้กูท้ ี�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 25 298,132,847 297,741,986 298,132,847 297,741,986

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 37.6 - 13,000,000 - -

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลหรอืกจิการอื�น 25 850,000 - - -

ตั �วแลกเงนิ 25 - 119,565,119 - 119,565,119

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 7,603,900 349,550 152,706 -

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 9,581,995 9,666,226 3,385,280 2,247,436

รวมหนี� สินหมนุเวียน 428,498,284 516,521,547 359,205,314 442,769,817

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ - สุทธิ 5,109,783 2,430,917 3,170,767 2,430,917

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 22,707,614 38,805,133 9,760,411 -

หุน้กู้ 25 1,118,283,827 1,082,392,468 1,118,283,827 1,082,392,468

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 8,601,293 7,727,684 7,595,772 7,034,878

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 23 48,567,419 16,281,157 1,552,668 248,100

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น 121,000 121,000 245,000 245,000

รวมหนี� สินไม่หมนุเวียน 1,203,390,936 1,147,758,359 1,140,608,445 1,092,351,363

รวมหนี� สิน 1,631,889,220 1,664,279,906 1,499,813,759 1,535,121,180

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 27

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 1,287,347,292 หุน้ 

      มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 643,673,646 643,673,646

      (พ.ศ. 2563: หุน้สามญัจาํนวน 936,597,443 หุน้ 

         มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 468,298,722 468,298,722

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญัจาํนวน 961,950,267 หุน้ 

      มลูคา่ที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 480,975,134 480,975,134

      (พ.ศ. 2563: หุน้สามญัจาํนวน 705,598,129 หุน้ 

         มลูคา่ที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 352,799,065 352,799,065

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั - สุทธิ 1,522,611,805 454,166,376 1,522,611,805 454,166,376

สว่นตํ�ากวา่ทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั (9,678,120) (9,678,120) - -

ตน้ทุนรายการจากการเพิ�มทุนในบรษิทัยอ่ย (3,885,750) - - -

ทุนรอจดทะเบยีน 28 92,417,459 - 92,417,459 -

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 29 17,522,975 12,583,811 17,522,975 12,583,811

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 487,013,366 320,548,606 106,701,672 60,452,624

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,586,976,869 1,130,419,738 2,220,229,045 880,001,876

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 871,010,536 16,146,035 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,457,987,405 1,146,565,773 2,220,229,045 880,001,876

รวมหนี� สินและส่วนของเจ้าของ 5,089,876,625 2,810,845,679 3,720,042,804 2,415,123,056

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี�ย 31 655,454,987 424,795,663 73,089,108 10,221,442

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเร่งรดัหนี�สนิ 37.1 40,112,269 51,324,636 21,136,698 29,159,355

รายไดจ้ากการขาย 24,820,321 2,997,185 - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 33, 37.2 (156,209,351) (115,422,724) (21,227,983) (18,578,894)

ตน้ทุนขาย 14, 33 (21,166,225) (1,902,148) - -

กาํไรขั �นต้น 543,012,001 361,792,612 72,997,823 20,801,903

รายไดอ้ื�น 32, 37.3 9,424,949 4,023,887 226,613,195 153,927,361

กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย 75,975,797 37,238,875 - -

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 33 (70,050,328) (67,985,166) (48,560,942) (42,332,912)

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (177,800,209) (87,057,664) (39,007,814) -

ตน้ทุนทางการเงนิ 34 (112,801,316) (52,701,608) (109,718,965) (49,324,789)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 267,760,894 195,310,936 102,323,297 83,071,563

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 35 (45,718,164) (40,506,107) (3,540,020) (4,117,367)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 222,042,730 154,804,829 98,783,277 78,954,196

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น :

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน 26 - (2,819,323) - (2,276,964)

   ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 23 - 563,865 - 455,393

รวมรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

   หรอืขาดทุนภายหลงั - (2,255,458) - (1,821,571)

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผื�อขาย - - - -

   ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - - - -

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี - (2,255,458) - (1,821,571)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 222,042,730 152,549,371 98,783,277 77,132,625

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 218,998,989 155,353,886 98,783,277 78,954,196

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 3,043,741 (549,057) - -

222,042,730 154,804,829 98,783,277 78,954,196

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 218,998,989 153,098,428 98,783,277 77,132,625

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 3,043,741 (549,057) - -

222,042,730 152,549,371 98,783,277 77,132,625

กาํไรต่อหุ้น 36

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 911,511,184 776,150,105 911,511,184 776,150,105

กําไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.2403 0.2002 0.1084 0.1017

กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้) 0.2196 0.1947 0.0991 0.0990

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ส่วนตํ�ากว่าทนุจาก ต้นทนุรายการ จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที�

ทนุที�ออกและ ส่วนเกินมลูค่า การรวมธรุกิจภายใต้  จากการเพิ�มทนุ  ทนุรอ - ทนุสาํรอง ยงัไม่ได้ เจ้าของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญัสทุธิ การควบคมุเดียวกนั ในบริษทัย่อย จดทะเบียน ตามกฎหมาย จดัสรร บริษทัใหญ่ ควบคมุ ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท  บาท  บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 352,799,065 454,166,376 (9,678,120) - - 12,583,811 320,548,606 1,130,419,738 16,146,035 1,146,565,773

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

การเพิ�มหุน้สามญัของบรษิทัย่อย - - - - - - - - 138,000,010 138,000,010

การเปลี�ยนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อย - - - - - - - - (3,000,000) (3,000,000)

การเพิ�มหุน้บุรมิสทิธขิองบรษิทัย่อย - - - - - - - - 720,000,000 720,000,000

เพิ�มขึ�นจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั 27, 28 101,660,919 1,068,445,429 - - 92,417,459 - - 1,262,523,807 - 1,262,523,807

สาํรองตามกฎหมาย 29 - - - - - 4,939,164 (4,939,164) - - -

หุน้ปันผล 27, 30 26,515,150 - - - - - (42,831,173) (16,316,023) - (16,316,023)

เงนิปันผล 30 - - - - - - (4,763,892) (4,763,892) - (4,763,892)

ตน้ทนุการเพิ�มทุนในบรษิทัย่อยระหวา่งงวด - - - (3,885,750) - - - (3,885,750) (3,179,250) (7,065,000)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - - 218,998,989 218,998,989 3,043,741 222,042,730

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 480,975,134 1,522,611,805 (9,678,120) (3,885,750) 92,417,459 17,522,975 487,013,366 2,586,976,869 871,010,536 3,457,987,405

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 314,999,986 454,166,376 (9,678,120) - - 8,636,100 219,231,159 987,355,501 14,595,085 1,001,950,586

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

การจดัตั �งบรษิทัย่อยในระหวา่งปี 27 - - - - - - - - 2,100,007 2,100,007

สาํรองตามกฎหมาย 29 - - - - - 3,947,711 (3,947,711) - - -

หุน้ปันผล 30 37,799,079 - - - - - (43,049,386) (5,250,307) - (5,250,307)

เงนิปันผล 30 - - - - - - (4,783,884) (4,783,884) - (4,783,884)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - - 153,098,428 153,098,428 (549,057) 152,549,371

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 352,799,065 454,166,376 (9,678,120) - - 12,583,811 320,548,606 1,130,419,738 16,146,035 1,146,565,773

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว

ทนุที�ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทนุรอ - ทนุสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญัสทุธิ จดทะเบียน ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ บาท บาท  บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 352,799,065 454,166,376 - 12,583,811 60,452,624 880,001,876

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

เพิ�มขึ�นจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั 27, 28 101,660,919 1,068,445,429 92,417,459 - - 1,262,523,807

สาํรองตามกฎหมาย 29 - - - 4,939,164 (4,939,164) -

หุน้ปันผล 27, 30 26,515,150 - - - (42,831,173) (16,316,023)

เงนิปันผล 30 - - - - (4,763,892) (4,763,892)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 98,783,277 98,783,277

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 480,975,134 1,522,611,805 92,417,459 17,522,975 106,701,672 2,220,229,045

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 314,999,986 454,166,376 - 8,636,100 35,100,980 812,903,442

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

สาํรองตามกฎหมาย 29 - - - 3,947,711 (3,947,711) -

หุน้ปันผล 27, 30 37,799,079 - - - (43,049,386) (5,250,307)

เงนิปันผล 30 - - - - (4,783,884) (4,783,884)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 77,132,625 77,132,625

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 352,799,065 454,166,376 - 12,583,811 60,452,624 880,001,876

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 267,760,894 195,310,936 102,323,297 83,071,563

รายการปรบัปรุง

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 6,901,363 6,466,124 4,116,395 3,437,302

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 177,800,209 87,057,664 39,007,814 -

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 32 (1,571,128) - 3,952 -

กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย (75,975,797) (37,238,875) - -

รายไดเ้งนิปันผล 30 - - (80,000,000) (62,780,000)

การเปลี�ยนแปลงมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุน 32 - (379,360) - (379,360)

รายไดด้อกเบี�ย 31 (655,454,987) (424,795,663) (73,089,108) (10,221,442)

รายไดด้อกเบี�ยรบัอื�น 32 (3,643,139) (1,503,416) (108,281,799) (55,965,802)

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 26 873,609 1,175,279 560,894 1,091,588

ตน้ทุนทางการเงนิ 34 112,801,316 52,701,608 109,718,965 49,324,789

การเปลี�ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (20,741,312) 9,793,349 5,010,216 (4,321,492)

สนิคา้คงเหลอื 58,424 (1,146,147) - -

เงนิประกนัการซื�อเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (1,265,469) (51,607,922) - -

ลกูหนี�เงนิใหกู้ย้มื (275,074,812) (18,830,497) - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น (17,205,755) (8,248,941) (13,475,687) (6,851,730)

เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (1,131,898,034) (585,329,507) (216,085,748) (103,058,124)

ทรพัยส์นิรอการขาย 89,062,903 88,373,428 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น (6,257,500) 856,595 272,500 1,247,595

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 22,566,758 (186,844,411) (1,902,263) 2,694,691

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 665,769 3,335,253 1,137,844 (711,660)

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น - 31,000 - 31,000

เงนิสด (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (1,510,596,688) (870,823,503) (230,682,728) (103,391,082)

รบัดอกเบี�ยรบัอื�น 3,531,897 1,503,416 20,184,725 3,717,790

รบัดอกเบี�ย  286,011,325 187,903,114 26,403,051 2,540,572

จา่ยดอกเบี�ย (103,639,727) (66,717,478) (101,799,133) (63,215,069)

จา่ยภาษเีงนิได้ (1,431,774) (17,527,543) - (2,369,620)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (1,326,124,967) (765,661,994) (285,894,085) (162,717,409)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 167



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จาํกดัในการใชล้ดลง 1,653 670,090 1,455 684,588

เงนิปันผลรบั 30 - - 80,000,000 62,780,000

เงนิสดจา่ยเพื�อลงทุนในเงนิลงทุนระยะสั �น - - - -

เงนิสดจา่ยเพื�อใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง 37.5 - - (1,034,799,900) (733,000,000)

เงนิสดรบัเพื�อใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง 37.5 - - 262,200,100 100,000,000

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 21 (3,193,905) (878,102) (2,496,198) (760,128)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 21 2,395,435 - 51,075 -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 19 (27,190,000) (40,187) (22,000,000) -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22 (770,000) (1,315,430) (720,000) (1,250,430)

เงนิสดจา่ยเพื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย - (699,517) - (697,294)

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุน - 100,522,857 - 100,522,857

เงนิสดจา่ยเพื�อการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 18 (3,000,000) - (244,700,000) (77,449,983)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (31,756,817) 98,259,711 (962,463,468) (549,170,390)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 50,000,000 40,550,000 30,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 (69,141,925) (26,579,905) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 25 35,000,000 - 35,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 25 (35,000,000) - (35,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 37.6 2,000,000 13,000,000 - -

เงนิสดจา่ยคนืจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 37.6 (15,000,000) - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากเงนิกูย้มืระยะสั �น

จากบุคคลหรอืกจิการอื�น 100,000 - - -

เงนิสดจา่ยคนืสญัญาเชา่ (4,866,121) - (897,025) -

เงนิสดรบัจากตั �วแลกเงนิ 25 - 120,000,000 - 120,000,000

เงนิสดจา่ยคนืตั �วแลกเงนิ 25 (120,000,000) (120,000,000) (120,000,000) (120,000,000)

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 25 1,130,100,000 1,100,000,000 1,130,100,000 1,100,000,000

เงนิสดจา่ยคนืหุน้กู้ 25 (1,100,000,000) (105,000,000) (1,100,000,000) (105,000,000)

เงนิสดรบัจากใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั 1,262,523,807 - 1,262,523,807 -

เงนิสดจา่ยคนืสญัญาเชา่ - (3,407,592) - (2,316,768)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย 138,000,010 2,100,007 - -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้บุรมิสทิธขิองบรษิทัยอ่ย 720,000,000 - - -

เงนิสดจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ 30 (4,763,892) (4,783,884) (4,763,892) (4,783,884)

เงนิสดจา่ยตน้ทุนรายการจากการเพิ�มทุนในบรษิทัยอ่ย (7,065,000) - - -

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,981,886,879 1,015,878,626 1,196,962,890 987,899,348

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สทุธิ 624,005,095 348,476,343 (51,394,663) 276,011,549

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 708,199,180 359,722,837 547,917,867 271,906,318

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,332,204,275 708,199,180 496,523,204 547,917,867

รายการที�ไม่ใช่เงินสด :

รายการที�ไมใ่ชเ่งนิสดที�มสีาระสาํคญัสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี� 

ซื�อที�ดนิ อาคาร อุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเชา่ซื�อ 5,293,000 5,400,000 - 5,400,000

จดัประเภทที�ดนิและอาคารประเภทจากอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 21,533,745 - 7,088,000 -

รบัชาํระหนี�เป็นทรพัยส์นิรอการขาย 157,904,109 163,922,442 - -

หุน้ปันผล 42,831,173 37,799,079 42,831,173 37,799,079

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทั �วไป

บรษิทั ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ�งจดัตั �งขึ�น

ในประเทศไทยและมทีี�อยู่ตามที�ไดจ้ดทะเบยีนดงันี�

เลขที� 44/499-504 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

การประกอบการธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) สามารถสรุปไดด้งันี� ประกอบกจิการเจรจาตดิตามและเร่งรดัหนี�สนิ 
บรหิารสนิทรพัย์จากการรบัซื�อหรอืรบัโอนสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพทั �งที�มหีลกัประกนัและไม่มหีลกัประกนัจากสถาบนัการเงนิ และบรษิทัใหบ้รกิาร

สนิเชื�อ กจิการศูนยบ์รกิารขอ้มลูลูกคา้ กจิการเงนิใหกู้ย้มื และกจิการซื�อ ขาย สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร 

กลุ่มกิจการได้รบัใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื�อประกอบธุรกิจเป็นกิจการบรหิารสนิทรพัย์ตามความในพระราชกําหนดกิจการ
บรหิารสนิทรพัย ์พ.ศ. 2541 เมื�อวนัที� 21 มนีาคม พ.ศ. 2557 

เมื�อวนัที� 22 มนีาคม พ.ศ. 2561 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้นุญาตใหหุ้น้สามญัของบรษิทั เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 

เอม็ เอ ไอ (MAI) และเมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอนุญาตใหย้า้ยหลกัทรพัย์เขา้ซื�อขายในตลาดหลกัทรพัย ์(SET)
โดยใชช้ื�อย่อในการซื�อขายหลกัทรพัยว์่า “CHAYO”

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

2 เหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีที�รายงาน

เมื�อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ�งเหตุการณ์ดงักล่าวยงัคงส่งผล
ต่อเนื�องในรอบระยะเวลาสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทําใหก้ระทบต่อยอดการปล่อยสนิเชื�อใหม่และการจดัเก็บหนี�ของกลุ่มกิจการ 

เพื�อรบัมือกบัปัญหาการแพร่ระบาดครั �งนี� กลุ่มกิจการจึงได้เพิ�มความเข้มงวดในการปล่อยสนิเชื�อใหม่ เนื�องจากลูกหนี�เดิมได้รบัผลกระทบเรื�อง
ความสามารถในการชําระหนี� ซึ�งกลุ่มกจิการก็ได้ตดิตามสถานะลูกหนี�และฝ่ายจดัการได้ตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิด 
และประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกี�ยวกบัมูลค่าของสนิทรพัย์และประมาณการหนี�สนิที�อาจจะเกิดขึ�นอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหส้ามารถดําเนินธุรกิจ

ไดบ้รรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธโ์ดยมกีารวางแนวทางและมาตรการเพิ�มเตมิ เพื�อรบัมอืและแกไ้ขปัญหาที�อาจจะเกดิขึ�นอยู่อย่างต่อเนื�อง

กลุ่มกจิการได้มแีนวทางในการช่วยเหลอืลูกหนี�ที�ได้รบัผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการการช่วยเหลือของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในระยะที� 3 ซึ�งเริ�มในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยมมีาตรการผ่อนปรนชําระเงนิต้นและดอกเบี�ยตามเงื�อนไขและ

ระยะเวลาที�กลุ่มกจิการกําหนด

ทั �งนี� ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมลูีกหนี�ที�ไดร้บัมาตรการผ่อนปรนระยะที� 3 รวม 409 ราย 

จากเหตุการณ์ดงักล่าวกลุ่มกจิการได้นําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19)

ปัจจยัต่าง ๆ ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนโดยเฉพาะระยะเวลาในการฟื�นตวัทางเศรษฐกจิ ดงันั �นกลุ่มกจิการยงัคงอยู่ในระหว่างการตดิตามสถานการณ์

อย่างใกล้ชดิเพื�อให้ความช่วยเหลอืลูกหนี� รวมทั �งประเมนิผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยเฉพาะในส่วนของมูลค่ายุติธรรมสนิทรพัย์ที�คาดว่า 
จะไดร้บัภายหลงัมาตรการช่วยเหลอืเสรจ็สิ�นลง

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564170



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการได้จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกั

ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเว้นเรื�องที�
อธบิายไวเ้ป็นอย่างอื�นในนโยบายการบญัชี

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทย กําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีที�สําคญัและการใชดุ้ลยพนิิจ

ของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกิจการเปิดเผยเรื�องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอื
รายการที�มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี�ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที�มนีัยสําคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการใน 

หมายเหตุประกอบเงนิขอ้ 8 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงนิตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มเีนื�อความขดัแยง้
กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ

ก) การปรบัปรุงการอ้างองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพิ�มเตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัใินเรื�องต่อไปนี�
 การวดัมูลค่า ซึ�งรวมถงึปัจจยัที�ต้องพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า

 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น
 เรื�องกิจการที�เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึ�งไม่

จําเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
 การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ

กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหนี�สนิในงบการเงนิ รวมทั �งได้

อธิบายให้ชัดเจนขึ�นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ 
ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 7

เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ ปรบัเปลี�ยนขอ้กําหนดการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงโดยเฉพาะ เพื�อบรรเทาผลกระทบ
ที�อาจเกดิขึ�นจากความไม่แน่นอนที�เกดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ เช่น อตัราดอกเบี�ยอ้างองิที�กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื

(Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี�  การปรับปรุงได้กําหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับความสมัพนัธ์ของ
การป้องกนัความเสี�ยงที�ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั �น

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 1 เรื�อง การนําเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 8 เรื�อง นโยบายการบญัช ี

การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ ”ความมสีาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการนําความมสีาระสําคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึ�น

ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 1

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 171
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงที� มีผลบงัคับใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลังวนัที�  1 มกราคม  

พ.ศ. 2565 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ

กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี�มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช้

ก) การปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงระยะที� 2 (การปรบัปรุงระยะที� 2) มกีารปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 9

(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 16 (TFRS 16)
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 4 (TFRS 4) แนวปฏบิตัทิางการบญัชเีรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล

สําหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการที�อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอ้างอิง 
รวมถงึผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�น

เมื�อมกีารเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ 

มาตรการผ่อนปรนที�สาํคญัของการปรบัปรุงระยะที� 2 ไดแ้ก่

• เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงเกณฑใ์นการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิ (รวมถงึหนี�สนิ
ตามสญัญาเช่า) ซึ�งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิและ เกณฑ์ใหม่ที�ใช้ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญา

เทยีบเท่ากบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุน
ทนัที ทั �งนี� กิจการที�เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญาเช่าเนื�องจากการเปลี�ยนเกณฑ์การกําหนด
ค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื�องจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนให้กจิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงสําหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที�ความสมัพนัธ์ของการป้องกนั
ความเสี�ยงไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ ทั �งนี� กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส่้วนของความไม่มปีระสทิธผิล 

TFRS 7 ไดก้ําหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั

• ลกัษณะและระดบัของความเสี�ยงต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงเหล่านั �นอย่างไร

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี�ยนไปใช้อตัราดอกเบี�ยอ้างอิงอื�น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวของกจิการ

ในช่วงการเปลี�ยนแปลง

5 นโยบายการบญัชี 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม

ก) บรษิทัย่อย 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั �งหมดที�กลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื�อกลุ่มกิจการรบัหรอืมสีทิธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทน

ผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมอีํานาจในการควบคุมบรษิทัย่อย
จนถงึวนัที�กลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนั �น 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564172
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ข) การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ

ในกรณีที�กลุ่มกิจการยงัคงมีอํานาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื�อหรอืราคาขายจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วน
ในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนได้เสยีที�ไม่มอํีานาจควบคุมที�ลดลงหรอืเพิ�มขึ�นตามสดัส่วนที�เปลี�ยนแปลงไปจะถูกรบัรู้

ในส่วนของเจา้ของ 

ถ้าสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนีัยสําคญัหรอืยงัคงมกีารควบคุมร่วม 
กําไรหรอืขาดทุนที�เคยบนัทกึไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นเฉพาะส่วนที�ลดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุน

จากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 

เมื�อกลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีทิธพิลอย่างมนีัยสําคญัในเงนิลงทุนนั �น เงนิลงทุนที�เหลอือยู่จะ
ถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที�เกิดขึ�นจะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็น

มูลค่าเริ�มแรกในการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถอืครองที�เหลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 

ค) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิในรายการ

ระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�กลุ่มกจิการมส่ีวนได้เสยีในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
ขาดทุนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนั �นจะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการ

ดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี�โอน

5.2 การรวมธรุกิจ

กลุ่มกจิการถอืปฏบิตัติามวธิซีื�อสาํหรบัการรวมธุรกจิที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั สิ�งตอบแทนที�โอนใหส้ําหรบัการซื�อธุรกิจ
ประกอบด้วย 

- มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�โอนไป

- หนี�สนิที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชําระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของจา้ของที�ออกโดยกลุ่มกจิการ

สนิทรพัยท์ี�ระบุไดท้ี�ไดม้า หนี�สนิ และหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นจากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่าเริ�มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที�ซื�อ 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั �ง กลุ่มกิจการมทีางเลือกที�จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื�อด้วยมูลค่ายุตธิรรมหรอื

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยสุ์ทธขิองผูถู้กซื�อ

ผลรวมของมลูค่าสิ�งตอบแทนที�โอนใหแ้ละมูลค่าของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื�อและมลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีในผูไ้ดร้บั
การลงทุนซึ�งถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (ในกรณีที�เป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื�อ) ในจํานวนที�เกนิกว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยสุ์ทธิ

ที�ระบุได้ที�ไดม้าตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี�ระบุได้ที�ได้มา จะรบัรูส่้วนต่างโดยตรงไปยงั
กําไรหรอืขาดทุน 
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ตน้ทุนทางตรงที �เกี �ยวกบัการซื�อธุรกจิ

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการซื�อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในกําไรหรอืขาดทุน

การรวมธุรกจิที �ดําเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซื�อ

หากการรวมธุรกจิดําเนินการสําเรจ็จากการทยอยซื�อ มูลค่าส่วนได้เสยีที�ผูซ้ื�อถอือยู่ในผู้ได้รบัการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกจิจะถูกวดั

มลูค่าใหม่ด้วยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที�ซื�อ กําไรหรอืขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน

การเปลี �ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิ �งตอบแทนที �คาดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บัที�รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิ จะรบัรูใ้นกําไรหรอื
ขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ�งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่

การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

กลุ่มกิจการรบัรู้รายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั โดยรบัรู้สนิทรพัย์และหนี�สนิของกิจการที�ถูกนํามารวมด้วยมูลค่า

ตามบญัชีของกิจการที�ถูกนํามารวมตามมูลค่าที�แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิัทใหญ่ในลําดับสูงสุดที�ต้องจัดทํางบการเงินรวม 
โดยกลุ่มกจิการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกจิได้เกิดขึ�นตั �งแต่วนัต้นงวดในงบการเงนิงวดก่อนที�นํามาแสดงเปรยีบเทียบ

หรอืตั �งแต่วนัที�กจิการดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิการ (หากเกดิขึ�นหลงัจากวนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ)

ตน้ทุนการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�ใหไ้ป หนี�สนิที�เกดิขึ�นหรอืรบัมา และตราสาร
ทุนที�ออกโดยผูซ้ื�อ ณ วนัที�มกีารแลกเปลี�ยนเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งการควบคุม

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื�อในมูลค่าตามบญัชขีองกจิการที�ถูกนํามารวม

แสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจ้าของ โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการนี�ออก
เมื�อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงักําไรสะสม 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื�อทวงถาม เงนิลงทุนระยะสั �นอื�น

ที�มสีภาพคล่องสงูซึ�งมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัที�ไดม้า 

5.4 เงินฝากธนาคารที�มีข้อจาํกดัในการใช้

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดัในการใช ้หมายถงึ เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดัในการเบกิถอน 

5.5 ลูกหนี�เงินให้กู้ยืม

ลูกหนี�ที�กลุ่มกจิการถอืไว้เพื�อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี�ยเท่านั �น จะวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดั

จําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี�ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิและแสดงในรายการรายไดด้อกเบี�ย 

ทั �งนี� การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 5.9 (จ) 

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564174
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5.6 เงินให้สินเชื�อแก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ

กลุ่มกจิการซื�อลูกหนี�เงนิใหส้นิเชื�อด้อยคุณภาพทั �งที�มหีลกัประกนัและไม่มหีลกัประกนัจากสถาบนัการเงนิและกจิการให้บรกิารสนิเชื�อ 
โดยการประมูลซื�อเพื�อดําเนินการตดิตามเรยีกเก็บหนี� ซึ�งคาดว่าจะเรยีกเก็บเงนิจากลูกหนี�เป็นระยะเวลา 5 - 8 ปี นับจากวนัที�ได้พอรต์

ลูกหนี�เงนิใหส้นิเชื�อมา ทั �งนี�กลุ่มกจิการไม่มสีทิธไิล่เบี�ยจากผูข้ายหนี�ในกรณีที�กลุ่มกจิการเรยีกเกบ็เงนิไม่ได ้

เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพแสดงไวใ้นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน เวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบรหิารแสดงเจตจํานงที�จะถอืไวใ้นช่วงเวลา
น้อยกว่า 12 เดอืนนับแต่วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กจ็ะแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน หรอืเวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบรหิารมคีวามจําเป็น

ที�ตอ้งขายเพื�อเพิ�มเงนิทุนดําเนินงาน จงึจะแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์้อยคุณภาพแสดงในราคาทุนที�จ่ายซื�อตดัจําหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ หกัค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่า
จะเกดิขึ�น (ถา้ม)ี  

กลุ่มกจิการบนัทกึผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ เมื�อพบว่ามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแส

เงนิสดในอนาคตที�คาดว่าจะไดร้บัเมื�อคาํนวณคดิลดตํ�ากว่ามลูค่าตามบญัชี

5.7 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี�การค้าแสดงถงึจํานวนเงนิที�ลูกค้าจะต้องชําระสําหรบัการขายสนิคา้และการให้บรกิารตามปกตธุิรกิจ ซึ�งลูกหนี�โดยส่วนใหญ่จะมี
ระยะเวลาสนิเชื�อ 30 วนั ดงันั �นลูกหนี�การคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน

กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหนี�การค้าเมื�อเริ�มแรกด้วยจํานวนเงนิของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รบัชําระ ยกเว้นในกรณีที�เป็น

รายการที�มอีงค์ประกอบด้านการจดัหาเงนิที�มนีัยสําคญั กลุ่มกิจการจะรบัรู้ลูกหนี�ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ�งตอบแทน และจะวดัมูลค่า
ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเนื�องจากกลุ่มกจิการตั �งใจที�จะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา 

ทั �งนี� การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 5.9 (จ) 

5.8 สินค้าคงเหลือ

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

กลุ่มกจิการวดัราคาทุนของสนิคา้คาํนวณโดยวธิถี ั �วเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักและวธิรีาคาเจาะจง ต้นทุนของสนิคา้สําเรจ็รปูประกอบดว้ยราคาซื�อ
และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อ หกัด้วยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมด และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงเพื�อใหส้นิค้านั �นอยู่ใน

สภาพและสถานที�ปัจจุบนั
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5.9 สินทรพัยท์างการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี�ตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิในการ
บรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้าเงื�อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่ 

ดงันี�

 รายการที�วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ
 รายการที�วดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี�ใหม่ก็ต่อเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัย์

เท่านั �น

สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึ�งไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้) ที�จะวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุน 
ณ วนัที�รบัรูเ้ร ิ�มแรกด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)

ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ถอืไวเ้พื�อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านั �น 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

ในการซื�อหรือได้มาหรอืขายสินทรพัย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายการ ณ วนัที�ทํารายการค้า ซึ�งเป็นวนัที�

กลุ่มกจิการเขา้ทํารายการซื�อหรอืขายสนิทรพัยน์ั �น  โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื�อสทิธใินการได้รบั
กระแสเงนิสดจากสนิทรพัยน์ั �นสิ�นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกจิการไดโ้อนความเสี�ยงและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็น

เจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

ค) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํารายการ
ซึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ�งสนิทรพัยน์ั �น สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการ

ทํารายการที�เกี�ยวขอ้งเป็นค่าใชจ้่ายในกําไรหรอืขาดทุน

กลุ่มกิจการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ�งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้าเงื�อนไข
ของการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่

ง) ตราสารหนี�

การวดัมลูค่าในภายหลงัของตราสารหนี�ขึ�นอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และลกัษณะของ

กระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี�สามารถแบ่งไดเ้ป็นดงันี�

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัยท์างการเงนิที�กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื�อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบดว้ยเงนิต้น
และดอกเบี�ยเท่านั �น จะวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายได้ดอกเบี�ยจากสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวตามวธิี
อตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิและแสดงในรายการรายได้ดอกเบี�ย กําไรหรอืขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการตดัรายการจะรบัรูโ้ดยตรงใน
กําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื�นพรอ้มกบักําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน รายการขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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จ) การดอ้ยค่า 

กลุ่มกจิการประเมนิประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย โดย

ใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพจิารณา การประเมนิการด้อยค่าดงักล่าวจะพจิารณาว่ามกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยง
ดา้นเครดติอย่างมนีัยสาํคญัหรอืไม่  

สําหรบัลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น กลุ่มกิจการใช้วธิีอย่างง่าย (simplified approach) ในการรบัรู้การด้อยค่าตามประมาณการ   

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ตลอดอายุลูกหนี�ต ั �งแต่วนัที�กลุ่มกจิการเริ�มรบัรูลู้กหนี�

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใชจ่้ายในการ
บรหิาร 

สําหรบัเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพไม่มคีวามจําเป็นต้องพจิารณาการเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสําคญัของความเสี�ยงทางด้าน

เครดติ เนื�องจากจะถูกจดัเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายที�มกีารดอ้ยค่าด้านเครดติเมื�อเริ�มแรกที�ซื�อ
หรอืได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired (POCI)) ซึ�งต้องรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงของผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�นตลอดอายุ 

กลุ่มกิจการต้องพจิารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นที�สะท้อนถงึความเป็นกลางและถ่วงนํ�าหนักด้วยค่า
ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกจิในอนาคต (forward-looking macroeconomic information) ที�สนับสนุนและ

มีความสมเหตุสมผล และนํามาประเมินค่าผลลัพธ์ที�เป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ (unbiased and probability-weighted outcome)
ซึ�งเป็นการเปรยีบเทียบระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดว่าจะได้รบัคดิลดด้วยอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ

ของเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพและมลูค่าตามบญัชขีองเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพ ณ แต่ละวนัที�รายงาน 
โดยผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสามารถเป็นไดท้ั �งผลกําไรหรอืขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

5.10 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่คอือาคารสํานักงานใหเ้ช่า ซึ�งกลุ่มกจิการถอืไวเ้พื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า

ในระยะยาวหรอืจากการเพิ�มขึ�นของมลูค่าของสนิทรพัย ์และไม่ได้มไีวใ้ชง้านโดยกจิการในกลุ่มกจิการ

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนรบัรูร้ายการเริ�มแรกดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการทํารายการและตน้ทุนในการกูย้มื 

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลงัเป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ก็ต่อเมื�อมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�กลุ่มกิจการ
จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนั �น เมื�อมกีารเปลี�ยนแทนชิ�นส่วนของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน กลุ่มกจิการจะตดั

มลูค่าตามบญัชขีองส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื�น ๆ เป็นค่าใชจ้่ายในกําไรขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น

หลงัจากการรบัรูเ้มื�อเริ�มแรก อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า 

ค่าเสื�อมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน จะคาํนวณตามวธิเีสน้ตรงเพื�อที�ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์
ดงันี�

อาคาร 20 ปี 
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5.11 ทรพัยสิ์นรอการขาย

ทรพัย์สนิรอการขายแสดงตามราคาทุนหรอืมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนืซึ�งถอืตามราคาประเมนิล่าสุดหกัด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย
แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

กําไรหรอืขาดทุนจากการจําหน่ายทรพัยส์นิรอการขายจะรบัรูเ้ป็นรายได้ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เมื�อกลุ่มกจิการได้โอนความเสี�ยงและ

ผลตอบแทนที�เป็นสาระสําคญัของความเป็นเจ้าของในทรพัย์สนิรอการขายใหแ้ก่ผูซ้ื�อแลว้ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

5.12 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั �งหมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ�มแรก

จะรวมตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสนิทรพัยน์ั �น

ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื�อต้นทุนนั �นคาดว่าจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคต 
มลูค่าตามบญัชขีองชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออกไป

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื�น ๆ เป็นค่าใชจ้่ายในกําไรขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น

ที�ดินไม่มกีารคดิค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสนิทรพัย์อื�นคํานวณโดยใช้วธิีเส้นตรงเพื�อลดราคาทุน ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที�

ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

อาคาร และส่วนปรบัปรุงอาคาร 20 ปี 
เครื�องใชส้าํนักงาน 5 ปี 

เครื�องตกแต่งและตดิตั �ง 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสมทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลารายงาน

ผลกําไรหรอืขาดทุนที�เกดิจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรยีบเทยีบสิ�งตอบแทนสุทธทิี�ไดร้บัจากการจําหน่ายสนิทรพัย์
กบัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื�น - สุทธิ

5.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

โปรแกรมคอมพวิเตอร์

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที�ซื�อมาจะถูกบนัทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา

ไม่เกนิ 3 ปี 

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื�อเกดิขึ�น

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564178
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5.14 การด้อยค่าของสินทรพัย์

กลุ่มกิจการไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที�มอีายุการใหป้ระโยชน์ที�ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็นประจําทุกปี 
และเมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารด้อยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื�น กลุ่มกจิการจะทดสอบการด้อยค่า

เมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มื�อมูลค่าตามบัญชี
ของสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุน 

ในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 

เมื�อมเีหตุใหเ้ชื�อว่าสาเหตุที�ทําใหเ้กดิการด้อยค่าในอดตีได้หมดไป กลุ่มกจิการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบัสนิทรพัยอ์ื�น ๆ
ที�ไม่ใช่ค่าความนิยม

5.15 สญัญาเช่า 

สญัญาเช่า - กรณีที �กลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื�อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สิทธิการใช้และหนี�สนิตามสญัญาเช่า 

โดยค่าเช่าที�ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหนี�สนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลา
สญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี�ยคงที�จากยอดหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�คงเหลอือยู่ กลุ่มกิจการคดิค่าเสื�อมราคาสนิทรพัย์สทิธิการใช้ตามวธิี

เสน้ตรงตามอายุที�ส ั �นกว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า

สนิทรพัย์และหนี�สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ร ิ�มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หนี�สนิตามสญัญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชําระตาม
สญัญาเช่า ดงันี�

 ค่าเช่าคงที� (รวมถงึการจ่ายชําระคงที�โดยเนื�อหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั

 ค่าเช่าผนัแปรที�อา้งองิจากอตัราหรอืดชันี 

 มลูค่าที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื

 ราคาสทิธเิลอืกซื�อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ

 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการที�กลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานั �น

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าได้รวมอยู่ในการคํานวณหนี�สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวามแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบี�ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี�ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิการจะคดิลด
ดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่า ซึ�งกค็อือตัราที�สะทอ้นถงึการกูย้มืเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ี�มมีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ 
อายุสญัญา และเงื�อนไขที�ใกลเ้คยีงกนั

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ย 
 จํานวนที�รบัรูเ้ร ิ�มแรกของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 

 ค่าเช่าจ่ายที�ได้ชําระก่อนเริ�ม หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธิจากเงนิจูงใจที�ไดร้บัตามสญัญาเช่า 

 ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก และ 

 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย์

ค่าเช่าที�จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ี�มมีลูค่าตํ�าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสั �นคอืสญัญาเช่า

ที�มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ี�มมีลูค่าตํ�าประกอบดว้ย อุปกรณ์สาํนักงานขนาดเลก็

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 179
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สญัญาเช่า - กรณีที �กลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ช่า

สนิทรพัยท์ี�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�จ่ายตามสญัญาเช่า 
ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�ที�ยงัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่าปัจจุบนัของลูกหนี�จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างการเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธิ

ซึ�งสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงที� ต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�รวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงนิเริ�มแรกและจะทยอยรบัรู้
โดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 

รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ได้จ่ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรู้ด้วยวธิีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า  

กลุ่มกจิการตอ้งรวมตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกดิขึ�นจากการได้มาซึ�งสญัญาเช่าดําเนินงานในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยอ์า้งองิ และรบัรู้
ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑเ์ดยีวกนักบัรายได้จากสญัญาเช่า สนิทรพัยท์ี�ใหเ้ช่าไดร้วมอยู่ในงบแสดง

ฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 

5.16 หนี�สินทางการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกิจการจะพจิารณาจัดประเภทเครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี�สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดย

พจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี�
 หากกลุ่มกิจการมภีาระผกูพนัตามสญัญาที�จะตอ้งส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิอื�นใหก้บักจิการอื�น โดยไม่สามารถ

ปฏิเสธการชําระหรอืเลื�อนการชําระออกไปอย่างไม่มกีําหนดได้นั �น เครื�องมอืทางการเงนินั �นจะจดัประเภทเป็นหนี�สนิ
ทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชําระนั �นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกจิการเองดว้ยจํานวนตราสารทุนที�คงที� 

เพื�อแลกเปลี�ยนกบัจํานวนเงนิที�คงที�
 หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื�อนการชําระภาระผกูพนัตามสญัญาไปได ้เครื�องมอืทางการเงนิ

ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีนเมื�อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื�อนไขใหเ้ลื�อนชําระหนี�ออกไปอกีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

12 เดอืน นับจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

ข) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหนี�สนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหนี�สนิทางการเงนิ

ทั �งหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

ค) การตดัรายการและการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญา

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี�สนิทางการเงนิเมื�อภาระผกูพนัที�ระบุในสญัญาได้มกีารปฏิบตัติามแล้ว หรอืได้มกีารยกเลกิไป หรอื

สิ�นสุดลงแลว้

หากกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของหนี�สนิทางการเงนิ กลุ่มกจิการจะตอ้งพจิารณาว่ารายการดงักล่าว
เข้าเงื�อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้หนี�สินทางการเงินใหม่

ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี�สินใหม่นั �น และตดัรายการหนี�สนิทางการเงนินั �นด้วยมูลค่าตามบญัชีที�เหลืออยู่ และรบัรู้ส่วนต่าง
ในรายการกําไร/ขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน 

หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื�อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการจะปรบัปรุงมูลค่าของ
หนี�สนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิเดมิ (Original effective interest rate)

ของหนี�สนิทางการเงนินั �น และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564180
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5.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้จะรบัรู้ในงบกําไร
ขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืรายการที�รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษทีี�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน

สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที�การนํากฎหมายภาษี
ไปปฏบิตัขิึ�นอยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกจิการจะตั �งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชําระแก่หน่วยงาน
จดัเกบ็ภาษี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบัรู้เมื�อเกิดผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรพัย์และหนี�ส ิน และราคาตามบัญชีที�แสดงอยู่ใน

งบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี�

- การรบัรู้เร ิ�มแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี�สนิที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อกําไรหรอื
ขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี

- ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนได้เสยีในการร่วมคา้ที�กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของ
การกลบัรายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึ�นภายในระยะเวลา

ที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีที�มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที�คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลา
ที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี�สนิภาษีเงนิได้

รอการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชําระ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกีําไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนําจํานวน
ผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื�อกจิการมสีทิธติามกฎหมายที�จะนํา

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละ
หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดท้ี�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัซึ�งตั �งใจจะจ่ายหนี�สนิและ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
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5.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คอื ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช ี
เช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน ของพนักงานปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนี�สนิดว้ยจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

ข) โครงการสมทบเงนิ 

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนกองทุนสํารองเลี�ยงชีพตามความสมคัรใจ กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัที�ต้องจ่ายชําระ
เพิ�มเตมิเมื�อไดจ่้ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถงึกําหนดชําระ 

ค) ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนักงานจะได้รบัเมื�อเกษยีณอายุ โดยมกัขึ�นอยู่กบัปัจจยั

หลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีที�ใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื�อเกษยีณอายุ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี�คาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ซึ�งมลูค่า
ปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของ
พนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กู้ใกล้เคยีงกบัระยะเวลา 

ที�ต้องชําระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นในงวดที�เกดิขึ�น และรวมอยู่ในกําไร
สะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

ง) ผลประโยชน์เมื�อเลกิจา้ง

กลุ่มกิจการจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้างก่อนถงึกําหนดเมื�อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลกิข้อเสนอใหผ้ลประโยชน์ และ  

2) กิจการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที�เกี�ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที�มกีําหนดชําระเกินกว่า 12 เดือนภายหลงัรอบ
ระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

5.19 ประมาณการหนี�สิน

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที�จดัทําไว ้อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึ�งการชําระ

ภาระผกูพนันั �นมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจํานวนที�ตอ้งจ่ายได้

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั 
การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564182
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5.20 ทุนเรือนหุ้น 

หุ้นสามญัและหุ้นบุรมิสทิธิชนิดไถ่ถอนไม่ได้และกิจการสามารถกําหนดการจ่ายเงนิปันผลได้อย่างอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของ
เจา้ของ   

ตน้ทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื�อหุน้ซึ�งสุทธจิากภาษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจา้ของ

5.21 การรบัรู้รายได้

รายได้จากการใหบ้รกิารเร่งรดัหนี�สนิแก่ลูกคา้รบัรูร้ายได้เมื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที�จะไดร้บัชําระเมื�อใหบ้รกิารตามเนื�อหา

