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กว่าทศวรรษท่ีผ่านมา บรษัิท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน) มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจเพ่ือให้การสนับสนุนด้านการเงิน

แก่กลุ่มบุคคลท่ัวไป ตลอดจนกลุ่มท่ีไม่สามารถเข้าถึงบรกิารทางการเงินในระบบและกลุ่มท่ีไม่มีบัญชีธนาคาร 

ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์อันล�าหน้าควบคู่กับการให้บรกิารท่ีรวดเรว็ น่าเชื่อถือ และการกําหนดราคาท่ีโปรง่ใส 

เจตนารมณ์ท่ีจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนําพาไปสู่การเติบโตท้ังในด้านผลกําไรและความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

ซึง่เกิดจากความเชือ่มัน่ของลกูค้าและความทุ่มเทของพนักงานทกุคน

ด้วยเหตุน้ี เดือนพฤษภาคม 2564 เงินติดล้อจงึเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และประสบ

ความสําเรจ็ในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครัง้แรก (IPO) โดยได้รบัแรงสนับสนุนจากบุคคลท่ัวไป 

สถาบนัการเงิน พันธมิตร และผู้ปรารถนาดี ส่งผลให้บรษัิทของเราทุกคนแขง็แกรง่ยิง่ขึน้ มีสถานะการเงินท่ีมั่นคง 

สภาพคล่องสูง มีสินทรพัย์คุณภาพดี ซึ่งล้วนช่วยเสรมิศักยภาพในการให้บรกิารกลุ่มเป้าหมายและรกัษาตําแหน่ง

ผู้นําด้านธุรกิจสินเชือ่ทะเบยีนรถได้อยา่งต่อเน่ือง

ในป ี2564 สภาพเศรษฐกิจผันผวนอยา่งมาก ประกอบกับชว่งครึง่ปหีลัง จาํนวนผูป้ว่ยโรคโควดิ-19 เพิม่สูงขึน้ จนมี

การประกาศใชม้าตรการปดิประเทศพรอ้มกับจาํกัดเวลาเปดิให้บรกิารของธุรกิจต่างๆ  ในชว่งเวลาดังกล่าว เงินติดล้อ

ยงัคงให้ความชว่ยเหลอืลกูค้าท่ีประสบปญัหาทางการเงนิผ่านโครงการต่างๆ เพือ่บรรเทาความเดือดรอ้นด้านการเงิน

ของลูกค้า นับเป็นอีกครัง้ท่ีความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสมได้รบัเสียงชื่นชมอย่างมากจากลูกค้าท่ีสนับสนุนเรา

ในชว่งเวลาท่ียากลาํบากน้ี 

สารจากประธานกรรมการ

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาป ี2564 6



 

กว่าทศวรรษท่ีผ่านมา บรษัิท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน) มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจเพ่ือให้การสนับสนุนด้านการเงิน

แก่กลุ่มบุคคลท่ัวไป ตลอดจนกลุ่มท่ีไม่สามารถเข้าถึงบรกิารทางการเงินในระบบและกลุ่มท่ีไม่มีบัญชีธนาคาร 

ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์อันล�าหน้าควบคู่กับการให้บรกิารท่ีรวดเรว็ น่าเชื่อถือ และการกําหนดราคาท่ีโปรง่ใส 

เจตนารมณ์ท่ีจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนําพาไปสู่การเติบโตท้ังในด้านผลกําไรและความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

ซึง่เกิดจากความเชือ่มัน่ของลกูค้าและความทุ่มเทของพนักงานทกุคน

ด้วยเหตุน้ี เดือนพฤษภาคม 2564 เงินติดล้อจงึเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และประสบ

ความสําเรจ็ในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครัง้แรก (IPO) โดยได้รบัแรงสนับสนุนจากบุคคลท่ัวไป 

สถาบนัการเงิน พันธมิตร และผู้ปรารถนาดี ส่งผลให้บรษัิทของเราทุกคนแขง็แกรง่ยิง่ขึน้ มีสถานะการเงินท่ีมั่นคง 

สภาพคล่องสูง มีสินทรพัย์คุณภาพดี ซึ่งล้วนช่วยเสรมิศักยภาพในการให้บรกิารกลุ่มเป้าหมายและรกัษาตําแหน่ง

ผูนํ้าด้านธุรกิจสินเชือ่ทะเบยีนรถได้อยา่งต่อเน่ือง

ในป ี2564 สภาพเศรษฐกิจผันผวนอยา่งมาก ประกอบกับชว่งครึง่ปหีลัง จาํนวนผูป้ว่ยโรคโควดิ-19 เพิม่สูงขึน้ จนมี

การประกาศใชม้าตรการปดิประเทศพรอ้มกับจาํกัดเวลาเปดิให้บรกิารของธุรกิจต่างๆ  ในชว่งเวลาดังกล่าว เงนิติดล้อ

ยงัคงให้ความชว่ยเหลอืลกูค้าท่ีประสบปญัหาทางการเงนิผา่นโครงการต่างๆ เพือ่บรรเทาความเดือดรอ้นด้านการเงนิ

ของลูกค้า นับเป็นอีกครัง้ท่ีความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสมได้รบัเสียงชื่นชมอย่างมากจากลูกค้าท่ีสนับสนุนเรา

ในชว่งเวลาท่ียากลาํบากน้ี 

สารจากประธานกรรมการ
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แม้เศรษฐกิจจะเกิดการชะลอตัว ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเติบโตเพียงเล็กน้อย ประกอบกับ
การประกาศใช้มาตรการปิดประเทศและการปิดเปิดเมืองในบางจงัหวัด กลุ่มผู้บรหิารของเราจงึดําเนินธุรกิจด้วย
ความรอบคอบจนก้าวผา่นสถานการณ์ท่ีไมแ่น่นอนไปได้ด้วยดี

จากรายงานผลประกอบการท่ีแข็งแกรง่ของเรา เงินติดล้อได้บรรลุค่าประมาณการท่ีกําหนดไว้ท้ังหมด ตลอดจน
สามารถบันทึกผลกําไรและเดินหน้าสรา้งการเติบโตได้สําเรจ็อย่างดีเยี่ยม ผมจงึมีความยินดีท่ีจะแจง้ให้ทราบว่า
สถานะทางธุรกิจของเงินติดล้ออยู่ในระดับท่ีแข็งแกรง่เป็นประวัติการณ์ ท้ังในแง่ความเพียงพอของเงินทุน 
สถานะสภาพคลอ่ง คณุภาพสินทรพัย ์และความสามารถในการสรา้งรายได้

ผลประกอบการของเงินติดล้อในปี 2564 น้ันเป็นท่ีน่าพอใจ โดยรายงานรายได้จํานวน 12,047 ล้านบาท และ
มีกําไรสุทธิ 3,169 ล้านบาท เติบโตขึ้นรอ้ยละ 31.2 ท้ังน้ี เรามุ่งให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทัิล
เพือ่ขบัเคล่ือนองค์กรให้ก้าวไปขา้งหน้าอยา่งรวดเรว็ อาทิ บตัรติดลอ้ ซึง่เปน็นวตักรรมท่ีอาํนวยความสะดวกให้ลกูค้า
ถอนเงินสดตามวงเงินสินเชื่อท่ีได้รบัอนุมัติจากตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนํากว่า 40,000 เครือ่ง
ท่ัวประเทศ ตลอด 24 ชัว่โมง

นอกจากน้ี เรายงัขยายเครอืขา่ยสาขาอยา่งต่อเน่ืองเพือ่เพ่ิมชอ่งทางบรกิารให้มากขึน้ ณ ส้ินป ี2564 เงนิติดลอ้มสีาขา
ถึง 1,286 แห่งท่ัวประเทศ โดยมุง่เน้นการบรหิารค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ ดังท่ีสะท้อนให้เห็น
จากต้นทุนต่อรายได้ท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนทางการเงินท่ีลดลง หลังจากเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ทรสิเรทต้ิง (TRIS Rating) ได้เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของบรษัิทเป็น 
"หุ้นกู้ไมด้่อยสิทธ ิไมม่หีลักประกัน ท่ีระดับ A ด้วยแนวโน้มคงท่ี (Stable)"

นายชานดาเชการ ์สุบรามาเน่ียน คิสชูมันการมั
       ประธานกรรมการ

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะซบเซาอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2564 แต่เงินติดล้อยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มท่ีเพ่ือดําเนินธุรกิจ
ตามหลักความยั่งยืนภายใต้การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการบรหิารความเส่ียงท่ีเหมาะสม พรอ้มท้ังส่งเสรมิ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ควบคู่กับการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ขององค์กรให้สอดคล้องกับเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนืของสหประชาชาติ (SDGs) ท้ังหมดน้ีสะท้อนถึงความสําเรจ็
ของเงินติดล้อในการสรา้งการเติบโตในระยะยาวและผลตอบแทนท่ียั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย 
ตลอดจนผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติส่วนรวม

ในนามของคณะกรรมการบรษัิท เรารูสึ้กภูมิใจท่ีได้รว่มงานกับองค์กรระดับมืออาชีพในการกํากับดูแลธุรกิจ
ของเงินติดล้อด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ในโอกาสน้ี ผมขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบรษัิทเพื่อแสดงความขอบคุณพนักงาน ผู้บรหิาร ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้เสียทกุท่านเปน็อยา่งสูง
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แม้เศรษฐกิจจะเกิดการชะลอตัว ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเติบโตเพียงเล็กน้อย ประกอบกับ
การประกาศใช้มาตรการปิดประเทศและการปิดเปิดเมืองในบางจงัหวัด กลุ่มผู้บรหิารของเราจงึดําเนินธุรกิจด้วย
ความรอบคอบจนก้าวผ่านสถานการณ์ท่ีไมแ่น่นอนไปได้ด้วยดี

จากรายงานผลประกอบการท่ีแข็งแกรง่ของเรา เงินติดล้อได้บรรลุค่าประมาณการท่ีกําหนดไว้ท้ังหมด ตลอดจน
สามารถบันทึกผลกําไรและเดินหน้าสรา้งการเติบโตได้สําเรจ็อย่างดีเยี่ยม ผมจงึมีความยินดีท่ีจะแจง้ให้ทราบว่า
สถานะทางธุรกิจของเงินติดล้ออยู่ในระดับท่ีแข็งแกรง่เป็นประวัติการณ์ ท้ังในแง่ความเพียงพอของเงินทุน 
สถานะสภาพคลอ่ง คณุภาพสินทรพัย ์และความสามารถในการสรา้งรายได้

ผลประกอบการของเงินติดล้อในปี 2564 น้ันเป็นท่ีน่าพอใจ โดยรายงานรายได้จํานวน 12,047 ล้านบาท และ
มีกําไรสุทธิ 3,169 ล้านบาท เติบโตขึ้นรอ้ยละ 31.2 ท้ังน้ี เรามุ่งให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทัิล
เพือ่ขบัเคล่ือนองค์กรให้ก้าวไปขา้งหน้าอยา่งรวดเรว็ อาทิ บตัรติดลอ้ ซึง่เปน็นวตักรรมท่ีอาํนวยความสะดวกให้ลกูค้า
ถอนเงินสดตามวงเงินสินเชื่อท่ีได้รบัอนุมัติจากตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนํากว่า 40,000 เครือ่ง
ท่ัวประเทศ ตลอด 24 ชัว่โมง

นอกจากน้ี เรายงัขยายเครอืขา่ยสาขาอยา่งต่อเน่ืองเพือ่เพ่ิมชอ่งทางบรกิารให้มากขึน้ ณ ส้ินป ี2564 เงินติดลอ้มีสาขา
ถึง 1,286 แห่งท่ัวประเทศ โดยมุง่เน้นการบรหิารค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ ดังท่ีสะท้อนให้เห็น
จากต้นทุนต่อรายได้ท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนทางการเงินท่ีลดลง หลังจากเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ทรสิเรทต้ิง (TRIS Rating) ได้เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของบรษัิทเป็น 
"หุ้นกู้ไมด้่อยสิทธ ิไมม่หีลกัประกัน ท่ีระดับ A ด้วยแนวโน้มคงท่ี (Stable)"

นายชานดาเชการ ์สุบรามาเน่ียน คิสชูมันการมั
       ประธานกรรมการ

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะซบเซาอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2564 แต่เงินติดล้อยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มท่ีเพ่ือดําเนินธุรกิจ
ตามหลักความยั่งยืนภายใต้การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการบรหิารความเส่ียงท่ีเหมาะสม พรอ้มท้ังส่งเสรมิ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ควบคู่กับการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ขององค์กรให้สอดคล้องกับเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนืของสหประชาชาติ (SDGs) ท้ังหมดน้ีสะท้อนถึงความสําเรจ็
ของเงินติดล้อในการสรา้งการเติบโตในระยะยาวและผลตอบแทนท่ียั่งยืนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย 
ตลอดจนผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติส่วนรวม

ในนามของคณะกรรมการบรษัิท เรารูสึ้กภูมิใจท่ีได้รว่มงานกับองค์กรระดับมืออาชีพในการกํากับดูแลธุรกิจ
ของเงินติดล้อด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ในโอกาสน้ี ผมขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือแสดงความขอบคุณพนักงาน ผู้บรหิาร ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้เสียทกุท่านเปน็อยา่งสูง
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สารจากกรรมการผู้จดัการใหญ่

ผมเชื่่�อว่า่ส่ิ่�งสิ่ำาคััญท่ี่�สุิ่ดในการตััดส่ิ่นใจรว่่มเป็น็เจา้ของ “เงน่ต่ัดล้อ้” ของที่กุท่ี่าน คังไม่ได้มาจากตััว่เล้ขของผล้ป็ระกอบการ 
แต่ัเพีย่งอยา่งเด่ยว่ หากแต่ัต้ัองการเขา้ใจตััว่ตันแล้ะเป็า้หมายท่ี่�แท้ี่จรง่ของ “เงน่ต่ัดล้อ้” ด้ว่ย ผมจงึขอใชื่โ้อกาสิ่น่�แนะนำา 
เง่นต่ัดล้้อแล้ะชื่าว่เง่นต่ัดล้้ออยา่งเป็็นที่างการ

ถึึงแมป้็ระเที่ศไที่ยถึกูจดัอนัดับเป็น็ป็ระเที่ศท่ี่�ป็ระชื่าชื่นมร่ายไดป้็านกล้าง แตัก่ล้บัเป็น็ป็ระเที่ศอนัดับต้ันๆ ท่ี่�มค่ัว่ามเหล้่�อมล้ำา 
ที่างเศรษฐก่จสูิ่ง หรอ่ท่ี่�เราได้ยน่กันทัี่�ว่ๆ ไป็ ค่ัอ รว่ยกระจุกจนกระจาย ยงัม่คันไที่ยจำานว่นมากท่ี่�ไม่สิ่ามารถึเข้าถึึงบรก่าร 
ที่างการเงน่ในระบบได้ เป็น็คัว่ามจรง่ท่ี่�คันไที่ยส่ิ่ว่นใหญม่บ่ญัชื่เ่งน่ฝากกับธนาคัาร แต่ักล้บัมค่ันจำานว่นน้อยมากท่ี่�มป่็ระว่ต่ัั 
การไดร้บัส่ิ่นเชื่่�อทัี่�งจากธนาคัารแล้ะผู้ให้บรก่ารที่างการเงน่อ่�นๆ (Non-Bank) ซึ่ึ�งนักว่ช่ื่าการไดป้็ระเมน่ว่า่จากสิ่ภาพีการณ์์ 
ดังกล้่าว่ ต้ัองใชื่เ้ว่ล้าถึึง 20 ป็ ีกว่า่ท่ี่�คัรอบคัรวั่ๆ หนึ�งจะหลุ้ดพี้นจากคัว่ามยากจนได้ถึ้าไม่ม่สิ่ถึานการณ์์ว่ก่ฤต่ัใดๆ เก่ดขึ�น 
คัว่ามจรง่ท่ี่�ป็ฏ่ิเสิ่ธไม่ได้น่�เร ่�มเป็ล้่�ยนไป็ เม่�อเง่นต่ัดล้้อถ่ึอกำาเน่ดขึ�น “เง่นต่ัดล้้อ” (TIDLOR) บรษั่ที่ท่ี่�ดูเผ่นๆ ก็ไม่ม่อะไร 
แตักต่ัางจากบรษั่ที่ส่ิ่นเชื่่�อที่ะเบ่ยนรถึท่ี่�ม่อยูแ่ล้้ว่ทัี่�ว่ไป็ ท่ี่�เราเรย่กกันว่่าส่ิ่นเชื่่�อห้องแถึว่ แน่นอน..เราตัั�งใจให้เป็็นเชื่่นนั�น 
เพีราะลู้กค้ัาของเราไม่กล้้าเด่นเข้าป็ระตัูธนาคัารท่ี่�ดูโออ่า่น่าเกรงขาม แต่ัจะสิ่บายใจกว่่าท่ี่�จะเด่นเข้ามาหาเรา นั�นจงึเป็็น
ผล้ให้สิ่าขาของส่ิ่นเชื่่�อที่ะเบ่ยนรถึม่จำานว่นเพี่�มขึ�นมากกว่่าสิ่าขาของธนาคัารอยา่งรว่ดเรว็่

ตัั�งแต่ัว่ันแรก เราก็มุ่งเน้นให้บรก่ารกับกลุ้่มลู้กค้ัาท่ี่�ขาดโอกาสิ่ในการเข้าถึึงส่ิ่นเชื่่�อจากสิ่ถึาบันการเง่นในระบบ แล้ะ 
ตัล้อดเว่ล้าท่ี่�ผา่นมา เราได้ขยายการให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อป็ระเภที่ต่ัางๆ ไป็จนถึึงป็ระกันรถึยนต์ั ท่ี่�สิ่ามารถึซึ่่�อได้อยา่งไมล่้ำาบาก 
เหม่อนก่อน จนถึึงว่ันน่� เจตัจำานงแท้ี่จรง่ของเราก็เป็็นท่ี่�ป็ระจกัษ์ชื่ัดเจน ว่่าเราต้ัองการจะเป็็นผู้ให้บรก่ารที่างการเง่น 
ท่ี่�ม่คัว่ามรบัผ่ดชื่อบ เป็็นธรรมแล้ะโป็รง่ใสิ่ แล้ะนั�นค่ัอส่ิ่�งท่ี่�ที่ำาให้เราแตักตั่างจากผู้ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อรายอ่�น แตั่คัว่ามตัั�ง
ใจนั�นที่ำาให้เราต้ัองผ่านการตััดส่ิ่นใจท่ี่�ยากล้ำาบากอยูบ่่อยคัรั�งในการบรห่ารธุรก่จให้ได้อยา่งสิ่มดุล้ ระหว่่างการพียายาม 
ชื่ว่่ยให้คันไที่ยหล้ดุพ้ีนจากกับดักของหน่�นอกระบบแล้ะสิ่รา้งผล้ตัอบแที่นเป็น็ท่ี่�พีอใจให้กับผูเ้ป็น็เจา้ของรว่่มไป็พีรอ้มๆ กัน

ด้ว่ยเหตัุน่�เง่นต่ัดล้้อจึงป็ระกอบขึ�นด้ว่ยบุคัล้ากรทีุ่กระดับท่ี่�ม่เจตันารมณ์์เด่ยว่กัน แล้ะม่คัว่ามเชื่่�อมั�นรว่่มกันว่่า 
ทีุ่กบรก่ารของเรา จะสิ่ามารถึยกระดับชื่่ว่่ตัแล้ะคัว่ามเป็็นอยู่ของคันไที่ยให้ด่ขึ�นได้ คัว่ามมุ่งมั�นน่�จะป็ระสิ่บผล้สิ่ำาเรจ็ 
ได้ต้ัองเร่�มจากพี่�นฐานภายในองค์ักรก่อน เร ่�มจากคัุณ์ภาพีชื่่ว่่ตัท่ี่�ด่ของพีนักงานทีุ่กคัน เพี่�อให้ทีุ่กคันไม่ม่คัว่ามกังว่ล้ 
แล้ะทีุ่่มเที่ให้การบรก่ารต่ัอลู้กค้ัาได้อย่างเต็ัมท่ี่� ซึ่ึ�งป็รชัื่ญาการดำาเน่นธุรก่จแบบน่� ไม่เพี่ยงแต่ัที่ำาให้ธุรก่จแข็งแกรง่ 
แล้ะป็ระสิ่บชื่ัยชื่นะเท่ี่านั�น แต่ัยงัชื่่ว่ยให้สัิ่งคัมไที่ยเข้มแข็งขึ�นด้ว่ยในท่ี่�สุิ่ด

ตัล้อดเส้ิ่นที่างท่ี่�ผ่านมา เง่นต่ัดล้้อได้รเ่ร ่�มสิ่รา้งมาตัรฐานใหม่หล้ายๆ อย่างให้กับธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อที่ะเบ่ยนรถึ มาตัรฐาน 
ท่ี่�ผู้บรโ่ภคัไม่เคัยได้รบัมาก่อน มาตัรฐานท่ี่�พีว่กเขาต่ัางคัาดหว่ังแล้ะเรย่กรอ้งว่่าจะม่ เราได้บุกเบ่ก ต่ัอสู้ิ่ ฟัันฝ่าอุป็สิ่รรคั 
มากมาย จนเป็็น “เจา้แรก” ท่ี่�ดำาเน่นการได้สิ่ำาเรจ็ในหล้ายต่ัอหล้ายอย่าง ท่ี่�ไม่เคัยม่ใคัรสิ่ามารถึที่ำาให้สิ่ำาเรจ็ได้ ผมขอ 
หยบ่ยกตััว่อยา่งคัว่ามสิ่ำาเรจ็ท่ี่�สิ่ำาคััญมากล้่าว่ ณ์ ท่ี่�น่�
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1.  เราเป็น็ผูใ้ห้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อที่ะเบย่นรถึรายแรกท่ี่�มส่ิ่าขาคัรอบคัล้มุทัี่�ว่ป็ระเที่ศ แล้ะได้สิ่รา้งมาตัรฐานใหมใ่ห้กับอตุัสิ่าหกรรมน่�  
 เชื่่น การออกสิ่ำาเนาสัิ่ญญาเง่นกู้แล้ะใบเสิ่รจ็รบัเง่นให้กับลู้กค้ัาเก็บไว่้เป็็นหลั้กฐาน ซึ่ึ�งเป็็นส่ิ่ที่ธ่พี่�นฐานท่ี่�ลู้กค้ัา 
 คัว่รจะได้รบั

2.  ภาพียนตัรโ์ฆษณ์าที่างโที่รทัี่ศน์เร่�องแรกของเงน่ต่ัดล้อ้ ในป็ ี2553 ค่ัอส่ิ่นเชื่่�อที่ะเบย่นรถึมอเตัอรไ์ซึ่ค์ั เราเป็น็เจา้แรก 
 ท่ี่�เป็ดิตัล้าดล้กูค้ัารายยอ่ยกลุ้ม่น่� จน “เงน่ต่ัดล้อ้” เป็น็ท่ี่�รูจ้กัอยา่งกว่า้งขว่างในเว่ล้าขา้มค่ัน ที่ำาให้ส่ิ่นเชื่่�อที่ะเบย่นรถึเป็น็ท่ี่�รูจ้กั 
 แล้ะเป็็นที่างเล้่อกหนึ�งแที่นการกู้ยม่เง่นจากแหล้่งเง่นกู้นอกระบบ

3.  เราค่ัอผูใ้ห้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อที่ะเบย่นรถึรายแรกท่ี่�ส่ิ่งขอ้มลู้ป็ระว่ต่ััการผอ่นชื่ำาระของล้กูค้ัาไป็ยงับรษั่ที่ขอ้มลู้เคัรด่ตัแห่งชื่าต่ั  
 จำากัด (Credit Bureau) เพี่�อสิ่รา้งป็ระว่ัต่ัเคัรด่ตัที่างการเง่นให้กับลู้กค้ัาหล้ายแสิ่นรายอย่างเป็็นที่างการเป็็น 
 คัรั�งแรกในชื่่ว่่ตั

4.  เราได้รเ่ร ่�ม “โคัรงการให้คัว่ามรูท้ี่างการเง่น” ให้กับลู้กค้ัาเม่�อส่ิ่บกว่่าป็ีท่ี่�แล้้ว่ ซึ่ึ�งถ่ึอเป็็นผู้ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อเอกชื่น 
 รายแรกท่ี่�ให้บรก่ารด้านน่� จนว่ันน่� คัำาว่่า “คัว่ามรูท้ี่างการเง่น” ได้กล้ายเป็็นคัำาท่ี่�ใชื่้กันอย่างแพีรห่ล้ายในสิ่ถึาบัน 
 การเง่นต่ัางๆ รว่มถึึงหน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูแล้

5.  เราเป็็นบรษั่ที่แรกท่ี่�ได้รบัใบอนุญาตัป็ระกอบธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อนาโนไฟัแนนซึ่์จากธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย

6.  เราเป็น็สิ่ถึาบนัที่างการเงน่แห่งแรกท่ี่�ม ่LINE Official Account สิ่ำาหรบัแต่ัล้ะสิ่าขา เพี่�อที่ำาการตัล้าดด่จทั่ี่ล้แบบเฉพีาะ 
 พี่�นท่ี่�

7.  เราเป็็นสิ่มาชื่ก่ผู้รว่่มก่อตัั�ง “สิ่มาคัมการค้ัาผู้ป็ระกอบธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อที่ะเบ่ยนรถึแห่งป็ระเที่ศไที่ย” (VTLA) ในป็ี 2561  
 ซึ่ึ�งเป็็นองค์ักรท่ี่�ม่บที่บาที่สิ่ำาคััญในการที่ำางานรว่่มกับหน่ว่ยงานกำากับดูแล้ของรฐัเพี่�อยกระดับมาตัรฐานธุรก่จ 
 ส่ิ่นเชื่่�อที่ะเบ่ยนรถึให้ม่กฎหมายรองรบั รว่มถึึงการออกใบอนุญาตัสิ่ำาหรบัป็ระกอบธุรก่จน่�

8.  เราค่ัอผูใ้ห้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อรายแรกท่ี่�ออกแคัมเป็ญโฆษณ์าเพี่�อกระตัุน้เต่ัอนคันไที่ยให้ “ค่ัดให้ด่กอ่นเป็น็หน่�” ในป็ ี2562

9.  เราที่ำาให้ป็ระกันรถึเป็น็เร่�องท่ี่�ที่กุคันเขา้ถึึงได้ด้ว่ย “ป็ระกันรถึผ่อนเงน่สิ่ด โดยไม่มด่อกเบ่�ย” ซึ่ึ�งป็จัจบุนัได้กล้ายเป็น็มาตัรฐาน 
 ของอุตัสิ่าหกรรมน่�ไป็แล้้ว่

การเป็็นท่ี่�หนึ�งหรอ่เป็็นผู้รเ่ร ่�มในเร่�องใดๆ นั�น ต้ัองการทัี่�งคัว่ามกล้้าล้งม่อ กล้้าตััดส่ิ่นใจ คัว่ามใคัรรู่ใ้คัรล่้อง (แล้ะโชื่คั 
อ่กเล็้กน้อย) เสิ่มอ แล้ะนั�นที่ำาให้เราทีุ่กคันท่ี่�เง่นต่ัดล้้อกล้้าท่ี่�จะล้องแก้ป็ัญหาเด่มๆ ด้ว่ยมุมมองแล้ะว่่ธ่การใหม่ๆ  
กล้้าท่ี่�จะชื่่ว่ยกันที่ล้ายกรอบแล้ะพัีงกำาแพีงท่ี่�ขว่างหน้า ถ้ึาส่ิ่�งนั�นจะพีาเราไป็สู่ิ่ว่่ธ่แก้ป็ัญหาเร่�องคัว่ามเสิ่มอภาคั 
ที่างการเง่นแล้ะการสิ่รา้งโอกาสิ่ที่างการเง่นให้คันไที่ย

ม่บุคัคัล้ท่ี่�ม่ชื่่�อเส่ิ่ยงท่ี่านหนึ�ง (Coco Chanel) กล้่าว่ไว่้ว่่า “If you want to be original, be ready to be copied.” 
(หากต้ัองการเป็็นต้ันแบบ จงพีรอ้มสิ่ำาหรบัการถึูกเล้่ยนแบบ)
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แที่บจะเรย่กได้ว่่าทีุ่กไอเด่ยด่ๆ ท่ี่�เราป็ล่้อยออกไป็ ไม่ว่่าจะเป็็นแคัมเป็ญการตัล้าด ภาพียนตัรโ์ฆษณ์า ป็้ายโฆษณ์า  
หรอ่แม้แต่ัผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารใหม่ๆ มักจะถึูกนำาไป็(ป็รบั)ใชื่้โดยคัู่แข่งอยูเ่สิ่มอ บนเส้ิ่นที่างคัว่ามสิ่ำาเรจ็ของเง่นต่ัดล้้อ 
ม่ทัี่�งผู้ท่ี่�พียายามตัามจนเล้่กตัาม แล้ะผู้ท่ี่�ยังตัามอย่างมุ่งมั�น นั�นคังเพีราะเราเป็็นผู้รเ่ร ่�มท่ี่�ด่ นอกจากเราจะเป็็นผู้นำา 
ในตัล้าดผู้ให้บรก่ารที่างการเง่นท่ี่�ไม่ใชื่ส่ิ่ถึาบันการเง่น (Non-Bank) แล้้ว่ เรายงัที่ำาให้ธนาคัารใหญ่ๆ เร ่�มหันมามองแล้ะ 
ตััดส่ิ่นใจบุกตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อที่ะเบ่ยนรถึอยา่งจรง่จงัเชื่่นกัน นั�นถ่ึอเป็็นคัำาชื่มสิ่ำาหรบัผม แล้ะถ่ึอเป็็นบที่พี่สูิ่จน์อยา่งหนึ�งว่่า  
ท่ี่�ผ่านมาเราเด่นมาบนเส้ิ่นที่างท่ี่�ถึูกต้ัอง เพีราะย่�งม่ผู้ป็ระกอบการในอุตัสิ่าหกรรมน่�มากขึ�นเท่ี่าไร ย่�งที่ำาให้เป็้าหมาย 
ของเราท่ี่�จะชื่่ว่ยส่ิ่งมอบโอกาสิ่ให้ผู้คันได้เข้าถึึงผล้่ตัภัณ์ฑ์์ที่างการเง่นท่ี่�เป็็นธรรมแล้ะโป็รง่ใสิ่เป็็นจรง่เรว็่ขึ�น แล้ะ 
การแข่งขันท่ี่�ขยายว่งขึ�นย่�งเพี่�มคัว่ามต่ั�นตััว่แล้ะเตัรย่มพีรอ้มให้เรามากขึ�นไป็อก่

ผมคังไม่อาจบอกได้ว่่าทีุ่กคัว่ามค่ัดของเราเป็็นคัว่ามค่ัดท่ี่�ด่เล้่ศทัี่�งส่ิ่�น ทีุ่กคัรั�งเม่�อเราเก่ดคัว่ามสิ่งสัิ่ยว่่าผล้่ตัภัณ์ฑ์์หรอ่ 
นว่ัตักรรมใหม่ๆ ด่พีอหรอ่ไม่ เราจะรบ่ค่ัดหาว่่ธ่ท่ี่�จะที่ดสิ่อบมันอย่างรว่ดเรว็่แล้ะป็ระหยัด ยกตััว่อย่างเชื่่น เม่�อเราม่ 
ไอเด่ยจะผ่อนป็รนเง่�อนไขส่ิ่นเชื่่�อเพี่�อให้ง่ายขึ�นกับลู้กค้ัาแต่ัอาจเพี่�มคัว่ามเส่ิ่�ยงให้กับบรษั่ที่ เราจะตัั�งสิ่ำารองเผ่�อหน่�เส่ิ่ย 
ท่ี่�อาจเพี่�มขึ�นแล้ะล้องที่ำาเล้ย การท่ี่�เราท้ี่าที่ายตััว่เองด้ว่ยการที่ดสิ่อบ “ตัล้อดเว่ล้า” ที่ำาให้เราขับเคัล้่�อนการสิ่รา้ง 
นว่ัตักรรมได้อย่างต่ัอเน่�อง แล้ะเป็ล้่�ยนเราจากผู้ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อแบบม่หล้ักป็ระกันเป็็นผู้ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อแบบ 
ผสิ่มผสิ่าน เราใชื่้ข้อมูล้เพี่�อสิ่รา้งคัะแนนเคัรด่ตัแล้ะคัะแนนพีฤต่ักรรมเพี่�อเสิ่รม่การตััดส่ิ่นใจของพีนักงาน แล้ะม่ว่่ธก่าร
อนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�หล้ากหล้ายเพี่�อเพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีในการให้ส่ิ่นเชื่่�อของเรา

เม่�อเราพีบว่่าคัว่ามค่ัดด่ๆ นั�นม่เหตัุผล้แล้ะม่คัว่ามเป็็นไป็ได้มากพีอเราจะทีุ่่มไป็กับมันแล้ะล้งม่อที่ำา แต่ัตัล้อดเว่ล้า 
ท่ี่�ผ่านมาก็ม่หล้ายคัรั�งเชื่่นกัน ท่ี่�คัว่ามค่ัดท่ี่�ดู เหม่อนจะด่เล่้ศต้ัองถึูกถึอดออกจากการดำาเน่นการไป็ อาท่ี่  
ส่ิ่นเชื่่�อตัล้าดสิ่ด ส่ิ่นเชื่่�อรถึไถึ ตัล้อดจนแคัมเป็ญป็ระกันคัรั�งแรกของเรา ท่ี่�ชูื่ป็ระกันอุบัต่ัเหตัุเป็็นพีระเอกในโฆษณ์า  
ทัี่�งหมดน่�เราต้ัองยอมถึอดใจ แล้ะเล้่กล้้มโคัรงการหลั้งจากล้งทีุ่นด้ว่ยเง่นจำานว่นมากแล้ะป็ระสิ่บป็ัญหาขาดทีุ่น  
แต่ัก็ม่บางคัว่ามค่ัดเชื่่นกัน ท่ี่�เราป็ัดฝุ่นนำามาที่ำาใหม่แล้ะป็ระสิ่บคัว่ามสิ่ำาเร ็จในป็ัจจุบัน นอกจากการที่ดล้อง 
ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ใหม่ๆ เรายังศึกษาว่่ธ่จัดการโคัรงสิ่ร้างบร่หารองค์ักรท่ี่�ม่รูป็แบบต่ัางๆ เราได้ที่ดล้องแล้ะล้้มเหล้ว่ 
กับโคัรงสิ่รา้งองค์ักรแบบ Holacracy (ไม่ม่หัว่หน้าลู้กน้อง) แต่ัเราสิ่ำาเรจ็ในการเป็ล้่�ยนว่่ธส่ิ่รา้งระบบ IT จาก Waterfall 
เป็็น Scrum แล้ะ Agile

สิ่ำาหรบัเราแล้้ว่ส่ิ่�งสิ่ำาคััญกว่า่คัว่ามสิ่ำาเรจ็หรอ่คัว่ามล้้มเหล้ว่ก็ค่ัอคัว่ามกล้้าท่ี่�จะล้องส่ิ่�งใหม่ๆ เราเรย่นรูจ้ากคัว่ามผ่ดพีล้าด 
ในแต่ัล้ะขั�นตัอนซึ่ึ�งชื่ว่่ยให้ “เง่นต่ัดล้้อ” แขง็แกรง่ขึ�นในระยะยาว่ องค์ัป็ระกอบสิ่ำาคััญของโคัรงสิ่รา้งพี่�นฐานแล้ะกล้ยุที่ธ ์
ท่ี่�เราใชื่้ในการขับเคัล้่�อน “เง่นต่ัดล้้อ” ในป็ัจจุบัน ไม่ว่่าจะเป็็นระบบการจัดการลู้กค้ัากลุ้่มเป็้าหมาย นโยบาย 
การต่ัดตัามที่ว่งถึาม รว่มถึึงธุรก่จป็ระกันภัย ทัี่�งหมดล้้ว่นพีัฒนาขึ�นใหม่จากคัว่ามผ่ดพีล้าดในอด่ตัทัี่�งส่ิ่�น

แน่นอนเราไม่รูว้่่าคัว่ามค่ัดใดจะป็ระสิ่บคัว่ามสิ่ำาเรจ็ เราจึงไม่หยุดค่ัด หยุดฝันแล้ะหยุดที่ดล้องส่ิ่�งใหม่ๆ อยู่เสิ่มอ  
แม้บางคัรั�งอาจนำามาซึ่ึ�งคัว่ามผ่ดพีล้าด แต่ัเรารูด่้ว่่าคัว่ามค่ัดของเราก็ไม่ได้ถึูกต้ัองแล้ะสิ่ำาเรจ็ทีุ่กคัรั�ง การยึดต่ัด 
กับรางว่ัล้แล้ะคัว่ามสิ่ำาเรจ็ในอด่ตัค่ัอคัว่ามค่ัดท่ี่�ฉุดรั�งการพีัฒนา ซึ่ึ�งจะเป็็นผล้เส่ิ่ยต่ัอเราเองแล้ะทีุ่กท่ี่านท่ี่�เป็็นเจา้ของ 
รว่่มอ่กด้ว่ย ทีุ่กส่ิ่�งท่ี่�เราค่ัดแล้ะที่ำาจต้ัองส่ิ่งผล้ต่ัอคัว่ามสิ่ำาเรจ็ท่ี่�ยั�งย่นเท่ี่านั�น ในฐานะผู้ดูแล้ธุรก่จ เราจะยังคังมุ่งมั�น 
ในการเพี่�มโอกาสิ่การคั้นพีบส่ิ่�งใหม่ด้ว่ยการเรย่นรู ้ ล้องผ่ดล้องถึูกซึ่ึ�งจะชื่่ว่ยเพี่�มพีูนศักยภาพีในการเต่ับโตัอย่างยั�งย่น
ของเราในอนาคัตั
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คัว่ามสิ่ำาเรจ็ตัล้อดชื่ว่่งเว่ล้าท่ี่�ผา่นมาแล้ะท่ี่�จะเก่ดขึ�นในว่นัขา้งหน้าของเรา เก่ดขึ�นได้เพีราะเราม ่“ว่ฒันธรรมองค์ักร” ท่ี่�เป็น็ 
เอกล้กัษณ์์เฉพีาะตััว่ ชื่าว่เงน่ต่ัดล้อ้ไดร้ว่่มกนัสิ่รา้ง “เผา่พีนัธุเ์งน่ต่ัดล้อ้” ดว้่ยคัา่น่ยมหล้กั 7 ขอ้ ท่ี่�ก่อให้เก่ดบรรยากาศที่ำางาน 
ของคัว่ามเชื่่�อใจกันแล้ะมค่ัว่ามค่ัดสิ่รา้งสิ่รรค์ั ท่ี่� “เง่นต่ัดล้อ้” เราไม่ได้สิ่รา้งค่ัาน่ยมหลั้กของเราเหมอ่นองค์ักรอ่�นๆ ค่ัาน่ยม 
ของเราไม่ใชื่ค่ัำาสิ่ว่ยหรบูนกระดาษท่ี่�เอาไว่แ้ป็ะผนัง แต่ัมนับง่บอกอยา่งชื่ดัเจนว่า่พีว่กเราเป็น็ใคัร ทัี่�งในเร่�องการที่ำางานแล้ะ 
ชื่ว่่ต่ัส่ิ่ว่นตััว่ เราใส่ิ่ใจตัั�งแต่ัการออกนโยบาย สิ่รรหาบุคัล้ากร สิ่รา้งระบบ แล้ะออกแบบว่ธ่ก่ารที่ำางานให้สิ่ะท้ี่อนค่ัาน่ยมของเรา 
ออกมาไดจ้รง่ เพีราะเราตัระหนักด่ว่า่ สิ่ภาพีแว่ดล้อ้มในการที่ำางานท่ี่�สิ่ำาคััญท่ี่�สุิ่ด ค่ัอ การสิ่รา้งการมส่่ิ่ว่นรว่่มแล้ะคัว่ามสุิ่ขของ 
พีนักงานที่กุคัน เราไมไ่ดเ้ขย่นค่ัาน่ยมของเราไว่ท่้ี่องจำาแตัเ่ราล้งมอ่ที่ำาให้เก่ดขึ�นจรง่ ผล้ค่ัอเราป็ระสิ่บคัว่ามสิ่ำาเรจ็อยา่งมาก 
ในการล้ดการตััดส่ิ่นใจท่ี่�ผด่พีล้าด ล้ดคัว่ามไม่เขา้ใจแล้ะคัว่ามขดัแยง้ระหว่า่งแผนกล้ง ย่�งองค์ักรมข่นาดใหญข่ึ�น ค่ัาน่ยม 
องค์ักรก็ย่�งที่ว่่คัว่ามสิ่ำาคััญเพี่�มมากขึ�นด้ว่ย

ค่ัาน่ยมองคั์กรของเรายังส่ิ่งผล้ท่ี่� ด่มากในการสิ่ร้างคัว่ามสัิ่มพัีนธ์กับลู้กค้ัา การมองหาคัู่ ค้ัาใหม่ การสิ่ร้าง 
คัว่ามเต่ับโตัให้องค์ักร แล้ะการสิ่รา้งนว่ัตักรรมใหม่ๆ อย่างต่ัอเน่�อง ตัราบใดท่ี่�เรายังยึดมั�นต่ัอค่ัาน่ยมของเรา  
ผมเชื่่�อว่่าเราจะก้าว่ต่ัอไป็อย่างมั�นคังแข็งแรง ผมอยากให้ทีุ่กท่ี่านล้องเข้าไป็ท่ี่�เว่็บไซึ่ต์ัของเรา หร่ออ่านจาก 
รายงานป็ระจำาป็ีน่� เพี่�อรูจ้ักกับค่ัาน่ยมฉบับเต็ัมของเรา แล้ะเม่�อสิ่ถึานการณ์์โคัว่่ด-19 คัล้่�คัล้าย ท่ี่านยังสิ่ามารถึ 
สิ่มัคัรเข้ารว่่มโคัรงการ TIDLOR Culture Camp ซึ่ึ�งเราพีัฒนาขึ�นเพี่�อส่ิ่งต่ัอแนว่ค่ัดแล้ะป็ระสิ่บการณ์์ให้กับ 
องค์ักรอ่�นๆ ในการขับเคัล้่�อนธุรก่จผ่านการสิ่รา้งค่ัาน่ยมแล้ะว่ัฒนธรรมองค์ักร

เราเผชิิญอะไรในปีี 2564

เราม่คัว่ามภาคัภูม่ใจอย่างมากต่ัอคัว่ามสิ่ำาเรจ็ในป็ี 2564 “เง่นต่ัดล้้อ” เร ่�มต้ันป็ีด้ว่ยเป็้าหมายท่ี่�ท้ี่าที่ายในการเป็็น  
“เจ้าแรก” แล้ะรเ่ร ่�มส่ิ่�งใหม่ๆ หล้ังจากคัว่ามรุนแรงของโคัว่่ด-19 ท่ี่�เก่ดขึ�นตัล้อดป็ี 2563 เราคัาดการณ์์ว่่าจะม่การ 
ฉ่ดว่ัคัซึ่่นอย่างทัี่�ว่ถึึงใน 6 เด่อนแรก แล้ะในชื่่ว่งคัรึ�งป็ีหล้ังการท่ี่องเท่ี่�ยว่จะฟั้� นตัามมา แตั่ทัี่�งหมดนั�นไม่เก่ดขึ�น  
อย่างไรก็ตัาม คัำามั�นสัิ่ญญาของเราท่ี่�จะสิ่รา้งคัุณ์ภาพีชื่่ว่่ตัท่ี่�ด่ให้กับพีนักงาน ลู้กค้ัา แล้ะการล้งทุี่นเพี่�ออนาคัตั 
ยงัคังอยู ่เราป็ระสิ่บคัว่ามสิ่ำาเรจ็ในการระดมทีุ่นกว่า่ 7 พีันล้้านบาที่ จากการเสิ่นอขายหุ้นของบรษั่ที่ให้กับป็ระชื่าชื่นทัี่�ว่ไป็ 
เป็็นคัรั�งแรก (IPO) ซึ่ึ�งชื่่ว่ยเสิ่รม่คัว่ามแข็งแกรง่ให้สิ่ถึานะที่างการเง่นของเราเพี่�อการเต่ับโตัในอนาคัตั ผมภูม่ใจ 
เป็็นอย่างมาก เพีราะการเสิ่นอขายหุ้น IPO คัรั�งน่�  ไม่เพี่ยงเป็็นการส่ิ่งมอบคัำามั�นสัิ่ญญาให้กับผู้ ถ่ึอหุ้นเด่ม  
แต่ัยังที่ำาให้พีนักงานของเราได้ม่โอกาสิ่รว่่มเป็็นเจา้ของ “เง่นต่ัดล้้อ” เพี่�อเต่ับโตัไป็ด้ว่ยกัน เพีราะตัล้อดเว่ล้าท่ี่�ผ่านมา  
ผมสัิ่มผัสิ่ได้ถึึงคัว่ามมุ่งมั�น ทีุ่่มเที่แล้ะเส่ิ่ยสิ่ล้ะของทีุ่กคันในคัรอบคัรวั่เง่นต่ัดล้้อในการชื่่ว่ยกันขับเคัล่้�อนบรษั่ที่  
จนกระทัี่�งก้าว่ขึ�นมาเป็็นสิ่ถึาบันการเง่นชื่ั�นนำาของป็ระเที่ศท่ี่�ไม่ใชื่่ธนาคัาร ผมได้รบัข้อคัว่ามมากมายจากพีนักงาน 
ท่ี่�บอกว่่าพีว่กเขาภูม่ใจท่ี่�เป็็นส่ิ่ว่นหนึ�งของคัรอบคัรวั่เง่นต่ัดล้้อ แล้ะจะมุ่งมั�นท่ี่�จะเต่ับโตัต่ัอไป็ด้ว่ยกัน นั�นที่ำาให้ผมรบัรู ้
ได้ว่่า “เง่นต่ัดล้้อ” ค่ัอส่ิ่ว่นหนึ�งในชื่่ว่่ตัของพีว่กเขาจรง่ๆ

การเสิ่นอขายหุ้น IPO ของเราเพี่�มสิ่ถ่ึต่ัการเป็็น “เจา้แรก” ให้กับเราในอ่กหล้ายม่ต่ั อาท่ี่ เป็็นหุ้น IPO ในกลุ้่มธุรก่จ 
เง่นทีุ่นแล้ะหล้ักที่รพัีย์ท่ี่�ม่มูล้ค่ัาเสิ่นอขายสูิ่งสุิ่ด ที่ำาล้ายสิ่ถ่ึต่ัด้านคัว่ามต้ัองการของนักล้งทีุ่นต่ัางชื่าต่ัแล้ะการม ่
ส่ิ่ว่นรว่่มของพีนักงาน นอกจากน่�เรายังเป็็นบรษั่ที่เอกชื่นรายแรกท่ี่�เป็ิดโอกาสิ่ให้นักล้งทีุ่นรายย่อย ม่ส่ิ่ว่นรว่่ม 
เป็็นเจ้าของผ่านว่่ธ่การจัดสิ่รรหุ้นแบบ Small Lot First นอกเหน่อจากการเป็็นสิ่ถึาบันการเง่นอย่างเต็ัมตััว่แล้้ว่  
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การเสิ่นอขายหุ้น IPO คัรั�งน่�ยังชื่่ว่ยล้ดคัว่ามสัิ่บสิ่นท่ี่�ม่ต่ัอแบรนด์ “เง่นต่ัดล้้อ” ซึ่ึ�งเป็็นป็ัญหาต่ัอเน่�องยาว่นานหล้ายป็ ี
ให้หมดไป็ด้ว่ย แล้ะสุิ่ดท้ี่ายในด้านเง่นทีุ่น เราเป็็นสิ่ถึาบันการเง่นท่ี่�ไม่ใชื่่ธนาคัารรายแรกในป็ระเที่ศไที่ยท่ี่�ได้รบัส่ิ่นเชื่่�อ 
จากบรรษัที่เง่นทีุ่นระหว่่างป็ระเที่ศ (International Finance Corporation: IFC) ซึ่ึ�งเป็็นสิ่ถึาบันการเง่นในเคัรอ่ 
ของธนาคัารโล้ก (World Bank Group) แตั่การได้เป็็น “บรษั่ที่มหาชื่น” ก็ม่ป็ัญหาเล้็กน้อยท่ี่�เราต้ัองเรย่นรู ้
แล้ะจดัการอยู่บ้าง ส่ิ่�งแรกค่ัอนักว่่เคัราะห์ ผู้จดัการกองทีุ่น แล้ะนักล้งทีุ่นทัี่�งหล้ายตั่างต้ัองการเว่ล้าจากเรามากขึ�น   
เพี่�อให้เรานำาเสิ่นอขอ้มูล้ผล้การดำาเน่นงาน เราจงึต้ัองบรห่ารเว่ล้าอยา่งเหมาะสิ่มคัว่บคัู่ไป็กับการบรห่ารธุรก่จท่ี่�เรายงัคัง 
ต้ัองทีุ่่มเที่อย่างต่ัอเน่�อง เร ่�องท่ี่�สิ่อง ค่ัอการขอให้เป็ิดเผยข้อมูล้เชื่่งล้ึกท่ี่�สิ่ำาคััญ เชื่่น ข้อมูล้แนว่โน้มธุรก่จ ข้อมูล้ของ 
โคัรงการใหม่ในอนาคัตั เน่�องจาก “เง่นต่ัดล้้อ” เป็็นผู้นำาในตัล้าดท่ี่�ม่ผู้พีรอ้มจะตัามรอยเราจำานว่นมาก การป็ฏ่ิบัต่ั 
ตัามข้อเรย่กรอ้งเหล้่าน่� จะเป็็นการล้ดที่อนคัว่ามได้เป็รย่บในการเป็ิดตััว่นว่ัตักรรมของเราล้ง ซึ่ึ�งยอ่มส่ิ่งผล้กระที่บไป็ถึึง
ผู้ถ่ึอหุ้นไม่มากก็น้อย เราจงึเป็ิดเผยเฉพีาะข้อมูล้ท่ี่�จำาเป็็นเพี่�อรกัษาคัว่ามได้เป็รย่บของเราไว่้ให้นานท่ี่�สุิ่ด