ของขอ้ตกลงที�เกี�ยวขอ้ง

รายได้ดอกเบี�ยจากเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์้อยคุณภาพ รบัรูต้ามอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ ซึ�งคํานวณจากอตัราที�ใช้คดิลดประมาณการ
กระแสเงนิสดที�คาดว่าจะได้รบัในอนาคต หากเงนิสดที�เก็บได้จรงิสงูกว่ารายได้ที�คํานวณได ้ส่วนที�เหลอืจะนําไปตดัจําหน่ายมูลค่าเงนิให้

สนิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพแต่ละงวด ในกรณีที�เงนิให้สนิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพถูกตดัจําหน่ายหมดแล้ว กลุ่มกิจการรบัรู้
กระแสเงนิสดรบัที�ได้จากการเก็บหนี�ดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบี�ยจากเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ และจะรบัรูร้ายการขาดทุน

จากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื�อแก่สินทรพัย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวทันทีเมื�อมีข้อบ่งชี�ว่าประมาณการกระแสเงินสดลดลงอย่างมี
สาระสําคญัประมาณการกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะเก็บได้ในอนาคตสําหรบัเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพพจิารณาตามคุณภาพ 

ชนิด อายุของหนี� และอ้างองิกบัสถติกิารเกบ็หนี�ในอดตีทั �งหมด โดยยอดรวมของประมาณการกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะเกบ็ได้ในอนาคต
ของทั �งโครงการจะตอ้งไม่เกนิกว่าประมาณการกระแสเงนิสดที�ผูบ้รหิารได้คาดคะเนไวต้ั �งแต่ประมลูซื�อโครงการมา ซึ�งคาดว่าจะเรยีกเกบ็

เงนิจากลูกหนี�เป็นระยะเวลา 5 - 8 ปี นับจากวนัที�ไดเ้งนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพมา

รายได้จากการขายสนิค้ารบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมที�จะได้รบัจากการขายสนิค้าที�ให้เป็นจํานวนเงนิสุทธิจากภาษีขาย เงนิคนืและส่วนลด 
กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้เมื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�จะไดร้บัชําระเมื�อส่งมอบสนิคา้ 

รายได้ดอกเบี�ยรบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนที�แทจ้รงิ

รายได้เงนิปันผลรบัรูเ้มื�อสทิธทิี�จะไดร้บัเงนิปันผลนั �นเกดิขึ�น

รายได้อื�นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

5.22 การจ่ายเงินปันผล

เงนิปันผลที�จ่ายไปยงัผูถ้ือหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี�สนิในงบการเงนิเมื�อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้รบัการอนุมตัจิากที�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
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6 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน

6.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน

กจิกรรมของกลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงทางการเงนิ ซึ�งได้แก่ ความเสี�ยงจากตลาด (รวมถงึความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย) ความเสี�ยงด้าน

การใหส้นิเชื�อ และความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี�ยงของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิ
และบรหิารจดัการเพื�อลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัที�ยอมรบัได้ กลุ่มกจิการจงึใช้อนุพนัธ์เพื�อป้องกนัความเสี�ยงบางประการ 
ที�จะเกดิขึ�น

ผุบ้รหิารมหีน้าที�ในการจดัการความเสี�ยง โดยนโยบายของกลุ่มกจิการรวมถงึนโยบายความเสี�ยงในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากอตัรา
ดอกเบี�ย ความเสี�ยงด้านการให้สนิเชื�อ และความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง ทั �งนี� หลกัการในการป้องกนัความเสี�ยงจะเป็นไปตามนโยบาย

ที�คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิเพื�อสื�อสารและใชเ้ป็นเครื�องมอืในการควบคุมสาํหรบัผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ

6.1.1 ความเสี�ยงจากตลาด

ความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรมและความเสี�ยงในกระแสเงินสดที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ�นกับการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด 

กลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยจากเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั เงนิกู้ยมืระยะสั �น 
เงนิกูย้มืระยาว และหุน้กู้ สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิการมอีตัราดอกเบี�ยลอยตวัหรอือตัราดอกเบี�ยคงที�

ซึ�งใกล้เคยีงกบัอัตราตลาดในปัจจุบนั กลุ่มกิจการพิจารณาความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยไม่เป็นนัยสําคญัเนื�องจากสนิทรพัย์
ทางการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิที�มดีอกเบี�ยมจํีานวนใกลเ้คยีงกนั ทั �งนี� กลุ่มกจิการจะเขา้ทําสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

เพื�อบรหิารความเสี�ยงเมื�อจําเป็น

ในการทําสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย กลุ่มกจิการจะตกลงกบัคู่สญัญาเพื�อแลกเปลี�ยนผลต่างระหว่างจํานวนเงนิที�คํานวณ
จากอตัราดอกเบี�ยคงที�และอตัราดอกเบี�ยลอยตวัในช่วงเวลาที�กําหนดไวโ้ดยอ้างองิจากจํานวนฐานที�ใช้เป็นเกณฑค์ํานวณเงนิต้น

ตามที�ตกลงกนั และรบัรูส่้วนต่างที�จะต้องจ่ายหรอืจะได้รบัตามสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยไวเ้ป็นส่วนประกอบของรายได้
ดอกเบี�ยหรอืค่าใชจ้่ายดอกเบี�ยตลอดระยะเวลาตามขอ้ตกลง

กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่ไดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงมาถอืปฏบิตัิ
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิจําแนกตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และวนัครบกําหนด ไดด้งันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

ภายใน มากกวา่ ภายใน มากกวา่ ไม่มี

1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราดอกเบี�ย รวม อตัราเฉลี�ย

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท (ร้อยละ)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 300,751 - - 1,255,338,337 - - 76,565,187 1,332,204,275 0.22%
เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดัในการใช้ 500,000 7,415,080 - 1,500,000 - - - 9,415,080 1.16%
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ 

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 1,486,883 - - - - - - 1,486,883 0.74%

ลูกหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - - - - - - 46,377,511 46,377,511 -
ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื 335,911,933 2,756,189 - - - - - 338,668,122 9.21%

เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 3,123,785,001 - - - - - 3,123,785,001 29.78%
เงนิประกนัการซื�อเงนิใหส้นิเชื�อแก่

สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - - - - - - 71,300,826 71,300,826 -
สนิทรพัยท์างการเงนิอื�น - - - - - - 2,962,325 2,962,325 -

รวม 338,199,567 3,133,956,270 - 1,256,838,337 - - 197,205,849 4,926,200,023

หนี�สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - - - 82,438,418 82,438,418 -

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 1,133,149 5,109,783 - - - - - 6,242,932 8.54%
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบคุคลหรอืกจิการอื�น 850,000 - - - - - - 850,000 7.50%
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 28,757,975 22,707,614 - - 51,465,589 5.07%
หุน้กู้ 298,132,847 1,118,283,827 - - - - - 1,416,416,674 6.62%
หนี�สนิทางการเงนิอื�น - - - - - - 4,974,700 4,974,700 -

รวม 300,115,996 1,123,393,610 - 28,757,975 22,707,614 - 87,413,118 1,562,388,313
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

ภายใน มากกวา่ ภายใน มากกวา่ ไม่มี

1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราดอกเบี�ย รวม อตัราเฉลี�ย

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท (ร้อยละ)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 300,656 - - 685,205,727 - - 22,692,797 708,199,180 0.38
เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดัในการใช้ 500,000 7,223,362 - 1,500,000 - - - 9,223,362 0.81
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ 

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 1,570,108 - - - - - - 1,570,108 0.90

ลูกหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - - - - - - 25,580,699 25,580,699 -
ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื 60,992,991 - - - - - - 60,992,991 14.41
เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - 1,783,161,117 - - - - - 1,783,161,117 31.21
เงนิประกนัการซื�อเงนิใหส้นิเชื�อแก่

สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - - - - - - 70,035,357 70,035,357 -
สนิทรพัยท์างการเงนิอื�น - - - - - - 1,769,750 1,769,750 -

รวม 63,363755 1,790,384,479 - 686,705,727 - - 120,078,603 2,660,532,564

หนี�สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - - - 43,472,067 43,472,067 -
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 901,627 2,430,917 - - - - - 3,332,544 5.33
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 31,824,972 38,805,133 - - 70,630,105 4.63
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 13,000,000 - - - - - - 13,000,000 0.13
ตั �วแลกเงนิ 119,565,119 - - - - - - 119,565,119 5.36
หุน้กู้ 297,741,986 1,082,392,468 - - - - - 1,380,134,454 5.00
หนี�สนิทางการเงนิอื�น - - - - - - 3,198,200 3,198,200 -

รวม 418,208,732 1,084,823,385 - 31,824,972 38,805,133 - 46,670,267 1,620,332,489
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั 

ภายใน มากกวา่ ภายใน มากกวา่ ไม่มี

1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราดอกเบี�ย รวม อตัราเฉลี�ย

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท (ร้อยละ)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 492,320,092 - - 4,203,112 496,523,204 0.40%
เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดัในการใช้ 500,000 725,208 - 1,000,000 - - - 2,225,208 1.22%
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ 

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 1,216,818 - - - - - - 1,216,818 0.39%

ลูกหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - - - - - - 174,228,369 174,228,369 -
เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - 373,510,799 - - - - - 373,510,799 6.05%
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,093,799,900 - - - - - - 2,093,799,900 5.59%
สนิทรพัยท์างการเงนิอื�น  - - - - - - 716,500 716,500 -

รวม 2,095,516,718 374,236,007 - 493,320,092 - - 179,147,981 3,142,220,798

หนี�สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - - - 36,976,721 36,976,721 -

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 567,760 3,170,767 - - - - - 3,738,527 7.12%
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 19,990,000 9,760,411 - - 29,750,411 0.04%
หุน้กู้ 298,132,847 1,118,283,827 - - - - - 1,416,416,674 6.62%
หนี�สนิทางการเงนิอื�น - - - - - - 1,938,200 1,938,200 -

รวม 298,700,607 1,121,454,594 - 19,990,000 9,760,411 - 38,914,921 1,488,820,533
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั 

ภายใน มากกวา่ ภายใน มากกวา่ ไม่มี

1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราดอกเบี�ย รวม อตัราเฉลี�ย

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท (ร้อยละ)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 547,191,986 - - 725,881 547,917,867 0.43
เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดัในการใช้ 500,000 611,680 - 1,000,000 - - - 2,111,680 0.13
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ 

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 1,303,008 - - - - - - 1,303,008 0.49

ลูกหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - - - - - - 91,165,593 91,165,593 -
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,321,200,100 - - - - - - 1,321,200,100 5.51
สนิทรพัยท์างการเงนิอื�น  - - - - - - 1,008,750 1,008,750 -

รวม 1,323,003,108 611,680 - 548,191,986 - - 92,900,224 1,964,706,998

หนี�สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - - - 22,562,961 22,562,961 -
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 652,315 2,430,917 - - - - - 3,083,232 3.49

ตั �วแลกเงนิ 119,565,119 - - - - - - 119,565,119 5.36
หุน้กู้ 297,741,986 1,082,392,468 - - - - - 1,380,134,454 5.00
หนี�สนิทางการเงนิอื�น - - - - - - 1,122,700 1,122,700 -

รวม 417,959,420 1,084,823,385 - - - - 23,685,661 1,526,468,466

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564188
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6.1.2 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ

กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกตวัอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงทางด้านสนิเชื�อ กลุ่มกจิการมนีโยบายที�เหมาะสมเพื�อทําใหเ้ชื�อมั �น
ไดว้่าไดทํ้าสญัญากบัลูกคา้ที�มปีระวตัสินิเชื�ออยู่ในระดบัที�เหมาะสมซึ�งมกีารจํากดัสนิเชื�อลูกคา้ กลุ่มกจิการมนีโยบายจํากดัวงเงนิ

ธุรกรรมสนิเชื�อกบัสถาบนัการเงนิแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม

ก) หลกัประกนั 

กลุ่มกจิการอาจขอหลกัประกนัในรูปของการคํ�าประกนั ซึ�งให้สทิธกิลุ่มกจิการในการเรยีกชําระได้หากคู่สญัญาผดินัดตาม
เงื�อนไขของสญัญาสาํหรบัลูกหนี�การคา้บางราย

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ตอ้งมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกดิขึ�นมทีั �งหมด 8 ประเภท 
ดงันี�

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดัในการใช ้

 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น

 เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

 เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

 เงนิประกนัการซื�อเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ

 ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื และ 

 เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ�งเข้าเงื�อนไขการพจิารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการ

พจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิที�ไม่มนีัยสาํคญั ยกเวน้เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ
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รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรบัลูกหนี�การค้าและเงินให้สนิเชื�อแก่สินทรพัย์ด้อยคุณภาพ สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี�

งบการเงินรวม

การวดัมูลค่าคา่เผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ภายใน 12 เดือน

ตลอดอายุของ

สินทรพัยท์าง

การเงิน

ตลอดอายุของ

สินทรพัยท์างการเงิน 

(สินทรพัยที์�มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต)
รวม

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - - 9,312,015 9,312,015

รบัรูค้า่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติเพิ�มขึ�นในกําไร
   หรอืขาดทุนในระหวา่งปี - - 87,057,664

(6,086,749)

87,057,664

(6,086,749)

หกั ปิดบญัชดีว้ยการรบัชําระหนี�เป็นสนิทรพัย์

         รอการขาย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - - 90,282,930 90,282,930

รบัรูค้า่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติเพิ�มขึ�นในกําไร

   หรอืขาดทุนในระหวา่งปี 72,765

-

-

-

177,727,443

(213,384)

177,727,443

(213,384)
หกั ปิดบญัชดีว้ยการรบัชําระหนี�เป็นสนิทรพัย์
         รอการขาย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 72,765 - 267,796,989 267,869,754

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การวดัมูลค่าคา่เผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ภายใน 12 เดือน

ตลอดอายุของ

สินทรพัยท์าง

การเงิน

ตลอดอายุของ

สินทรพัยท์างการเงิน 

(สินทรพัยที์�มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต)
รวม

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - - - -

รบัรูค้า่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติเพิ�มขึ�นในกําไร
   หรอืขาดทุนในระหวา่งปี - - 39,007,814 39,007,814

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - - 39,007,814 39,007,814

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  ไม่มผีลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�นในงบการเงนิเฉพาะกจิการ

กลุ่มกิจการและบรษิัทจะตดัจําหน่ายลูกหนี�การค้าและเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ เมื�อคาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคนื 

ขอ้บ่งชี�ที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัชําระคนื เช่น การไม่ยอมปฏบิตัติามแผนการชําระหนี�หรอืทยอยชําระหนี� ไม่มกีารชําระเงนิตามสญัญา
หรอืไม่สามารถตดิต่อไดเ้ป็นระยะเวลามากกว่า 90 วนั นับจากวนัที�ผดินัดชําระ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี�การคา้และเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ จะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สุทธใินกําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ กลุ่มกจิการจะรบัรูจ้ํานวนที�ไดร้บัชําระสาํหรบัจํานวนที�ไดต้ดัจําหน่ายไปแลว้
เป็นยอดหกัจากรายการที�ไดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
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เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที เกี ยวขอ้งกนั 

บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�วดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

ใน 12 เดอืนขา้งหน้าสําหรบัลูกหนี�ที�ไม่ได้มกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงด้านเครดติที�มนีัยสาํคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที�
คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืที�มกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติที�มนีัยสาํคญั

สนิทรพัย์ทางการเงนิอื �นที �วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

สนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายประกอบดว้ยเงนิฝากประจํา  

6.1.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

การจดัการความเสี�ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอื การมเีงนิสด หลกัทรพัย์ที�อยู่ในความต้องการของตลาด และการมี

แหล่งเงนิทุนที�สามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื�อที�เพยีงพอต่อการชําระภาระผกูพนัเมื�อถงึกําหนดชําระ และเพยีงพอต่อการ
ปิดสถานะ ทั �งนี� ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารที�สามารถเบกิใชไ้ดท้นัทจํีานวน 1,332,204,275 บาท 

(พ.ศ.2563 : 708,199,180 บาท) เพื�อใช้ในการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการจากลกัษณะของการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
กิจการซึ�งเป็นธุรกิจที�มคีวามยดืหยุ่นและเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบรหิารการเงนิของกลุ่มกิจการได้คงไวซ้ึ�งความ

ยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึ�งวงเงนิสนิเชื�อที�เพยีงพอ 

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสมํ�าเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสํารองหมุนเวียน 
(จากวงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี� กลุ่มกิจการยงัได้ทําการ

ประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่างๆ พจิารณาสนิทรพัย์ที�มสีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่องตามขอ้กําหนด
ต่าง ๆ และคงไวซ้ึ�งแผนการจดัหาเงนิ

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ี�ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั MLR - 3.10,

MLR - 0.25 MLR

MLR - 3.10,

MLR - 0.25 -
หมดอายุภายในหนึ�งปี

   - วงเงนิกูธ้นาคาร 100,000,000 20,000,000 100,000,000 -

100,000,000 20,000,000 100,000,000 -
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ข) วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี�แสดงใหเ้หน็ถงึหนี�สนิทางการเงนิที�จดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญาของ
ก) หนี�สนิทางการเงนิที�ไม่ใช่สญัญาอนุพนัธ ์และ

ข) สญัญาอนุพนัธ์ที�มกีารชําระเป็นยอดสุทธแิละยอดขั �นต้น ซึ�งระยะเวลาครบกําหนดตามสญัญามคีวามสําคญัต่อความเขา้ใจ
ในระยะเวลาของกระแสเงนิสดของรายการ 

จํานวนเงินในตารางแสดงด้วยจํานวนเงินตามสญัญาที�ไม่ได้มกีารคิดลด ทั �งนี� ยอดคงเหลือที�ครบกําหนดภายในระยะเวลา 

12 เดอืน จะเท่ากบัมลูค่าตามบญัชเีนื�องการการคดิลดไม่มนีัยสาํคญั สาํหรบักระแสเงนิสดที�แสดงภายใตส้ญัญาแลกเปลี�ยนอตัรา
ดอกเบี�ยนั �น เป็นกระแสเงนิสดโดยประมาณจากอตัราดอกเบี�ยล่วงหน้าที�เกี�ยวขอ้ง ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

สาํหรบัปีสิ�นสุด งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เมื�อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินทางการเงิน

เจ้าหนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 82,438,418 - 82,438,418
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 1,679,665 5,169,371 6,849,036

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 28,904,219 22,946,000 51,850,219
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลหรอืกจิการอื�น 850,000 - - 850,000

หุน้กู้ - 300,000,000 1,130,100,000 1,430,100,000
หนี�สนิทางการเงนิอื�น 4,974,700 - - 4,974,700

รวม 5,824,700 413,022,302 1,158,215,371 1,577,062,373

สาํหรบัปีสิ�นสุด งบการเงินรวม

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เมื�อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินทางการเงิน

เจ้าหนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 43,472,067 - 43,472,067

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 1,046,547 2,648,880 3,695,427
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 31,983,517 39,008,628 70,992,145

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 13,000,000 - - 13,000,000
ตั �วแลกเงนิ - 120,000,000 - 120,000,000

หุน้กู้ - 300,000,000 1,100,000,000 1,400,000,000
หนี�สนิทางการเงนิอื�น  3,198,200 - - 3,198,200

รวม 16,198,200 496,502,131 1,141,657,508 1,654,357,839
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สาํหรบัปีสิ�นสุด งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เมื�อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 36,976,721 - 36,976,721

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 1,028,442 3,104,216 4,132,658
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 20,040,000 9,960,000 30,000,000

หุน้กู้ - 300,000,000 1,130,100,000 1,430,100,000
หนี�สนิทางการเงนิอื�น  1,938,200 - - 1,938,200

รวม 1,938,200 358,045,163 1,143,164,216 1,503,147,579

สาํหรบัปีสิ�นสุด งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เมื�อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 22,562,961 - 22,562,961

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 794,664 2,648,880 3,443,544
ตั �วแลกเงนิ - 120,000,000 - 120,000,000

หุน้กู้ - 300,000,000 1,100,000,000 1,400,000,000
หนี�สนิทางการเงนิอื�น  1,122,700 - - 1,122,700

รวม 1,122,700 443,357,625 1,102,648,880 1,547,129,205

กลุ่มกจิการมคีวามตั �งใจที�จะชําระคนืเงนิกู้ยมืจํานวน 8.41 ล้านบาท ในไตรมาสที� 1 ของปี พ.ศ.2565 โดยรายการดงักล่าวแสดง

รวมอยู่ในเงนิกู้ยมืจํานวน 51.85 ล้านบาท ณ สิ�นปี พ.ศ.2564 ซึ�งเป็นเงนิกู้ยมืที�จะถึงกําหนดชําระ ‘ระหว่าง 1 ถงึ 5 ปี’ (พ.ศ.2563: 
70.99 ลา้นบาท) 

6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

6.2.1 การบริหารความเสี�ยง

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

 การรกัษาไวซ้ึ�งความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื�อง เพื�อที�จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื�นๆ และ

 การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัที�ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื�อลดตน้ทุนเงนิทุน

ในการที�จะรกัษาหรอืปรบัโครงสร้างของเงนิทุนนั �น กลุ่มกจิการอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น 
ออกหุน้ใหม่ หรอืขายสนิทรพัยเ์พื�อลดภาระหนี�สนิ

เช่นเดียวกบักิจการอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกนั กลุ่มกิจการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ�าเสมอจากอตัราส่วนหนี�สนิต่อทุน 

และอตัราส่วนหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยต่อทุน
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โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมอีตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนและอตัราส่วนหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ย

ต่อทุน ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

หนี�สนิรวม 1,631,889,220 1,664,279,906 1,499,813,759 1,535,121,180

ส่วนของเจา้ของ  
(รวมส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอํีานาจควบคุม) 3,457,987,405 1,146,565,334 2,220,229,045 880,001,876

อตัราส่วนหนี�สนิต่อทุน (รอ้ยละ) 47.19 145.15 67.55 174.45

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

หนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยสุทธิ 1,474,975,195 1,586,662,222 1,449,905,612 1,502,782,805

ส่วนของเจา้ของ  
(รวมส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอํีานาจควบคุม) 3,457,987,405 1,146,565,334 2,220,229,045 880,001,876

อตัราส่วนหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยตอ่ทุน 
   (รอ้ยละ) 42.65 138.38 65.30 170.77

อตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนลดลงจากรอ้ยละ 145.15 มาที�รอ้ยละ 47.19 และอตัราส่วนหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยต่อทุนลดลงจากรอ้ยละ 
138.38 มาที�รอ้ยละ 42.65 เนื�องจากกลุ่มกจิการมสี่วนทุนที�เพิ�มขึ�น

การคงไวซ้ึ �งอตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู ้(Loan covenants)

ภายใตเ้งื�อนไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้ึ�งอตัราส่วนทางการเงนิดงันี� 

 อตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนที�ไม่เกนิ 2.5:1 และ 

 บรษิทัจะตอ้งคงสถานะเป็นบรษิทัที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

กลุ่มกจิการสามารถคงไวซ้ึ�งอตัราส่วนทางการเงนิตลอดรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนเท่ากบั 
รอ้ยละ 47.19 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 145.15) 

การคงไวซ้ึ �งอตัราส่วนตามสญัญาหุน้กู ้(Debenture covenants)

ภายใตเ้งื�อนไขของหุน้กูข้องกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้ึ�งอตัราส่วนทางการเงนิดงันี� 

 อตัราส่วนหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยต่อทุนที�ไม่เกนิ 2:1

กลุ่มกจิการสามารถคงไวซ้ึ�งอตัราส่วนทางการเงนิตลอดรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อตัราส่วนหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ย

ต่อทุนเท่ากบั รอ้ยละ 42.65 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 138.38) 

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564194
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7 มูลค่ายุติธรรม

สนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิแสดงมลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชี

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชั �นตามขอ้มลูที�ใชด้งันี�

ขอ้มลูระดบั 1 :  มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิอ้างอิงจากราคาเสนอซื�อปัจจุบนัหรอืราคาปิด ที�อา้งองิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
หรอืสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย

ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ�งใชข้อ้มลูที�สามารถสงัเกตไดอ้ย่างมนีัยสําคญั
และอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได้

ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ�งไม่ไดม้าจากขอ้มลูที�สงัเกตได ้ในตลาด 

การวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิเป็นไปตามนโยบายการบญัชตีามที�เปิดเผยในหมายเหตุ 5.9 และหมายเหตุ 5.16 
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การเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

งบการเงินรวม

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 

รวมมูลค่ายุติธรรม/

มูลค่าตามบญัชี 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,332,204,275 708,199,180 - - - - 1,332,204,275 708,199,180

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดัในการใช้ 9,415,080 9,223,362 - - - - 9,415,080 9,223,362
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 1,486,883 1,570,108 - - - - 1,486,883 1,570,108

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - 46,377,511 25,580,699 - - 46,377,511 25,580,699
เงนิประกนัการซื�อเงนิใหส้นิเชื�อแกส่นิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - - 71,300,826 70,035,357 - - 71,300,826 70,035,357

ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื - - 338,595,356 60,992,991 - - 338,595,356 60,992,991
เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - - - - 2,855,988,012 1,692,878,187 2,855,988,012 1,692,878,187

สนิทรพัยท์างการเงนิอื�น - - 2,962,325 1,769,750 - - 2,962,325 1,769,750

รวม 1,343,106,238 718,992,650 459,236,018 158,378,797 2,855,988,012 1,692,878,187 4,658,330,268 2,570,249,634

หนี�สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - 82,438,418 43,472,067 - - 82,438,418 43,472,067
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - - 6,242,932 3,332,544 - - 6,242,932 3,332,544

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 13,000,000 - - - 13,000,000
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลหรอืกจิการอื�น - - 850,000 - - - 850,000 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 51,465,589 70,630,105 - - 51,465,589 70,630,105
ตั �วแลกเงนิ - - - 119,565,119 - - - 119,565,119

หุน้กู้ - - 1,416,416,674 1,380,134,454 - - 1,416,416,674 1,380,134,454
หนี�สนิทางการเงนิอื�น - - 4,974,700 3,198,200 - - 4,974,700 3,198,200

รวม - - 1,562,388,313 1,633,332,489 - - 1,562,388,313 1,633,332,489

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564196
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 

รวมมูลค่ายุติธรรม/

มูลค่าตามบญัชี 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยท์างการเงิน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 496,523,204 547,917,867 - - - - 496,523,204 547,917,867

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดัในการใช้ 2,225,208 2,111,680 - - - - 2,225,208 2,111,680
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 1,216,818 1,303,008 - - - - 1,216,818 1,303,008
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - 174,228,369 91,165,593 - - 174,228,369 91,165,593

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 2,093,799,900 1,321,200,100 - - 2,093,799,900 1,321,200,100
เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - - - - 334,502,985 110,738,994 334,502,985 110,738,994

สนิทรพัยท์างการเงนิอื�น - - 716,500 1,008,750 - - 716,500 1,008,750

รวม 499,965,230 551,332,555 2,268,744,769 1,413,374,443 334,502,985 110,738,994 3,103,212,984 2,075,445,992

หนี�สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - 36,976,721 22,562,961 - - 36,976,721 22,562,961
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - - 3,738,527 3,083,232 - - 3,738,527 3,083,232

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 29,750,411 - - - 29,750,411 -
ตั �วแลกเงนิ - - - 119,565,119 - - - 119,565,119

หุน้กู้ - - 1,416,416,674 1,380,134,454 - - 1,416,416,674 1,380,134,454
หนี�สนิทางการเงนิอื�น - - 1,938,200 1,122,700 - - 1,938,200 1,122,700

รวม - - 1,488,820,533 1,526,468,466 - - 1,488,820,533 1,526,468,466
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การโอนระหว่างระดบัของชั �นมลูค่ายุตธิรรม

กลุ่มกจิการรบัรูก้ารโอนระหว่างระดบัของชั �นมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที�ของเหตุการณ์หรอืการเปลี�ยนแปลงในสถานการณ์ที�ทําใหเ้กดิการโอน

ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี

(ก) เครื�องมอืทางการเงนิในระดบั 1

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิที�ซื�อขายในตลาดที�มสีภาพคล่อง อ้างองิจากราคาเสนอซื�อขาย ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ราคาเสนอซื�อขายที�ใช้สําหรับสินทรพัย์ทางการเงินที�ถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ ราคาเสนอซื�อปัจจุบันและราคาปิด ที�อ้างอิงจาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย เครื�องมอืทางการเงนินี�รวมอยู่ในระดบั 1

(ข) เครื�องมอืทางการเงนิในระดบั 2

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิที�ไม่ได้มกีารซื�อขายในตลาดที�มสีภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธ์ที�มกีารซื�อขายในตลาดรองที�ไม่ได้

มกีารจดัตั �งอย่างเป็นทางการ (Over-The-Counter)) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ�งใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาด
ที�สงัเกตได้ที�มอียู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที�เป็นสาระสําคญัทั �งหมดในการ

วดัมลูค่ายุตธิรรมไดม้าจากขอ้มลูที�สงัเกตได ้เครื�องมอืนั �นจะรวมอยู่ในระดบั 2

(ค) เครื�องมอืทางการเงนิในระดบั 3

ถา้ขอ้มลูที�เป็นสาระสาํคญัขอ้ใดขอ้หนึ�งหรอืมากกว่าไม่ไดม้าจากขอ้มลูที�สงัเกตไดใ้นตลาด เครื�องมอืนั �นจะรวมอยู่ในระดบั 3

ขอ้มลูหลกัที�กลุ่มกจิการใชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมระดบัที� 3 ไดแ้ก่ อตัราคดิลดที�เหมาะสมกบัความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง

ขั �นตอนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม

ฝ่ายการเงนิของกลุ่มกิจการได้รวมถึงคณะทํางานที�ทําการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิสําหรบัการรายงานในงบการเงิน 
รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 3 คณะทํางานนี�ได้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

การประชุมระหว่าง ผูอ้ํานวยการสายการเงนิ (CFO) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทํางานเกี�ยวกบักระบวนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมได้จดัขึ�น
อย่างน้อยหนึ�งครั �งในแต่ละไตรมาส ซึ�งสอดคลอ้งกบัวนัที�รายงานรายไตรมาสของกลุ่มกจิการ 

ขอ้มูลหลกัที�กลุ่มกจิการใช้ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที� 3 ได้แก่ อายุลูกหนี�นับจากวนัที�ชําระเงนิครั �งสุดท้ายจากสถาบนัการเงนิ สถานะ

งานคด ีและมลูหนี�คงเหลอื อตัราคดิลดที�นํามาใชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมคอือตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิเริ�มแรก

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 2 และระดบัที� 3 ได้มกีารวเิคราะห์ทุกวนัที�ในรายงานในแต่ละไตรมาสในระหว่างการประชุมระหว่าง 
ผู้อํานวยการสายการเงิน (CFO) และคณะกรรมการบริหาร โดยในระหว่างการประชุมผู้อํานวยการสายการเงินได้มีการนําเสนอรายงาน 

เพื�ออธบิายสาเหตุของการเปลี�ยนแปลงของมลูค่ายุตธิรรม

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิฝากธนาคารที �มขีอ้จํากดัในการใช้

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดถอืตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เนื�องจากมูลค่าตามบญัชขีองรายการ
ดงักล่าวมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564198
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ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื �น

มูลค่ายุตธิรรมของลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�นถอืตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เนื�องจากมูลค่าตามบญัชขีองรายการดงักล่าว 

มมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บุคคลหรอืกจิการที �เกี �ยวขอ้งกนั

มูลค่ายุติธรรมของเงนิให้กู้ยมืระยะสั �นแก่บุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวข้องกนัถอืตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เนื�องจากมูลค่า
ตามบญัชขีองรายการดงักล่าวมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

เงนิประกนัการซื�อเงนิใหส้นิเชื �อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิประกนัการซื�อเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพถอืตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เนื�องจากมูลค่า

ตามบญัชขีองรายการดงักล่าวมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี�เงินให้กู้ยมืถอืตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เนื�องจากมูลค่าตามบญัชขีองรายการดงักล่าวมมีูลค่า
ใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

เงนิใหส้นิเชื �อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพคาํนวณโดยการประมาณการกระแสเงนิสดรบัจากลูกหนี�หรอืจากการขายหลกัประกนัใน

อนาคตคดิลดด้วยอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิเริ�มแรก การประมาณการกระแสเงนิสดรบัจากลูกหนี�จะใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตได้ที�มนีัยสาํคญัมา
เป็นตวัแปรในเทคนิคการประเมนิมลูค่า กลุ่มกจิการจงึไดจ้ดัประเภทการวดัมลูค่ายุตธิรรมดงักล่าวอยู่ในระดบั 3 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรม

ประมาณการของระยะเวลาที�คาดว่าจะเรยีกเก็บเงนิจากลูกหนี�เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพได้เปลี�ยนไปจากที�ใช้สําหรบังบการเงนิ
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จากเดมิซึ�งเป็นระยะเวลา 4 - 6 ปี นับจากวนัที�ไดพ้อรต์ลูกหนี�เงนิใหส้นิเชื�อมา เป็นระยะเวลา 5 - 8 ปี 
นับจากวนัที�ไดพ้อรต์ลูกหนี�เงนิใหส้นิเชื�อมา เนื�องจากกลุ่มกจิการสามารถจดัเกบ็หนี�ตามระยะเวลาที�เปลี�ยนแปลงไปดงักล่าว 

สนิทรพัยท์างการเงนิอื �น

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นถอืตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เนื�องจากมูลค่าตามบญัชีของรายการดงักล่าว

มมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื �น

มูลค่ายุตธิรรมของเจ้าหนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�นถอืตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เนื�องจากมูลค่าตามบญัชขีองรายการดงักล่าว
มมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 
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หนี�สนิตามสญัญาเช่า เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบุคคลที �เกี �ยวขอ้งกนั เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบุคคลหรอืกจิการอื �น เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
ตั �วแลกเงนิ และหุน้กู้

มูลค่ายุติธรรมของหนี�สินตามสญัญาเช่า ตั �วแลกเงนิ เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหุ้นกู้คํานวณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่าย 
เพื�อชําระหนี�สนิตามสญัญาเช่า ตามกําหนดชําระคนืในสญัญา ด้วยอตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยลูกค้ารายใหญ่ชั �นดี ประเภทเงนิกู้แบบมรีะยะเวลา 

(MLR) ของ 5 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ในประเทศ 

หนี�สนิทางการเงนิอื �น

มูลค่ายุตธิรรมของหนี�สนิทางการเงนิอื�นถอืตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เนื�องจากมูลค่าตามบญัชขีองรายการดงักล่าวมมีลูค่า
ใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

8 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ

การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ได้มกีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัอื�น ๆ  

ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั �น

ก) การรบัรูร้ายไดด้อกเบี�ยจากเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ

กลุ่มกิจการรบัรูร้ายได้ดอกเบี�ยจากเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพตามอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิซึ�งคํานวณจากประมาณการกระแสเงนิสด 
ที�คาดว่าจะเก็บได้ในอนาคตสําหรบัเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ ตามคุณภาพ ชนิด อายุของหนี� และอ้างองิกบัสถติิการเก็บหนี�

ในอดตีทั �งหมดคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ

ข) การประมาณการดอ้ยค่าของเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ

กลุ่มกจิการทดสอบการด้อยค่าของเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพทุกปี ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5.6 มูลค่าที�คาดว่าจะได้คนื
ของเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพ พจิารณาจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตที�ปรบัใหม่และคดิลด

ดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิเริ�มแรก (original effective interest rate) ที�สะทอ้นคุณภาพของสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ณ วนัที�ในงบการเงนิ

ค) การประมาณการค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญูของลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื 

กลุ่มกิจการได้กําหนดค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญเพื�อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี�เงนิให้กู้ย ืม ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพนิิจในการ
ประมาณการค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ โดยพจิารณาจากระยะเวลาการคา้งชําระของลูกหนี�และประเภทของหลกัประกนั ซึ�งการประเมนินั �น

อา้งองิจากประสบการณ์การตดิตามทวงถามในอดตี เหตุการณ์ผดินัดชําระในอดตี และแนวโน้มของตลาดในอนาคต

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564200



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

48

9 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มกจิการนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกจิเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน โดยพจิารณาจากประเภทธุรกจิ

ของกลุ่มกจิการเป็นเกณฑใ์นการกําหนดส่วนงาน 

กลุ่มกจิการดําเนินกจิการใน 5 ส่วนงานหลกั ดงันี�

1) ส่วนงานธุรกจิเจรจาตดิตามและเร่งรดัหนี�สนิ 
2) ส่วนงานธุรกจิบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

3) ส่วนงานธุรกจิศูนยบ์รกิารขอ้มลูลูกคา้ 
4) ส่วนงานธุรกจิเงนิใหส้นิเชื�อ

5) ส่วนงานธรุกจิซื�อ ขาย สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร

งบการเงนิจําแนกตามส่วนงานธุรกจิในงบการเงนิรวม 

สาํหรบัปีสิ�นสุด ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เจรจาติดตาม บริหารสินทรพัย์ ศนูยบ์ริการ ส่วนงานธรุกิจ ซื�อ ขาย สินค้า

และเร่งรดัหนี� ด้อยคณุภาพ ข้อมูลลกูค้า เงินให้สินเชื�อ และ/หรือ บริการ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้ 47,868,884 641,859,586 - 13,595,401 25,013,076 728,336,947
รายไดร้ะหว่างกจิการ (7,756,615) - - - (192,755) (7,949,370)

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิ 40,112,269 641,859,586 - 13,595,401 24,820,321 720,387,577

ต้นทุน (28,997,458) (133,333,324) - (1,635,184) (21,341,460) (185,307,426)
ต้นทุนระหว่างส่วนงานธุรกจิ - 7,756,615 - - 175,235 7,931,850

ต้นทุนจากส่วนงานธุรกจิ (28,997,458) (125,576,709) - (1,635,184) (21,166,225) (177,375,576)

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 11,114,811 516,282,877 - 11,960,217 3,654,096 543,012,001
ต้นทุนที�ไม่สามารถปันส่วนได้ (70,050,328)

กําไรจากการดําเนินงาน 472,961,673
รายไดอ้ื�น 9,424,949
กําไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 75,975,797

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (177,800,209)
ต้นทุนทางการเงนิ (112,801,316)

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 267,760,894
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (45,718,164)

กําไรสุทธิ 222,042,730

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได้
เมื�อปฏบิตัติามภาระ

ที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น 145,928,197
ตลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัิ

ตามภาระที�ตอ้งปฏบิตัิ 659,860,126

รวมรายได้ 805,788,323
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สาํหรบัปีสิ�นสุด ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เจรจาติดตาม บริหารสินทรพัย์ ศนูยบ์ริการ ส่วนงานธรุกิจ ซื�อ ขาย สินค้า

และเร่งรดัหนี� ด้อยคณุภาพ ข้อมูลลกูค้า เงินให้สินเชื�อ และ/หรือ บริการ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้ 57,450,131 417,248,392 - 7,547,271 2,997,185 485,242,979
รายไดร้ะหว่างกจิการ (5,937,951) (187,544) - - - (6,125,495)

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิ 51,512,180 417,060,848 - 7,547,271 2,997,185 479,117,484

ต้นทุน (30,915,113) (89,695,303) - (937,803) (1,902,148) (123,450,367)
ต้นทุนระหว่างส่วนงานธุรกจิ 191,535 5,933,960 - - - 6,125,495

ต้นทุนจากส่วนงานธุรกจิ (30,723,578) (83,761,343) - (937,803) (1,902,148) (117,324,872)

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 20,788,602 333,299,505 - 6,609,468 1,095,037 361,792,612
ต้นทุนที�ไม่สามารถปันส่วนได้ (67,985,166)

กําไรจากการดําเนินงาน 293,807,446
รายไดอ้ื�น 4,023,887

กําไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 37,238,875
ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (87,057,664)
ต้นทุนทางการเงนิ (52,701,608)

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 195,310,936
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (40,506,107)

กําไรสุทธิ 154,804,829

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได้
เมื�อปฏบิตัติามภาระ
ที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น 93,254,351

ตลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัิ
ตามภาระที�ตอ้งปฏบิตัิ 427,125,895

รวมรายได้ 520,380,246
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10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงนิสดในมอื 47,831 26,302 3,205 8,968
เงนิฝากธนาคารจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 1,332,156,444 708,172,878 496,519,999 547,908,899

รวม 1,332,204,275 708,199,180 496,523,204 547,917,867

เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื�อทวงถามประเภทบญัชีเงนิฝากออมทรพัย์และบญัชีเงนิฝากประจําที�มอีายุไม่เกินสามเดือนมอีตัราดอกเบี�ยร้อยละ  

0.125 ถงึ 0.375 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.125 ถงึ 0.375 ต่อปี) 

11 เงินฝากธนาคารที�มีข้อจาํกดัในการใช้

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดัในการใชข้องกลุ่มกจิการและบรษิทัเป็นเงนิฝากประจําที�ใชส้าํหรบั
คํ�าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาใหบ้รกิารตดิตามและเร่งรดัหนี�สนิซึ�งเป็นไปตามการดําเนินธุรกจิตามปกติ

12 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ 32,769,679 7,446,216 2,560,309 3,868,200
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - - - -

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 32,769,679 7,446,216 2,560,309 3,868,200

ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.4) - - 2,879,403 7,246,896
ดอกเบี�ยคา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.4) - - 167,888,229 79,820,237
รายไดค้า้งรบั (1) 7,583,000 9,735,473 - -

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 1,088,872 364,724 845,428 221,415
เงนิทดรองจ่าย 1,406,375 7,536,310 - -

อื�นๆ 3,529,585 497,976 55,000 8,845

รวม 46,377,511 25,580,699 174,228,369 91,165,593

(1) กลุ่มกิจการมรีายได้ค้างรบัจากการขายทอดตลาดหลกัทรพัย์คํ�าประกนัของเงินให้สนิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพจากกรมบังคับคดี 
เป็นจํานวนเงนิ 7.58 ลา้นบาท 

มลูค่ายุตธิรรมของลูกหนี�การคา้

เนื�องจากลกัษณะของลูกหนี�การคา้เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน มลูค่ายุตธิรรมจงึใกล้เคยีงกบัมลูค่าตามบญัชี
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13 สินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

กลุ่มกจิการมเีครื�องมอืทางการเงนิ ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยท์างการเงิน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,332,204,275 708,199,180 496,523,204 547,917,867
เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดัในการใช้ 9,415,080 9,223,362 2,225,208 2,111,680

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย
วธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 1,486,883 1,570,108 1,216,818 1,303,008

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ 46,377,511 25,580,699 174,228,369 91,165,593
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 2,093,799,900 1,321,200,100

เงนิประกนัการซื�อเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 71,300,826 70,035,357 - -
ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื 338,595,356 60,992,991 - -

เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 2,855,988,012 1,692,878,187 334,502,985 110,738,994
สนิทรพัยท์างการเงนิอื�น 2,962,325 1,769,750 716,500 1,008,750

4,658,330,268 2,570,249,634 3,103,212,984 2,075,445,992

หนี�สินทางการเงิน

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 82,438,418 43,472,067 36,976,721 22,562,961
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 6,242,932 3,332,544 3,738,527 3,083,232

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  51,465,589 70,630,105 29,750,411 -
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 13,000,000 - -