คัว่ามสิ่ำาเรจ็ในด้านผล้่ตัภัณ์ฑ์์ เราเป็ิดตััว่ “บัตัรต่ัดล้้อ” เป็็นคัรั�งแรก ซึ่ึ�งเป็็นการเป็ล้่�ยนส่ิ่นเชื่่�อที่ะเบ่ยนรถึท่ี่�ว่งเง่น 
ม่ระยะเว่ล้ากำาหนดให้เป็็นส่ิ่นเชื่่�อหมุนเว่่ยนผ่านบัตัร ลู้กค้ัาบตััรต่ัดล้้อจะได้รบัคัว่ามสิ่ะดว่กเชื่่นเด่ยว่กับผู้ถ่ึอบัตัรเคัรด่ตั 
แล้ะบัตัรส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ สิ่ามารถึกดเง่นสิ่ดภายในว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อของตันเองผ่านตัู้  ATM ได้ทีุ่กท่ี่�  ทีุ่กเว่ล้า  
“บัตัรต่ัดล้้อ” ยังสิ่ามารถึชื่่ว่ยกลุ้่มคันท่ี่�ขาดโอกาสิ่ กลุ้่มผู้ม่รายได้น้อยแล้ะกลุ้่มผู้ป็ระกอบอาชื่่พีอ่สิ่ระ ให้สิ่ามารถึ 
เข้าถึึงเง่นสิ่ดได้ในยามฉุกเฉ่น ท่ี่�สิ่ำาคััญค่ัอไม่ต้ัองหันไป็หาเง่นกู้นอกระบบท่ี่�ค่ัดดอกเบ่�ยสูิ่งกว่่าป็กต่ั 10-20 เท่ี่า  
ส่ิ่�งท่ี่�เก่นคัว่ามคัาดหมายของเราค่ัอ ที่ำาให้ผู้ถ่ึอบัตัร รูสึ้ิ่กภาคัภูม่ใจ เคัารพีในตันเอง แล้ะรูสึ้ิ่กถึึงคัว่ามม่ศักด่�ศร ่ 
ม่ลู้กค้ัารายหนึ�งบอกกับเราอย่างภูม่ใจว่่า “ไม่เคัยค่ัดเล้ยว่่าในชื่่ว่่ตัจะม่ส่ิ่ที่ธ่�ได้ถ่ึอบัตัรแบบน่�กับเขาบ้าง” น่�ค่ัอตััว่อย่าง 
หนึ�งของนว่ัตักรรมด้านการเง่นท่ี่�เราสิ่รา้งสิ่รรค์ัขึ�นเพี่�อให้เก่ดคัว่ามเท่ี่าเท่ี่ยมอยา่งทัี่�ว่ถึึง

ถึึงแม้ว่า่ยอดการขอส่ิ่นเชื่่�อแล้ะการซึ่่�อป็ระกันภัยรถึยนต์ัของเราจะตัำากว่า่เป็า้หมายท่ี่�ว่างไว่ ้แต่ัผมค่ัดว่า่เราที่ำาได้ด่ในการ 
ป็รบัตััว่ให้สิ่ามารถึดำาเน่นงานภายใต้ัมาตัรการเข้มงว่ดต่ัางๆ ท่ี่�ออกโดยหน่ว่ยงานกำากับดูแล้ธุรก่จป็ล่้อยส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม ่
ข้อจำากัดเพี่�มมากขึ�นในชื่่ว่งสิ่ถึานการณ์์ล้็อกดาว่น์ท่ี่�เศรษฐก่จตักตัำาล้ง

หน่ว่ยงานสิ่ำาคััญหน่ว่ยหนึ�งของเราท่ี่�ยังคังพีัฒนาอย่างต่ัอเน่�อง แม้จะได้รบัผล้กระที่บจากป็ัจจยัภายนอกค่ัอฝ่าย IT  
ตัล้อดเว่ล้ากว่่าส่ิ่บป็ี เราไม่เคัยหยุดล้งทีุ่นแล้ะยังพีัฒนาคัว่ามสิ่ามารถึที่างเที่คัโนโล้ย่ของเราอย่างต่ัอเน่�อง  
เราแสิ่ว่งหาเที่คัโนโล้ย่ใหม่ๆ มาใชื่้เพี่�อชื่่ว่ยให้คัุณ์ภาพีชื่่ว่่ตัของลู้กค้ัาเราด่ขึ�น เราใชื่้เที่คัโนโล้ย่เพี่�อล้ดคัว่ามแออัด 
ของสิ่าขา ล้ดคัว่ามซึ่ับซึ่้อนของขั�นตัอนต่ัางๆ ที่ำาให้พีนักงานสิ่าขาที่ำางานได้ไว่แล้ะง่ายขึ�น เราฝึกอบรมพีนักงาน 
เพี่�อเข้าสู่ิ่ยุคั Digital Transformation (การเป็ล้่�ยนแป็ล้งเพี่�อเข้าสู่ิ่คัว่ามเป็็นองคั์กรด่จ่ทัี่ล้) ด้ว่ยการส่ิ่งเสิ่รม่ให้ 
พีนักงานท่ี่�ไม่ใชื่่ฝ่าย IT สิ่ามารถึฝึกสิ่รา้งแชื่ที่บอที่ แล้ะเข่ยนโป็รแกรม RPA (กระบว่นการหุ่นยนต์ัอัตัโนมัต่ั)  
อย่างง่ายได้ด้ว่ยตััว่เอง ในอนาคัตัอันใกล้้น่�เม่�อลู้กค้ัาพีรอ้มใชื่้เที่คัโนโล้ย่เต็ัมรูป็แบบ การล้งทีุ่นด้านเที่คัโนโล้ย ่
ของเราก็จะล้ดล้ง 
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บนเส้ิ่นที่างการเต่ับโตัผ่านระบบต่ัางๆ เราได้สิ่ะสิ่ม Technical Debt (หน่�ที่างเที่คัน่คั) พีอสิ่มคัว่รโดยท่ี่�ไม่รูตั้ัว่ ถึึงเว่ล้าแล้ว้่ 
ท่ี่�เราจะแบ่งที่รพัียากรเพี่�อล้ดภาระหน่�ที่างเที่คัน่คัน่�โดยการออกแบบบางส่ิ่ว่นของระบบใหม่ให้สิ่มบูรณ์์แล้ะทัี่นสิ่มัย 
มากขึ�น ถึึงแม้โป็รเจกตั์เหล้่าน่�คังไม่สิ่รา้งผล้ป็ระโยชื่น์ท่ี่�จับต้ัองได้ ในระยะยาว่เราเชื่่�อว่่าเราจะม่ศักยภาพีท่ี่�เพี่�มขึ�น 
ในเร่�องของคัว่ามเสิ่ถ่ึยร คัว่ามป็ล้อดภัย แล้ะคัว่ามยด่หยุน่ของระบบท่ี่�สิ่ำาคััญต่ัอการสิ่รา้งนว่ัตักรรมให้เรว็่ขึ�น

เราเร่�มต้ันออกแบบโคัรงสิ่รา้งระบบ IT ของเราในชื่่ว่งป็ล้ายป็ี 2563 แล้ะทีุ่กว่ันน่�เรายังคังเรย่นรูแ้ล้ะพีัฒนาระบบ 
ให้เรง่คัว่ามเรว็่ของ NTL Flywheel แน่นอนว่่า Digital Transformation ไม่ใชื่่เร ่�องง่าย เพีราะถ้ึามันง่าย องค์ักรใหญ ่
หล้ายแห่งคังไม่ใชื่้ว่่ธ่ตัั�งหน่ว่ยงานด้านน่�ให้เป็็นเอกเที่ศเพี่�อหล้่กเล่้�ยงป็ัญหาด้านการบัญชื่่ แต่ัเราเล้่อกที่ำาในส่ิ่�ง 
ท่ี่�ยากกว่า่ค่ัอการเป็ล้่�ยนแป็ล้งจากภายในองคัก์ร เพีราะเราตัระหนักว่า่เที่คัโนโล้ยค่่ัอแกนหล้กัของอนาคัตัในการขบัเคัล่้�อน 
ธุรก่จ การสัิ่�งการทีุ่กอย่างด้ว่ยเที่คัโนโล้ย่จะกล้ายเป็็นส่ิ่�งจำาเป็็นแล้ะก่อให้เก่ดการสิ่รา้งสิ่รรค์ันว่ัตักรรมใหม่ๆ  
ท่ี่�จร ่งแล้้ว่ผมสิ่งสัิ่ยมากว่่าทีุ่กว่ันน่� เที่คัโนโล้ย่พีัฒนาไป็ไกล้แล้ะพี่ สูิ่จน์แล้้ว่ว่่าเป็็นป็ระโยชื่น์ต่ัอผู้คันจร่งๆ  
แต่ัอุตัสิ่าหกรรมน่�กลั้บไม่ล้งทีุ่นด้านเที่คัโนโล้ย่มากเท่ี่าท่ี่�คัว่ร ทัี่�งคัว่ามรูแ้ล้ะป็ระสิ่บการณ์์กว่่าส่ิ่บป็ีจะเป็็นกำาไร 
ท่ี่�เราสิ่ะสิ่มเอาไว่้ แล้ะนั�นจะที่ำาให้เราแตักต่ัางแล้ะเป็็นผู้นำาในธุรก่จท่ี่�ผู้เล้่นส่ิ่ว่นมากยังตัามไม่ทัี่น ขอให้คันท่ี่�ตัามเรา 
มาข้างหล้ังโชื่คัด่เพีราะเรารูสึ้ิ่กว่่าตัอนน่�เราเพี่�งเร ่�มต้ันเท่ี่านั�นเอง

เดิินหน้าสู่่�ปีี 2565

ผมบอกได้เล้ยว่่า เราไม่ม่ที่างคัาดเดาอนาคัตัได้ “ลู้กแก้ว่ว่่เศษ” ไม่ม่อยู่จรง่คัรบั ตัอนท่ี่�ผมเร่�มงานกับเง่นต่ัดล้้อ 
ในป็ี 2551 ในตัำาแหน่งผู้บรห่ารฝ่ายการตัล้าด ผมก็ไม่คัาดค่ัดเชื่่นกันว่่าเง่นต่ัดล้้อจะหมุนมาได้ไกล้ถึึงจุดน่� “เง่นต่ัดล้้อ” 
เต่ับโตัขึ�นกว่่าเม่�อ 13 ป็ีท่ี่�แล้้ว่อย่างมาก แต่ัการบรก่ารที่างการเง่นของไที่ยก็ยังคังอยู่ใต้ักฎระเบ่ยบมากมาย 
แล้ะท่ี่�น่ากล้ัว่กว่่าเด่ม ตััว่เล้ขหน่�คัรวั่เรอ่นอย่างเป็็นที่างการไม่นับรว่มตััว่เล้ขท่ี่�นักว่่เคัราะห์ป็ระเม่นจากหน่�นอกระบบ 
จะยงัคังเพี่�มขึ�นอยา่งมากในป็ี 2565 

เง่นต่ัดล้้อเร่�มหมุนเข้าสู่ิ่ป็ี 2565 ด้ว่ยคัว่ามระมัดระว่ังต่ัอป็ัจจัยภายนอกท่ี่�อาจส่ิ่งผล้กระที่บกับเรา เราเชื่่�อว่่า 
คัว่ามไม่แน่นอนยงัคังม่อยูสู่ิ่ง ไม่ม่ใคัรบอกได้ว่า่โคัว่ด่-19 จะผ่านพี้นไป็เม่�อไหร ่แล้ะผล้พีว่งของสิ่ถึานการณ์์ด้านสุิ่ขภาพี 
ก็อาจส่ิ่งผล้ต่ัอเศรษฐก่จแล้ะการออกกฎระเบย่บใหม่ๆ ในอนาคัตั นอกจากน่�ยงัมแ่นว่โน้มของการเพี่�มมาตัรการการคัว่บคัมุ 
แล้ะเพี่�มข้อจำากัดต่ัางๆ รว่มถึึงการเพี่�มการตัรว่จสิ่อบท่ี่�เข้มข้นขึ�นเพี่�อคัุ้มคัรองผู้บรโ่ภคั ซึ่ึ�งทัี่�งหมดล้้ว่นอาจเก่ดขึ�นได้  
ขณ์ะท่ี่�หากสิ่ถึานการณ์์โคัว่่ด-19 สิ่งบล้งแล้ะสิ่ามารถึบรห่ารจัดการได้ เง่นต่ัดล้้อก็จะได้อาน่สิ่งส์ิ่จากการท่ี่องเท่ี่�ยว่ 
แล้ะก่จกรรมที่างเศรษฐก่จท่ี่�กลั้บมาฟ้ั� นตััว่ แต่ัหากเก่ดการแพีรร่ะบาดซึ่ำารอยป็ี 2564 ซึ่ึ�งจะย่�งซึ่ำาเต่ัมสิ่ถึานการณ์์ 
ให้แย่ล้งจนเก่ดการล้็อกดาว่น์อ่กคัรั�ง ในท่ี่ามกล้างคัว่ามเล้ว่รา้ยท่ี่�อาจเก่ดขึ�น ผมยังคังเชื่่�อมั�นว่่าเราได้เตัรย่มรบัม่อ 
กับเหตัุการณ์์ไว่้พีรอ้มแล้้ว่ แล้ะผู้ถ่ึอหุ้นทีุ่กท่ี่านสิ่ามารถึว่างใจได้ว่่าสิ่ำารองท่ี่�เราตัั�งไว่้เพี่�อรองรบั NPL อยู่ในเกณ์ฑ์์ 
ท่ี่�เหมาะสิ่มแล้ะสูิ่งท่ี่�สุิ่ดในอุตัสิ่าหกรรม

คัุณ์ภาพีพีอรต์ัส่ิ่นเชื่่�อของเราจะยงัคังอยูใ่นเกณ์ฑ์์ด่ เชื่่นเด่ยว่กับงบการเง่นท่ี่�จะยงัคังแข็งแกรง่
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นายปิยะศักด์ิ อุกฤษฎ์นุกูล
กรรมการผู้จดัการใหญ่

เรายงัคังตัั�งเป็า้ท่ี่�ที่ำาส่ิ่�งท่ี่�เราที่ำาให้ด่ต่ัอไป็ แล้ะเพี่�มคัว่ามยด่หยุน่ให้มากขึ�นในการดำาเน่นธุรก่จ เรามั�นใจว่า่เราจะมศั่กยภาพี 
เพ่ียงพีอท่ี่�จะขยายส่ิ่ว่นแบง่การตัล้าดจากผล้ต่ัภณั์ฑ์์ท่ี่�มอ่ยูทั่ี่�งหมดของเราได ้    ทัี่�งที่างชื่อ่งที่างเด่มท่ี่�เป็น็สิ่าขาแล้ะชื่อ่งที่างด่จทั่ี่ล้  
แมว้่า่ที่กุว่นัน่�โล้กด่จทั่ี่ล้จะโตัเรว็่มาก แต่ัล้กูค้ัาของเราก็ยงัชื่น่กับการใชื่ช้ื่อ่งที่างเด่มอยูไ่มน้่อย หรอ่ไม่ก็ใชื่ทั้ี่�งสิ่องชื่อ่งที่าง 
คัว่บคัู่กัน (O2O) แล้ะเรามั�นใจว่า่การล้งทีุ่นป็รบัเป็ล้่�ยนตััว่เราสู่ิ่ระบบด่จทั่ี่ล้ก่อนใคัร จะส่ิ่งผล้ให้เราเป็น็ท่ี่�หนึ�งด้านบรก่าร 
ที่างการเง่นท่ี่�ทัี่�ว่ถึึง (Financial Inclusion) ได้ในท่ี่�สุิ่ด นอกจากน่�เรายังม่ผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารต่ัางๆ ท่ี่�อยู่ในระหว่่าง 
การพีัฒนาซึ่ึ�งคัาดว่่าจะที่ยอยเป็ิดตััว่ได้ในเรว็่ว่ัน 

แล้ะสุิ่ดท้ี่าย เม่�อโอกาสิ่มาถึึง เราจะใชื่โ้อกาสิ่นั�นล้งที่นุพีฒันาให้ “เงน่ต่ัดล้อ้” กล้ายเป็น็พีนัธมต่ัรที่างธุรก่จในการให้บรก่าร 
บรห่ารจดัการคัว่ามเส่ิ่�ยง เที่คัโนโล้ย ่ระบบการจดัการ รว่มทัี่�งองค์ัคัว่ามรูท่้ี่�ม่คัว่ามเชื่่�ยว่ชื่าญในด้านการจดัการเคัรอ่ขา่ยสิ่าขา 
อก่ด้ว่ย

อนาคตข้้างหน้า

หากมองให้ไกล้ออกไป็ ผมยังเห็นโอกาสิ่ในการเต่ับโตัของเราอ่กมาก เพีราะม่ผู้เล้่นเพี่ยงไม่ก่�รายในอุตัสิ่าหกรรมน่�  
หรอ่แม้ในธุรก่จใกล้้เค่ัยงกันก็ม่ไม่มาก ท่ี่�คัรอบคัรองส่ิ่นที่รพัีย์เท่ี่ยบเท่ี่า “เง่นต่ัดล้้อ” เราใชื่้เว่ล้านับส่ิ่บป็ีในการสิ่รา้ง 
แบรนด์ให้เข้มแข็งในทีุ่กส่ิ่�อ ที่ำาการตัล้าดในทีุ่กชื่่องที่าง เชื่่�ยว่ชื่าญการใชื่้เที่คัโนโล้ย ่ม่ศักยภาพีในการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง 
แล้ะพีรอ้มรองรบัการเต่ับโตัแบบก้าว่กระโดด ม่สิ่ถึาบันการเง่นชื่ั�นนำาเป็็นผู้ถ่ึอหุ้นใหญ่ ม่พีนักงานนับพัีนคันท่ี่�รกั  
ผูกพัีนต่ัอองค์ักร แล้ะยึดมั�นในค่ัาน่ยมเด่ยว่กัน ส่ิ่นเชื่่�อที่ะเบ่ยนรถึแล้ะธุรก่จนายหน้าป็ระกันค่ัอธุรก่จท่ี่�เราป็ลุ้กป็ั� น 
แล้ะสิ่รา้งสิ่รรค์ัขึ�นมาจนเป็็นผู้นำาในตัล้าด แต่ัทัี่�งสิ่องธุรก่จก็ยังอยู่ในชื่่ว่งเร่�มต้ันแล้ะยังม่โอกาสิ่เต่ับโตัอ่กมาก  
ด้ว่ยเที่คัโนโล้ย่แล้ะข้อมูล้เชื่่งล้ึกของฐานลู้กค้ัาท่ี่�ยังไม่สิ่ามารถึเข้าถึึงบรก่ารที่างการเง่นในระบบได้ ขอให้ทีุ่กท่ี่าน 
มั�นใจได้ว่่า เราจะที่ำางานอย่างหนักเพี่�อสิ่รา้งป็ระสิ่บการณ์์ท่ี่�ด่ให้กับลู้กค้ัาของเรา เราจะที่ำางานอย่างฉล้าดเพี่�อขยาย 
ธุรก่จใหม่ท่ี่�เป็น็ที่างเล้่อกให้กับลู้กค้ัา เพี่�อล้ดคัว่ามไม่มั�นคังที่างการเง่นของพีว่กเขาให้ได้ แล้ะเรายงัหว่งัเป็น็อยา่งย่�งว่า่  
เราจะสิ่รา้งผล้ตัอบแที่นท่ี่�ด่ให้กับเจ้าของรว่่มทีุ่กท่ี่านอย่างสิ่มำาเสิ่มอ โป็รง่ใสิ่ แล้ะยั�งย่น เราคัาดหว่ังว่่าทีุ่กท่ี่าน 
จะอา่นค่ัาน่ยมหล้ักของเรา ตัรต่ัรอง แล้ะรว่่มภาคัภูม่ใจในการเป็็นส่ิ่ว่นหนึ�งของ “เง่นต่ัดล้้อ” รว่่มกับเรา

สุิ่ดท้ี่ายน่� ในนามของชื่าว่เง่นต่ัดล้้อ ผมขอขอบคัุณ์ทีุ่กท่ี่านท่ี่�ไว่้ว่างใจเรา อยากรูจ้กัเรา ยน่ด่ท่ี่�ได้พีบทีุ่กท่ี่าน

แล้ะขอต้ัอนรบัสู่ิ่คัรอบคัรวั่ “เง่นต่ัดล้้อ” คัรบั
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สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบรษัิท เงินติดลอ้ จาํกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ซึง่เปน็ผูท้รงคณุวฒุิ

ในหลายด้าน มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี

นางเกศรา มญัชุศร ีเปน็ประธานกรรมการตรวจสอบ นายศุภวตัร ลขิติธนวงศ์ และนายภัทร ยงวณิชย ์เปน็กรรมการ

ตรวจสอบ โดยมนีายรตันศักด์ิ ศรชุีม่สิน หัวหน้าฝา่ยตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเปน็เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรบัผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ในปี 2564 มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 4 ครัง้ ซึ่งสรุปสาระสําคัญของ

การดําเนินการได้ดังน้ี

1. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบรษัิทฯ ในช่วง พ.ศ. 2563 – 2564 เป็นปีท่ีการกํากับดูแล

ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อมีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก เช่น การปรบัลดเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ การกําหนด

เพดานค่าธรรมเนียมในการทวงถามหน้ี การเปลี่ยนแปลงแนวทางในการคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนัด และลําดับการตัด

ชําระหน้ี การออกมาตรการแก้หน้ีอย่างยั่งยืน เกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม เป็นต้น รวมถึงนโยบายของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้ความชว่ยเหลอืลกูค้าผูข้อสินเชือ่ท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด

ของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดตามประกาศของรฐั นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2564 ยังเป็นปีท่ีเงินติดล้อ

ได้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่งผลให้ต้องมกีารปฏิบติัตามขอ้บงัคับของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยเพิ่มเติมขึน้อกีด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บรษัิทฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

มคีวามเห็นวา่ไมพ่บประเด็นท่ีเปน็สาระสําคัญในเรือ่งการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กําหนดของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกํากับดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง
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สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบรษัิท เงินติดลอ้ จาํกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ซึง่เปน็ผูท้รงคณุวฒุิ

ในหลายด้าน มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี

นางเกศรา มญัชุศร ีเปน็ประธานกรรมการตรวจสอบ นายศุภวตัร ลขิติธนวงศ์ และนายภัทร ยงวณิชย ์เปน็กรรมการ

ตรวจสอบ โดยมนีายรตันศักด์ิ ศรชุีม่สิน หัวหน้าฝา่ยตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเปน็เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรบัผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ในปี 2564 มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 4 ครัง้ ซึ่งสรุปสาระสําคัญของ

การดําเนินการได้ดังน้ี

1. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบรษัิทฯ ในช่วง พ.ศ. 2563 – 2564 เป็นปีท่ีการกํากับดูแล

ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อมีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก เช่น การปรบัลดเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ การกําหนด

เพดานค่าธรรมเนียมในการทวงถามหน้ี การเปลี่ยนแปลงแนวทางในการคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนัด และลําดับการตัด

ชําระหน้ี การออกมาตรการแก้หน้ีอย่างยั่งยืน เกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม เป็นต้น รวมถึงนโยบายของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้ความชว่ยเหลอืลกูค้าผูข้อสินเชือ่ท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด

ของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดตามประกาศของรฐั นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2564 ยังเป็นปีท่ีเงินติดล้อ

ได้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่งผลให้ต้องมกีารปฏิบติัตามขอ้บงัคับของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยเพิ่มเติมขึน้อกีด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บรษัิทฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

มคีวามเห็นวา่ไมพ่บประเด็นท่ีเปน็สาระสําคัญในเรือ่งการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กําหนดของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกํากับดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง
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2. การสอบทานประสิทธภิาพของการบรหิารความเส่ียง  ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน และการกํากับ

ดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินความเส่ียงท่ีสําคัญของบรษัิท ฯ

ความเพียงพอของการควบคุมภายในเพื่อบรหิารความเส่ียง และการติดตามผลการบรหิารความเส่ียงผ่าน

การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานในทุกหน่วยงาน

ของบรษัิทฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้

มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีความเพียงพอ สามารถควบคุมป้องกันการทุจรติ

คอรร์ปัชันได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ มีความเพียงพอ

เหมาะสม และสอดคลอ้งกับขนาดกิจการและสภาวการณ์ปจัจบุนัของบรษัิทฯ

3. การสอบทานงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทํางานรว่มกับผู้ตรวจสอบบัญชี

จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึง

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี รายการปรบัปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสําคัญ และ

การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้รบัคําแนะนําจากผู้ตรวจสอบบัญชีให้มีการกันเงินสํารอง

ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 ซึ่งรวมถึงผลจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 อันส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีของบรษัิทฯ 

4. การสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบรษัิทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของธุรกิจ

มคีวามเหมาะสมเพือ่ประโยชน์ท้ังหมดของบรษัิทฯ

5. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบรษัิทฯ 

ให้ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ กฎระเบียบ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพันท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา

ท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบรษัิทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

เหมาะสม และทันเวลา 

นางเกศรา มัญชุศรี
          ประธานกรรมการตรวจสอบ

6. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก

ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอสิระของผู้สอบบัญชี ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ทีมงาน

ของผู้สอบบญัชใีนสํานักงาน และค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ัง

ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบรษัิท ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ ์2564 

เพื่อขออนุมัติต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชี จากบรษัิท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ี

จาํกัด เปน็ผู้สอบบญัชขีองบรษัิทฯ ใน พ.ศ. 2564 

โดยสรปุ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและอาํนาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยได้รบัความรว่มมือจากฝ่ายบรหิาร 

พนักงาน และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร 

และพนักงานทุกท่าน ได้ให้ความสําคัญอยา่งยิง่ต่อการปฏิบติังานและการดําเนินงานภายใต้ระบบการกํากับดแูลกิจการ

ท่ีดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความโปรง่ใสเชื่อถือได้ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ

ผู้เก่ียวขอ้งทกุฝา่ย
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2. การสอบทานประสิทธภิาพของการบรหิารความเส่ียง  ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน และการกํากับ

ดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินความเส่ียงท่ีสําคัญของบรษัิท ฯ

ความเพียงพอของการควบคุมภายในเพื่อบรหิารความเส่ียง และการติดตามผลการบรหิารความเส่ียงผ่าน

การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานในทุกหน่วยงาน

ของบรษัิทฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้

มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีความเพียงพอ สามารถควบคุมป้องกันการทุจรติ

คอรร์ปัชันได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ มีความเพียงพอ

เหมาะสม และสอดคลอ้งกับขนาดกิจการและสภาวการณ์ปจัจบุนัของบรษัิทฯ

3. การสอบทานงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทํางานรว่มกับผู้ตรวจสอบบัญชี

จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี รายการปรบัปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสําคัญ และ

การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้รบัคําแนะนําจากผู้ตรวจสอบบัญชีให้มีการกันเงินสํารอง

ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 ซึ่งรวมถึงผลจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 อันส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีของบรษัิทฯ 

4. การสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบรษัิทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของธุรกิจ

มคีวามเหมาะสมเพือ่ประโยชน์ท้ังหมดของบรษัิทฯ

5. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบรษัิทฯ 

ให้ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ กฎระเบียบ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพันท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา

ท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบรษัิทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

เหมาะสม และทันเวลา 

นางเกศรา มัญชุศรี
          ประธานกรรมการตรวจสอบ

6. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก

ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอสิระของผู้สอบบัญชี ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ทีมงาน

ของผู้สอบบญัชใีนสํานักงาน และค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ัง

ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบรษัิท ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ ์2564 

เพื่อขออนุมัติต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชี จากบรษัิท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ี

จาํกัด เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ใน พ.ศ. 2564 

โดยสรปุ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและอาํนาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยได้รบัความรว่มมือจากฝ่ายบรหิาร 

พนักงาน และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร 

และพนักงานทุกท่าน ได้ให้ความสําคัญอยา่งยิง่ต่อการปฏิบติังานและการดําเนินงานภายใต้ระบบการกํากับดแูลกิจการ

ท่ีดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความโปรง่ใสเชื่อถือได้ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝา่ย
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สแกนเลย!
เพ่ือดูภาพเคล่ือนไหว

1 
 ล้อ เพราะเราเชือ่ในความสําเรจ็ท่ียัง่ยนื กําไรของเราจงึเปน็คําตอบท่ีถกูเพยีงแค่ครึง่เดียวเราได้ สังคมก็ต้องได้ 

เพราะเปา้หมายของเรา คือการเปน็องค์กรท่ีดีกวา่ มองไกลกวา่และมหัีวใจมากกวา่ เพือ่สังคมท่ีน่าอยูก่วา่ 

เราทําได้! เร ิม่จากตัวเรา ความสําเรจ็ของเรามาจากการท่ีเราได้รบัโอกาส โอกาสในการทํางาน โอกาส

ในการเติบโต โอกาสในการแก้ไข โอกาสในการสรา้งส่ิงใหม่ๆ  โอกาสในการสรา้งโอกาส และโอกาสในการ

แบง่ปนัโอกาส เราก็จะส่งต่อส่ิงเดียวกันน้ันให้เพือ่นรว่มงานของเรา ผลท่ีได้คือ องค์กรของเรา กลายเปน็

องค์กรท่ีเราอยากอยู ่มคีวามสุขท่ีจะอยู ่และภมูใิจท่ีได้อยู ่แลว้เราก็ไปชว่ยกันส่งต่อ ไปชว่ยกันสรา้งโอกาส 

ไปแบง่ปนัโอกาสให้กับคูค้่า ลกูค้า ชุมชนของเรา และสังคมของเรา เพราะเรามองได้ไกลกวา่ผลประโยชน์

ท่ีเปน็แค่ตัวเงนิ เราจงึให้โอกาสลกูค้าของเราได้ต่อชวีติอยา่งเปน็ธรรม เราจงึชว่ยกันคิดค้นหาวธิท่ีีจะให้

โอกาสพวกเค้าเปลีย่นชวีติไปในทางท่ีดีขึน้ เราชว่ยกันคิด ชว่ยกันทํา ชว่ยกันสรา้งสังคมท่ีเราอยากเห็น 

อยากอยู ่เราจงึเปน็มากกวา่พนักงานตอกบตัร หรอืทุ่มเททําเปา้เพือ่เงนิเดือนขึน้และโบนัสมากมายปลายปี

เพราะเราไมไ่ด้ทําแค่เพือ่ตัวเรา เราทําส่ิงท่ียิง่ใหญก่วา่น้ัน น่ันแหละ่ความสําเรจ็ท่ียัง่ยนือยา่งแท้จรงิ

ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร
เม่ือเราเข้าใจว่าแบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงโลโก้หรือสัญลักษณ์บางอย่างท่ีลูกค้าจดจาํได้ 
แต่แบรนด์คือความรู้สึกหรือความประทับใจท่ีเกิดขึ้นกับคนเม่ือได้สัมผัสกับชาวเงินติดล้อ
ในทุก ๆ พ้ืนท่ี เราก็จะเข้าใจว่า “วัฒนธรรมคือแบรนด์” และ “แบรนด์คือวัฒนธรรม”

สรา้งสรรค์

Core Values

แบ่งปันโอกาส

สแกนเลย!
เพ่ือดูภาพเคล่ือนไหว
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สแกนเลย!
เพ่ือดูภาพเคล่ือนไหว
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เราทําได้! เร ิม่จากตัวเรา ความสําเรจ็ของเรามาจากการท่ีเราได้รบัโอกาส โอกาสในการทํางาน โอกาส

ในการเติบโต โอกาสในการแก้ไข โอกาสในการสรา้งส่ิงใหม่ๆ  โอกาสในการสรา้งโอกาส และโอกาสในการ

แบง่ปนัโอกาส เราก็จะส่งต่อส่ิงเดียวกันน้ันให้เพือ่นรว่มงานของเรา ผลท่ีได้คือ องค์กรของเรา กลายเปน็

องค์กรท่ีเราอยากอยู ่มคีวามสุขท่ีจะอยู ่และภมูใิจท่ีได้อยู ่แลว้เราก็ไปชว่ยกันส่งต่อ ไปชว่ยกันสรา้งโอกาส 

ไปแบง่ปนัโอกาสให้กับคูค้่า ลกูค้า ชุมชนของเรา และสังคมของเรา เพราะเรามองได้ไกลกวา่ผลประโยชน์

ท่ีเปน็แค่ตัวเงนิ เราจงึให้โอกาสลกูค้าของเราได้ต่อชวีติอยา่งเปน็ธรรม เราจงึชว่ยกันคิดค้นหาวธิท่ีีจะให้

โอกาสพวกเค้าเปลีย่นชวีติไปในทางท่ีดีขึน้ เราชว่ยกันคิด ชว่ยกันทํา ชว่ยกันสรา้งสังคมท่ีเราอยากเห็น 

อยากอยู ่เราจงึเปน็มากกวา่พนักงานตอกบตัร หรอืทุ่มเททําเปา้เพือ่เงนิเดือนขึน้และโบนัสมากมายปลายปี

เพราะเราไมไ่ด้ทําแค่เพือ่ตัวเรา เราทําส่ิงท่ียิง่ใหญก่วา่น้ัน น่ันแหละ่ความสําเรจ็ท่ียัง่ยนือยา่งแท้จรงิ

ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร
เม่ือเราเข้าใจว่าแบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงโลโก้หรือสัญลักษณ์บางอย่างท่ีลูกค้าจดจาํได้ 
แต่แบรนด์คือความรู้สึกหรือความประทับใจท่ีเกิดขึ้นกับคนเม่ือได้สัมผัสกับชาวเงินติดล้อ
ในทุก ๆ พ้ืนท่ี เราก็จะเข้าใจว่า “วัฒนธรรมคือแบรนด์” และ “แบรนด์คือวัฒนธรรม”

สรา้งสรรค์
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แบ่งปันโอกาส

สแกนเลย!
เพ่ือดูภาพเคล่ือนไหว
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มีจติวญิญาณ

มนัคือมอืหลายพนัมอืและใจหลายพนัใจ เรามาได้ไกลขนาดน้ีและจะไปอกีไกลขนาดไหน ก็อยูท่ี่มอืทกุมอื 

และใจทกุใจของพวกเราทกุคน ย�า! มอืทกุมือและใจทกุใจ ประเภทศิลปนิเด่ียวหรอืท่ีน่ีใครใหญ ่เราไม่มี

ท่ีน่ีเราไมม่ใีครคิดวา่ เราเปน็เพยีงบุคลากรตัวเลก็ๆ จะมเีรา หรอืไมมี่เราก็ได้ เพราะท่ีน่ี เราเน้นความรว่มมอื 

ความจรงิใจ ตรงไปตรงมา เราจงึรบัฟงัทกุเสียง เราจงึเคารพและให้เกียรติทกุคน ตราบใดท่ีเสียงน้ัน เคารพ 

ให้เกียรติ จรงิใจ ตรงไปตรงมา และฟังเสียงคนอืน่เชน่กัน เราเชือ่ในคําวา่ “เรา” เพราะมันหมายถึงท้ังส่วนรวม 

ส่วนรว่ม และส่วนเรา เราจงึเชือ่มัน่ เชือ่ใจ และไวใ้จกันเสมอ เรารู.้..วา่เราจะไมท้ิ่งกัน ไมว่า่ปญัหาน้ันจะเลก็

หรอืใหญ ่เพราะมนัคือปญัหาของ “พวกเรา” ไมใ่ชป่ญัหาของใครคนใดคนหน่ึง เราจงึไมล่มืมอืทกุมอื 

และใจทกุใจท่ีชว่ยกันผลกั ชว่ยกันดัน ชว่ยกันดึงเมือ่ลม้ลกุคลกุคลาน และชว่ยกันปรบมือ

เมือ่ประสบความสําเรจ็ พวกเราคือทีมท่ีเจง๋จรงิๆ เนอะ

จติวญิญาณความเปน็เจา้ของน้ี ไมใ่ชเ่ร ือ่งลีล้บัหรอืไสยศาสตร ์มนัเปน็เร ือ่งของ

ความรูสึ้ก มนัจงึแปลออกมางา่ยๆ วา่ เรารูสึ้กวา่บรษัิทน้ีเปน็ของเรา..ของพวกเรา

ความรูสึ้กแบบน้ีมาจากไหน? มนัจะเริม่ต้นได้ก็ต่อเมือ่เรารูสึ้กรกังานของเรา 

และรูสึ้กรกัองค์กรของเรา ของพวกเรา พอเรารกัสองอยา่งน้ีปุบ๊! ทกุการตัดสินใจของเรา

เราจะกระทําบนความคิดวา่ “น่ีบรษัิทของเรา” ไปเอง อะไรท่ีดีเราทํา อะไรไมดี่ เราไมทํ่า

เมือ่เกิดปญัหา เราไมหั่นหลงัหนี แต่เราชว่ยกันเดินหน้าหาวธิแีก้ไข ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ

เมือ่เราอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไมรู่จ้ะใชก้ฎ ระเบยีบ หรอืนโยบายอะไรมาวดั เราก็ใช้

หลกัการพืน้ฐานอนัน้ีเปน็ตัววดั คือหลกัการท่ีวา่ “น่ีบรษัิทของเรา” “น่ีมนัเงนิของเรา” 

คิดปั๊ บ! เราก็มกัจะตัดสินใจได้ถกูต้องขึน้ อนัน้ีขอยนืยนั

ปล. ความรกัในองค์กรน้ี ไม่ต่างจากความรกัแฟน มันต้องค่อยๆ สรา้ง มันต้อง

เริม่จากถกูใจเราก่อน แล้วค่อยๆ เพ่ิมไปทีละนิด พัฒนาไปทีละหน่อย อยา่รบี ถ้ารบีไม่ใช่

รกัแท้ กรณีท่ีเขา้รว่มปั๊ บรกัเลย อาจพบเจอในบางครัง้ เราเรยีกกันวา่รกัแรกพบ

รว่มมือรว่มใจ

ความเป็นเจา้ของ

ตรงไปตรงมา

2 

3 
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มีจติวญิญาณ

มนัคือมอืหลายพนัมอืและใจหลายพนัใจ เรามาได้ไกลขนาดน้ีและจะไปอกีไกลขนาดไหน ก็อยูท่ี่มอืทกุมอื 

และใจทกุใจของพวกเราทกุคน ย�า! มอืทกุมือและใจทกุใจ ประเภทศิลปนิเด่ียวหรอืท่ีน่ีใครใหญ ่เราไม่มี

ท่ีน่ีเราไมม่ใีครคิดวา่ เราเปน็เพยีงบุคลากรตัวเลก็ๆ จะมเีรา หรอืไมมี่เราก็ได้ เพราะท่ีน่ี เราเน้นความรว่มมอื 
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และใจทกุใจท่ีชว่ยกันผลกั ชว่ยกันดัน ชว่ยกันดึงเมือ่ลม้ลกุคลกุคลาน และชว่ยกันปรบมือ

เมือ่ประสบความสําเรจ็ พวกเราคือทีมท่ีเจง๋จรงิๆ เนอะ

จติวญิญาณความเปน็เจา้ของน้ี ไมใ่ชเ่ร ือ่งลีล้บัหรอืไสยศาสตร ์มนัเปน็เร ือ่งของ

ความรูสึ้ก มนัจงึแปลออกมางา่ยๆ วา่ เรารูสึ้กวา่บรษัิทน้ีเปน็ของเรา..ของพวกเรา

ความรูสึ้กแบบน้ีมาจากไหน? มนัจะเริม่ต้นได้ก็ต่อเมือ่เรารูสึ้กรกังานของเรา 

และรูสึ้กรกัองค์กรของเรา ของพวกเรา พอเรารกัสองอยา่งน้ีปุบ๊! ทกุการตัดสินใจของเรา

เราจะกระทําบนความคิดวา่ “น่ีบรษัิทของเรา” ไปเอง อะไรท่ีดีเราทํา อะไรไมดี่ เราไมทํ่า

เมือ่เกิดปญัหา เราไมหั่นหลงัหนี แต่เราชว่ยกันเดินหน้าหาวธิแีก้ไข ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ

เมือ่เราอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไมรู่จ้ะใชก้ฎ ระเบยีบ หรอืนโยบายอะไรมาวดั เราก็ใช้

หลกัการพืน้ฐานอนัน้ีเปน็ตัววดั คือหลกัการท่ีวา่ “น่ีบรษัิทของเรา” “น่ีมนัเงนิของเรา” 

คิดปั๊ บ! เราก็มกัจะตัดสินใจได้ถกูต้องขึน้ อนัน้ีขอยนืยนั

ปล. ความรกัในองค์กรน้ี ไม่ต่างจากความรกัแฟน มันต้องค่อยๆ สรา้ง มันต้อง

เริม่จากถกูใจเราก่อน แล้วค่อยๆ เพ่ิมไปทีละนิด พัฒนาไปทีละหน่อย อยา่รบี ถ้ารบีไม่ใช่

รกัแท้ กรณีท่ีเขา้รว่มปั๊ บรกัเลย อาจพบเจอในบางครัง้ เราเรยีกกันวา่รกัแรกพบ

รว่มมือรว่มใจ

ความเป็นเจา้ของ

ตรงไปตรงมา

2 

3 
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ซือ่สัตยคื์อหัวใจ เพราะเราทําธุรกิจการเงนิ ความซือ่สัตยเ์ร ิม่ต้นท่ีตัวเรา ส่ิงท่ีใช ่ไม่วา่จะมคีนเห็นหรอืไม ่เราก็ทํา ส่ิงท่ีไมใ่ช ่

ไมว่า่คนทําจะใหญแ่ค่ไหนเราก็จะแยง้ น่ีนอกจากจะซือ่สัตยต่์อตนเองแล้ว เรายงัซือ่สัตยต่์อคนอืน่ด้วย ผลท่ีเกิดจาก

ความซือ่สัตย ์คือความจรงิใจ มันจะเกิดขึน้เองโดยธรรมชาติ ความซือ่สัตยแ์ละจรงิใจเปน็พืน้ฐานสําคัญของการอยูร่ว่มกัน 

ทํางานรว่มกัน มนัจะทําให้เรากลา้พูด กล้าคิดดังๆ กล้าโต้แยง้ เสรจ็แล้วจบ! ไมใ่ส่หัวไปคิดต่อ เพราะเราจรงิใจและพดู

จากใจจรงิ เรารูว้า่การโต้แยง้กันน้ันก็เพือ่งาน เราจงึไมร่ะแวงกัน เราจงึไวใ้จ พอไวใ้จมากๆ เขา้ เราก็จะเชือ่ใจกันและรูสึ้ก

เปน็กันเองต่อกันในท่ีสุด ชวีติเราก็จะเรยีบงา่ยขึน้ด้วย เพราะเราหน่ึงคนมีแค่หน้าเดียว มาทํางานทกุเชา้ไมต้่องพกมา

สองหน้าสามหน้า พอเรามคีนหน้าเดียวมากๆ เขา้ พวกหลายหน้าจะกลายเปน็ชนกลุม่น้อย ถ้าไม่โดนความจรงิใจของเรา

แทรกซมึเขา้ไป ก็มกัจะแพภั้ยลาจากไปเอง การทํางานก็จะคลอ่งตัวขึน้ตามมา เพราะเมือ่เราซือ่สัตย ์จรงิใจ และเปน็กันเอง

ต่อกัน มันก็จะตัดกระบวนการและวธิกีารท่ีไม่จาํเปน็ในการทํางานออกไปเกือบหมด เหลือแต่งานลว้นๆ ให้พวกเราทํา 

ลกูค้าก็เชน่กัน เมือ่เราซือ่สัตย ์จรงิใจ เปน็กันเอง ไม่สรา้งภาพ ลกูค้ายอ่มสัมผัสได้ และเมือ่ไหรท่ี่ลกูค้ามปีญัหา เค้าจะรู ้

เลยวา่ เค้าอยากจะมาหาใคร!

ไมว่า่เราจะเก่งแค่ไหน แต่เราก็ยงัเชือ่วา่ เมือ่ไหรท่ี่เราคิดวา่เราเก่งพอแลว้ ไมจ่าํเปน็ต้องเรยีนรูอ้ะไรใหมแ่ล้ว 

เมือ่น้ันแหละ เราจะกลายเปน็ส่ิงมชีวีติท่ีอพัเดทไมไ่ด้ และไปต่อไมไ่ด้ในท่ีสุด เราจงึไมเ่คยพงึพอใจ

ในความเก่งกาจของเรา เราจงึเปน็พวกเปดิใจกวา้งมาก เวลาใครพดูถึงอะไรใหม่ๆ  เราจงึต้ังใจฟงั ส่ิงใด

ท่ีก่อให้เกิดปญัญา เราเก็บใส่ลิน้ชกัไวใ้ชว้นัขา้งหน้าทันที แมแ้ต่ในวนัท่ีเราคิดอะไรใหม่ๆ  เจง๋ๆ ได้ พอเสียง

ชืน่ชมเงยีบลง เราก็จะครุน่คิดต่อไป วา่มันจะดีกวา่น้ีได้ยงัไง อกีกรณีท่ีเราไมเ่ก่งมาก เราไมน่ั่งรอให้บรษัิท

จดัอบรมอยา่งเดียว เราเลือกสนทนากับคนเก่งกวา่ระหวา่งเวลาวา่งๆ หรอือาหารกลางวนั เราถามกู๋ถ้าอยาก

รูเ้ร ือ่งอะไรเพิม่ แลว้เอามาต่อยอดกับเพือ่นเก่งๆ เพราะเราไมอ่ายท่ีเราไมรู่ ้เราจะอายก็ต่อเมือ่เราไมเ่รยีนรู ้

เรายกมือขอพดู พดูไมไ่ด้เร ือ่งก็ไม่เปน็ไร เราเรยีนรูแ้ล้วพดูใหม ่ใครพดูเก่งเราแอบสังเกตแลว้ไปซุม่ฝกึซอ้ม

ท่ีกระจกบา้นเรา เร ือ่งเก่งเราอาจจะไม่มาก แต่เร ือ่งพยายามน่ีเราไมเ่ปน็รองใคร ถ้าเราสายหวานเยน็ 

เราก็ใชเ้คล็ดลบัท่ีเพือ่นบอก คือเราต้ังเปา้หมายไว ้ท้ังรายเดือน รายสามเดือน และรายป ีวา่เราอยากเรยีนรู ้

เร ือ่งอะไร (อยา่ลมื หันซา้ยหันขวามองเพือ่นด้วยวา่ไปถึงไหนกันแลว้) เด๋ียวรอดเูซอรไ์พรส์จากเราละกันซ่ือสัตย์ จรงิใจ

กระหายเรยีนรู้

และเป็นกันเอง4 
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ซือ่สัตยคื์อหัวใจ เพราะเราทําธุรกิจการเงนิ ความซือ่สัตยเ์ร ิม่ต้นท่ีตัวเรา ส่ิงท่ีใช ่ไม่วา่จะมคีนเห็นหรอืไม ่เราก็ทํา ส่ิงท่ีไมใ่ช ่

ไมว่า่คนทําจะใหญแ่ค่ไหนเราก็จะแยง้ น่ีนอกจากจะซือ่สัตยต่์อตนเองแล้ว เรายงัซือ่สัตยต่์อคนอืน่ด้วย ผลท่ีเกิดจาก

ความซือ่สัตย ์คือความจรงิใจ มันจะเกิดขึน้เองโดยธรรมชาติ ความซือ่สัตยแ์ละจรงิใจเปน็พืน้ฐานสําคัญของการอยูร่ว่มกัน 

ทํางานรว่มกัน มนัจะทําให้เรากลา้พูด กล้าคิดดังๆ กล้าโต้แยง้ เสรจ็แล้วจบ! ไมใ่ส่หัวไปคิดต่อ เพราะเราจรงิใจและพดู

จากใจจรงิ เรารูว้า่การโต้แยง้กันน้ันก็เพือ่งาน เราจงึไมร่ะแวงกัน เราจงึไวใ้จ พอไวใ้จมากๆ เขา้ เราก็จะเชือ่ใจกันและรูสึ้ก

เปน็กันเองต่อกันในท่ีสุด ชวีติเราก็จะเรยีบงา่ยขึน้ด้วย เพราะเราหน่ึงคนมีแค่หน้าเดียว มาทํางานทกุเชา้ไมต้่องพกมา

สองหน้าสามหน้า พอเรามคีนหน้าเดียวมากๆ เขา้ พวกหลายหน้าจะกลายเปน็ชนกลุม่น้อย ถ้าไม่โดนความจรงิใจของเรา

แทรกซมึเขา้ไป ก็มกัจะแพ้ภัยลาจากไปเอง การทํางานก็จะคลอ่งตัวขึน้ตามมา เพราะเมือ่เราซือ่สัตย ์จรงิใจ และเปน็กันเอง

ต่อกัน มนัก็จะตัดกระบวนการและวธิกีารท่ีไม่จาํเปน็ในการทํางานออกไปเกือบหมด เหลือแต่งานลว้นๆ ให้พวกเราทํา 

ลกูค้าก็เชน่กัน เมือ่เราซือ่สัตย ์จรงิใจ เปน็กันเอง ไม่สรา้งภาพ ลกูค้ายอ่มสัมผัสได้ และเมือ่ไหรท่ี่ลกูค้ามปีญัหา เค้าจะรู ้

เลยวา่ เค้าอยากจะมาหาใคร!

ไมว่า่เราจะเก่งแค่ไหน แต่เราก็ยงัเชือ่วา่ เมือ่ไหรท่ี่เราคิดวา่เราเก่งพอแลว้ ไมจ่าํเปน็ต้องเรยีนรูอ้ะไรใหมแ่ล้ว 

เมือ่น้ันแหละ เราจะกลายเปน็ส่ิงมชีวีติท่ีอพัเดทไมไ่ด้ และไปต่อไมไ่ด้ในท่ีสุด เราจงึไมเ่คยพงึพอใจ

ในความเก่งกาจของเรา เราจงึเปน็พวกเปดิใจกวา้งมาก เวลาใครพดูถึงอะไรใหม่ๆ  เราจงึต้ังใจฟงั ส่ิงใด

ท่ีก่อให้เกิดปญัญา เราเก็บใส่ลิน้ชกัไวใ้ชว้นัขา้งหน้าทันที แมแ้ต่ในวนัท่ีเราคิดอะไรใหม่ๆ  เจง๋ๆ ได้ พอเสียง

ชืน่ชมเงยีบลง เราก็จะครุน่คิดต่อไป วา่มันจะดีกวา่น้ีได้ยงัไง อกีกรณีท่ีเราไมเ่ก่งมาก เราไมน่ั่งรอให้บรษัิท

จดัอบรมอยา่งเดียว เราเลือกสนทนากับคนเก่งกวา่ระหวา่งเวลาวา่งๆ หรอือาหารกลางวนั เราถามกู๋ถ้าอยาก

รูเ้ร ือ่งอะไรเพิม่ แลว้เอามาต่อยอดกับเพือ่นเก่งๆ เพราะเราไมอ่ายท่ีเราไมรู่ ้เราจะอายก็ต่อเมือ่เราไม่เรยีนรู ้

เรายกมือขอพดู พดูไมไ่ด้เร ือ่งก็ไม่เปน็ไร เราเรยีนรูแ้ล้วพดูใหม ่ใครพดูเก่งเราแอบสังเกตแลว้ไปซุม่ฝกึซอ้ม

ท่ีกระจกบา้นเรา เร ือ่งเก่งเราอาจจะไม่มาก แต่เร ือ่งพยายามน่ีเราไมเ่ปน็รองใคร ถ้าเราสายหวานเยน็ 

เราก็ใชเ้คล็ดลบัท่ีเพือ่นบอก คือเราต้ังเปา้หมายไว ้ท้ังรายเดือน รายสามเดือน และรายป ีวา่เราอยากเรยีนรู ้

เร ือ่งอะไร (อยา่ลมื หันซา้ยหันขวามองเพือ่นด้วยวา่ไปถึงไหนกันแลว้) เด๋ียวรอดเูซอรไ์พรส์จากเราละกันซ่ือสัตย์ จรงิใจ

กระหายเรยีนรู้

และเป็นกันเอง4 

5

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 27



เพราะการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้เสมอ และเราก็ไมเ่คยพงึพอใจอยูเ่พยีงแค่การปรบัตัวให้ทัน 

มนัไมเ่รา้ใจ! เราชอบท่ีจะสรา้งความเปลีย่นแปลงให้อตุสาหกรรมน้ีด้วยมอืของพวกเราเอง 

เราจงึชอบเวลาความคิดใหม่ๆ  ผดุขึน้มาในใจเราและเราก็ไมช่อบคิดคนเดียว เราคิดกันดังๆ

ให้ทกุคนได้ยนิ จะได้ชว่ยกันคิดต่อ แลว้ก็เดินหน้าไปทดลองกันซกัต้ัง วา่มนัเวริค์มัย้? 

อา้ว! พงั! พงัก็ไมเ่ปน็ไร ตราบใดท่ีเราเรยีนรูว้า่พงัตรงไหน แลว้ไมพ่งัซ�า แลว้เด๋ียวเราก็คิดใหมอ่กี 

หรอืไมก็่ใครซกัคนติดหัวกลบัไปคิดต่อท่ีบา้น แลว้กลบัมายนืยนัวา่มนัเวริค์ เรายิง่สนุกกันใหญ ่

เพราะความคิดจะขยายวงไปสู่หน่วยท่ีสามารถจะเปลีย่นให้มนักลายเปน็ความจรงิได้ เราจงึเปน็พวก

ชา่งสังเกต ท้ังสังเกตลกูค้า สังเกตความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีสังเกตสังคม สังเกตโลก สังเกต

คู่แขง่ แลว้ก็คอยมองหาจดุท่ีเรามโีอกาสจะสรา้งความเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ไมว่า่จะเปน็

นวตักรรมใหม่ๆ  หรอืวธิกีารทํางานใหม่ๆ  เราต้องได้เอามาคิด เอามาลอง ต่อให้ส่ิงท่ีเราคิด 

มนัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงโลกก็ไมเ่ปน็ไร เพราะเปา้หมายเราไมไ่ด้ใหญโ่ตขนาดน้ัน 

แต่เปา้หมายเราคือการได้คิด ได้ลอง และได้ภมูใิจ ท่ีมนัได้ชว่ยให้ชวีติใครซกัคนงา่ยขึน้ 

(บางคนบอกดีขึน้ด้วย...ใจเราพองโต)

ไมใ่ชค่วามเชือ่ท่ีวา่ เราควรทํางานไมล่มืหลูมืตาจนอาจตายคาโต๊ะ และถ้ารอดมาได้ 

จงึมาปารต้ี์จนอาจตายคาแก้วแต่ถ้าเราทํางานโดยม ีDNA เงนิติดล้อครบทกุขอ้ 

ยอมรบัความแตกต่างของกัน วางแผน เรยีงลาํดับความสําคัญ และใชข้อ้มลูมหาศาล

ท่ีเรามอียา่งชาญฉลาด เราจะเขา้ใจอยา่งถ่องแท้เลยวา่ การทํางานหนักน้ันหลกีเลีย่ง

ไมไ่ด้ แต่เราสรา้งบรรยากาศในการทํางานท่ีสนุกได้ ถ้าเร ือ่งงานยงัเต็มท่ีขนาดน้ี 

เร ือ่งปารต้ี์ก็ขอให้ไวใ้จพวกเรา เอา้...ชน!!!

กล้าคิด กล้าลอง

ทํางานเต็มท่ี
ปารต้ี์ใหสุ้ด7 
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เพราะการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้เสมอ และเราก็ไมเ่คยพงึพอใจอยูเ่พยีงแค่การปรบัตัวให้ทัน 

มนัไมเ่รา้ใจ! เราชอบท่ีจะสรา้งความเปลีย่นแปลงให้อตุสาหกรรมน้ีด้วยมอืของพวกเราเอง 
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6 
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คณะกรรมการ

นายชานดาเชการ์ 
สุบรามาเน่ียน คิสชูมันการัม

• ประธานกรรมการ
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
• ประธานกรรมการบริหาร
  ความเส่ียง

นางเกศรา มัญชุศรี

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
  และสรรหา

นายปิยะศักด์ิ อุกฤษฎ์นุกูล

• กรรมการผู้จัดการใหญ่
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
• กรรมการการลงทุน

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร

• กรรมการ
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
• กรรมการกําหนด
  ค่าตอบแทนและสรรหา

นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์

• กรรมการ
• กรรมการกําหนด
  ค่าตอบแทนและสรรหา

นายมินกิ ไบรอัน ฮง

• กรรมการ 
• ประธานกรรมการกําหนด
  ค่าตอบแทนและสรรหา

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาป ี2564 30



คณะกรรมการ

นายชานดาเชการ์ 
สุบรามาเน่ียน คิสชูมันการัม

• ประธานกรรมการ
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
• ประธานกรรมการบริหาร
  ความเส่ียง

นางเกศรา มัญชุศรี

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
  และสรรหา

นายปิยะศักด์ิ อุกฤษฎ์นุกูล

• กรรมการผู้จัดการใหญ่
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
• กรรมการการลงทุน

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร

• กรรมการ
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
• กรรมการกําหนด
  ค่าตอบแทนและสรรหา

นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์

• กรรมการ
• กรรมการกําหนด
  ค่าตอบแทนและสรรหา

นายมินกิ ไบรอัน ฮง

• กรรมการ 
• ประธานกรรมการกําหนด
  ค่าตอบแทนและสรรหา

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 31



นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา

• กรรมการ
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
• กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
  และสรรหา
• กรรมการบริหารความเส่ียง
• กรรมการการลงทุน

นายชวิณ เจียรวนนท์

• กรรมการ
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

นายณัฐพล ลือพร้อมชัย

• กรรมการ
• กรรมการการลงทุน

นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการการลงทุน

นายภัทร ยงวณิชย์

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการการลงทุน

นายสันติธาร เสถียรไทย

• กรรมการอิสระ
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คณะผู้บรหิารระดับสูง

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 นายธัญญะ  กิจชัยนุกูล

ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายอํานวยสินเชื่อ

2 นายวีรภัทร์  วิริยะโกวิทยา
ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

8 นางสาวฉวีมาศ  แย้มย้ิม

ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายพัฒนาและบริหารงานขายสาขา
และฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ

4 นางสาวเปียโน  วัชราพลเมฆ

ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ

7 นายซิว  ปอง  โช
ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 นายปิยะศักด์ิ  อุกฤษฎ์นุกูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานคณะผู้บริหารระดับสูง

3 นางสาวนิภา  วนิชวัฒน์

ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
และบริการกลาง

5 นางอาทิตยา พูนวัตถุ

ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
ฝ่ายนายหน้าประกันภัย

9 นางดวงพร  อุทัยพัฒน์

ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายกํากับธุรกรรม
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สินเชื่อรวมคงเหลือ

อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ต่อสินเชื่อรวม

(หน่วย: พันล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร

1.28%
1.66%

1.19%

กำไรสุทธิ

2,202
 2,416

3,169

5.0%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย

ปี 2562        ปี 2563        ปี 2564

4.7%

5.3%

26.4%

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

ปี 2562        ปี 2563        ปี 2564

22.9%

18.6%

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

48.0 51.3 61.5

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2562

9,458 

5,168

ปี 2563

10,559 

5,772

ปี 2564

12,047 

6,559

48.4

53.3
66.5

(หน่วย: พันล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

หนี้สินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

39.1

9.3

41.6

11.7

44.1

22.4

ข้อมูลสําคัญทางการเงนิ    
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กิจกรรมสําคัญ
ปี 2564

เปดิตัวหนังโฆษณา 
“เงนิติดลอ้ให้บตัรด้วย”
นําเสนอ “บตัรติดลอ้” 
บตัรกดเงนิสดหมนุเวยีนท่ีจะ
ชว่ยให้ผูข้อสินเชือ่ทะเบยีนรถ
สามารถกดเงนิสดได้ผ่านตู้ 
ATM ของธนาคารพาณิชย์
ชัน้นําท่ัวประเทศ

8 มีนาคม 2564

รว่มเสวนาในหัวขอ้ Integrating 
Multi-Sectoral Collaboration for 
Effective Social Reintegration ใน
เวทีงานสหประชาชาติฯ เพือ่แบง่ปนั
แนวคิดและวธิกีารจดัโครงการให้ความรู้
พืน้ฐานทางการเงนิเพือ่การประกอบ
อาชพีแก่กลุม่ผูก้้าวพลาด ภายใต้
โครงการกําลงัใจฯ โดยเงนิติดลอ้ เปน็
ตัวแทนภาคเอกชนรายเดียวจากประเทศ
ไทย ท่ีเขา้รว่มเสวนาในงานดังกลา่ว 

10 มีนาคม 2564

วนัเสนอขาย “หุ้น TIDLOR” วนัแรก 
นับเปน็ “หุ้น IPO ในกลุม่ธุรกิจเงนิทนุ
และหลกัทรพัยท่ี์มมีลูค่าเสนอขายสูงสุด 
และสูงสุด 5 อนัดับแรกในประวติัศาสตร์
ตลาดหุ้นไทย”

10 พฤษภาคม 2564

เปดิตัวหนังโฆษณา “หุ้น TIDLOR” 
เติบโตไปด้วยกันอยา่งยัง่ยนื (TIDLOR IPO) 
พรอ้มส่ือสารผ่านส่ือ Out of Home Media
ท่ัวกรงุเทพฯ 

12 เมษายน 2564

หมายเหต ุณ วนัท่ีเขา้เสนอขาย (10 พฤษภาคม 2564)
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กิจกรรมสําคัญ
ปี 2564

เปดิตัวหนังโฆษณา 
“เงนิติดลอ้ให้บตัรด้วย”
นําเสนอ “บตัรติดลอ้” 
บตัรกดเงนิสดหมนุเวยีนท่ีจะ
ชว่ยให้ผูข้อสินเชือ่ทะเบยีนรถ
สามารถกดเงนิสดได้ผา่นตู้ 
ATM ของธนาคารพาณิชย์
ชัน้นําท่ัวประเทศ

8 มีนาคม 2564

รว่มเสวนาในหัวขอ้ Integrating 
Multi-Sectoral Collaboration for 
Effective Social Reintegration ใน
เวทีงานสหประชาชาติฯ เพือ่แบง่ปนั
แนวคิดและวธิกีารจดัโครงการให้ความรู้
พืน้ฐานทางการเงนิเพือ่การประกอบ
อาชพีแก่กลุม่ผูก้้าวพลาด ภายใต้
โครงการกําลงัใจฯ โดยเงนิติดลอ้ เปน็
ตัวแทนภาคเอกชนรายเดียวจากประเทศ
ไทย ท่ีเขา้รว่มเสวนาในงานดังกลา่ว 

10 มีนาคม 2564

วนัเสนอขาย “หุ้น TIDLOR” วนัแรก 
นับเปน็ “หุ้น IPO ในกลุม่ธุรกิจเงนิทนุ
และหลกัทรพัยท่ี์มมีลูค่าเสนอขายสูงสุด 
และสูงสุด 5 อนัดับแรกในประวติัศาสตร์
ตลาดหุ้นไทย”

10 พฤษภาคม 2564

เปดิตัวหนังโฆษณา “หุ้น TIDLOR” 
เติบโตไปด้วยกันอยา่งยัง่ยนื (TIDLOR IPO) 
พรอ้มส่ือสารผา่นส่ือ Out of Home Media
ท่ัวกรงุเทพฯ 

12 เมษายน 2564

หมายเหต ุณ วนัท่ีเขา้เสนอขาย (10 พฤษภาคม 2564)

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 39



เปดิตัวโครงการ “การนัตีคืนเลม่ไว” การนัตี
คืนเลม่ทะเบยีนรถให้กับลกูค้าผูข้อสินเชือ่
ทะเบยีนรถอยา่งรวดเรว็ ภายใน 15 วนัทําการ 
หลงัจากวนัท่ีลกูค้าปดิบญัชสํีาเรจ็ และ
สินเชือ่เชา่ซือ้ คืนเลม่ทะเบยีนรถภายใน 30 
วนั หลงัได้รบัเอกสารชุดโอนครบ เงนิติดลอ้
ถือเปน็ผูใ้ห้บรกิารรายแรกท่ีการนัตีการคืน
เลม่ทะเบยีนรถให้กับลกูค้าและเพือ่เปน็การ
สรา้งความมัน่ใจให้กับลกูค้า

1 กรกฎาคม 2564 
มอบเงนิจาํนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ 
มลูนิธ ิทีช ฟอร ์ไทยแลนด์ เพือ่สนับสนุน
พนัธกิจสําคัญในการสรา้งพืน้ฐานความรู้
ให้กับเยาวชน และส่งเสรมิการพฒันา
ศักยภาพให้กับนักเรยีน ถือเปน็การชว่ย
ลดความเหลือ่มล�าทางด้านความรูแ้ละ
การศึกษา ซึง่เปน็พืน้ฐานสําคัญของการ
มชีวีติความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้อยา่งยัง่ยนื

9 กันยายน 2564

มอบเครือ่งชว่ยหายใจชนิดควบคมุด้วย
ปรมิาตรและความดัน จาํนวน 4 เครือ่ง 
มลูค่า 1,800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล
ราชวถีิ เพือ่รองรบัโครงการสรา้งส่วนต่อ
ขยายห้องฉกุเฉนิ ให้เพยีงพอในการรองรบั
ผูป้ว่ยโควดิ-19 ท่ีมอีาการรนุแรง และ
ยงัเปน็การสนับสนุนภารกิจของบุคลากร
ด่านหน้าในการต่อลมหายใจให้กับผู้ปว่ย
ในประเทศไทย

9 สิงหาคม 2564
สนับสนุน เฟซบุก๊แฟนเพจ “เราต้องรอด” เพือ่
ชว่ยแบง่เบาภารกิจของเพจในการประสานงาน
ชว่ยเหลอืผูท่ี้ตรวจพบเชือ้โควดิ-19
1. รว่มมอืกับพนัธมติรพฒันาระบบแชทบอท
    ของเพจเราต้องรอด 
2. เปดิรบัทีมอาสาสมคัรจากพนักงานเงนิติดลอ้ 
3. จดัทําโครงการจดัหา “กลอ่งเราต้องรอด” 
    รว่มกับคู่ค้าทางธุรกิจ

14 กันยายน 2564

มอบเงนิจาํนวน 1,500,000 บาท ให้แก่ 
มลูนิธส่ิงเสรมิการวจิยัศึกษาการควบคมุโรค
เพือ่สนับสนุนภารกิจการขยายจดุบรกิาร
ฉดีวคัซนีโควดิ-19 ให้กับประชาชนทกุสัญชาติ
ในประเทศไทย

26 พฤษภาคม 2564 
เงนิติดลอ้รว่มแบง่ปนัมมุมองต่อความสําคัญ
ของการพลกิองค์กรสู่ดิจทัิล (Digital 
Transformation) เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แรง
ให้กับธุรกิจรายยอ่ยให้สามารถปรบัตัวและ
เติบโตได้ในยุคหลงัโควดิ-19 ในสัมมนาออนไลน์ 
'ปลดลอ็ค SME ไทย ปรบัตัวอยา่งไรในยุค 
Next Normal’ จดัโดยมลูนิธคีินันแห่งเอเซยี 
รว่มกับ สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (สสว.)

11 สิงหาคม 2564
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เปดิตัวโครงการ “การนัตีคืนเลม่ไว” การนัตี
คืนเลม่ทะเบยีนรถให้กับลกูค้าผูข้อสินเชือ่
ทะเบยีนรถอยา่งรวดเรว็ ภายใน 15 วนัทําการ 
หลงัจากวนัท่ีลกูค้าปดิบญัชสํีาเรจ็ และ
สินเชือ่เชา่ซือ้ คืนเลม่ทะเบยีนรถภายใน 30 
วนั หลงัได้รบัเอกสารชุดโอนครบ เงนิติดลอ้
ถือเปน็ผูใ้ห้บรกิารรายแรกท่ีการนัตีการคืน
เลม่ทะเบยีนรถให้กับลกูค้าและเพือ่เปน็การ
สรา้งความมัน่ใจให้กับลกูค้า

1 กรกฎาคม 2564 
มอบเงนิจาํนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ 
มลูนิธ ิทีช ฟอร ์ไทยแลนด์ เพือ่สนับสนุน
พนัธกิจสําคัญในการสรา้งพืน้ฐานความรู้
ให้กับเยาวชน และส่งเสรมิการพฒันา
ศักยภาพให้กับนักเรยีน ถือเปน็การชว่ย
ลดความเหลือ่มล�าทางด้านความรูแ้ละ
การศึกษา ซึง่เปน็พืน้ฐานสําคัญของการ
มชีวีติความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้อยา่งยัง่ยนื

9 กันยายน 2564

มอบเครือ่งชว่ยหายใจชนิดควบคมุด้วย
ปรมิาตรและความดัน จาํนวน 4 เครือ่ง 
มลูค่า 1,800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล
ราชวถีิ เพือ่รองรบัโครงการสรา้งส่วนต่อ
ขยายห้องฉกุเฉนิ ให้เพยีงพอในการรองรบั
ผูป้ว่ยโควดิ-19 ท่ีมอีาการรนุแรง และ
ยงัเปน็การสนับสนุนภารกิจของบุคลากร
ด่านหน้าในการต่อลมหายใจให้กับผูป้ว่ย
ในประเทศไทย

9 สิงหาคม 2564
สนับสนุน เฟซบุก๊แฟนเพจ “เราต้องรอด” เพือ่
ชว่ยแบง่เบาภารกิจของเพจในการประสานงาน
ชว่ยเหลอืผูท่ี้ตรวจพบเชือ้โควดิ-19
1. รว่มมอืกับพนัธมติรพฒันาระบบแชทบอท
    ของเพจเราต้องรอด 
2. เปดิรบัทีมอาสาสมคัรจากพนักงานเงนิติดลอ้ 
3. จดัทําโครงการจดัหา “กลอ่งเราต้องรอด” 
    รว่มกับคู่ค้าทางธุรกิจ

14 กันยายน 2564

มอบเงนิจาํนวน 1,500,000 บาท ให้แก่ 
มลูนิธส่ิงเสรมิการวจิยัศึกษาการควบคมุโรค
เพือ่สนับสนุนภารกิจการขยายจดุบรกิาร
ฉดีวคัซนีโควดิ-19 ให้กับประชาชนทกุสัญชาติ
ในประเทศไทย

26 พฤษภาคม 2564 
เงนิติดลอ้รว่มแบง่ปนัมมุมองต่อความสําคัญ
ของการพลกิองค์กรสู่ดิจทัิล (Digital 
Transformation) เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แรง
ให้กับธุรกิจรายยอ่ยให้สามารถปรบัตัวและ
เติบโตได้ในยุคหลงัโควดิ-19 ในสัมมนาออนไลน์ 
'ปลดลอ็ค SME ไทย ปรบัตัวอยา่งไรในยุค 
Next Normal’ จดัโดยมลูนิธคีินันแห่งเอเซยี 
รว่มกับ สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (สสว.)