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลหรอืกจิการอื�น 850,000 - - -
ตั �วแลกเงนิ - 119,565,119 - 119,565,119

หุน้กู้ 1,416,416,674 1,380,134,454 1,416,416,674 1,380,134,454
หนี�สนิทางการเงนิอื�น 4,974,700 3,198,200 1,938,200 1,122,700

1,562,388,313 1,633,332,489 1,488,820,533 1,526,468,466

13.1 สินทรพัยท์างการเงินอื�นที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

ก) การจดัประเภทรายการสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเมื�อเขา้เงื�อนไขดงัต่อไปนี�

● ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ี�จะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ
● กระแสเงนิสดตามสญัญานั �นเขา้เงื�อนไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย
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สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายนอกจากลูกหนี�การค้า และเงนิให้สนิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ

ประกอบไปดว้ยเงนิลงทุนในตราสารหนี� ซึ�งมรีาคาตามบญัชดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

หมุนเวยีน

บาท

ไม่หมุนเวียน

บาท

รวม

บาท

หมุนเวียน

บาท

ไม่หมุนเวยีน

บาท

รวม

บาท

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า
    ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 1,486,883 - 1,486,883 1,570,108 - 1,570,108

เงนิประกนัการซื�อเงนิใหส้นิเชื�อ

แกส่นิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 71,300,826 - 71,300,826 70,035,357 - 70,035,357

ลูกหนี�เงนิให้กูย้มื 335,911,933 2,756,189 338,668,122 60,992,991 - 60,992,991
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุน

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (61,470) (11,296) (72,766) - - -

รวม 408,638,172 2,744,893 411,383,065 132,598,456 - 132,598,456

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

หมุนเวยีน

บาท

ไม่หมุนเวยีน

บาท

รวม

บาท

หมุนเวยีน

บาท

ไม่หมุนเวียน

บาท

รวม

บาท

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า
ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 1,216,818 - 1,216,818 1,303,008 - 1,303,008

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการ
ที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,093,799,900 - 2,093,799,900 1,321,200,100 - 1,321,200,100

รวม 2,095,016,718 - 2,095,016,718 1,322,503,108 - 1,322,503,108

ข) มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

สําหรบัสนิทรพัย์อื�นส่วนที�หมุนเวยีน เนื�องจากมลีกัษณะเป็นสนิทรพัย์ที�หมุนเวยีน มูลค่าตามบญัชจีงึมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่า
ยุตธิรรม สาํหรบัสนิทรพัยอ์ื�นส่วนที�ไม่หมุนเวยีน มลูค่ายุตธิรรมไม่ไดม้คีวามแตกต่างไปอย่างมสีาระสาํคญัจากมลูค่าตามบญัชี

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินให้กู้ย ืมระยะสั �นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันจํานวน 2,093,799,900 บาท (พ.ศ. 2563 : 

1,321,200,100 บาท) ซึ�งคํานวณมาจากการคดิลดกระแสเงนิสดด้วยอตัรากู้ยมืปัจจุบนั ซึ�งจดัเป็นข้อมูลระดบั 2 ของลําดบัชั �น
มลูค่ายุตธิรรมเนื�องจากมขีอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดค้อืความเสี�ยงด้านเครดติของคู่สญัญา

ค) ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

กลุ่มกิจการและบรษิัทพจิารณาว่าเงนิลงทุนในตราสารหนี�ซึ�งวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายนั �นมคีวามเสี�ยงด้านเครดติตํ�า 

ดงันั �น ค่าเผื�อผลขาดทุนที�รบัรูใ้นระหว่างปีจงึจํากดัอยู่ที�ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นภายใน 12 เดอืน 
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14 สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

สนิคา้สาํเรจ็รปู 1,087,723 1,146,147
หกั ค่าเผื�อสาํหรบัมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บั - -

รวม 1,087,723 1,146,147

ตน้ทุนขายที�รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

สนิคา้คงเหลอืที�รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย 21,166,225 1,902,148

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ไม่มสีนิคา้คงเหลอืในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

15 เงินประกนัการซื�อเงินให้สินเชื�อแก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้เข้าร่วมประมูลเพื�อซื�อเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ ซึ�งเงนิประกนั
การซื�อเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพจะไดร้บัคนืเมื�อการประมลูราคาเสรจ็สิ�นหรอืจะถูกนําไปหกัออกจากเงนิจ่ายชําระถา้หากกลุ่มกจิการ

ชนะการประมลูราคา 

16 ลูกหนี�เงินให้กู้ยืม - สุทธิ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มืมดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 

ส่วนที�ถึงกาํหนด ส่วนที�ถึงกาํหนด

ชาํระภายใน 1 ปี ชาํระเกินกว่า 1 ปี รวม

บาท บาท บาท

ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื 344,577,161 2,756,189 347,333,350
หกั  ค่าธรรมเนียมจดัการเงนิกู้ (4,918) - (4,918)

หกั  ดอกเบี�ยรบัล่วงหน้า (11,391,436) - (11,391,436)
ดอกเบี�ยคา้งรบั 2,731,126 - 2,731,126

335,911,933 2,756,189 338,668,122

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (61,470) (11,296) (72,766)

ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื - สุทธิ 335,850,463 2,744,893 338,595,356
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

ส่วนที�ถึงกาํหนด ส่วนที�ถึงกาํหนด

ชาํระภายใน 1 ปี ชาํระเกินกว่า 1 ปี รวม

บาท บาท บาท

ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื 60,701,857 - 60,701,857

หกั  ค่าธรรมเนียมจดัการเงนิกู้ (26,766) - (26,766)
ดอกเบี�ยคา้งรบั 317,900 - 317,900

60,992,991 - 60,992,991
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - - -

ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื - สุทธิ 60,992,991 - 60,992,991

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ไม่มลูีกหนี�เงนิใหกู้ย้มืในงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี�ที�คา้งชําระไดด้งันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ไม่คา้งชําระและคา้งชําระไม่เกนิ 1 เดอืน 343,833,350 60,701,857
คา้งชําระมากกว่า 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน - -

คา้งชําระมากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน - -
คา้งชําระมากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 3,500,000 -

คา้งชําระมากกว่า 12 เดอืน - -

347,333,350 60,701,857
หกั ค่าธรรมเนียมจดัการเงนิกู/้Front end fee (4,918) -

หกั  ดอกเบี�ยรบัล่วงหน้า (11,391,436) -
ดอกเบี�ยคา้งรบั 2,731,126 -

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (72,766) -

ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื - สุทธิ 338,595,356 60,701,857

17 เงินให้สินเชื�อแก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ - สุทธิ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 2,569,659,424 1,572,736,274 319,143,873 103,058,124
บวก ดอกเบี�ยคา้งรบั 554,125,577 210,424,843 54,366,926 7,680,870

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (267,796,989) (90,282,930) (39,007,814) -

เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 2,855,988,012 1,692,878,187 334,502,985 110,738,994
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ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพมกีารเปลี�ยนแปลงดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 1,692,878,187 1,121,950,279 110,738,994 -

การซื�อเพิ�ม 1,192,256,152 625,647,233 220,379,549 103,745,783
บวก ดอกเบี�ยคา้งรบั 366,843,343 236,578,507 46,686,057 7,680,870

หกั  ปิดบญัชดีว้ยการรบัชําระหนี�
เป็นทรพัยส์นิรอการขาย (หมายเหตุ 20) (157,904,109) (163,922,442) - -

หกั  การจําหน่าย (27,734,001) (33,660,166) - -
หกั  รบัเงนิจากเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (32,624,117) (6,657,560) (4,293,801) (687,659)

หกั  ผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (177,727,443) (87,057,664) (39,007,814) -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2,855,988,012 1,692,878,187 334,502,985 110,738,994

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพในงบการเงนิรวมมจํีานวน 385,078 สญัญา (พ.ศ. 2563 : 355,343 สญัญา) 

โดยมหีลกัประกนัจํานวน 235 สญัญา (พ.ศ. 2563 : จํานวน 133 สญัญา) และมมีูลค่ายุติธรรมของหลักประกนัมจํีานวน 3,626.30 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2563 : 2,450.44 ลา้นบาท) และมเีงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจํานวน 61,236 สญัญา (พ.ศ. 2563 : 

42,609 สญัญา) 

เงินให้สินเชื�อแก่สินทรพัย์ด้อยคุณภาพ ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สามารถวิเคราะห์นับจากวนัที�ซื�อเงินให้สินเชื�อ
แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

น้อยกว่า 1 ปี 1,182,225,977 624,404,102 219,768,400 103,058,124
1 - 2 ปี 597,023,487 605,957,600 99,375,473 -

2 - 3 ปี 495,857,400 228,002,792 - -
3 - 4 ปี 182,223,680 45,486,588 - -

4 - 5 ปี 45,486,588 - - -
มากกว่า 5 ปี 66,842,292 68,885,192 - -

รวมเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 2,569,659,424 1,572,736,274 319,143,873 103,058,124
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17.1 จาํแนกตามประเภทสินเชื�อ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

เงนิเบกิเกนิบญัชี 3,971,440,712 3,974,736,777
เงนิใหกู้้ยมื 29,884,963,729 29,152,143,817

ตั �วเงนิ 358,550,288 358,550,288
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 15,271,975,869 7,644,326,884

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงนิ 10,925,762 10,925,762
ลูกหนี�สนิเชื�อบุคคล 13,834,642,196 13,945,676,279

อื�น ๆ 9,905,046,988 10,310,263,489
หกั  รายได้รอตดับญัชี (70,667,886,120) (63,823,887,022)

รวมเงนิใหส้นิเชื�อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัชี 2,569,659,424 1,572,736,274

บวก  ดอกเบี�ยคา้งรบั 554,125,577 210,424,843

รวมเงนิใหส้นิเชื�อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบี�ยคา้งรบั 3,123,785,001 1,783,161,117

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (267,796,989) (90,282,930)

รวมเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 2,855,988,012 1,692,878,187

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 6,429,217,494 1,379,284,273

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงนิ 10,925,762 10,925,762
หกั  รายไดร้อตดับญัชี (6,120,999,383) (1,287,151,911)

รวมเงนิใหส้นิเชื�อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัชี 319,143,873 103,058,124

บวก  ดอกเบี�ยคา้งรบั 54,366,926 7,680,870

รวมเงนิใหส้นิเชื�อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบี�ยคา้งรบั 373,510,799 110,738,994

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (39,007,814) -

รวมเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 334,502,985 110,738,994
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17.2 ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสาํหรบัเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นดงันี�

งบการเงินรวม

การวดัมูลค่าค่าเผื�อผลขาดทุน

ที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุ

ของสินทรพัยท์างการเงิน 

(สินทรพัยที์�มีการด้อยค่าด้านเครดิต)

บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 9,312,015

รบัรูค่้าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติเพิ�มขึ�นในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 87,057,664
หกั ปิดบญัชดีว้ยการรบัชําระหนี�เป็นทรพัยส์นิรอการขาย (6,086,749)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 90,282,930

รบัรูค่้าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติเพิ�มขึ�นในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 177,727,443
หกั ปิดบญัชดีว้ยการรบัชําระหนี�เป็นทรพัยส์นิรอการขาย (213,384)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 267,796,989

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การวดัมูลค่าค่าเผื�อผลขาดทุน

ที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุ

ของสินทรพัยท์างการเงิน 

(สินทรพัยที์�มีการด้อยค่าด้านเครดิต)

บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 -

รบัรูค้่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติเพิ�มขึ�นในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 39,007,814

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 39,007,814

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ไม่มผีลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�นในงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมบีรษิทัย่อยซึ�งรวมอยู่ในงบการเงนิรวมของกลุ่มกิจการดงัต่อไปนี� บรษิัทย่อยดงักล่าวมหีุน้ทุนเป็นหุน้สามญัเท่านั �น โดยกลุ่มกิจการถอืหุ้นทางตรง  

ซึ�งสดัส่วนของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของที�กลุ่มกจิการถอือยู่เท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยที�ถอืโดยกลุ่มกจิการ 

สดัส่วนของ ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแล้ว วิธีราคาทุน

หุ้นสามญัที�ถอื 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม สดัส่วน 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

จดัตั �งขึ�น โดยบริษทัใหญ่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 การถอืหุ้น พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ชื�อบริษทั ในประเทศ ประกอบธรุกิจ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท พนับาท

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ชโย จํากดั ประเทศไทย บรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 99.99 200,000 200,000 200,000 200,000 99.99 212,050 212,050

บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี� บรกิารเจรจา ตดิตามและเร่งรดั 
   แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั ประเทศไทย หนี�และศูนยบ์รกิารขอ้มลูลูกคา้ 99.99 20,000 20,000 20,000 20,000 99.99 21,000 21,000
บรษิทั ชโย แคปปิตอล จํากดั ประเทศไทย บรกิารสนิเชื�อส่วนบุคคล 76.00 250,000 50,000 250,000 50,000 76.00 190,000 35,000
บรษิทั 555 ช้อปปิ�ง จํากดั ประเทศไทย ซื�อ ขาย สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร 70.00 7,000 7,000 7,000 7,000 70.00 4,900 4,900
บรษิทั ชโย เจว ีจํากดั ประเทศไทย บรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 55.00 200,000 55,000 200,000 27,500 55.00 117,200 27,500

หกั  การดอ้ยคา่เงนิลงทุน - -

545,150 300,450

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564211
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บริษทั ชโย แคปปิตอล จาํกดั

เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564  ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 1/2564 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี�

1. เจรจาซื�อหุน้คนืรอ้ยละ 6 จากผูถ้อืหุน้ จํานวน 300,000 หุน้ ในมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นมลูค่า 3,000,000 บาท 
2. เพิ�มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นมูลค่า 50,000,000 บาท จากทุน

จดทะเบยีนเดมิจํานวน 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 100,000,000 บาท เพื�อนํามาชําระคนืเงนิกู้และเพื�อเป็นการลดตน้ทุน
ทางการเงนิ 

เมื�อวนัที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 9/2564 มมีตอินุมตัิดงัต่อไปนี� เพิ�มทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญั

เพิ�มทุนจํานวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นมูลค่า 150,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจํานวน 100,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 250,000,000 บาท เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

บริษทั บริหารสินทรพัย ์ชโย เจวี จาํกดั

เมื�อวนัที� 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 4/2563 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี� แกไ้ขชื�อบรษิทั จากเดมิ “บรษิทั ชโย เจว ีจํากดั” 
แก้ไขเป็น “บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ชโย เจว ีจํากดั” โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลี�ยนชื�อบรษิทักบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 

15 มกราคม พ.ศ. 2564 

เมื�อวนัที� 9 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ ชโย เจว ีจํากดั ("บรษิทัย่อย") ได้รบัใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื�อประกอบ
ธุรกจิเป็นกจิการบรหิารสนิทรพัยต์ามความในพระราชกําหนดกจิการบรหิารสนิทรพัย ์ พ.ศ. 2541 ที�แกไ้ขแลว้

เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัได้จดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงการเพิ�มทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 

1,450,000 หุน้ และหุน้บุรมิสทิธเิพิ�มทุนจํานวน 7,200,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นมูลค่า 865,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีน
เดมิ 55,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 920,000,000 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้ประมาณรอ้ยละ 55 ของหุน้สามญัทั �งหมด และเสนอขาย

หุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธบิางส่วนใหก้บันักลงทุนจํานวน 8 ราย (โดยนักลงทุนไม่ใช่บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั) ทั �งนี�บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ชโย เจว ีจํากดั 
ไดร้บัชําระค่าหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
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19 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ

งบการเงินรวม

ส่วนปรบัปรุง

อาคารและ อาคารระหว่าง

ที�ดิน ส่วนปรบัปรุงอาคาร ก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน 1,397,916 9,359,396 - 10,757,312
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,414,649) - (2,414,649)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 1,397,916 6,944,747 - 8,342,663

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 1,397,916 6,944,747 - 8,342,663
การซื�อเพิ�มขึ�น - 40,187 - 40,187

ค่าเสื�อมราคา - (546,384) - (546,384)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 1,397,916 6,438,550 - 7,836,466

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน 1,397,916 9,399,583 - 10,797,499
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,961,033) - (2,961,033)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 1,397,916 6,438,550 - 7,836,466

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 1,397,916 6,438,550 - 7,836,466

การซื�อเพิ�มขึ�น - 27,190,000 - 27,190,000
การโอนออก - (21,533,745) - (21,533,745)

ค่าเสื�อมราคา - (996,406) - (996,406)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 1,397,916 11,098,399 - 12,496,315

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 1,397,916 15,055,838 - 16,453,754
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (3,957,439) - (3,957,439)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 1,397,916 11,098,399 - 12,496,315

ค่าเสื�อมราคาในงบการเงนิรวมจํานวน 996,406 บาท (พ.ศ. 2563 : 546,384 บาท) ไดร้วมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและ

ที�ดิน ส่วนปรบัปรุงอาคาร รวม

บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน 4,661,218 8,853,092 13,514,310
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (3,894,334) (3,894,334)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 4,661,218 4,958,758 9,619,976

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 4,661,218 4,958,758 9,619,976
ค่าเสื�อมราคา - (402,810) (402,810)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 4,661,218 4,555,948 9,217,166

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน 4,661,218 8,853,092 13,514,310

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (4,297,144) (4,297,144)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 4,661,218 4,555,948 9,217,166

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 4,661,218 4,555,948 9,217,166
การซื�อเพิ�มขึ�น - 22,000,000 22,000,000

การโอนออก - (7,032,335) (7,032,335)
ค่าเสื�อมราคา - (844,502) (844,502)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 4,661,218 18,679,111 23,340,329

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน 4,661,218 23,820,757 28,481,975
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (5,141,646) (5,141,646)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 4,661,218 18,679,111 23,340,329

ค่าเสื�อมราคาในงบการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 844,502 บาท (พ.ศ. 2563: 402,810 บาท) ไดร้วมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร

มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนในที�ดนิ และอาคารในงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการมมีลูค่าเท่ากบั 18.50 ลา้นบาท 
และ 24.17 ลา้นบาท ตามลําดบั 

มูลค่ายุตธิรรมประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ซึ�งมคีุณสมบตัขิองผูเ้ชี�ยวชาญในวชิาชพีและมปีระสบการณ์ในทําเลที�ตั �งและประเภทของอสงัหารมิทรพัย์

เพื�อการลงทุนที�มกีารประเมนินั �น

กลุ่มกจิการคาํนวณมลูค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิรีาคาตลาด ซึ�งถอืเป็นการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัที� 2
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จํานวนเงนิที�เกี�ยวขอ้งอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน ที�ไดร้บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

รายไดค้่าเช่า 186,000 62,000 2,526,000 2,340,000
ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานโดยตรงที�เกดิจากอสงัหารมิทรพัย์

เพื�อการลงทุนซึ�งก่อใหเ้กดิรายไดค่้าเช่าสาํหรบัปี - - (844,502) (402,810)

รวม 186,000 62,000 1,681,498 1,937,190

จํานวนเงนิขั �นตํ�าของค่าเช่ารบัสาํหรบัอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนแสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี 139,500 186,000 1,635,500 1,742,000

ถงึกําหนดชําระภายใน 2 ปี - 139,500 - 139,500
ถงึกําหนดชําระภายใน 3 ปี - - - -

ถงึกําหนดชําระภายใน 4 ปี - - - -
ถงึกําหนดชําระภายใน 4 ปี - - - -

ถงึกําหนดชําระเกนิกว่า 5 ปี - - - -

139,500 325,500 1,635,500 1,881,500

20 ทรพัยสิ์นรอการขาย - สุทธิ

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ทรพัยส์นิรอการขายมกีารเปลี�ยนแปลงดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม  188,009,951 75,222,062 - -
การซื�อเพิ�ม 103,207,097 12,152,800 - -
ปิดบญัชดีว้ยการรบัชําระหนี�เป็น

   ทรพัยส์นิรอการขาย (หมายเหตุ 17)    157,904,109 163,922,442 - -
การจําหน่าย (116,294,203) (63,287,353) - -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 332,826,954 188,009,951 - -
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21 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์

งบการเงินรวม

ที�ดิน

อาคารและ

ส่วนปรบัปรุง

อาคาร

เครื�องใช้

สาํนักงาน

เครื�องตกแต่ง

และติดตั �ง ยานพาหนะ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุนหรอืราคาที�ตใีหม่ 8,767,080 28,039,517 6,893,081 4,202,196 6,642,280 54,544,154

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (9,063,261) (4,147,743) (3,721,567) (3,857,897) (20,790,468)
หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - (2,806,037) - - - (2,806,037)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 8,767,080 16,170,219 2,745,338 480,629 2,784,383 30,947,649

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธิ 8,767,080 16,170,219 2,745,338 480,629 2,784,383 30,947,649

การซื�อเพิ�มขึ�น - 191,510 488,756 197,836 5,400,000 6,278,102
ค่าเสื�อมราคา - (1,190,851) (1,069,792) (328,542) (2,045,191) (4,634,376)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 8,767,080 15,170,878 2,164,302 349,923 6,139,192 32,591,375

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุนหรอืราคาที�ตใีหม่ 8,767,080 28,231,027 7,381,837 4,400,032 12,042,280 60,822,256

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (10,254,112) (5,217,535) (4,050,109) (5,903,088) (25,424,844)
หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - (2,806,037) - - - (2,806,037)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 8,767,080 15,170,878 2,164,302 349,923 6,139,192 32,591,375

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธิ 8,767,080 15,170,878 2,164,302 349,923 6,139,192 32,591,375
การซื�อเพิ�มขึ�น - 1,552,319 1,472,137 5,739 5,456,710 8,487,741

การโอนเขา้ (ออก) 3,360,000 18,172,720 - 1,025 - 21,532,909
การจําหน่าย - - (175,492) (3,645) (700,670) (879,807)