11 สิงหาคม 2564
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โอกาสท่ีเราส่งต่อ
เพ่ือลูกค้าและสังคม

8 ปแีล้วท่ีเรา

จดักิจกรรมใหค้วามรูท้างการเงนิ

และมีผู้เข้ารว่มรวมท้ังส้ิน

ไปท้ังหมด

(ปี 2556 - พ.ย. 2564)

182 ครัง้

4,851 คน

มอบฟร!ี ประกันอุบัติเหตุ ใหกั้บ

ลูกค้าสินเชือ่รถมอเตอรไ์ซค์

(ยอดรวมถึงวนัท่ี 31 ธ.ค. 2564)

6 ปแีล้วท่ีเรา

1,411,694 ราย

194,747,167 บาทรวมมูลค่าชดเชย

มาเย่ียมชมและเรยีนรูก้ารสรา้งวฒันธรรม

องค์กรผ่าน NTL Culture Wow ไปแล้ว

ท้ังหมด

เปิดบ้านต้อนรบัหน่วยงานภายนอกเข้า

4 ปแีล้วท่ีเรา

52 หน่วยงาน

รวมเป็นผู้เข้าร่วม 1,324 คน

รว่มแชรม์มุมองในหัวขอ้ Frictionless 
Consumption and Unintended 
Consequences ในงาน RESHAPE 2021 
เพือ่สรา้งความตระหนักรูใ้ห้กับผูบ้รโิภค
เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ และรว่มเปน็
ส่วนหน่ึงท่ีชว่ยปกปอ้งไมใ่ห้คนรุน่หลงั
ต้องตกหลมุพรางของการกู้ยมืเงนิเกิน
ความจาํเปน็

16 กันยายน 2564

เปดิตัวหนังโฆษณาชุด “ประกันติดลอ้ ชั้น 1 
0% 10 เดือน ไมต้่องใชบ้ตัรเครดิต” นําเสนอ
ทางเลอืกประกันรถยนต์ชัน้ 1 ผอ่น 0% 
10 เดือน ไมต้่องใชบ้ตัรเครดิต เพือ่ชว่ยแบง่
เบาภาระให้กับลกูค้า

1 พฤศจกิายน 2564

เปดิตัว “อารเีกเตอร”์ ชูนวตักรรม InsurTech 
ชว่ยสรา้งรายได้ให้นายหน้าประกันภัยรายยอ่ย 
เพือ่ขยายฐานธุรกิจผา่นเครอืขา่ยนายหน้า
ประกันภัยท่ัวประเทศ ภายใต้คอนเซป็ต์ 
“จรงิใจ เขา้ใจ เติบโตไปพรอ้มกัน”

26 ตุลาคม 2564

พฒันาหลกัสูตรความรูเ้พือ่การประกอบอาชพีใน
รปูแบบคู่มอืเรยีนรูอ้อนไลน์ เพือ่ส่งมอบไปยงั
เรอืนจาํและทัณฑสถานภายใต้โครงการกําลงัใจ
ในพระดํารฯิ ท่ัวประเทศ เพือ่ใชใ้นการฝกึอบรม 
ให้ความรู ้ทักษะพืน้ฐานด้านการประกอบอาชพี 
และสนับสนุนการคืนคนดีกลบัสู่สังคม

8 พฤศจกิายน 2564

(ยอดรวมถึงวนัท่ี 31 ธ.ค. 2564)
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โอกาสท่ีเราส่งต่อ
เพ่ือลูกค้าและสังคม

8 ปแีล้วท่ีเรา

จดักิจกรรมใหค้วามรูท้างการเงนิ

และมีผู้เข้ารว่มรวมท้ังส้ิน

ไปท้ังหมด

(ปี 2556 - พ.ย. 2564)

182 ครัง้

4,851 คน

มอบฟร!ี ประกันอุบัติเหตุ ใหกั้บ

ลูกค้าสินเชือ่รถมอเตอรไ์ซค์

(ยอดรวมถึงวนัท่ี 31 ธ.ค. 2564)

6 ปแีล้วท่ีเรา

1,411,694 ราย

194,747,167 บาทรวมมูลค่าชดเชย

มาเย่ียมชมและเรยีนรูก้ารสรา้งวฒันธรรม

องค์กรผ่าน NTL Culture Wow ไปแล้ว

ท้ังหมด

เปิดบ้านต้อนรบัหน่วยงานภายนอกเข้า

4 ปแีล้วท่ีเรา

52 หน่วยงาน

รวมเป็นผู้เข้าร่วม 1,324 คน

รว่มแชรม์มุมองในหัวขอ้ Frictionless 
Consumption and Unintended 
Consequences ในงาน RESHAPE 2021 
เพือ่สรา้งความตระหนักรูใ้ห้กับผูบ้รโิภค
เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ และรว่มเปน็
ส่วนหน่ึงท่ีชว่ยปกปอ้งไมใ่ห้คนรุน่หลงั
ต้องตกหลมุพรางของการกู้ยมืเงนิเกิน
ความจาํเปน็

16 กันยายน 2564

เปดิตัวหนังโฆษณาชุด “ประกันติดลอ้ ชั้น 1 
0% 10 เดือน ไมต้่องใชบ้ตัรเครดิต” นําเสนอ
ทางเลอืกประกันรถยนต์ชัน้ 1 ผอ่น 0% 
10 เดือน ไมต้่องใชบ้ตัรเครดิต เพือ่ชว่ยแบง่
เบาภาระให้กับลกูค้า

1 พฤศจกิายน 2564

เปดิตัว “อารเีกเตอร”์ ชูนวตักรรม InsurTech 
ชว่ยสรา้งรายได้ให้นายหน้าประกันภัยรายยอ่ย 
เพือ่ขยายฐานธุรกิจผา่นเครอืขา่ยนายหน้า
ประกันภัยท่ัวประเทศ ภายใต้คอนเซป็ต์ 
“จรงิใจ เขา้ใจ เติบโตไปพรอ้มกัน”

26 ตุลาคม 2564

พัฒนาหลกัสูตรความรูเ้พือ่การประกอบอาชพีใน
รปูแบบคู่มอืเรยีนรูอ้อนไลน์ เพือ่ส่งมอบไปยงั
เรอืนจาํและทัณฑสถานภายใต้โครงการกําลงัใจ
ในพระดํารฯิ ท่ัวประเทศ เพือ่ใชใ้นการฝกึอบรม 
ให้ความรู ้ทักษะพืน้ฐานด้านการประกอบอาชพี 
และสนับสนุนการคืนคนดีกลบัสู่สังคม

8 พฤศจกิายน 2564

(ยอดรวมถึงวนัท่ี 31 ธ.ค. 2564)
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ผลิตภัณฑ์เด่นปีน้ี

การใหบ้รกิารมากกวา่

ใน 74 จงัหวดั

1,286
สาขา

ท่ัวประเทศไทยของเงนิติดล้อ

บตัรกดเงนิสดหมุนเวยีนท่ีจะชว่ยใหผู้้ขอสินเชือ่ทะเบียนรถ
สามารถกดเงนิสดตามวงเงนิสินเชือ่ของตนเองได้สะดวก
ผ่านตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ชัน้นําท่ัวประเทศ

“บตัรติดล้อ” 

เงนิติดล้อโมบายแอปพลิเคชนัใหบ้รกิารผ่านมือถือ 
ท้ังประกันวนิาศภัยและสมัครขอสินเชือ่ 
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

NTL
MOBILE

APPLICATION
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4

5

6

7

8

Best Digital Business Model Initiative / 
Application in Thailand 2021
จาก The Asian Banker Thailand

Best in Future of Intelligence Thailand 2021
จาก IDC Future Enterprise

Finance Company of The Year 2021  
จาก Asian Banking and Finance

Outstanding CX in Digital Sales Strategy 
จาก Digital CX Awards 2021 
จดัโดย The Digital Banker

Highly Acclaimed: Best Use of Data 
and Analytics for CX 
จาก Digital CX Awards 2021 
จดัโดย The Digital Banker

Best Employer Brand Award 2021 
จาก Asia’s Best Employer Brand Awards 2021 
จดัโดย World HRD Congress

Dream Employer of The Year 2021 
จาก Asia’s Best Employer Brand Awards 2021 
จดัโดย World HRD Congress

Best Equity / IPO Deal of The Year 
in Southeast Asia 2021 
จาก Alpha Southeast Asia

9 Highly Commended: 
Best Retail Bank Thailand 2021
จาก Retail Banker International 

10

11

12

13

14

15

16

Highly Commended: 
Best App for Customer Experience 2021
จาก Retail Banker International 

Highly Commended: 
Best Application of Data Analytics 2021
จาก Retail Banker International 

Highly Commended: 
Best Use of Machine Learning 2021
จาก Retail Banker International 

Highly Commended: 
Best Advertising Campaign 2021 
จาก Retail Banker International

Thailand’s Most Admired Brand 2021 
จาก นิตยสาร BrandAge (3 ปีติดต่อกัน) 

Product and Innovation Awards 2021 
จาก นิตยสาร Business+

รางวลั Bronze ในหมวด Film 
จากภาพยนตรโ์ฆษณา “หน้ีนรก” 
จาก Adman Awards & Symposium 2020 & 2021 

17 รางวลั Bronze ในหมวด Film 
จากภาพยนตรโ์ฆษณา “TIDLOR IPO” 
จาก Adman Awards & Symposium 2020 & 2021
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สแกนเพ่ือดูวดีิโอ
เสียงจากใจลูกค้า

จากท่ีเคยได้โอที ชว่งน้ีโอทีก็หายไป ปกติท่ีเคยได้เงนิ
พอใชจ้า่ยในบ้านแต่ชว่งน้ีไม่พอใชจ้า่ย ถึงขัน้ไม่มีเงนิ
ซกับาทในกระเป๋าเลยครบั ขอบคณุเงนิติดล้อ 
เป็นท่ีพ่ึงในวนัท่ีหมดกําลังใจจะสู้ต่อ

ชว่งโควดิรายได้เราก็ลดลง

1 
การประกอบธุรกิจ
และผลการดําเนินงาน

คณุวทิวชั พินิจมนตรี

ลกูค้าเงนิติดล้อ สาขาพัฒนาการ 69
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โครงสรา้งและการดำาเนินงานของบรษัิทฯ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บรษั่ที่ เง่นต่ัดล้้อ จำากัด (มหาชื่น) (TIDLOR) (“บรษั่ที่ฯ”) ก่อตัั�งเม่�อว่ันท่ี่� 24 ตัุล้าคัม 2549 เด่มชื่่�อ บรษั่ที่ ซึ่่เอฟัจ่ เซึ่อรว์่่สิ่ จำากัด 
ต่ัอมาได้เป็ล้่�ยนชื่่�อเป็็น บรษั่ที่ เง่นต่ัดล้้อ จำากัด เม่�อว่ันท่ี่� 30 กันยายน 2558 แล้ะได้จดที่ะเบ่ยนเป็ล้่�ยนสิ่ถึานะเป็็น บรษั่ที่ เง่นต่ัดล้้อ จำากัด 
(มหาชื่น) เม่�อว่นัท่ี่� 17 พีฤศจก่ายน 2563 เป็น็ท่ี่�รูจ้กัในนาม “เงน่ต่ัดล้อ้” ให้บรก่ารที่างการเงน่ท่ี่�ไม่ใชื่ธ่นาคัารพีาณ่์ชื่ย ์ป็ระกอบธุรก่จการให้บรก่าร 
ส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันคัรบว่งจร คัรอบคัลุ้มรถึจกัรยานยนต์ั รถึยนต์ั รถึบรรทีุ่ก รถึแที่รกเตัอร ์ ส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อรถึบรรทีุ่กม่อสิ่อง 
แล้ะบรก่ารนายหน้าป็ระกันภัย โดยม่การใชื่้เที่คัโนโล้ย่เข้ามาชื่่ว่ยเพี่�อให้กลุ้่มลู้กค้ัาฐานรากสิ่ามารถึเข้าถึึงได้ โดยม่สิ่ำานักงานใหญ่อยู่ใน 
กรงุเที่พีมหานคัร 

บรษั่ที่ฯ กำาหนดเป็้าหมายขับเคัล้่�อนโดยนว่ัตักรรม แล้ะสิ่รา้งแพีล้ตัฟัอรม์การให้ส่ิ่นเชื่่�อแล้ะการให้บรก่ารที่างการเง่นท่ี่�ม่คัว่ามย่ดหยุ่น 
แล้ะสิ่ามารถึต่ัอยอดธุรก่จได้ โดยอาศัยนว่ัตักรรมโคัรงสิ่รา้งพี่�นฐานด่จ่ทัี่ล้แล้ะใชื่้ข้อมูล้ในการให้บรก่ารลู้กค้ัาผ่านหล้ายชื่่องที่าง  
(Omni-Channel) ด้ว่ยการบรห่ารจดัการของท่ี่มงานท่ี่�ม่ป็ระสิ่บการณ์์มากกว่่า 30 ป็ี บรษั่ที่ฯ เป็็นผู้นำาในตัล้าดธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึ 
เป็น็ป็ระกนัด้ว่ยส่ิ่ว่นแบง่การตัล้าดป็ระมาณ์รอ้ยล้ะ  27(1)  ณ์ เด่อนธนัว่าคัม 2564  นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ยงัได้เร ่�มให้บรก่ารธรุก่จนายหน้าป็ระกันภัย  
ในป็ี 2560 โดยผสิ่านคัว่ามรูแ้ล้ะคัว่ามสิ่ามารถึจากคัว่ามเป็็นผู้ป็ระกอบธุรก่จในตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันแล้ะจุดเด่นเร่�อง 
เที่คัโนโล้ย่เพี่�อสิ่รา้งแพีล้ตัฟัอรม์อ่นชื่ัว่รเ์ที่คั (InsurTech) เพี่�อซึ่่�อขายป็ระกันภัยโดยเฉพีาะ โดยในป็ัจจุบัน บรษั่ที่ฯ ให้บรก่ารจดัจำาหน่าย 
ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันภัยเก่�ยว่กับรถึยนต์ัแล้ะผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันภัยอ่�นๆ จากบรษั่ที่ป็ระกันภัย 21 ราย

ธุรก่จการให้บรก่ารที่างการเง่นในป็ระเที่ศไที่ยม่การกระจายตััว่แล้ะม่การเต่ับโตัอย่างรว่ดเรว็่ โดยฐานลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ เป็็นป็ระชื่ากร 
กลุ้ม่ใหญข่องป็ระเที่ศ (Long-tail Segment) ซึ่ึ�งเป็น็กลุ้ม่ป็ระชื่ากรท่ี่�มร่ายไดเ้ฉล้่�ยต่ัอเด่อนตัำากว่า่ 10,000 บาที่ แล้ะส่ิ่ว่นใหญเ่ป็น็ผูป้็ระกอบ 
อาชื่พ่ีอส่ิ่ระ ผูป้็ระกอบการรายยอ่ย ผู้ใชื่แ้รงงาน แล้ะพีนักงานบรษั่ที่ฯ ท่ี่�มร่ายไดแ้ล้ะเงน่หมนุเว่ย่นท่ี่�ไมแ่น่นอน แล้ะมข่อ้มลู้ป็ระว่ต่ััที่างการเงน่ 
ท่ี่�จำากัด จงึที่ำาให้ไม่สิ่ามารถึเข้าถึึงบรก่ารส่ิ่นเชื่่�อของธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์ได้ แล้ะบ่อยคัรั�งต้ัองเล้่อกรบับรก่ารจากผู้ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อนอกระบบ 
โดยเฉพีาะในกรณ่์ฉุกเฉ่น

หมายเหตัุ : (1) ข้อมูล้จากธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564
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ท่ี่�มา: การสิ่ำารว่จภาว่ะเศรษฐก่จแล้ะสัิ่งคัมของคัรวั่เรอ่น (ป็ี 2562) สิ่ำานักงานสิ่ถ่ึต่ัแห่งชื่าต่ั
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เพี่�อเป็็นการตัอบสิ่นองคัว่ามต้ัองการของกลุ้่มผู้บรโ่ภคักลุ้่มน่� บรษั่ที่ฯ จงึนำาเสิ่นอผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารท่ี่�ม่คัว่ามรว่ดเรว็่แล้ะไม่ยุ่งยาก 
ให้แก่กลุ้่มลู้กค้ัาดังกล่้าว่ผ่านเคัรอ่ข่ายการจดัจำาหน่ายท่ี่�มากกว่่า 1,286 สิ่าขา คัรอบคัลุ้มพี่�นท่ี่�กว่่า 74 จงัหว่ัด แล้ะเพี่�มการเข้าถึึงด้ว่ย 
เคัรอ่ข่ายการส่ิ่งต่ัอลู้กค้ัาท่ี่�คัรอบคัลุ้ม เชื่่น ตััว่แที่นการขายผ่านที่างโที่รศัพีท์ี่ ตััว่แที่นจำาหน่ายรถึบรรทีุ่กม่อสิ่อง รว่มถึึงการส่ิ่งต่ัอลู้กค้ัา 
จากสิ่าขาของธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา การม่ส่ิ่ว่นรว่่มของลู้กค้ัา (Customer Engagement) ผ่านชื่่องที่างออนไล้น์ต่ัางๆรว่มถึึงเว่็บไซึ่ต์ั 
ของบรษั่ที่ฯ แอป็พีล้่เคัชื่นัม่อถ่ึอ (Mobile Application) เฟัซึ่บุ�ก (Facebook) แล้ะแพีล้ตัฟัอรม์ธุรก่จของแอป็พีล้่เคัชื่นัไล้น์ (Line Business  
Connect) ในชื่่�อ Tidlor Connect แล้ะการใช้ื่ระบบอัตัโนมัต่ั (Automation) ซึ่ึ�งเป็็นเที่คัโนโล้ย่ท่ี่�พีัฒนาขึ�นเพี่�อใชื่้ในการดำาเน่นงานให้ 
คัรอบคัลุ้มกลุ้่มลู้กค้ัาทีุ่กระดับ แล้ะเป็็นการเพี่�มมาตัรฐานในการที่ำางานแล้ะคัว่ามเป็็นม่ออาชื่่พีขั�นสูิ่ง โดยป็ัจจัยเหล่้าน่�ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ  
สิ่ามารถึตัอบสิ่นองต่ัอคัว่ามต้ัองการของฐานลู้กค้ัา ท่ี่�กำาล้ังเต่ับโตัได้ 

บรษั่ที่ฯ ม่ป็รชัื่ญาแล้ะว่่ธ่การในการที่ำาธุรก่จท่ี่�แตักต่ัางจากผู้ป็ระกอบธุรก่จล้ักษณ์ะเด่ยว่กันในป็ระเที่ศไที่ย แล้ะเชื่่�อมั�นว่่าการมุ่งเน้น 
การล้งทีุ่นเพี่�ออนาคัตัใน (1) แบรนด์เง่นต่ัดล้้อ (2) แพีล้ตัฟัอรม์ด้านเที่คัโนโล้ย่ แล้ะ (3) การส่ิ่งเสิ่รม่ป็ระสิ่บการณ์์ของลู้กค้ัา จะเป็็น 
ป็ัจจยัสิ่ำาคััญสิ่ำาหรบัคัว่ามสิ่ำาเรจ็ในระยะยาว่ของบรษั่ที่ฯ แล้ะส่ิ่งผล้ต่ัอผล้ตัอบแที่นของผู้ถ่ึอหุ้นในระยะยาว่เชื่่นเด่ยว่กัน 

บรษั่ที่ฯ ให้คัว่ามสิ่ำาคััญกับการล้งทีุ่นในเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศ เพี่�อตัอบสิ่นองคัว่ามต้ัองการของผู้บรโ่ภคัท่ี่�หล้ากหล้ายแล้ะเป็ล้่�ยนแป็ล้ง 
อย่างรว่ดเรว็่ในยุคัด่จทั่ี่ล้ (Digitization) ในธุรก่จผู้ให้บรก่ารที่างการเง่นท่ี่�ม่ใชื่่สิ่ถึาบันการเง่น (Non-bank Financial Institution) 
บรษั่ที่ฯ เชื่่�อว่่าการล้งทีุ่นแล้ะการให้คัว่ามสิ่ำาคััญกับกระบว่นการเป็ล้่�ยนแป็ล้งไป็ใชื่้เที่คัโนโล้ย่ด่จ่ทัี่ล้ (Digitization) จะที่ำาให้บรษั่ที่ฯ  
แตักต่ัางจากผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กัน แล้ะที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามได้เป็รย่บด้านธุรก่จจากฐานข้อมูล้ของการเป็ล้่�ยนแป็ล้ง 
ด้านป็ระชื่ากร พีฤต่ักรรมของผู้บรโ่ภคั แล้ะแนว่โน้มเศรษฐก่จท่ี่�คัาดว่่าจะเก่ดขึ�นในป็ระเที่ศไที่ย นอกจากน่� ขั�นตัอนการดำาเน่นการงาน 
ด้านเอกสิ่ารของธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันแล้ะธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยม่แนว่โน้มท่ี่�จะม่คัว่ามซึ่ับซึ่้อนมากขึ�นด้ว่ยเหตัุดังกล่้าว่  
บรษั่ที่ฯ จงึคัาดการณ์์ว่่าภายใน 5-10 ป็ีข้างหน้า ลู้กค้ัารายใหม่มากกว่่าคัรึ�งหนึ�งของจำานว่นลู้กค้ัาทัี่�งหมดของบรษั่ที่ฯ จะมาจากชื่่องที่าง 
ออนไล้น์ ดังนั�นนอกจากการเป็ล้่�ยนแป็ล้งระบบโดยใชื่้เที่คัโนโล้ย่ด่จทั่ี่ล้ท่ี่�เพี่�มมากขึ�น แล้ะการเล้่อกใชื่้เที่คัโนโล้ย่ใหม่ล้่าสุิ่ดมาใชื่้ในการ 
ดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ (รว่มถึึงการบรห่ารจดัการคัว่ามเส่ิ่�ยง) แล้้ว่ บรษั่ที่ฯ ยังได้มุ่งเน้นการใชื่้เที่คัโนโล้ย่เหล่้าน่�ให้เก่ดป็ระโยชื่น์สูิ่งสุิ่ด 
กับฐานข้อมูล้ลู้กค้ัาด้ว่ย เชื่่น คัว่ามสิ่ามารถึในการว่่เคัราะห์ข้อมูล้ (Data Analytics Capabilities) ของบรษั่ที่ฯ ม่ส่ิ่ว่นที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามรู ้
แล้ะคัว่ามเข้าใจในการพัีฒนาป็ระสิ่บการณ์์ของลู้กค้ัาได้ด่ขึ�น โดยบรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึป็ระเม่นแล้ะว่างแผนการดำาเน่นงานได้ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี 
มากขึ�นจากการว่่เคัราะห์ข้อมูล้รอบด้าน เพี่�อพัีฒนาป็ระสิ่บการณ์์ของลู้กค้ัาตัั�งแต่ัเร ่�มต้ัน ค่ัอการต่ัดต่ัอลู้กค้ัาท่ี่�แสิ่ดงคัว่ามสิ่นใจในส่ิ่นค้ัา 
แล้ะบรก่าร การให้ขอ้มูล้แล้ะการบรก่ารด้านผล้่ตัภัณ์ฑ์์ แล้ะการต่ัดตัามที่ว่งถึามหน่� อก่ทัี่�งบรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึพีัฒนารปู็แบบแล้ะว่ธ่ก่ารนำาเสิ่นอ 
ผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารที่างการเง่น แล้ะผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันภัยให้เข้าถึึงง่าย โป็รง่ใสิ่ แล้ะเหมาะสิ่มกับกำาล้ังที่รพัียข์องผู้บรโ่ภคั ซึ่ึ�งลู้กค้ัากลุ้่มน่� 
อาจไม่ม่โอกาสิ่เข้าถึึงผล่้ตัภัณ์ฑ์์แล้ะคัว่ามคัุ้มคัรองเหล่้าน่�จากธนาคัารพีาณ่์ชื่ยห์รอ่สิ่ถึาบันการเง่นท่ี่�ได้รบัอนุญาตัอ่�นๆ ท่ี่�ม่เง่�อนไขในระดับ
เด่ยว่กันกับธนาคัารพีาณ่์ชื่ย ์

บรษั่ที่ฯ ม่ว่สั่ิ่ยทัี่ศน์แล้ะพัีนธก่จท่ี่�จะป็ฏ่ิบต่ััต่ัอล้กูค้ัาอยา่งโป็รง่ใสิ่แล้ะเป็น็ธรรม โดยเชื่่�อมั�นว่า่การที่ำาให้การเขา้ถึึงบรก่ารที่างการเงน่ท่ี่�เรย่บง่าย 
ไม่ซึ่ับซึ่้อน แล้ะการให้คัว่ามรูท้ี่างการเง่นจะชื่่ว่ยสิ่รา้งโอกาสิ่ให้กับลู้กค้ัาแล้ะสัิ่งคัม รว่มถึึงชื่่ว่ยแก้ป็ัญหาคัว่ามยากจนได้ในระยะยาว่ 
ดังนั�นบรษั่ที่ฯ จงึถ่ึอคัว่ามรบัผ่ดชื่อบตั่อสัิ่งคัมเป็็นหล้ักสิ่ำาคััญในการดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ เชื่่นกัน ทัี่�งน่�บรษั่ที่ฯ จะที่ำาสุิ่ดคัว่ามสิ่ามารถึ 
เพี่�อบรห่ารต้ันทีุ่น แล้ะที่ำาให้ลู้กค้ัาสิ่ามารถึเข้าถึึงผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารของบรษั่ที่ฯ ได้มากขึ�น แล้ะจะส่ิ่งมอบโอกาสิ่ผ่านการให้คัว่ามรู ้
ที่างการเง่นท่ี่�ถึูกต้ัองแล้ะเข้าใจง่ายแก่ผู้บรโ่ภคัเพี่�อสิ่รา้งโอกาสิ่แล้ะชื่่ว่ยให้ชื่่ว่่ตัของพีว่กเขาหมุนต่ัอได้

1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุุประสงค์ เปา้หมาย 

 “ท่ี่�เง่นต่ัดล้้อ เราที่ำาทีุ่กอย่างเพี่�อส่ิ่งเสิ่รม่แล้ะยกระดับคัุณ์ภาพีชื่่ว่่ตัของผู้คันด้ว่ยคัว่ามเชื่่�อมั�นว่่า การเข้าถึึงบรก่ารที่างการเง่น 
 ท่ี่�เป็็นธรรมแล้ะโป็รง่ใสิ่ ค่ัอส่ิ่ที่ธ่ท่ี่�ทีุ่กคันพีึงได้รบั เราส่ิ่งมอบโอกาสิ่ที่างการเง่น โดยการนำาเสิ่นอผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารท่ี่�เหมาะสิ่ม 
 ต่ัอลู้กค้ัา เรย่บง่าย สิ่ะดว่ก แล้ะรว่ดเรว็่ ผ่านคัว่ามจรง่ใจของพีนักงาน”

Long tail segment - รอ้ยละ 61.7 ข้องปีระชิากรไทยมีีรายได้ิเฉลี�ยต�อเดืิอนน้อยกว่�า 10,000 บาท
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รกัษาความเปน็ผู้นําในตลาดสินเชือ่
ท่ีมีทะเบยีนรถเปน็ประกัน