ค่าเสื�อมราคา - (1,459,317) (1,189,375) (138,791) (2,299,510) (5,086,993)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 12,127,080 33,436,600 2,271,572 214,251 8,595,722 56,645,225

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุนหรอืราคาที�ตใีหม่ 12,127,080 48,423,346 8,604,772 4,354,369 11,684,740 85,194,307
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (12,180,709) (6,333,200) (4,140,118) (3,089,018) (25,743,045)

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - (2,806,037) - - - (2,806,037)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 12,127,080 33,436,600 2,271,572 214,251 8,595,722 56,645,225

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564216
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที�ดิน

อาคารและ

ส่วนปรบัปรุง

อาคาร

เครื�องใช้

สาํนักงาน

เครื�องตกแต่ง

และติดตั �ง ยานพาหนะ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 -
ราคาทุนหรอืราคาที�ตใีหม่ 5,503,778 17,299,058 4,410,518 2,974,350 - 30,187,704
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (5,824,297) (2,171,250) (2,725,925) - (10,721,472)

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - (2,806,037) - - - (2,806,037)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,503,778 8,668,724 2,239,268 248,425 - 16,660,195

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธิ 5,503,778 8,668,724 2,239,268 248,425 - 16,660,195
การซื�อเพิ�มขึ�น - 191,510 416,282 152,336 5,400,000 6,160,128

ค่าเสื�อมราคา - (652,389) (802,095) (164,451) (713,096) (2,332,031)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 5,503,778 8,207,845 1,853,455 236,310 4,686,904 20,488,292

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุนหรอืราคาที�ตใีหม่ 5,503,778 17,490,568 4,826,800 3,126,686 5,400,000 36,347,832

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (6,476,686) (2,973,345) (2,890,376) (713,096) (13,053,503)

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - (2,806,037) - - - (2,806,037)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,503,778 8,207,845 1,853,455 236,310 4,686,904 20,488,292

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธิ 5,503,778 8,207,845 1,853,455 236,310 4,686,904 20,488,292
การซื�อเพิ�มขึ�น - 1,552,319 938,140 5,739 - 2,496,198

การโอนเขา้  3,360,000 3,672,335 - - - 7,032,335
การจําหน่าย - - (60,026) - - (60,026)

ค่าเสื�อมราคา - (922,295) (895,121) (83,416) (1,080,000) (2,980,832)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 8,863,778 12,510,204 1,836,448 158,633 3,606,904 26,975,967

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุนหรอืราคาที�ตใีหม่ 8,863,778 22,770,887 5,659,613 3,132,425 5,400,000 45,826,703

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (7,454,646) (3,823,165) (2,973,792) (1,793,096) (16,044,699)

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - (2,806,037) - - - (2,806,037)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 8,863,778 12,510,204 1,836,448 158,633 3,606,904 26,975,967
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ยานพาหนะ 

ราคาทุนหรอืราคาที�ตใีหม่ 11,684,740 12,042,280 13,237,059 5,400,000
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (3,089,018) (5,903,088) (3,304,618) (713,096)

รวม 8,595,722 6,139,192 9,932,441 4,686,904

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รายการที�ร ับรู้ในกําไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่า

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชย้านพาหนะ 2,299,510 2,045,191 1,080,000 713,096

รวม 2,299,510 2,045,191 1,080,000 713,096

การเพิ�มขึ�นของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหว่างปี 7,009,029 5,400,000 1,552,319 5,400,000

กระแสเงนิสดจ่ายทั �งหมดของสญัญาเช่า 5,207,496 3,573,004 1,044,664 2,429,776

ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั �น 308,080 250,000 154,000 250,000

ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าซึ�งสนิทรพัยม์มีลูค่าตํ�า 186,756 139,956 46,800 -
ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวกบัการจ่ายชําระค่าเช่าผนัแปร 335,065 361,704 85,141 -

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564218
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22 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

โปรแกรม

ระหว่างติดตั �ง รวม

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

โปรแกรม

ระหว่างติดตั �ง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 3,391,858 1,250,000 4,641,858 2,291,340 180,000 2,471,340

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (1,962,061) - (1,962,061) (1,357,771) - (1,357,771)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,429,797 1,250,000 2,679,797 933,569 180,000 1,113,569

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 1,429,797 1,250,000 2,679,797 933,569 180,000 1,113,569
การซื�อเพิ�มขึ�น 222,500 1,092,930 1,315,430 157,500 1,092,930 1,250,430
ค่าตดัจําหน่าย (1,285,364) - (1,285,364) (702,461) - (702,461)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 366,933 2,342,930 2,709,863 388,608 1,272,930 1,661,538

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน 3,614,358 2,342,930 5,957,288 2,448,840 1,272,930 3,721,770
หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (3,247,425) - (3,247,425) (2,060,232) - (2,060,232)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 366,933 2,342,930 2,709,863 388,608 1,272,930 1,661,538

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 366,933 2,342,930 2,709,863 388,608 1,272,930 1,661,538

การซื�อเพิ�มขึ�น 50,000 720,000 770,000 - 720,000 720,000

การโอนเขา้ (ออก) 1,070,000 (1,070,000) - - - -

ค่าตดัจําหน่าย  (817,964) - (817,964) (291,062) - (291,062)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 668,969 1,992,930 2,661,899 97,546 1,992,930 2,090,476

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 4,734,358 1,992,930 6,727,288 2,448,840 1,992,930 4,441,770

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (4,065,389) - (4,065,389) (2,351,294) - (2,351,294)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 668,969 1,992,930 2,661,899 97,546 1,992,930 2,090,476
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23 ภาษีเงินได้รอตดับญัชี

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี (66,910,833) (31,448,591) (9,320,718) (1,388,517)

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 115,455,671 47,726,829 10,873,386 1,636,617

ภาษีเงินได้รอตดับญัชี - สุทธิ 48,544,838 16,278,238 1,552,668 248,100

รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี�

งบการเงินรวม

กาํไร(ขาดทุน)ที�ยงั

ไม่เกิดขึ�นจริงของ

เงินลงทุนเผื�อขาย

เงินให้สินเชื�อแก่

สินทรพัย์

ด้อยคณุภาพ

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์

พนักงาน รวม

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - (13,631,052) (753,914) (14,384,966)
เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน - (16,264,724) (235,036) (16,499,760)

เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - (563,865) (563,865)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 - (29,895,776) (1,552,815) (31,448,591)

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 - (29,895,776) (1,552,815) (31,448,591)

เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน - (35,287,520) (174,722) (35,462,242)
เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - - -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 - (65,183,296) (1,727,537) (66,910,833)

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 28,699 - 437 29,136

เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน 48,822 47,648,871 - 47,697,693

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 77,521 47,648,871 437 47,726,829

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 77,521 47,648,871 437 47,726,829

เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน (77,521) 67,806,363 - 67,728,842

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 - 115,455,234 437 115,455,671

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564220
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)

ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของ

เงินลงทุนเผื�อขาย

เงินให้สินเชื�อแก่

สินทรพัย์

ด้อยคณุภาพ

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์

พนักงาน รวม

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - - (714,806) (714,806)
เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน - - (218,318) (218,318)

เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - (455,393) (455,393)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 - - (1,388,517) (1,388,517)

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 - - (1,388,517) (1,388,517)

เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน - (7,820,022) (112,179) (7,932,201)
เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - - -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 - (7,820,022) (1,500,696) (9,320,718)

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 28,699 - - 28,699

เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน 48,822 1,559,096 - 1,607,918

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 77,521 1,559,096 - 1,636,617

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 77,521 1,559,096 - 1,636,617

เพิ�ม(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (77,521) 9,314,290 - 9,236,769

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 - 10,873,386 - 10,873,386
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24 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เจา้หนี�การคา้ 365,501 2,351,707 159,865 1,901,882

เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.4) - - 197,618 202,223
เงนิมดัจํา 20,020,000 - - -

รายไดร้บัล่วงหน้า 14,404 608,865 - -
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 50,668,731 22,688,510 26,048,914 10,621,299

ดอกเบี�ยจ่ายคา้งจ่าย 10,096,288 9,310,562 9,952,637 9,304,109
เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพคา้งจ่าย - - - -

อื�น ๆ 1,273,494 8,512,423 617,687 533,448

รวม  82,438,418 43,472,067 36,976,721 22,562,961

25 เงินกู้ยืม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

รายการหมุนเวียน

ตั �วแลกเงนิ - 119,565,119 - 119,565,119
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลหรอืกจิการอื�น 850,000 - - -

หุน้กูท้ี�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 298,132,847 297,741,986 298,132,847 297,741,986
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

   เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 28,757,975 31,824,972 19,990,000 -

เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 327,740,822 449,132,077 318,122,847 417,307,105

รายการไม่หมุนเวียน

หุน้กู้ 1,118,283,827 1,082,392,468 1,118,283,827 1,082,392,468
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 22,707,614 38,805,133 9,760,411 -

เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 1,140,991,441 1,121,197,601 1,128,044,238 1,082,392,468

เงนิกูย้มืรวม 1,468,732,263 1,570,329,678 1,446,167,085 1,499,699,573

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564222
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การเคลื�อนไหวสาํหรบัเงนิกูย้มื สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 1,570,329,678 575,374,847 1,499,699,573 518,589,853

เงนิกูย้มืเพิ�ม 1,201,551,037 1,235,162,447 1,181,511,057 1,194,872,467
จ่ายคนืเงนิกู้ (1,324,141,925) (251,579,905) (1,255,000,000) (225,000,000)

โอนจดัประเภท 750,000 - - -
ตดัจําหน่ายดอกเบี�ยจ่ายล่วงหน้า 364,881 4,326,445 364,881 4,326,445

ตดัจําหน่ายรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัเงนิกูย้มื 19,878,592 7,045,844 19,591,574 6,910,808

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 1,468,732,263 1,570,329,678 1,446,167,085 1,499,699,573

รายละเอยีดของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

ค่าจดัหาเงินกู้ ดอกเบี�ยจ่าย อตัรา

จาํนวนเงิน จ่ายล่วงหน้า ล่วงหน้า ดอกเบี�ย กาํหนดชาํระ

บาท บาท บาท ครบกาํหนดชาํระ ร้อยละ ดอกเบี�ย

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

หุน้กู้ 300,000,000 (1,867,152) - 1  สงิหาคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน

หุน้กู้ 1,130,100,000 (11,816,174) - 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 5.70 ทุกสามเดอืน

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  30,000,000 (249,589) - ทุกเดอืนตั �งแต่วนัที� 

29 มกราคม พ.ศ. 2565

ถงึ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2569

MLR - 0.25 ทุกเดอืน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคล

หรอืกจิการอื�น

850,000 - - เมื�อทวงถาม 7.50 เมื�อทวงถาม

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 4,856,219 (84,253) - ทุกเดอืนตั �งแต่วนัที� 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ถงึ 13 พฤษจกิายน พ.ศ. 2567

MLR - 0.75 ทุกเดอืน

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 16,994,000 (50,788) - ทุกเดอืนตั �งแต่วนัที� 

26 กนัยายน พ.ศ. 2564

ถงึ 26 มนีาคม พ.ศ. 2569

MLR ทุกเดอืน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 223
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งบการเงินรวม

ค่าจดัหาเงินกู้ ดอกเบี�ยจ่าย อตัรา

จาํนวนเงิน จ่ายล่วงหน้า ล่วงหน้า ดอกเบี�ย กาํหนดชาํระ

บาท บาท บาท ครบกาํหนดชาํระ ร้อยละ ดอกเบี�ย

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

ตั �วแลกเงนิ 120,000,000 (70,000) (364,881) 21 มกราคม พ.ศ. 2564 5.50 -

หุน้กู ้ 300,000,000 (2,258,014) - 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 6.25 ทุกสามเดอืน

หุน้กู้ 300,000,000 (4,569,368) - 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน

หุน้กู้ 800,000,000 (13,038,164) - 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  21,008,108 (52,083) - ทุกเดอืนตั �งแต่วนัที�

30 เมษายน พ.ศ. 2562

ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565

MLR - 2.00 ทุกเดอืน

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 16,384,037 (196,332) - ทุกเดอืนตั �งแต่วนัที�

30 เมษายน พ.ศ. 2563
ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2567

MLR - 2.00 ทุกเดอืน

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 33,600,000 (113,625) - ทุกเดอืนตั �งแต่วนัที�

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ถงึ 13 พฤษจกิายน พ.ศ. 2567

MLR – 0.75 ทุกเดอืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าจดัหาเงินกู้ ดอกเบี�ยจ่าย อตัรา

จาํนวนเงิน จ่ายล่วงหน้า ล่วงหน้า ดอกเบี�ย กาํหนดชาํระ

บาท บาท บาท ครบกาํหนดชาํระ ร้อยละ ดอกเบี�ย

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

หุน้กู ้ 300,000,000 (1,867,152) - 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน

หุน้กู้ 1,130,100,000 (11,816,174) - 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 5.70 ทุกสามเดอืน

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 30,000,000 (249,589) - ทุกเดอืนตั �งแต่วนัที� 
29 มกราคม พ.ศ. 2565

ถงึ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2569

MLR – 0.25 ทุกเดอืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าจดัหาเงินกู้ ดอกเบี�ยจ่าย อตัรา

จาํนวนเงิน จ่ายล่วงหน้า ล่วงหน้า ดอกเบี�ย กาํหนดชาํระ

บาท บาท บาท ครบกาํหนดชาํระ ร้อยละ ดอกเบี�ย

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ตั �วแลกเงนิ 120,000,000 (70,000) (364,881) 21 มกราคม พ.ศ. 2564 5.50 -
หุน้กู ้ 300,000,000 (2,258,014) - 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 6.25 ทุกสามเดอืน
หุน้กู้ 300,000,000 (4,569,368) - 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน
หุน้กู้ 800,000,000 (13,038,164) - 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564224
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เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน

ในปี พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมดีอกเบี�ยจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกนั จํานวนเงนิ 2.49 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 3.19 ลา้นบาท)  

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการ มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงนิกูย้มื

อตัราดอกเบี�ยคงที� 1,417,266,674 1,499,699,573 1,416,416,674 1,499,699,573
อตัราดอกเบี�ยลอยตวั 51,465,589 70,630,105 29,750,411 -

รวมเงนิกูย้มื 1,468,732,263 1,570,329,678 1,446,167,085 1,499,699,573

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ตั �วแลกเงนิ - รอ้ยละ 6.47 - รอ้ยละ 6.47
หุน้กู้  รอ้ยละ 6.09 - 7.12  รอ้ยละ 6.91 - 7.15  รอ้ยละ 6.09 - 7.12  รอ้ยละ 6.91 - 7.15

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลและกจิการอื�น รอ้ยละ 7.5 - - -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ รอ้ยละ 4.81 - 6.09 รอ้ยละ 4.81 - 5.32 รอ้ยละ 6.09 -

ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมื มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ตั �วแลกเงนิ - 119,565,119 - 119,924,642
หุน้กู ้ 1,416,416,674 1,380,134,454 1,414,575,726 1,378,891,332

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลและกจิการอื�น 850,000 - 850,000 -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 51,465,589 70,630,105 51,403,696 70,576,157

1,468,732,263 1,570,329,678 1,465,979,422 1,569,392,131

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ตั �วแลกเงนิ - 119,565,119 - 119,924,642

หุน้กู ้ 1,416,416,674 1,380,134,454 1,414,575,726 1,378,891,332
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 29,750,411 - 29,727,840 -

1,446,167,085 1,499,699,573 1,444,303,566 1,498,815,974
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มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนที�หมุนเวยีนมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัชเีนื�องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสาํคญั

มูลค่ายุติธรรมคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ�งคิดลดด้วยอตัราดอกเบี�ยถัวเฉลี�ยลูกค้ารายใหญ่ชั �นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา 

(MLR) ของ 5 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ในประเทศ (พ.ศ. 2563 : MLR ต่อปี) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรม

ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เมื�อทวงถาม 850,000 - - -
ครบกําหนดภายใน 1 ปี  322,869,620 449,132,077 314,046,763 417,307,105

ระหว่าง 1 ปี แต่ไม่เกนิ 2 ปี 9,644,487 1,100,700,929 5,677,850 1,082,392,468
ระหว่าง 2 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,135,368,156 20,496,672 1,126,442,472 -

1,468,732,263 1,570,329,678 1,446,167,085 1,499,699,573

26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

จํานวนที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
เมื�อเกษยีณอายุ 8,601,293 7,727,684 7,595,772 7,034,878

หนี�สนิที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 8,601,293 7,727,684 7,595,772 7,034,878

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุที�กําหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 7,727,684 3,733,082 7,034,878 3,666,326

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 816,282 379,584 509,291 298,067
ตน้ทุนดอกเบี�ย 57,327 69,860 51,603 67,686

ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 725,835 - 725,835
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน - - - -

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ - 2,819,323 - 2,276,964

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 8,601,293 7,727,684 7,595,772 7,034,878

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564226
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ค่าใชจ้่ายทั �งหมดที�รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัแต่ละรายการดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 816,282 379,584 509,291 298,067
ตน้ทุนดอกเบี�ย 57,327 69,860 51,603 67,686

ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 725,835 - 725,835

รวม (ส่วนใหญ่แสดงเป็นส่วนหนึ�งของ
   ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร) 873,609 1,175,279 560,894 1,091,588

ค่าใชจ้่ายทั �งหมดที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

กําไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของ

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ผลกําไรที�เกดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

            ขอ้สมมตทิางการเงนิ - (125,373) - (103,139)
ผลกําไรที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลง

            ขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ - (421,294) - (381,989)
ผลขาดทุนที�เกดิจากประสบการณ์ - 3,365,990 - 2,762,092

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคดิลด 0.71 - 1.60 0.72 - 1.48 1.43 0.73
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน 3.00 3.00 3.00 3.00

อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน (ขึ�นอยู่กบัช่วงอายุ) 0.00 - 32.00 0.00 - 32.00 0.00 - 32.00 0.00 - 32.00
อตัราการเสยีชวีติ รอ้ยละ 100 ของ  

ตารางมรณะไทย 
พ.ศ. 2560

รอ้ยละ 100 ของ  

ตารางมรณะไทย 
พ.ศ. 2560

รอ้ยละ 100 ของ  

ตารางมรณะไทย 
พ.ศ. 2560

รอ้ยละ 100 ของ  

ตารางมรณะไทย 
พ.ศ. 2560

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 227



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

75

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี�

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติ

การเพิ�มขึ�นของ

ภาระผกูพนั

การลดลงของ

ภาระผกูพนั

ร้อยละ บาท บาท

อตัราคดิลด - 0.5 121,614 -

อตัราคดิลด + 0.5 - 115,117
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน - 0.5 - 112,683

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน + 0.5 117,799 -
อตัราการเสยีชวีติ - 0.5 680 -

อตัราการเสยีชวีติ + 0.5 - 680
อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน - 0.5 209,667 -

อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน + 0.5 - 183,783

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติ

การเพิ�มขึ�นของ

ภาระผกูพนั

การลดลงของ

ภาระผกูพนั

ร้อยละ บาท บาท

อตัราคดิลด - 0.5 101,039 -
อตัราคดิลด + 0.5 - 95,378

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน - 0.5 - 92,765
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน + 0.5 97,238 -

อตัราการเสยีชวีติ - 0.5 506 -
อตัราการเสยีชวีติ + 0.5 - 506

อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน - 10.00 171,974 -
อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน + 10.00 - 150,854

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564228
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี�

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติ

การเพิ�มขึ�นของ

ภาระผกูพนั

การลดลงของ

ภาระผกูพนั

ร้อยละ บาท บาท

อตัราคดิลด - รอ้ยละ 0.50 139,709 -

อตัราคดิลด + รอ้ยละ 0.50 - 132,917
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน - รอ้ยละ 0.50 - 93,098

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน + รอ้ยละ 0.50 97,380 -
อตัราการเสยีชวีติ - รอ้ยละ 0.50 532 -

อตัราการเสยีชวีติ + รอ้ยละ 0.50 - 531
อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน - รอ้ยละ 10.00 174,122 -

อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน + รอ้ยละ 10.00 - 152,606

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติ

การเพิ�มขึ�นของ

ภาระผกูพนั

การลดลงของ

ภาระผกูพนั

ร้อยละ บาท บาท

อตัราคดิลด - รอ้ยละ 0.50 123,699 -
อตัราคดิลด + รอ้ยละ 0.50 - 117,540

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน - รอ้ยละ 0.50 - 80,875
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน + รอ้ยละ 0.50 84,801 -

อตัราการเสยีชวีติ - รอ้ยละ 0.50 428 -
อตัราการเสยีชวีติ + รอ้ยละ 0.50 - 427

อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน - รอ้ยละ 10.00 151,203 -
อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน + รอ้ยละ 10.00 - 132,869

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี�อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที�ให้ข้อสมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าว

ยากที�จะเกดิขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ที�กําหนดไวท้ี�มตี่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบั (มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไวค้าํนวณดว้ย

วธิคีดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนี�สนิที�รบัรูใ้นงบแสดง
ฐานะการเงนิ 
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การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�ไม่มกีารคดิลด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564

น้อยกว่า 

1 ปี

ระหว่าง 

1 - 3 ปี

ระหว่าง 

3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 5,579,333 1,484,680 - 5,912,603 12,665,213

รวม 5,579,333 1,484,680 - 5,601,200 12,665,213

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 

น้อยกว่า 

1 ปี

ระหว่าง 

1 - 3 ปี

ระหว่าง 

3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 5,579,333 - 1,484,680 3,228,920 10,292,933

รวม 5,579,333 - 1,484,680 3,228,920 10,292,933

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 

น้อยกว่า 

1 ปี

ระหว่าง 

1 - 3 ปี

ระหว่าง 

3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 5,579,333 - - 5,011,159 10,590,492

รวม 5,579,333 - - 5,011,159 10,590,492

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 

น้อยกว่า 

1 ปี

ระหว่าง 

1 - 3 ปี

ระหว่าง 

3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 5,579,333 - - 2,638,879 8,218,212

รวม 5,579,333 - - 2,638,879 8,218,212

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ คอื 4.33 - 13.15 ปี (พ.ศ. 2563 : 5.33 - 14.15 ปี) 

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564230
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27 ทุนเรือนหุ้น 

งบการเงินรวม

ส่วนตํ�ากว่าทุน

จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกิน

จากการรวม

ธรุกิจภายใต้

ต้นทุน

รายการจาก

ที�ออก

และชาํระแล้ว

ที�ออก

และชาํระแล้ว

มูลค่า

หุ้นสามญัสุทธิ

การควบคมุ

เดียวกนั

การเพิ�มทุน

ในบริษทัย่อย รวม

หุ้น บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 705,598,129 352,799,065 454,166,376 (9,678,120) - 797,287,321

เพิ�มขึ�นจากการใชใ้บสาํคญั
แสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั 203,321,838 101,660,919 1,068,445,429 - - 1,170,106,348

หุน้ปันผล 53,030,300 26,515,150 - - - 26,515,150
ตน้ทุนการเพิ�มทุนในบรษิทัย่อย

    ระหว่างงวด - - - - (3,885,750) (3,885,750)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 961,950,267 480,975,134 1,522,611,805 (9,678,120) (3,885,750) 1,990,023,069

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 629,999,971 314,999,986 454,166,376 (9,678,120) - 759,488,242
หุน้ปันผล 75,598,158 37,799,079 - - - 37,799,079

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 705,598,129 352,799,065 454,166,376 (9,678,120) - 797,287,321

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวนหุ้นที�ออก หุ้นสามญัที�ออก ส่วนเกินมูลค่า

และชาํระแล้ว และชาํระแล้ว หุ้นสามญัสุทธิ รวม

หุ้น บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 705,598,129 352,799,065 454,166,376 806,965,441
เพิ�มขึ�นจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั 203,321,838 101,660,919 1,068,445,429 1,170,106,348
หุน้ปันผล 53,030,300 26,515,150 - 26,515,150

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 961,950,267 480,975,134 1,522,611,805 2,003,586,939

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 629,999,971 314,999,986 454,166,376 769,166,362

หุน้ปันผล 75,598,158 37,799,079 - 37,799,079

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 705,598,129 352,799,065 454,166,376 806,965,441
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สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เมื�อว ันที�  1 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิมจํานวน 352,799,064.50 บาท เป็นจํานวน 

397,760,302.50 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ�งเป็นผลมาจากการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ครั �งที� 4

เมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัลิดทุนจดทะเบยีนจํานวน 5,250,305.50 บาท จากทุน
จดทะเบยีนเดมิ 468,298,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 463,048,416 บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัที�ยงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 10,500,611 หุน้ 

มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ มีมติอนุมตัิเพิ�มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 273,878,611 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 463,048,416 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 

599,987,721.50 บาท เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลและการปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W2 และการปรบัสทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิ
CHAYO-W1

เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัได้จดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแลว้จากเดมิจํานวน 424,275,452.50 บาท เป็นจํานวน 476,843,594 บาท 

ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ�งเป็นผลมาจากการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 ครั �งที� 5

เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแลว้จากเดมิจํานวน 476,843,594 บาท เป็นจํานวน 480,975,133.50 บาท 
ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ�งเป็นผลมาจากการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 ครั �งที� 6 และ CHAYO-W2 ครั �งที� 1

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี ครั �งที� 1/2563 ไดอ้นุมตักิารลดทุนจดทะเบยีน จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 10 ลา้นบาท 

เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 3.5 ลา้นบาท โดยการลดมูลคํ�าเดมิหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 35 บาท 

เมื�อวนัที� 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี ครั �งที� 1/2563 ไดอ้นุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีน จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 3.5 ลา้นบาท 
เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 7 ลา้นบาท  โดยการออกหุน้สาํมญัจํานวน 100,000 หุน้ มลูคํ�าที�ตราไวหุ้น้ละ 35 บาท 

เมื�อวนัที� 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 2/2563 มมีตกิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนจากเดมิจํานวน 157 ลา้นบาท เป็นทุน

จดทะเบยีนจํานวน 200 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 8.6 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

เมื�อวนัที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ครั �งที� 1/2563 ได้อนุมตัิการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว้ของบริษัท
โดยการรวมหุน้ จากเดมิมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท เป็นมูลค่าที�ตราไว ้100 บาท ซึ�งทําใหจํ้านวนหุน้สามญัของบรษิัทมกีารเปลี�ยนแปลงจาก
จํานวนเดมิที�ม ี11,000,000 หุน้ เหลอืเป็นจํานวนใหม่ 550,000 หุน้ 

28 ทุนรอจดทะเบียน 

เมื�อวนัที� 30 ธนัวาคม พ.ศ.2564 บรษิทัไดร้บัชําระเงนิจากการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั CHAYO-W1 ครั �งที� 7 และ CHAYO-W2 
ครั �งที� 2 เป็นจํานวน 92,417,459 บาท ซึ�งบรษิทัยงัไม่ได้จดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงเป็นทุนชําระแลว้ ณ วนัสิ�นงวดบญัชี

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564232
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29 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 12,583,811 8,636,100 12,583,811 8,636,100

จดัสรรระหว่างปี 4,939,164 3,947,711 4,939,164 3,947,711

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 17,522,975 12,583,811 17,522,975 12,583,811

ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กลุ่มกิจการต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละห้าของกําไรสุทธิหลงัจากหกัส่วนของ 
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองนี�จะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน ทุนสาํรองนี�ไม่สามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได้

30 เงินปันผล

เมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2564 มมีติอนุมตัิการจ่ายปันผลสําหรบัผลดําเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี
ปี 2563 จากกําไรสะสมที�ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.0037037 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 

2.95 ลา้นบาท และจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจํานวน 53.03 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 15 หุน้เดมิตอ่ 
1 หุน้ปันผล คดิเป็นมูลค่า 26.52 ล้านบาท ซึ�งเทยีบเท่าการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0333333 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัได้จ่ายหุน้ปันผลและ

เงนิปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เมื�อวนัที� 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั �งที� 2/2564 มมีตอินุมตักิารจ่ายปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงนิสด) 
จากกําไรสะสมที�ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.0018519 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 

1.81 ลา้นบาท และจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจํานวน 32.63 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 30 หุน้เดมิตอ่ 
1 หุน้ปันผล คดิเป็นมูลค่า 16.31 ล้านบาท ซึ�งเทยีบเท่าการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0166667 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัได้จ่ายหุน้ปันผลและ

เงนิปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 26 มกราคม พ.ศ. 2565 

เมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2563 มมีติอนุมตัิการจ่ายปันผลสําหรบัผลดําเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี
ปี 2562 จากกําไรสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.0037 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 2.33 ลา้นบาท และ

จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจํานวน 42 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 15 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นมูลค่า  
21 ล้านบาท ซึ�งเทยีบเท่าการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0333 บาท โดยบรษิทัได้จ่ายหุน้ปันผลและเงนิปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 25 กนัยายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครั �งที� 1/2563 มมีติอนุมตักิารจ่ายปันผลสําหรบัผลดําเนินงานรอบระยะเวลาบญัช ี 
ณ วนัที� 30 มถุินายน 2563 จากกําไรสะสมที�ยงัไม่จดัสรร ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุ้นละ 0.0028 บาท  

คดิเป็นเงนิจํานวน 2.45 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจํานวนไม่เกนิ 44.10 ล้านหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้
ในอตัรา 20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นมูลค่า 22.05 ล้านบาท ซึ�งเทียบเท่าการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0250 บาท โดยบรษิทัได้จ่าย

หุน้ปันผลและเงนิปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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31 รายได้ดอกเบี�ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี�ยจากเงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัย์

   ดอ้ยคุณภาพ 641,859,586 417,248,392 73,089,108 10,221,442
รายไดด้อกเบี�ยจากเงนิใหกู้ย้มื 13,595,401 7,547,271 - -

รวม 655,454,987 424,795,663 73,089,108 10,221,442

32 รายได้อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี�ย 3,643,139 1,503,416 2,689,451 1,170,667
รายไดด้อกเบี�ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการ

- - 105,592,349 54,795,135ที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.3)
รายไดค่้าบรหิารงานจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุ 37.3) - - 34,800,000 32,400,000
รายไดเ้งนิปันผลจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุ 37.3) - - 80,000,000 62,780,000
รายไดค่้าเช่า 762,000 635,000 186,000 62,000

รายไดค่้าเช่าจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.3) - - 2,340,000 2,340,000
กําไรจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,571,128 - (3,952) -

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ 
ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน - 379,360 - 379,360

เงนิเยยีวยาประกนัสงัคม 1,455,000 - 909,000 -
รายไดอ้ื�น ๆ 1,993,682 1,506,111 100,347 199

รวม 9,424,949 4,023,887 226,613,195 153,927,361

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564234
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33 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ค่าใชจ่้ายพนักงาน 72,346,023 72,104,334 40,617,775 40,126,116

ค่าใชจ่้ายเพื�อการตดิตามหนี� 107,006,143 64,254,208 6,132,086 841,628
ค่าบรกิารวชิาชพี 7,489,076 6,515,541 4,562,654 4,220,471

ค่าสาธารณูปโภค 6,868,678 8,076,663 4,303,314 4,818,755
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 6,901,362 6,466,124 4,116,395 3,437,302

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุน - - - (2,000,000)
ตน้ทุนขาย 21,100,798 1,664,352 - -

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 531,150 344,727 196,380 79,566
ค่าเบี�ยประกนั 332,829 273,223 174,848 122,244

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 2,332,096 4,526,380 2,325,407 1,814,213
ค่ารบัรอง 310,327 404,385 272,963 359,145

ค่าใชจ่้ายบวกกลบัทางภาษี 451,249 470,721 15,506 35,148
ภาษธุีรกจิเฉพาะ 5,117,915 7,549,950 - -

ค่าบรหิารกจิการ 2,347,500 995,000 1,927,500 890,000
ค่าธรรมเนียม 7,341,692 3,802,881 2,430,619 2,134,063

ตน้ทุนรายการจากการเพิ�มทุนในบรษิทัย่อย 720,000 - - -
ค่าใชจ่้ายอื�น 6,229,064 7,861,549 2,713,478 4,033,155

รวม 247,425,904 185,310,038 69,788,925 60,911,806

34 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ดอกเบี�ยและตน้ทุนทางการเงนิของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 
สญัญาเช่าการเงนิ 292,776 164,806 213,862 113,008

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 3,040,333 3,320,746 278,767 -
ตั �วแลกเงนิ 434,881 7,528,499 434,881 7,528,499

หุน้กู้ 108,791,455 41,683,282 108,791,455 41,683,282
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 154,028 4,275 - -

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลหรอืกจิการอื�น 87,843 - - -

รวมค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 112,801,316 52,701,608 109,718,965 49,324,789
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35 ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั:

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสําหรบั 
   กําไรทางภาษสีาํหรบัปี 13,451,564 9,308,174 2,235,452 2,727,767

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 13,451,564 9,308,174 2,235,452 2,727,767

ภาษีเงินได้รอตดับญัชี:

รายการที�เกดิจากผลแตกต่างชั �วคราว (หมายเหตุ 23) 32,266,600 31,197,933 1,304,568 1,389,600

รวมภาษีเงินได้รอตดับญัชี 32,266,600 31,197,933 1,304,568 1,389,600

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 45,718,164 40,506,107 3,540,020 4,117,367

ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการและของบรษิทัมรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 267,760,894 195,310,935 102,323,297 83,071,563

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 และ 
น้อยกว่า 300,000 ยกเวน้ 

   300,000 ถงึ 3,000,000 รอ้ยละ 15 
มากกว่า 3,000,000 รอ้ยละ 20 53,380,553 39,650,019 20,464,659 16,614,313

ผลกระทบ : 
รายไดท้ี�ไม่ตอ้งเสยีภาษี - - (16,000,000) (12,556,000)

ค่าใชจ่้ายที�รบัรูเ้พิ�มทางภาษี (169,167) (189,077) (152,173) (144,702)
การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี

ที�ผ่านมาซึ�งยงัไม่รบัรู้ (159,527) - - -
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี (850,215) 560,888 (1,262,013) 43,099

รายไดท้ี�ไม่รบัรูท้างบญัชแีต่ใหถ้อืเป็น
รายไดต้ามประมวลรษัฎากร (6,483,480) 484,277 489,547 160,657

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 45,718,164 40,506,107 3,540,020 4,117,367

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักเป็นรอ้ยละ 17.07 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20.74) 

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564236
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36 กาํไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกําไรที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้
ในระหว่างปี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน

กําไรที�เป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่
ที�ใชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาท) 218,998,989 155,353,886 98,783,277 78,954,196

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถือโดยผู้ถือหุ้น

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถอืโดย

    ผูถ้อืหุน้ (หุน้)  882,112,350 705,598,129 882,112,350 705,598,129
จํานวนหุน้สามญัที�เพี�มขึ�นจากการจ่ายหุน้ปันผล (หุน้) 29,398,834 70,551,976 29,398,834 70,551,976

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
ที�ใชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (หุน้) 911,511,184 776,150,105 911,511,184 776,150,105

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.2403 0.2002 0.1084 0.1017

กาํไรต่อหุ้นปรบัลด

กําไรที�เป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่

ที�ใชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 218,998,989 155,353,886 98,783,277 78,954,196

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถือโดยผู้ถือหุ้น

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
ที�ใชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (หุน้) 911,511,184 776,150,105 911,511,184 776,150,105

การปรบัปรุงสาํหรบัการคาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด: 
สทิธซิื�อหุน้ (หุน้) 85,591,295 21,768,165 85,591,295 21,768,165

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักและ
หุน้สามญัที�คาดว่าจะใชใ้นการคาํนวณ

     กําไรต่อหุน้ปรบัลด (หุน้) 997,102,479 797,918,270 997,102,479 797,918,270

กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้) 0.2196 0.1947 0.0991 0.0990

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 237
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ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มกีารใช้สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั CHAYO-W1 ครั �งที� 4 จํานวน 85,640,458 หน่วย แปลงเป็น 

หุน้สามญัจํานวน 89,992,476 หุน้ ซึ�งจดทะเบยีนเป็นทุนชําระแลว้เมื�อวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2564 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มกีารใช้สทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั CHAYO-W1 ครั �งที� 5 จํานวน 86,817,746 หน่วย แปลงเป็น
หุน้สามญัจํานวน 105,136,283 หุน้ ซึ�งจดทะเบยีนเป็นทุนชําระแล้วเมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มกีารใช้สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั CHAYO-W1 ครั �งที� 6 จํานวน 6,802,519 หน่วย แปลงเป็น 

หุน้สามญัจํานวน 8,237,844 หุน้ และมกีารใช้สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั CHAYO-W2 ครั �งที� 1 จํานวน 25,235 หน่วย แปลงเป็น
หุน้สามญัจํานวน 25,235 หุน้ ซึ�งการใชส้ทิธทิั �งสองครั �งไดจ้ดทะเบยีนเป็นทุนชําระแลว้ภายหลงัวนัสิ�นงวด

ณ วนัที� 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มกีารใช้สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั CHAYO-W1 ครั �งที� 7 จํานวน 14,135,598 หน่วย แปลงเป็น
หุน้สามญัจํานวน 17,118,202 หุน้ และมกีารใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั CHAYO-W2 ครั �งที� 2 จํานวน 56,420 หน่วย แปลงเป็น
หุน้สามญัจํานวน 56,420 หุน้ ซึ�งการใชส้ทิธทิั �งสองครั �งไดจ้ดทะเบยีนเป็นทุนชําระแลว้ภายหลงัวนัสิ�นงวด

ใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั CHAYO-W1 ณ สิ�นงวด มยีอดคงเหลอืจํานวน 16,602,443 หน่วย ซึ�งสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัจํานวน 

20,105,558 หุน้ คดิเป็นจํานวนหุน้ปรบัลดจํานวน 63,808,420 หุน้สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

ใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั CHAYO-W2 ณ สิ�นงวด มยีอดคงเหลอืจํานวน 212,047,608 หน่วย ซึ�งสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัจํานวน 
212,047,608 หุน้ คดิเป็นจํานวนหุน้ปรบัลดจํานวน 21,782,875  หุน้สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

บรษิัทคํานวณกําไรต่อหุ้นสําหรบังวดสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ขึ�นใหม่เพื�อประโยชน์ในการเปรยีบเทียบข้อมูลทางการเงนิโดยใช้

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถอืเสมอืนว่าไดทํ้าการเปลี�ยนแปลงจํานวนหุน้สามญัที�ออกและเรยีกชําระแลว้จากการจ่ายหุน้ปันผล โดยให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงจํานวนหุน้สามญัที�ออกและเรยีกชําระแลว้ในระหว่างงวดสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

37 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กจิการและบุคคลที�มคีวามสมัพนัธ์กบักจิการ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านกจิการอื�นแห่งหนึ�งหรอืมากกว่าหนึ�งแห่ง โดยที�บุคคลหรอืกจิการ

นั �นมีอํานาจควบคุมกิจการ หรอืถูกควบคุมโดยกิจการ หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบักิจการ รวมถึงกิจการที�ดําเนินธุรกิจการลงทุน
บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบักจิการ บรษิทัร่วมและบุคคลที�เป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของ
กิจการซึ�งมอีิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผู้บรหิารสําคญัรวมทั �งกรรมการและพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครวั 
ที�ใกลช้ดิกบับุคคลเหล่านั �น กจิการและบุคคลทั �งหมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบักจิการ

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวข้องกนัซึ�งอาจมขีึ�นได้ต้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์มากกว่ารูปแบบ

ความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

กจิการถอืหุน้โดยคุณสุขสนัต์ ยศะสนิธุ ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 31.92 ของจํานวนหุน้ทั �งหมด (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 52.49 ของจํานวนหุน้ทั �งหมด)

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564238
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รายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�เกดิขึ�นทําตามประเพณีการคา้และตามสญัญา

ลกัษณะความสมัพนัธ์

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ชโย จํากดั บรษิทัย่อย

บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี� แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั  บรษิทัย่อย
บรษิทั ชโย แคปิตอล จํากดั บรษิทัย่อย
บรษิทั 555 ชอ้ปปิ�ง จํากดั บรษิทัย่อย
บรษิทั บรหิารสนิทรพัยช์โย เจว ีจํากดั บรษิทัย่อย

บรษิทั ชโย เงนิด่วน จํากดั มกีรรมการร่วมกนั
บรษิทั ชะยะ ลอว ์เฟิรม์ จํากดั มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั ซซี ีอลัไลแอนซ์ จํากดั มกีรรมการร่วมกนั
คุณสุขสนัต์ ยศะสนิธุ์ ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารสาํคญั

คุณณฐัวชั ยศะสนิธุ์ ผูถ้อืหุน้และผูใ้หเ้ช่าอาคาร

รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

37.1 รายได้จากการให้บริการเร่งรดัหนี�สิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

บรษิทัย่อย - - 1,252,494 6,125,495

- - 1,252,494 6,125,495

37.2 ต้นทุนการให้บริการและบริหารสินทรพัยด์้อยคณุภาพ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ค่าเช่า 

   ผูบ้รหิารสาํคญั 168,000 168,000 - -

168,000 168,000 - -

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 239
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37.3 รายได้อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

รายไดค่้าเช่า 
บรษิทัย่อย - - 2,340,000 2,340,000

- - 2,340,000 2,340,000

ค่าบรหิารงาน

   บรษิทัย่อย - - 34,800,000 32,400,000

- - 34,800,000 32,400,000

เงนิปันผลรบั 
บรษิทัย่อย - - 80,000,000 62,780,000

- - 80,000,000 62,780,000

รายไดด้อกเบี�ย

   บรษิทัย่อย - - 105,592,349 54,795,135

- - 105,592,349 54,795,135

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564240
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37.4 ยอดค้างชาํระที�เกิดจากการให้และรบับริการ และดอกเบี�ยค้างรบั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บรษิทัย่อย - - 2,879,403 7,246,896

รวมลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 12) - - 2,879,403 7,246,896

ดอกเบี�ยคา้งรบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั
บรษิทัย่อย - - 167,888,229 79,820,237

รวมดอกเบี�ยคา้งรบักจิการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 12) - - 167,888,229 79,820,237

เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั
บรษิทัย่อย - - 197,618 202,223

รวมเจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24) - - 197,618 202,223

หนี�สนิสญัญาเช่าที�เกี�ยวขอ้งกนั

   บุคคล 1,550,000 - 1,550,000 -

รวมหนี�สนิสญัญาเช่าที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,550,000 - 1,550,000 -

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั
บุคคล - 4,274 - -

รวมดอกเบี�ยคา้งจ่ายกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 4,274 - -

37.5 เงินให้กู้ยืมระยะสั �นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม - - 1,321,200,100 688,200,100
เงนิใหกู้ย้มืระหว่างปี

   บรษิทัย่อย - - 1,034,799,900 733,000,000
เงนิกูจ่้ายคนืระหว่างปี

   บรษิทัย่อย - - (262,200,100) (100,000,000)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - - 2,093,799,900 1,321,200,100

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้้ยมืระยะสั �นแก่บรษิทัย่อยครบกําหนดชําระเมื�อทวงถาม เงนิใหกู้้ยมืระยะสั �น
แก่บรษิทัย่อยมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 6 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 6 ต่อปี) 
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37.6 เงินกู้ยืมระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 13,000,000 - - -

เงนิกูเ้พิ�มระหว่างปี
   บุคคล 2,000,000 13,000,000 - -

เงนิกูจ่้ายคนืระหว่างปี 
   บุคคล (15,000,000) - - -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - 13,000,000 - -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัครบกําหนดชําระเมื�อทวงถาม มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 6 ต่อปี 

(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 6 ต่อปี)  

37.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ผลประโยชน์อื�นที�จ่ายแก่กรรมการ และผูม้อีํานาจในการจดัการ มดีงันี�

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสั �นอื�น 18,481,500 16,173,600

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 420,475 270,299

รวม 18,901,975 16,443,899

38 ภาระผกูพนั 

กลุ่มกจิการและบรษิทั มภีาระผกูพนัดงัต่อไปนี�

38.1 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ภายใน 1 ปี 338,860 433,741 289,460 318,480
เกนิกว่า 1 ปี  - - - -

รวม 338,860 433,741 289,460 318,480
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38.2 หนังสือคํ�าประกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

หนังสอืคํ�าประกนั 3,045,800 2,929,469 2,225,208 2,111,680

รวม 3,045,800 2,929,469 2,225,208 2,111,680

หนังสอืคํ�าประกนัซึ�งออกโดยธนาคารภายในประเทศใหแ้ก่บุคคลภายนอกสาํหรบัการดําเนินงานตามปกตขิองกลุ่มกจิการและบรษิทั

39 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�ในรายงาน

บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

เมื�อว ันที�  4 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิมจํานวน 480,975,133.50 บาท เป็นจํานวน 

489,562,444.50 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ซึ�งเป็นผลมาจากการใช้สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 ครั �งที� 7 และ 
CHAYO-W2 ครั �งที� 2

บริษทั ชโย แคปปิตอล จาํกดั 

ในเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  บรษิทั ชโย แคปิตอล จํากดั (บรษิัทย่อย) ได้ลงนามในสญัญาเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิในประเทศหลายแห่ง

จํานวน 100 ล้านบาท โดยกําหนดการขอเบกิใช้เงนิกู้เป็นไปตามเงื�อนไข ระยะเวลา และแบบวธิทีี�ธนาคารกําหนด ซึ�งบรษิทัและบรรษทัประกนั
สนิเชื�ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ไดค้ํ�าประกนัวงเงนิกู้ยมืดงักล่าว
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เอกสารแนบ4ส่วนที่



เอกสารแนบ 1 

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด  (มหาชน) ผู้พิมพ์และจ�าหน่าย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารโครงการเสริมสร้าง
บ้านเมืองสุจริต

โครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต หน่วยงานรัฐ

2559 - 2563 อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สถาบันศึกษา

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สถาบันศึกษา

2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หน่วยงานรัฐ

1.	 ชื่อ	-	สกุล   :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์    อาย ุ : 72 ปี
 ต�าแหน่ง   : ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 : ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
 คุณวุฒิการศึกษา : 
 • Master of Arts (Political Science), University of Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประวัติการอบรม : 
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 80/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 126/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		 	 : ไม่มี

รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ ผูม้อี�านาจควบคมุ ผูบ้ริหาร ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสดุในสายงานบัญชี
และการเงินเลขานุการบริษัท
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ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้

2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้

2557 - 2561 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หน่วยงานรัฐ

2557 รองผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ หน่วยงานรัฐ

2.	 ชื่อ	-	สกุล   :  พลอากาศเอกอานนท์  จารยะพันธุ์ อาย ุ  : 66 ปี
 ต�าแหน่ง   : กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 : ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
 คุณวุฒิการศึกษา : 
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 38
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 51
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 35
 • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่น 58
 • โรงรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่น 22 
 ประวัติการอบรม : 
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สถาบันพระปกเกล้า) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		 	 : ไม่มี

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564246



ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง/ ประธานคณะ กรรมการก�ากับดูแล
กิจการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตาม
และทวงถามหนี้

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮินซิตซุ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ที่ท�าจากกระดาษ

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซแมทท เลเบล จ�ากัด ธุรกิจสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ สติ๊กเกอร์ (Label) ชิพอิเลคทรอนิคส์ต่างๆ

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผลิตสติ๊กเกอร์พิมพ์สีลงบนแผ่นพลาสติก

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จ�ากัด (มหาชน) จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการส�าหรับวัสดุกรองน�้า

2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

3.	 ชื่อ	-	สกุล   :  นายธีรณัฏฐ์  ตั้งสถาพรพงษ์ อาย ุ : 48 ปี
 ต�าแหน่ง   : กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ/ กรรมการ  
       สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 : ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
 คุณวุฒิการศึกษา : 
 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประวัติการอบรม : 
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 161/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	 : 0.03
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		 	 : ไม่มี

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 247



ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้

2556 - 2558 รองอธิบดี กรมบังคับคดี หน่วยงานรัฐ

4.	 ชื่อ	-	สกุล   :  นางรสพร  สุขสมพร   อาย ุ : 66 ปี
 ต�าแหน่ง   : กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 : ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
 คุณวุฒิการศึกษา : 
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ประวัติการอบรม : 
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016 สมาคมส่งเสริม
 •  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่นที่ 25
 • ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14
 • อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ (นบส.) รุ่นที่ 54
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 2
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	 : 0.03
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		 	 : ไม่มี

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564248



ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้

2557 - 2559 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ�ากัด บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

2535 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) บริการจัดจ�าหน่ายและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร

2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท PRIME INDEX COMPANY LIMITED, 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์

2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท Megachem (Myanmar) Limited, 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จ�าหน่ายและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมกาเคมพลัส จ�ากัด การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

5.	 ชื่อ	-	สกุล   :  นายวิทยา  อินาลา     อาย ุ : 63 ปี
 ต�าแหน่ง   : กรรมการ
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 : ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
 คุณวุฒิการศึกษา : 
 • ปริญญาเอก Ph.D. in Organization Development and Transformation, CEBU DOCTORS’ University, ประเทศฟิลิปปินส์
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการศึกษาบัณฑิตสาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประวัติการอบรม : 
 • ประกาศนียบัตร Leadership Program, University of California, Berkeley, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • รุ่นที่ 13 (วตท.13)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	 : ร้อยละ 0.25 (คู่สมรสได้แก่ นางพิมพ์ใจ  อินาลา ถือหุ้นร้อยละ 0.43)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		 	 : ไม่มี

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 249



ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ/ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ กรรมการบริหาร

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ซัมเมอร์ โซลูชั่น จ�ากัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์

2548 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการใหญ่ (General Director) บริษัท บางกอกเวอร์เตอร์พอลลูชั่น เซอร์วิส จ�ากัด การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

6.	 ชื่อ	-	สกุล   :  นายเสกสรรข์  รังสิยีรานนท์ อายุ	 : 56 ปี
 ต�าแหน่ง   : กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 : ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
 คุณวุฒิการศึกษา : 
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ส�าหรับนักบริหาร) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) 
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ประวัติการอบรม : 
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 14 กองทัพอากาศ
 • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 6 
 • ส�านักงบประมาณ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 9 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	 : ร้อยละ 0.003
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		 	 : ไม่มี

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564250



7.	 ชื่อ	-	สกุล   :  นายสุขสันต์  ยศะสินธุ์ อายุ	 : 60 ปี

 ต�าแหน่ง   : รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  ประธานกรรมการบริหาร/   
       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 : ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540

 คุณวุฒิการศึกษา : 
 • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 ประวัติการอบรม : 
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 40/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 31/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.6) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 224/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น121/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.รุ่นที่ 2) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพไทย พสบ. รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้น�าระดับสูงด้านการเมือง การปกครองตามแนวพระราชด�าริ รุ่นที่ 2
 • หลักสูตรการเมืองกับการปกครอง (พปป.) ผู้น�าการเมืองยุคใหม่ (นมป.) สถาบันพระปกเกล้า
 • สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 96
 • วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 25 (วตท.25)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	 : ร้อยละ 34.52
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		 	 : พี่ชายของนางพิมพ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 251



ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2540 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการ
บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้
บริการติดตามและทวงถามหนี้

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จ�ากัด
รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
สถาบันทางการเงิน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จ�ากัด จ�าหน่ายสินค้าออนไลน์

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท ชโย แคปปิตอล จ�ากัด
ประกอบกิจการให้สินเชื่อรายย่อย การให้สินเชื่อ
อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย จ�ากัด บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด รับงานบริการด้าน Call Center

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564252



ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/ เลขานุการบริษัท/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
สายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และการให้บริการติดตามและทวงถาม
หนี้

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จ�ากัด (มหาชน) แพลตฟอร์มออนไลน์ (Platform online) ประเภท “ร้านอ่าน-เขียน นิยาย 
การ์ตูน หนังสือออนไลน์”

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จ�ากัด รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันทางการเงิน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จ�ากัด จ�าหน่ายสินค้าออนไลน์

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท ชโย แคปปิตอล จ�ากัด ประกอบกิจการให้สินเชื่อรายย่อย การให้สินเชื่ออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ 
แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

รับงานบริการด้าน Call Center

8.	 ชื่อ	-	สกุล   :  นายกิตติ  ตั้งศรีวงศ์    อายุ		: 52 ปี
 ต�าแหน่ง   : กรรมการ/ /กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ เลขานุการบริษัท/ 
       กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 : ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  30  เมษายน 2562
 คุณวุฒิการศึกษา : 
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ประวัติการอบรม : 
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหาร
 • ระดับสูง (ปศส 9) จากสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 • หลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 4/2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 28 (วตท.28) 
 • mai Sustainability Strategy Program 2020 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	 : ร้อยละ 0.77
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		 	 : ไม่มี

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 253



ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน
บริหาร

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จ�ากัด รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันทางการเงิน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จ�ากัด จ�าหน่ายสินค้าออนไลน์

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท ชโย แคปปิตอล จ�ากัด ประกอบกิจการให้สินเชื่อรายย่อย การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย จ�ากัด บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ 
แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

รับงานบริการด้าน Call Center

9.	 ชื่อ	-	สกุล   :  นางพิมพ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา     อายุ		: 50 ปี
 ต�าแหน่ง   : กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ/ กรรมการผู้จัดการสายสนับสนุนบริหาร/ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 : ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2546
 คุณวุฒิการศึกษา : 
 • ปริญญาโท สาขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 ประวัติการอบรม : 
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร การประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 103
 • ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ 007

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	 : ร้อยละ 0.94
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		 	 : เป็นน้องสาวของนายสุขสันต์  ยศะสินธุ์

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564254



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท 
(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564)

ชื่อ	-	นามสกุล อายุ	
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/	
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท	
(ร้อยละ)

ความ
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง

ระยะเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัทหน่วยงานบริษัท

1.	นายณฐพล	
				ทิพชัชวาลวงศ์
• กรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่ 
  บริหารบัญชีการเงิน 1/

37 • ปริญญาโท การบริหารจัดการ 
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.05 ไม่มี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชโย แคปปิตอล จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบัญชีการ
เงิน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2552 – 2559 หุ้นส่วน บริษัท ส�านักงานสอบบัญชี พีแอลพี จ�ากัด

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 255



ชื่อ	-	นามสกุล อายุ	
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/	
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท	
(ร้อยละ)

ความ
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง

ระยะเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัทหน่วยงานบริษัท

2.	นายสมานพงษ์
				เกลี้ยงล�ายอง

• กรรมการผู้จัดการ

  สายบริหารสินทรัพย์

60 • ปริญญาโท 
  คณะบริหารธุรกิจ 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ไม่มี ไม่มี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ            
สายบริหาร
สินทรัพย์

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย

3.	นางสาวนฤมล	
				โตประภัสร์
• กรรมการผู้จัดการ
  สายงานบริการ 
  บริษัท ชโย 
  พร็อพเพอร์ตี้
  แอนด์เซอร์วิส จ�ากัด

37 • ปริญญาตรี 
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

0.01 ไม่มี 2562 - ปัจจุบัน รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ
สายงานบริการ 
บริษัท ชโย พร็อพ
เพอร์ตี้ แอนด์ 
เซอร์วิส จ�ากัด

บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

2548 - 2562 รักษาการ
กรรมการผู้
จัดการสาย
สนับสนุนบริหาร / 
เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

4.	นางสาววราภรณ์
				อินธนู
• กรรมการผู้จัดการ
  สายงานบริการ
  บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด
  (มหาชน)

42 •  ปริญญาตรี กีฏวิทยา  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0.01 ไม่มี 2562 - ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท 
รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ
สายงานบริการ

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564256



ชื่อ	-	นามสกุล อายุ	
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/	
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท	
(ร้อยละ)

ความ
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง

ระยะเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัทหน่วยงานบริษัท

2544 - 2562 ผู้จัดการสายงาน
บริการ

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

5.	นางสาวเนาวรัตน์
				สังข์กรด
•   กรรมการบริหาร
•   ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

41 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

0.01 ไม่มี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / 
ผู้จัดการฝ่ายการ
เงิน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

6.	นางสาวศิริพร		
				เดชนิรัตน์
•   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

48 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ไม่มี ไม่มี 2564 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2548 - 2563 ผู้อ�านวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

บริษัท เอ็มเอฟเอซี จ�ากัด (มหาชน)

7.	นายกิตติ	ตั้งศรีวงศ์
• เลขานุการบริษัท

52 •  ป ริญญาโท วิทยาศาสตร ์  (ธุ ร กิจ
อสังหาริมทรัพย์)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี (บัญชีต้นทุน)    
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   การอบรม
• Director Certification Program (DCP) 
รุ่น 43/2547 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
•   ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหาร
•  ระดับสูง (ปศส. 9) จากสถาบันพระ
ปกเกล้า  

0.77 ไม่มี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ 
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน/กรรมการ
บริหาร/ รอง
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/ เลขานุการ
บริษัท/ รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ 
สายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 257



ชื่อ	-	นามสกุล อายุ	
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/	
ประวัติการอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท	
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง

ระยะเวลา ต�าแหน่ง
ชื่อบริษัทหน่วยงาน

บริษัท

•  หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
•  หลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 4/2561 
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 28 (วตท.28)
•  mai Sustainability Strategy Program 2020 ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท รุ่งเรืองตลอด
ไป จ�ากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564258



เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ชื่อ	-	สกุล CHAYO Chayo AMC
Chayo Property 

& Service
Chayo Capital 555	Shopping CHAYO JV

1. นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ C, ID - - - - -

2. นายสุขสันต์  ยศะสินธุ์ D, RC, CG, NRC, EXC, A D, A D, A D, A D, A -

3. นางพิมพ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา D, RC, CG, EXC, A D, A D, A D, A D, A -

4. นายเสกสรรข์  รังสิยีรานนท์ D, RC, CG, EXC, A - - - - -

5. นายวิทยา  อินาลา D - - - - -

6. นางรสพร  สุขสมพร D - - - - -

7. นายธีรณัฏฐ์  ตั้งสถาพรพงษ์ ID, AC, RC, CG, NRC - - - - -

8. พลอากาศเอกอานนท์  จารยะพันธุ์ ID, AC, NRC - - - - -

9. นายกิตติ  ตั้งศรีวงศ์ D, RC, NRC, EXC, A - D, A D, A D, A D, A

10. นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ RC, EXC - - - - -

11. นางสาวนฤมล  โตประภัสร์ - D, A - - - -

12. นางสาวเนาวรัตน์  สังข์กรด EXC - - - - -

C = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ID = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ

RC = กรรมการบริหารความเสี่ยง NRC =  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน CG = กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี EXC = กรรมการบริหาร

A = กรรมการที่มีอ�านาจลงนาม

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 259



เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ท�าการแต่งต้ังบริษัท เคพีเอส ออดทิ จ�ากัด (“KPS”) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน โดยมนีายวิวัฒน์ ลิ้มนนัทศิลป์ ซึง่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจั้ดการของ KPS เป็นหวัหน้า
งานตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายในแสดงดังต่อไปนี้

ชื่อ	-	นามสกุล อายุ	(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/	
ประวัติการอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท	
(ร้อยละ)

ความ
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง

ระยะเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัทหน่วยงานบริษัท

1.	นายวิวัฒน์		ลิ้มนันทศิลป์
    - หุ้นส่วน

51 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย
   - CPIAT (รุ่นที่ 12)
• สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) การอบรม
• โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบ
   ภายใน CAE Chief Audit Executive Professional 
   Leadership Program รุ่นที่ 1
•  Value Creation and Enhancement for Listed 
   Companies with the New 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

ไม่มี ไม่มี 2558 - 
ปัจจุบัน

หุ้นส่วน / บริษัท
เคพีเอส ออดิท 
จ�ากัด/ ให้บริการรับ
ตรวจสอบภายใน
และที่ปรึกษาธุรกิจ

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์/
ธุรกิจธุรกิจการเงิน /
ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม /
ธุรกิจพลังงาน 
(ซื้อมาขายไป) /
ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
ธุรกิจพลังงานทดแทน /
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง/ 
ธุรกิจพาณิชย์ /
ธุรกิจโทรคมนาคม 

2554 - 2558 ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
สอบภายใน / บริษัท 
ไทยคม จ�ากัด 
(มหาชน) / 
ธุรกิจโทรคมนาคม

ธุรกิจโทรคมนาคม

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564260



ชื่อ	-	นามสกุล อายุ	(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/	
ประวัติการอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท	
(ร้อยละ)

ความ
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์การท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง

ระยะเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัทหน่วยงานบริษัท

• Tools and Techniques for the audit manager
• Assessing Business Risk: The Gateway to 
   Value-Added Results
• CIA Preparation Part1 - 3 Training Course 
• Quality Management System Auditor / Lead Auditor
   Training Course
• Certificate QMS ISO9001:2000/2008 / ISO/
   IEC27001:2005 Training Course
• QMS Internal Audit Training Course
•  Setting Goals & Reviewing Results and Communicating 
   for Leadership Success / DDI-Asia / 
   Pacific International Ltd.
•  Effective Internal Control for Success IPO โดย
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.	นายนันทชัย	ศิริพันธ์	
-   ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

38 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสถาบัน
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• CISA
การอบรม
• ฝึกอบรม ISO / IEC 27001
• ISO Leadership ISO/IEC27001
 - ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเครือข่าย

ไม่มี ไม่มี 2559 - 
ปัจจุบัน

ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจ
สอบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร / บริษัท เค
พีเอส ออดิท จ�ากัด 
/ ให้บริการรับตรวจ
สอบภายในและที่
ปรึกษาธุรกิจ

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์/
ธุรกิจธุรกิจการเงิน /
ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม /
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง/
ธุรกิจพาณิชย์ /
ธุรกิจโทรคมนาคม /

ทั้งนี้ ขอบเขตการด�าเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายในของ KPS มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 261



หัวข้อ ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

ผู้ตรวจสอบภายใน นายวิวัฒน์ ลิ้มนันทศิลป์ (ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน)
บริษัท เคพีเอส ออดิท จ�ากัด

ต�าแหน่ง หุ้นส่วน

ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ประมาณ 27 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน นายวิวัฒน์ ลิ้มนันทศิลป์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบภายในระบบต่างๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดหรือเห็นสมควร
รวมถึงร่วมเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา พร้อมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบและเสนอแนวทางปรับปรุงและ/ หรือแก้ไข ให้คณะกรรมการรับทราบทุกๆ 
ไตรมาสหรือแล้วแต่คณะกรรมการก�าหนด

• รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ขอบเขตการด�าเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายในของ KPS มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564262



เอกสารแนบ 4 
•  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน หน้าที่ 11-45

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 263



เอกสารแนบ 5 

•  นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ หน้าที่ 89-111

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564264



เอกสารแนบ 6 

  รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้

   1. พลอากาศเอกอานนท์   จารยะพันธุ์   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   2. นายธีรณัฎฐ์      ตั้งสถาพรพงษ์  กรรมการตรวจสอบ
   3. นางรสพร       สุขสมพร    กรรมการตรวจสอบ

  ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุก
ครั้ง สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

  1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบ 
   บัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี โดยพิจารณา 
   งบการเงินและรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องหลักการบัญชีวิธีปฏิบัติทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ 
   บัญชี การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเก่ียวกับการก�าหนดนโยบายบัญชี 
   ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

  2.  วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
   (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบ 
   ภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีของบริษัท และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบ 
   บัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุม 
   การประมวลข้อมูลทางอิเล็กโทรนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพ่ือป้องกันการทุจริตโดยพนักงาน 
   บริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ 
   เห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ังโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับ 
   ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานการด�าเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 
   ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อก�าหนดและหลัก 
   เกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์

  4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
   พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ 
   ปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให ้
   ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี 
   ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจ�าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัท 
   ย่อย รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรอืรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
   ทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อ 
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   คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องและเพื่อให้มั่นใจ 
   ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  6.  จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีดังนี้
   - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
   - ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของ 
    ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี     
   - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   - จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
   - รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

  7.  รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้
   - รายการที่มีหรืออาจก่อให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   - ข้อสงสยัหรือสนันษิฐานว่าอาจมีการทจุริตหรือมส่ิีงผดิปกติหรือมคีวามบกพร่องส�าคัญในการควบคุมภายใน
   - ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก�าหนดใดๆ ของส�านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย ์
     หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

  8. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบพฤติการณ์อันควร 
   สงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท กระท�าความผิดในส่วนที่ 
   เก่ียวข้องกับหน้าที่และหน้าที่ ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 
   281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 
   หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น 
   ให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่ 
   วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

  9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็น 

  10.  เชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง หรือเรียก 
    ขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ 
  11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  12. ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
    เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงนิและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง 
    ธรุกิจของผูบ้ริหาร ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น ทัง้นี ้อ�านาจของกรรมการตรวจสอบ 
    ดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ�านาจทีท่�าให้กรรมการตรวจสอบ หรือผูรั้บมอบอ�านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
     สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนั้นหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ 
    ตรวจสอบ หรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/ 

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564266



    หรือตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/ 
     หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องได้

    ทัง้นี ้ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร และประชมุร่วมกับผูส้อบ
บัญชี (โดยไม่มีผู้บริหาร) จ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 

                 
        
        - พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์2-

                              (พลอากาศเอกอานนท์  จารยะพันธุ์)
                                     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                                                                    30 ธันวาคม 2564
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