ผ่า 4 กลยุทธ์

“เงนิติดล้อ”
กับการเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจทัิล

มองหาโอกาสในการควบรวมธุรกิจ การเขา้ซือ้กิจการ 
การสรา้งพนัธมิตรทางกลยุทธ ์และการหาคู่ค้า
มแีนวโน้มขยายกิจการในธุรกิจสินเชือ่ผูบ้รโิภคท่ีคลา้ยคลึงกัน โดยเขา้สู่ตลาดอืน่
ในอาเซยีนในฐานะผูล้งทนุเชงิกลยุทธ์

ขยายสาขาอกี 300 สาขา ภายในป ี2565
ขยายชอ่งทางการจดัจาํหน่ายทางดิจทัิล และเครอืขา่ยในการส่งต่อลกูค้าอยา่งต่อเน่ือง
สรา้งความได้เปรยีบทางขอ้มลูและเพ่ิมศักยภาพการบรหิารความเส่ียง

เพ่ิมประสิทธภิาพในการดําเนินงาน 
ผ่านกระบวนการเปล่ียนผ่านสู่ดิจทัิล

สรา้งประสบการณ์ และนวตักรรมใหม่ๆ ให้ผลิตภัณฑ์ และบรกิารแก่ลกูค้าอยา่งต่อเน่ือง
ทําให้กระบวนการดําเนินงานเปน็ไปโดยอตัโนมัติ และลดกระบวนการทํางาน
โดยใชค้นเปน็หลกั (Manual) 
พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านขอ้มูล
วเิคราะห์ขอ้มลูผา่นระบบท่ีเรยีนรูด้้วยตนเอง (Machine Learning)

สรา้งความแข็งแกรง่
ใหแ้พลตฟอรม์นายหน้าประกันภัย

นําเสนอผลติภัณฑ์ท่ีหลากหลาย รว่มมอืกับคู่ค้าประกันภัยท่ีแขง็แกรง่ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการให้บรกิาร และการทําการตลาด
ให้บรกิารธุรกรรมแบบครบวงจร ผา่นชอ่งทางออนไลน์ และโมบายแอปพลเิคชนั
แพลตฟอรม์อารเีกเตอร ์(Areegator) ระบบเสนอขายประกันออนไลน์ 
เปน็ปจัจยัขบัเคลือ่นการเติบโตของเครอืขา่ยนายหน้าอสิระ

โอกาสในการเข้าซ้ือกิจการเชงิกลยุทธ ์
และแสวงหาโอกาสเพ่ิมความหลากหลายใหธ้รุกิจ
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  1)  บรษัิัทฯ ยังคงมี่�งมีั�นรกัษัาคว่ามีเปี็นผ้่นำาในธุ่รกิจสิู่นเชิื�อที�มีีทะเบียนรถเปี็นปีระกันผ�านการข้ยายเครอืข้�าย
   และนว่ัตกรรมีด้ิานคว่ามีเสีู่�ยงและเทคโนโลยี

   บรษั่ที่ฯ เชื่่�อว่า่การม่สิ่าขาท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีจะยงัคังเป็น็ชื่อ่งที่างหลั้กสิ่ำาหรบัเสิ่นอขายผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะให้บรก่าร การเป็ดิสิ่าขา 
   ใกล้้ลู้กค้ัาจะที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ม่โอกาสิ่เพี่�มขึ�นอย่างม่นัยสิ่ำาคััญในการเพี่�มจำานว่นลู้กค้ัาแล้ะการให้บรก่ารลู้กค้ัา โดยบรษั่ที่ฯ  
   ม่แผนในการขยายเคัรอ่ข่ายสิ่าขาต่ัอไป็เพี่�อให้คัรอบคัลุ้มพี่�นท่ี่�ของป็ระเที่ศมากขึ�น โดยในป็ี 2564 บรษั่ที่ฯ ม่จำานว่นสิ่าขา 
   ทัี่�งหมด 1,286 สิ่าขา แล้ะคัาดว่า่จะเป็ดิสิ่าขาใหม่เพี่�มอก่ 300 สิ่าขาในป็ ี2565 ในพี่�นท่ี่�ท่ี่�บรษั่ที่ฯ คััดเล้่อกโดยใชื่แ้บบจำาล้อง 
   คัะแนนภูม่สิ่ารสิ่นเที่ศ (Geographic Information System-GIS) ของบรษั่ที่ฯ 

   ในขณ์ะเด่ยว่กันบรษั่ที่ฯ ยังคังว่างแผนในการขยายชื่่องที่างการจดัจำาหน่ายที่างด่จทั่ี่ล้แล้ะเคัรอ่ข่ายในการส่ิ่งต่ัอลู้กค้ัา 
   ให้มากขึ�น รว่มทัี่�งชื่่องที่างออฟัไล้น์แล้ะออนไล้น์ เพี่�อเพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีในการเข้าถึึงลู้กค้ัาท่ี่�มากขึ�นแล้ะนำาไป็สู่ิ่การเต่ับโตั 
   ของรายได้ ทัี่�งน่�บรษั่ที่ฯ ยงัสิ่รา้งคัว่ามได้เป็รย่บเชื่ง่ขอ้มลู้ แล้ะเพี่�มศักยภาพีการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงของบรษั่ที่ฯ โดยเก็บรว่บรว่ม 
   ข้อมูล้เคัรด่ตั ข้อมูล้พีฤต่ักรรม แล้ะข้อมูล้ที่างเล้่อกอ่�นๆ (Alternative Data) เพี่�มมากขึ�น แล้ะยังคังมุ่งมั�นท่ี่�จะที่ดสิ่อบ 
   ผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารใหม่ๆ เพี่�อรกัษาคัว่ามเป็็นผู้นำาแล้ะคัว่ามโดดเด่นเหน่อคัู่แข่งในธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็น 
   ป็ระกันน่�ต่ัอไป็ อก่ทัี่�งบรษั่ที่ฯ มุ่งหน้าขยายขนาดของยอดส่ิ่นเชื่่�อโดยรว่มอก่ป็ระมาณ์ รอ้ยล้ะ 20-25 ต่ัอป็ี

  2)  บรษัิัทฯ ยงัคงเพิ่ิ�มีปีระสิู่ทธุผิลในการดิำาเนินงานอย�างต�อเนื�องผ�านกระบว่นการเปีลี�ยนผ�านสู่่�ระบบดิิจทัิล ซึ่่�งเปีน็กลย่ทธุห์ลัก 
   ข้องบรษัิัทฯ 

   กล้ยุที่ธ์หล้ักของบรษั่ที่ฯ ค่ัอการเป็ล้่�ยนผ่านกระบว่นการดำาเน่นการต่ัางๆ ของบรษั่ที่ฯ ไป็เป็็นรปู็แบบด่จทั่ี่ล้ ซึ่ึ�งรว่มถึึง 
   ป็ระสิ่บการณ์์การเล้อ่กผล้ต่ัภณั์ฑ์์แล้ะบรก่ารของล้กูค้ัา นว่ตัักรรมดา้นผล้ต่ัภณั์ฑ์์แล้ะบรก่าร การตัล้าดแล้ะการขาย การสิ่ง่มอบ 
   ผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารในรูป็แบบด่จ่ทัี่ล้ การจัดการคัว่ามเส่ิ่�ยงอย่างเหมาะสิ่ม แล้ะเพี่�มการคัว่บคัุมการป็ฏ่ิบัต่ังาน เพี่�อ 
   สิ่รา้งป็ระสิ่บการณ์์ท่ี่�ด่แก่ล้กูค้ัาในการซึ่่�อส่ิ่นค้ัาหรอ่รบับรก่ารจากหล้ายชื่อ่งที่าง คัว่บคัูไ่ป็กับการดำาเน่นงานท่ี่�มป่็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี 
   ย่�งขึ�น เชื่น่ โป็รแกรมการตัอบบที่สิ่นที่นาผ่านตััว่อกัษรแบบอตััโนมต่ัั (Chatbot) แล้ะกระบว่นการที่ำางานอตััโนมต่ััโดยหุ่นยนต์ั  
   (Robotic Processing Automation หรอ่ RPA) เพี่�อล้ดกระบว่นการที่ำางานโดยใชื่ค้ันเป็น็หล้กั (Manual) แล้ะที่ำาให้กระบว่นการ 
   รว่ดเรว็่แล้ะม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีมากขึ�น นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ยังอยู่ระหว่่างการเร่�มให้บรก่ารธุรกรรมแบบคัรบว่งจรในส่ิ่ว่นของ 
   ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ัจจุบัน แล้ะเป็ิดตััว่ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ใหม่เพี่�มเต่ัมผ่านชื่่องที่างออนไล้น์ รว่มถึึงมุ่งเน้นการเก็บรว่บรว่มข้อมูล้ แล้ะหาว่่ธ ่
   การใชื่้ข้อมูล้ให้เก่ดป็ระโยชื่น์สูิ่งสุิ่ดมากขึ�น โดยบรษั่ที่ฯ จะยังคังที่ำาการพัีฒนาโคัรงสิ่รา้งพี่�นฐานด้านข้อมูล้ เชื่่�อมโยงกับ 
   ชุื่ดขอ้มลู้ใหม่ๆ   รว่มทัี่�งเพี่�มศักยภาพีแล้ะขด่คัว่ามสิ่ามารถึในการว่เ่คัราะห์ขอ้มลู้ผา่นระบบคัอมพีว่่เตัอรท่์ี่�เรย่นรูไ้ด้ด้ว่ยตันเอง  
   (Machine Learning หรอ่ ML) แล้ะป็ัญญาป็ระด่ษฐ ์ (Artificial Intellectual หรอ่ AI) โดยเป็็นส่ิ่ว่นหนึ�งของแนว่ที่าง 
   การตััดส่ิ่นใจบนพ่ี�นฐานของข้อมูล้อยา่งต่ัอเน่�อง แล้ะเพี่�มว่่ธก่ารว่่เคัราะห์ข้อมูล้แล้ะข้อมูล้ที่างธุรก่จเชื่่งล้ึก โดยม่เป็้าหมาย 
   เพี่�อล้ดเว่ล้าการที่ำางานแล้ะให้ลู้กค้ัาได้รบัป็ระสิ่บการณ์์ท่ี่�ด่ขึ�น ซึ่ึ�งบรษั่ที่ฯ เชื่่�อว่่าแนว่ที่างดังกล้่าว่จะเป็็นป็ระโยชื่น์กับทัี่�ง 
   ลู้กค้ัาแล้ะธุรก่จของบรษั่ที่ฯ เน่�องจากจะชื่่ว่ยให้ป็ระหยดัต้ันทีุ่น เพี่�มรายรบั แล้ะที่ำาให้บรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึเข้าถึึงลู้กค้ัาได้อยา่ง 
   ม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีมากขึ�น

   กล้ยุที่ธก์ารเป็ล้่�ยนผ่านสู่ิ่การให้บรก่ารที่างการเง่นในระบบด่จทั่ี่ล้ของบรษั่ที่ฯ ยงัชื่ว่่ยเพี่�มศักยภาพีการที่ำางานของพีนักงาน 
   สิ่าขาของบรษั่ที่ฯ โดยนำาเอาระบบอตััโนมต่ััมาชื่ว่่ยจดัการกระบว่นการดำาเน่นงานต่ัางๆ เพี่�อให้สิ่ามารถึใชื่เ้ว่ล้าจดัการธุรกรรม 
   ท่ี่�ม่คัว่ามซึ่ับซึ่้อนได้ในจำานว่นท่ี่�มากขึ�นในกรอบระยะเว่ล้าเด่ม 

  3)  บรษัิัทฯ จะเดิินหน้าสู่รา้งคว่ามีแข้็งแกร�งให้แพิ่ลตฟอรม์ีนายหน้าปีระกันภััยข้องบรษัิัทฯ และมี่�งเปี็นหน่�งในนายหน้า 
   ปีระกันภััยชิั�นนำาในปีระเทศไทย

   บรษั่ที่ฯ เชื่่�อว่่าธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยในป็ระเที่ศไที่ยในอนาคัตัม่โอกาสิ่เต่ับโตัขึ�นอย่างม่นัยสิ่ำาคััญ ผ่านกล้ยุที่ธ์การรว่ม 
   ตัล้าดป็ระกันภัยป็ัจจุบันท่ี่�ม่การกระจายตััว่จำานว่นมาก บรษั่ที่ฯ ม่เป็้าหมายท่ี่�จะมุ่งเป็็นหนึ�งในนายหน้าป็ระกันภัยชื่ั�นนำา 
   ในป็ระเที่ศไที่ย โดยการเพี่�มส่ิ่ว่นแบ่งการตัล้าดของบรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึดำาเน่นการโดยนำาเสิ่นอผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันภัย 
   ท่ี่�หล้ากหล้ายมากขึ�น เพี่�มจำานว่นพีนัธมต่ัรด้านป็ระกันภัย พีฒันาศักยภาพีในการให้บรก่าร แล้ะเพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีของการตัล้าด  
   โดยบรษั่ที่ฯ จะยังคังให้คัว่ามสิ่ำาคััญในการอำานว่ยคัว่ามสิ่ะดว่กแล้ะต่ัดตัามการเรย่กรอ้งค่ัาส่ิ่นไหมที่ดแที่น การบรก่าร 
   หล้ังการขายต่ัางๆ นำาข้อมูล้ทัี่�งหมดมาว่่เคัราะห์รว่่มกับบรษั่ที่ป็ระกัน เพี่�อออกแบบ นำาเสิ่นอ ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันภัย  
   แล้ะการบรก่ารต่ัางๆ ให้เหมาะสิ่มกับลู้กค้ัา

   บรษั่ที่ฯ ม่แผนจะที่ำาให้แบรนด์เง่นต่ัดล้้อเป็็นท่ี่�รูจ้ักมากขึ�นในธุรก่จการจัดจำาหน่ายผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันภัย เพี่�มป็ระเภที่ 
   ผล่้ตัภัณ์ฑ์์ เพี่�มจำานว่นล้กูค้ัาท่ี่�แสิ่ดงคัว่ามสิ่นใจผ่านชื่อ่งที่างออนไล้น์ แล้ะให้บรก่ารธุรกรรมแบบคัรบว่งจรผ่านชื่อ่งที่างออนไล้น์  
   แล้ะแอป็พีล้่เคัชื่ันม่อถ่ึอ (Mobile Application) เชื่่น พีัฒนาแพีล้ตัฟัอรม์ป็ระกันภัยแบบ “พีรอ้มใชื่้” (Plug-and-Play)  
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ปี เหตุการณ์์

2562 • ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยาขายหุ้น รอ้ยล้ะ 50 ท่ี่�ธนาคัารถ่ึอในบรษั่ที่ฯ ให้กับบรษั่ที่ Siam Asia Credit Access  
 Pte. Ltd. 
• เป็ดิสิ่าขาท่ี่� 1,000 แล้ะเป็ดิตััว่ผล้ต่ัภัณ์ฑ์์บตััรกดเงน่สิ่ดหมนุเว่ย่น (บตััรต่ัดล้อ้) ซึ่ึ�งที่ำาให้ล้กูค้ัาสิ่ามารถึเขา้ถึึง
 บรก่ารที่างการเงน่ได้อยา่งสิ่ะดว่กรว่ดเรว็่ โดยถึอนเงน่จากตัู ้ATM ของธนาคัารพีาณ่์ชื่ยค์ัู่ค้ัาชื่ั�นนำาทัี่�ว่ป็ระเที่ศ 

2563 • เป็ิดตััว่แพีล้ตัฟัอรม์อารเ่กเตัอร ์(Areegator) แล้ะแอป็พีล้่เคัชื่ันเง่นต่ัดล้้อ 
• แป็รสิ่ภาพีเป็็นบรษั่ที่มหาชื่นจำากัด แล้ะเป็ล้่�ยนแป็ล้งมูล้ค่ัาหุ้นท่ี่�ตัราไว่้ของบรษั่ที่ฯ จากเด่มมูล้ค่ัาท่ี่�ตัราไว่้หุ้นล้ะ  
 37 บาที่ เป็็นมูล้ค่ัาท่ี่�ตัราไว่้หุ้นล้ะ 3.70 บาที่ รว่มถึึงเพี่�มทีุ่นจดที่ะเบ่ยนของบรษั่ที่ฯ จำานว่น 780,021,790 บาที่  
 จากทีุ่นจดที่ะเบ่ยนเด่มจำานว่น 7,800,221,119 บาที่ เป็็นทีุ่นจดที่ะเบ่ยนใหม่จำานว่น 8,580,242,909 บาที่ 
 โดยการออกหุ้นสิ่ามัญเพี่�มทีุ่นจำานว่นไม่เก่น 210,816,700 หุ้น มูล้ค่ัาท่ี่�ตัราไว่้หุ้นล้ะ 3.70 บาที่ 
 เพี่�อรองรบัการออกแล้ะเสิ่นอขายหุ้นสิ่ามัญต่ัอป็ระชื่าชื่นเป็็นคัรั�งแรก

2564 • เข้าจดที่ะเบ่ยนในตัล้าดหลั้กที่รพัียแ์ห่งป็ระเที่ศไที่ยโดยใชื่้ชื่่�อยอ่ “TIDLOR” ในการซึ่่�อขายหล้ักที่รพัีย ์
 ว่ันท่ี่� 10 พีฤษภาคัม 2564 เป็็นว่ันเสิ่นอขายหุ้นว่ันแรกของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งนับเป็็น “หุ้น IPO ในกลุ้่มธุรก่จเง่นทีุ่น
 แล้ะหล้ักที่รพัียท่์ี่�ม่มูล้ค่ัาเสิ่นอขายสูิ่งสุิ่ด (1) แล้ะสูิ่งสุิ่ด 5 อนัดับแรกในป็ระว่ัต่ัศาสิ่ตัรต์ัล้าดหุ้นไที่ย (1) 
 รว่มถึึงได้รบัคัว่ามสิ่นใจจากนักล้งทีุ่นสิ่ถึาบันชื่ั�นนำาทัี่�ว่โล้ก ถึึง 32 ราย รว่่มล้งนามเพี่�อเป็็น 
 Cornerstone Investors แล้ะกลุ้่มนักล้งทีุ่นรายยอ่ย”
• ได้รบัการป็รบัอนัดับเคัรด่ตัเรตัต่ั�ง จาก A- เป็็น “A” โดยบรษั่ที่จดัอนัดับเคัรด่ตัเรตัต่ั�ง ที่รส่ิ่เรตัต่ั�งเป็็นการยน่ยนั
 คัว่ามแข็งแกรง่ของบรษั่ที่ฯ ในชื่่ว่งสิ่ถึานการณ์์การแพีรร่ะบาดของโรคัอุบัต่ัใหม่ (โคัว่ด่-19)    
 ภายใต้ัสิ่ถึานการณ์์ไม่แน่นอน 
หมายเหตัุ: (1) ณ์ ว่ันท่ี่�เข้าเสิ่นอขาย (10 พีฤษภาคัม 2564)

   โดยแพีล้ตัฟัอรม์ของบรษั่ที่ฯ จะเป็น็ตััว่กล้างเชื่่�อมโยงกับแพีล้ตัฟัอรม์ของบุคัคัล้ภายนอกเพี่�อเป็ดิโอกาสิ่ให้สิ่ามารถึนำาเสิ่นอ 
   ผล่้ตัภัณ์ฑ์์ให้กับลู้กค้ัาได้ นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ม่แผนท่ี่�จะรว่่มม่อกับคัู่ค้ัาป็ระกันภัยของบรษั่ที่ฯ ในการพัีฒนาผล่้ตัภัณ์ฑ์์ 
   ป็ระกันภัยท่ี่�เฉพีาะเจาะจงสิ่ำาหรบัลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ โดยใชื่้ผล้การว่่เคัราะห์ข้อมูล้ท่ี่�เรารว่บรว่มได้จากการดำาเน่นงาน  
   รว่มถึึงแพีล้ตัฟัอรม์อารเ่กเตัอร ์(Areegator) ซึ่ึ�งจะเป็็นป็ัจจยัสิ่ำาคััญในการขับเคัล่้�อนการเต่ับโตัของบรษั่ที่ฯ ผ่านการขยาย 
   เคัรอ่ข่ายนายหน้าอส่ิ่ระ ซึ่ึ�งจะได้รบัป็ระโยชื่น์จากแพีล้ตัฟัอรม์ป็ระกันภัยท่ี่�บรษั่ที่ฯ ล้งทีุ่นพีัฒนาอยา่งต่ัอเน่�อง โดยบรษั่ที่ฯ  
   ม่เป็า้หมายในระยะกล้างท่ี่�จะเพี่�มสัิ่ดส่ิ่ว่นรายได้จากธุรก่จนายหน้าป็ระกันว่น่าศภัย ให้เป็น็สัิ่ดส่ิ่ว่นกว่า่ รอ้ยล้ะ 13 ของรายได้ 
   จากการดำาเน่นงานทัี่�งหมดของบรษั่ที่ฯ

  4)  บรษัิัทฯ มีองหาโอกาสู่เข้้าซึ่ื�อกิจการในเชิิงกลย่ทธุ์และแสู่ว่งหาโอกาสู่อื�นๆ เพิ่ื�อเพิิ่�มีการเติบโตแบบก้าว่กระโดิดิ 
   และคว่ามีหลากหลายให้ธุ่รกิจ

    นอกจากการท่ี่�บรษั่ที่ฯ จะยงัคังขยายธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันแล้ะนายหน้าป็ระกันภัยในป็ระเที่ศแล้้ว่ บรษั่ที่ฯ  
   ยังมองหาโอกาสิ่ในการคัว่บรว่มธุรก่จ การเข้าซึ่่�อก่จการ การสิ่รา้งพีันธม่ตัรที่างกล้ยุที่ธ์แล้ะการหาคัู่ค้ัาต่ัางๆ เพี่�อขยาย 
   ผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่าร เพี่�มชื่่องที่างการจดัจำาหน่าย แล้ะพัีฒนาศักยภาพีที่างเที่คัโนโล้ย ่ทัี่�งน่� บรษั่ที่ฯ อาจเล้่อกขยายก่จการ 
   ในธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ผู้บรโ่ภคัท่ี่�คัล้้ายคัลึ้งกัน โดยเข้าสู่ิ่ตัล้าดอ่�นในภูม่ภาคัอาเซึ่่ยนในฐานะผู้ล้งทีุ่นเชื่่งกล้ยุที่ธ์ ซึ่ึ�งบรษั่ที่ฯ  
   สิ่ามารถึถ่ึายที่อดป็ระสิ่บการณ์์แล้ะศักยภาพีในด้านการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง การดำาเน่นการ แล้ะเที่คัโนโล้ย ่ให้กับธุรก่จดังกล่้าว่ได้

 1.2 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�สำาคัญ

  ลักษัณะการปีระกอบธุ่รกิจในปีทีี�ผ�านมีา

  ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ ม่สิ่าขาทัี่�ว่ป็ระเที่ศรว่ม 1,286 สิ่าขา โดยเป็็นสิ่าขาในกรงุเที่พีฯ แล้ะป็รม่ณ์ฑ์ล้ จำานว่น  
  369 สิ่าขา แล้ะสิ่าขาในต่ัางจังหว่ัด จำานว่น 917 สิ่าขา เพี่�อให้คัรอบคัลุ้มกลุ้่มลู้กค้ัาเป็้าหมายของบรษั่ที่ฯ ทัี่�งในกรุงเที่พีฯ  
  แล้ะต่ัางจงัหว่ัด เหตัุการณ์์สิ่ำาคััญท่ี่�เก่�ยว่กับธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ม่ดังต่ัอไป็น่�
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 1.3  การใช้เ้งนิท่�ได้จากการระดมทุนเปน็ไปตามวตัถุุประสงค์  

  ตัามท่ี่�บรษั่ที่ฯ ได้รบัเง่นจากการออกแล้ะเสิ่นอขายหุ้นสิ่ามัญเพี่�มทีุ่นต่ัอป็ระชื่าชื่นเป็็นคัรั�งแรก (Initial Public Offering : IPO)  
  จำานว่น 210,816,700 หุ้น ในราคัาหุ้นล้ะ 36.50 บาที่ บรษั่ที่ฯ ได้รบัเง่นสุิ่ที่ธ่หล้ังหักค่ัาใชื่้จา่ยจากการเสิ่นอขายหุ้นดังกล่้าว่ 
  เป็็นจำานว่น 7,495 ล้้านบาที่ โดยบรษั่ที่ฯ ม่ว่ัตัถึุป็ระสิ่งค์ัในการใชื่้เง่นดังน่�

วตัถุุประสงค์การใช้เ้งนิ
จำานวนเงนิ

โดยประมาณ์
ตามแผนการใช้เ้งนิ

จำานวนเงนิ
ท่�ใช้ไ้ปจนถึุงวนัท่� 

31 ธนัวาคม 2564

1. ใชื่้เป็็นเง่นทีุ่นสิ่ำาหรบัการขยายธุรก่จให้ส่ิ่นเชื่่�อแล้ะนายหน้าป็ระกันภัย
 1.1 ป็รบัป็รงุสิ่าขาเด่มแล้ะขยายสิ่าขาของบรษั่ที่ฯ
 1.2 ป็รบัป็รงุแล้ะพีัฒนาโคัรงการด้านเที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศแล้ะการเป็ล้่�ยนผ่าน
  สู่ิ่ระบบด่จทั่ี่ล้

340
810

100
284

2. ป็รบัโคัรงสิ่รา้งเง่นทีุ่นโดยการชื่ำาระหน่�ค่ันบางส่ิ่ว่น 5,500 - 6,000 6,000

3. ใชื่้เป็็นเง่นทีุ่นหมุนเว่่ยนในการดำาเน่นธุรก่จ 518 - 545 545      

 รว่มทัี่�งส่ิ่�น 7,168 - 7,695 6,929

 คงเหลือ 766

(หน่ว่ย : ล้้านบาที่)

ปี เหตุการณ์์

รางวัลัและการได้้รบัการยอมรบั

2562 • รางว่ัล้ Excellent in Employee Engagement 2019 จาก Retail Banker International 
• รางว่ลั้ The Best Employee Engagement Initiative, Application or Programme 2019 จาก The Asian Banker 
• รางว่ัล้ Thailand’s Most Admired Brand 2019 จาก BrandAge

2563 • รางว่ัล้ Most Innovative Digital Innovation in Financial Inclusion 2020 จาก The Digital Banker
• รางว่ัล้ Outstanding Leadership in Customer Experience - Team 2020 จาก The Digital Banker
• รางว่ัล้ Dream Employer of the Year 2020 จาก World HRD Congress
• รางว่ัล้ Dream Company To Work For 2020 จาก World HRD Congress
• รางว่ัล้ Thailand’s Most Admired Brand 2020 จาก BrandAge

2564 • รางว่ัล้ Best Digital Business Model Initiative/Application in Thailand 2021 จาก The Asian Banker
• รางว่ลั้ Outstanding CX in Digital Sales Strategy 2021 จาก Digital CX Awards by The Digital Banker
• รางว่ัล้ Best Use of Data and Analytics for CX 2021 (Highly Acclaimed) จาก Digital CX Awards by 
 The Digital Banker
• รางว่ัล้ Best in Future of Intelligence Thailand 2021 จาก IDC Future Enterprise
• รางว่ัล้ Finance Company of the Year - Thailand 2021 จาก The Asian Banking & Finance
• รางว่ัล้ Best Retail Bank Thailand 2021 (Highly Commended) จาก Retail Banker International 
• รางว่ลั้ Best App for Customer Experience 2021 (Highly Commended) จาก Retail Banker International 
• รางว่ลั้ Best Application of Data Analytics 2021 (Highly Commended)  จาก Retail Banker International 
• รางว่ัล้ Best Use of Machine Learning 2021 (Highly Commended) จาก Retail Banker International 
• รางว่ัล้ Best Marketing Campaign 2021 (Highly Commended) จาก Retail Banker International
• รางว่ัล้ Best Employer Brand Award 2021 จาก World HRD Congress
• รางว่ัล้ Dream Employer of The Year 2021 จาก World HRD Congress
• รางว่ัล้ Thailand’s Most Admired Brand 2021 จาก BrandAge
• รางว่ัล้ Best Equity / IPO Deal of The Year in Southeast Asia 2021 จาก Alpha Southeast Asia

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 55



สู่ำาหรบัปีสิีู่�นสู่่ดิว่ันที� 31 ธุนัว่าคมี

2562 รอ้ยละ 2563 รอ้ยละ 2564 รอ้ยละ

รายได้

รายได้ดอกเบ่�ยรบัลู้กหน่�ตัามสัิ่ญญาเชื่่าซึ่่�อ 1,663.0 17.6 1,204.8 11.4 1,111.6 9.2

รายได้ดอกเบ่�ยรบัจากเง่นให้กู้ยม่ 5,972.2 63.1 7,530.5 71.3 8,713.1 72.3

รายได้ค่ัาธรรมเน่ยมแล้ะบรก่าร 1,803.3 19.1 1,792.0 17.0 2,197.1 18.3

รายได้อ่�น 19.4 0.2 31.6 0.3 25.3 0.2

รว่มีรายได้ิ 9,457.9 100.0 10,558.9 100.0 12,047.1 100.0

2. ข้อมูลเก่�ยวกับผลิตภัณ์ฑ์
  ลักษัณะผลติภััณฑ์์ บรกิารและการพัิ่ฒนานว่ตักรรมี

  ผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารของบรษั่ที่ฯ แบง่เป็น็สิ่องป็ระเภที่หล้ัก ได้แก่ ธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อแล้ะธุรก่จนายหน้าป็ระกันว่น่าศภัย แล้ะป็ระกันชื่ว่่ต่ั  
 โดยในส่ิ่ว่นของธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อ บรษั่ที่ฯ ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน แล้ะส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อท่ี่�ม่ล้ักษณ์ะเป็็นการขายแล้ะ 
 เชื่า่กล้ับค่ัน (Sale and Lease Back) ในส่ิ่ว่นของธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยของบรษั่ที่ฯ ธุรก่จดังกล้่าว่ป็ระกอบด้ว่ยการเป็น็นายหน้า 
 ป็ระกันว่่นาศภัยแล้ะป็ระกันชื่่ว่่ตั ซึ่ึ�งเสิ่นอขายให้แก่ลู้กค้ัารายย่อย แล้ะส่ิ่งต่ัอลู้กค้ัาให้กับบรษั่ที่คัู่ค้ัาป็ระกันภัย รว่มถึึงการจดัหา 
 ป็ระกันภัยรถึยนต์ัทัี่�งภาคับงัคัับแล้ะภาคัสิ่มัคัรใจ ป็ระกันอบุต่ััเหตัสุ่ิ่ว่นบุคัคัล้ ป็ระกันชื่ว่่ต่ัคัุ้มคัรองว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะป็ระกันสุิ่ขภาพี  
 เชื่น่ ป็ระกันภัยโรคัมะเรง็ โดยบรษั่ที่ฯ แบง่ป็ระเภที่ธุรก่จป็ระกันว่น่าศภัยออกเป็น็ป็ระกันภัยรถึยนต์ั แล้ะป็ระกันภัยอ่�นนอกเหน่อจาก 
 ป็ระกันภัยรถึยนต์ั เชื่น่ ป็ระกันอบุต่ััเหตัสุ่ิ่ว่นบุคัคัล้ แล้ะป็ระกันสุิ่ขภาพี เป็น็ต้ัน แล้ะม่ป็ระกันชื่ว่่ต่ัเพี่ยงป็ระเภที่เด่ยว่ค่ัอ ป็ระกันชื่ว่่ต่ั 
 คัุ้มคัรองว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อ ซึ่ึ�งเป็็นป็ระกันชื่่ว่่ตัท่ี่�ม่จุดป็ระสิ่งค์ัเพี่�อเป็็นหลั้กป็ระกันคัุ้มคัรองตััว่ผู้ขอส่ิ่นเชื่่�อในฐานะผู้เอาป็ระกันภัย  
 กรณ่์เหตัุการณ์์รา้ยแรง ท่ี่�ที่ำาให้ผู้ขอส่ิ่นเชื่่�อทีุ่พีพีล้ภาพีหรอ่ถึึงแก่ชื่่ว่่ตั นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ยังให้บรก่ารอ่�นท่ี่�เก่�ยว่เน่�องกับด้านการ 
 ต่ัอที่ะเบย่นรถึแล้ะการชื่ำาระภาษ่รถึป็ระจำาป็สีิ่ำาหรบัล้กูค้ัาป็จัจบุนัของบรษั่ที่ฯ

ลักษณ์ะการประกอบธุรกิจ
1. โครงสรา้งรายได้แบ่งตามสายผลิตภัณ์ฑ์
 บรษั่ที่ฯ เป็็นผู้ให้บรก่ารที่างการเง่นท่ี่�ไม่ใชื่่ธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์แล้ะเป็็นผู้ป็ระกอบธุรก่จการให้บรก่ารที่างการเง่นท่ี่�สิ่ามารถึเข้าถึึงได้ 
 โดยการนำาเที่คัโนโล้ยเ่ข้ามาชื่่ว่ย โดยม่สิ่ำานักงานใหญ่อยูท่่ี่�กรงุเที่พีมหานคัร ซึ่ึ�งให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันคัรบว่งจร  
 (รถึจักรยานยนต์ั รถึยนต์ั รถึบรรทีุ่ก รถึแที่รกเตัอร)์ ส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อรถึบรรทีุ่กม่อสิ่อง แล้ะบรก่ารนายหน้าป็ระกันภัย ภายใต้ัชื่่�อ  
 “เง่นต่ัดล้้อ” ซึ่ึ�งเป็็นแบรนด์ท่ี่�เป็็นท่ี่�รูจ้กัทัี่�ว่ป็ระเที่ศ โดยบรษั่ที่ฯ ม่ผล้การดำาเน่นงานท่ี่�แสิ่ดงให้เห็นถึึงการเต่ับโตัแล้ะคัว่ามสิ่ามารถึ 
 ในการที่ำากำาไรอยา่งต่ัอเน่�อง โดย ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ ม่ส่ิ่นที่รพัียร์ว่มทัี่�งหมด 66,525 ล้้านบาที่ แล้ะรายได้ของบรษั่ที่ฯ  
 สิ่ำาหรบัรอบป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2563 แล้ะ 2564 เท่ี่ากับ 10,558.9 ล้้านบาที่ แล้ะ 12,047.1 ล้้านบาที่ ตัามล้ำาดับ นอกจากน่�  
 ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ ม่ยอดส่ิ่นเชื่่�อรว่มเท่ี่ากับ 61,458 ล้้านบาที่ ซึ่ึ�งเพี่�มขึ�นรอ้ยล้ะ 19.7 นับแต่ัว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2563  
 สิ่ำาหรบัรอบป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 ค่ัาเบ่�ยป็ระกันว่่นาศภัยท่ี่�บรษั่ที่ฯ จดัเก็บได้เท่ี่ากับ 5,220 ล้้านบาที่ เม่�อเท่ี่ยบกับ 4,011  
 ล้้านบาที่ สิ่ำาหรบัรอบป็ีส่ิ่�นสุิ่ด ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2563 แล้ะผล้ตัอบแที่นส่ิ่ว่นของผู้ถ่ึอหุ้นโดยเฉล้่�ยเท่ี่ากับ รอ้ยล้ะ 18.6 เม่�อเท่ี่ยบกับ  
 รอ้ยล้ะ 22.9 ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2563

 ตัารางต่ัอไป็น่�แสิ่ดงรายได้ทัี่�งหมดของบรษั่ที่ฯ สิ่ำาหรบัรอบป็ีแต่ัล้ะป็ีตัามท่ี่�ระบุไว่้
(หน่ว่ย : ล้้านบาที่)
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 2. 1 การให้สิู่นเชิื�อ

  บรษั่ที่ฯ มุ่งมั�น พีัฒนาธุรก่จให้เต่ับโตัอย่างต่ัอเน่�องแล้ะยั�งย่น พีรอ้มทัี่�งรกัษาจุดย่นในการเป็็นผู้นำาในธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อ 
  กับป็ระชื่ากรกลุ้่มใหญ่ของป็ระเที่ศไที่ย (Long-tail segment) โดยมุ่งเน้นการเสิ่นอขายผล้่ตัภัณ์ฑ์์ แล้ะบร่การ 
  ที่างการเง่นท่ี่�ง่าย สิ่ะดว่ก รว่ดเรว็่แล้ะโป็รง่ใสิ่ให้กับลู้กค้ัา บรษั่ที่ฯ ม่เคัรอ่ข่ายสิ่าขาใน 74 จงัหว่ัดทัี่�ว่ป็ระเที่ศไที่ย ณ์ ว่ันท่ี่�  
  31 ธันว่าคัม 2564 บร่ษัที่ฯ ม่สิ่าขา 1,286 สิ่าขา รว่มถึึงการม่เคัร่อข่ายส่ิ่งต่ัอลู้กค้ัาท่ี่�กว่้างขว่างแล้ะคัรอบคัลุ้ม  
  (ซึ่ึ�งรว่มถึึงตััว่แที่นบรษั่ที่ฯ รายย่อยทัี่�ว่ป็ระเที่ศกว่่า 5,132 ราย เจ้าหน้าท่ี่�ฝ่ายขายที่างโที่รศัพีท์ี่ ซึ่ึ�งเป็็นพีนักงานของ 
  ผูใ้ห้บรก่ารแก่บรษั่ที่ฯ (Outsource) จำานว่นกว่า่ 383 คัน แล้ะเม่�อรว่มกับพีนักงานของบรษั่ที่ฯ จำานว่น 136 คัน ที่ำาให้มเ่จา้หน้าท่ี่� 
  ฝ่ายขายที่างโที่รศัพีท์ี่รว่มทัี่�งหมดมากกว่่า 519 คัน ตััว่แที่นจำาหน่ายรถึบรรทุี่กม่อสิ่องมากกว่่า 491 ราย แล้ะสิ่าขา 
  ของธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา 638 สิ่าขา) แล้ะการม่ส่ิ่ว่นรว่่มของลู้กค้ัา (Customer Engagement) ผ่านชื่่องที่างออนไล้น์  
  (ซึ่ึ�งรว่มถึึงเว่็บไซึ่ต์ัของบรษั่ที่ฯ แอป็พีล้่เคัชื่ันเง่นต่ัดล้้อ เฟัซึ่บุ�ก (Facebook) แล้ะ Tidlor Connect บนแอป็พีล้่เคัชื่ันไล้น์)  
  ส่ิ่�งเหล้่าน่�ล้้ว่นที่ำาให้บรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึเข้าถึึงผู้ท่ี่�ม่แนว่โน้มจะใชื่้บรก่ารของบรษั่ที่ฯ ในชื่่องที่างออฟัไล้น์ แล้ะออนไล้น์ 
  ได้อย่างรว่ดเรว็่ นอกจากน่�บรษั่ที่ฯ ม่การล้ะเว่้นค่ัาธรรมเน่ยมสิ่ำาหรบัการดำาเน่นการก่อนอนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�อ รว่มถึึงให้ส่ิ่นเชื่่�อ 
  แก่รถึท่ี่�ม่อายุการใชื่ง้านสูิ่งสุิ่ดถึึง 25 ป็ ี ท่ี่�นำาใบคัู่ม่อจดที่ะเบย่นรถึมาเป็น็ป็ระกัน ทัี่�งน่�ธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อของบรษั่ที่ฯ โดยส่ิ่ว่นใหญ ่
  เป็็นการให้ส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันแก่บุคัคัล้ธรรมดา เชื่่น รถึจักรยานยนต์ั รถึยนต์ั รถึบรรทีุ่ก รถึแที่รกเตัอร ์ 
  ซึ่ึ�งส่ิ่นเชื่่�อเหล่้าน่�จะมด่อกเบ่�ยสูิ่งสุิ่ดไมเ่ก่นอตััราตัามท่ี่�กฎหมายกำาหนด 

  บรษั่ที่ฯ ตัระหนักถึึงการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่ โดยการกำาหนดมาตัรฐานการให้ส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันนั�น  
  ลู้กค้ัาของบร่ษัที่ฯ จะต้ัองล้งนามในแบบฟัอร์มคัำาขอโอนแล้ะรับโอนรถึแล้ะส่ิ่งมอบใบคัู่ม่อจดที่ะเบ่ยนรถึตััว่จร่ง  
  เพี่�อเก็บรกัษาไว่้ท่ี่�บรษั่ที่ฯ โดยยังไม่ม่การจดที่ะเบ่ยนโอนกรรมส่ิ่ที่ธ่� ซึ่ึ�งลู้กค้ัาจะเป็็นผู้คัรอบคัรองแล้ะสิ่ามารถึใชื่้รถึต่ัอไป็ 
  ได้ตัามป็กต่ั ทัี่�งน่� บรษั่ที่ฯ จะเก็บรกัษาใบคัู่ม่อจดที่ะเบ่ยนรถึไว่้กับคัล้ังเก็บเอกสิ่ารของผู้ให้บรก่ารภายนอก แล้ะในกรณ่์ 
  ท่ี่�ลู้กค้ัาผ่ดนัดชื่ำาระหน่�ให้แก่บรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ฯ อาจต่ัดตัามเรย่กรถึท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนเป็็นป็ระกัน เพี่�อการรบัชื่ำาระหน่�ต่ัอไป็ ทัี่�งน่�  
  การล้งนามในคัำาขอโอนแล้ะรบัโอนรถึ การส่ิ่งมอบใบคัู่ม่อจดที่ะเบ่ยนรถึตััว่จรง่ ตัล้อดจนเอกสิ่ารตั่างๆ ดังกล้่าว่ ให้แก่ 
  บรษั่ที่ฯ ไม่ม่ผล้ให้บรษั่ที่ฯ ม่สิ่ถึานะเป็็นเจ้าหน่�ม่ป็ระกันตัามกฎหมาย อันจะที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ม่ผล้ป็ระโยชื่น์มากกว่่าการ 
  รบัรถึท่ี่�ม่การนำาที่ะเบ่ยนรถึมาเป็็นป็ระกัน โดยบรษั่ที่ฯ ไม่สิ่ามารถึบังคัับชื่ำาระหน่�เอากับรถึดังกล้่าว่ได้โดยตัรงอย่างเจา้หน่� 
  มป่็ระกันในกรณ่์ท่ี่�ล้กูค้ัาผ่ดนัดชื่ำาระหน่�

  สิู่นเชิื�อทะเบยีนรถ

  โดยทัี่�ว่ไป็ ส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบย่นรถึยนต์ัแล้ะรถึจกัรยานยนต์ัเป็น็ป็ระกันมักจะม่ระยะเว่ล้าส่ิ่นเชื่่�อตัั�งแต่ั 12 ถึึง 60 เด่อน สิ่ำาหรบั 
  รถึป็ระเภที่อ่�นจะม่ระยะเว่ล้าส่ิ่นเชื่่�อตัั�งแต่ั 12 ถึึง 72 เด่อน แล้ะอายุสูิ่งสุิ่ดของที่รพัียส่์ิ่นท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนเป็็นป็ระกันนั�นโดยทัี่�ว่ไป็ 
  จะม่อายุ 15 ป็ ี20 ป็ ีแล้ะ 25 ป็ ีสิ่ำาหรบัรถึจกัรยานยนต์ั รถึยนต์ั แล้ะรถึบรรที่กุ ตัามล้ำาดับ ทัี่�งน่� บรษั่ที่ฯ จะที่ำาการป็ระเม่น 
  ที่รพัียส่์ิ่นดังกล้า่ว่ท่ี่�สิ่าขาของบรษั่ที่ฯ เพี่�อป็ระเมน่ย่�ห้อ รุน่ สิ่ภาพี แล้ะอายุ เพี่�อเป็รย่บเท่ี่ยบป็จัจยัดังกล้า่ว่กับขอ้มลู้ราคัาตัล้าด 
  ท่ี่�จดัเก็บไว่้ท่ี่�ระบบส่ิ่ว่นกล้างของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งจดัที่ำาโดยบุคัคัล้ภายนอกท่ี่�เป็็นผู้เชื่่�ยว่ชื่าญด้านการป็ระเม่นราคัาท่ี่�ม่ชื่่�อเส่ิ่ยงแล้ะ 
  ผูเ้ชื่่�ยว่ชื่าญด้านการป็ระเมน่ราคัาของบรษั่ที่ฯ 

  นอกจากส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน บรษั่ที่ฯ ยังให้ส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อในล้ักษณ์ะท่ี่�เป็็นการขายแล้ะเช่ื่ากลั้บค่ัน (Sale and  
  Lease Back) แก่ลู้กค้ัา โดยการเชื่่าซึ่่�อในล้ักษณ์ะน่� ลู้กค้ัาจะขายรถึม่อสิ่องให้บรษั่ที่ฯ จากนั�นบรษั่ที่ฯ จะให้ลู้กค้ัาเชื่่ารถึนั�น 
  กล้บัไป็ โดยล้กูค้ัาจะได้กรรมส่ิ่ที่ธ่�ในรถึเม่�อชื่ำาระหน่�คัรบแล้ว้่ 

  การให้ส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อรถึจักรยานยนต์ัจะม่ระยะเว่ล้าส่ิ่นเชื่่�อตัั�งแต่ั 12 ถึึง 24 เด่อน ส่ิ่ว่นส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อรถึป็ระเภที่อ่�นจะม่ 
  ระยะเว่ล้าส่ิ่นเชื่่�อตัั�งแตั่ 12 ถึึง 72 เด่อน ลู้กค้ัาท่ี่�จะเชื่่าซึ่่�อจะต้ัองโอนกรรมส่ิ่ที่ธ่�ในที่รพัีย์ส่ิ่น เชื่่น รถึยนต์ั รถึจกัรยานยนต์ั  
  หรอ่รถึบรรที่กุ แล้ะส่ิ่งมอบใบคัู่มอ่จดที่ะเบย่นรถึตััว่จรง่ให้บรษั่ที่ฯ เพี่�อเป็น็ป็ระกัน โดยล้กูค้ัาจะได้กรรมส่ิ่ที่ธ่�ในรถึเม่�อชื่ำาระหน่� 
  คัรบแล้ว้่ (Sale and Lease Back)
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  สิู่นเชิื�อรถบรรทก่

  ในป็ี 2554 บรษั่ที่ฯ ยังเร ่�มให้ส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อรถึบรรทีุ่กม่อสิ่องแล้ะให้ส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึบรรทีุ่กม่อสิ่องเป็็นป็ระกัน สิ่ำาหรบั 
  ผู้ใชื่้รถึบรรทีุ่กท่ี่�ต้ัองการหาเง่นทีุ่นหมุนเว่่ยนในการดำาเน่นงานหรอ่เพี่�อขยายก่จการ ซึ่ึ�งกล้ายมาเป็็นส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อหลั้ก 
  ของบรษั่ที่ฯ 

  แม้ในป็จัจุบนั บรษั่ที่ฯ ไม่ได้ป็ระกอบธุรก่จให้ส่ิ่นเชื่่�อเชื่า่ซึ่่�อรถึบรรทีุ่กใหม่เชื่น่เด่ยว่กันกับผู้ป็ระกอบก่จการรายอ่�น แต่ับรษั่ที่ฯ  
  เชื่่�อว่า่ บรษั่ที่ฯ มข่นาดพีอรต์ัส่ิ่นเชื่่�อเชื่า่ซึ่่�อรถึบรรที่กุมอ่สิ่องเป็น็ล้ำาดับต้ันๆ โดยล้กูค้ัาส่ิ่ว่นใหญใ่นธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อเชื่า่ซึ่่�อรถึบรรที่กุ 
  มอ่สิ่องของบรษั่ที่ฯ จะเป็น็ผู้ป็ระกอบก่จการ รว่มไป็ถึึงผูป้็ระกอบก่จการให้เชื่า่รถึบรรที่กุ 

  ด้ว่ยจุดเด่นด้านจำานว่นสิ่าขาท่ี่�ม่มากกว่่า 1,286 สิ่าขาทัี่�ว่ป็ระเที่ศ ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึเข้าไป็ให้บรก่ารลู้กค้ัาถึึงท่ี่�โดยไม่เก็บ 
  ค่ัาบรก่ารล้ว่่งหน้าก่อนได้รบัการอนุมต่ัั โดยให้ว่งเงน่สูิ่งสุิ่ดถึึง 20 ล้า้นบาที่ แล้ะรบัรถึเก่าสูิ่งสุิ่ดถึึง 25 ป็ี

  บตัรกดิเงนิสู่ดิหมีน่เว่ยีน

  บรษั่ที่ฯ เป็ิดตััว่ผล้่ตัภัณ์ฑ์์บัตัรกดเง่นสิ่ดหมุนเว่่ยน (บัตัรต่ัดล้้อ) ในป็ี 2562 เน่�องจากบรษั่ที่ฯ เห็นว่่าลู้กค้ัาส่ิ่นเชื่่�อ 
  ท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน โดยเฉพีาะกลุ้่มลู้กค้ัาท่ี่� ใชื่้ที่ะเบ่ยนรถึจักรยานยนต์ัแล้ะรถึยนต์ัเป็็นป็ระกัน จะย่�นขอ 
  ส่ิ่นเชื่่�อใหม่ในระหว่่างหรอ่ก่อนท่ี่�การกู้ย่มคัรั�งแรกของลู้กค้ัาเหล่้านั�นจะส่ิ่�นสุิ่ด โดยบัตัรกดเง่นสิ่ดหมุนเว่่ยนน่�จะชื่่ว่ย 
  ให้ลู้กค้ัาเด่มในกลุ้่มส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันของบรษั่ที่ฯ ม่ชื่่องที่างรบัเง่นกู้เพี่�มเต่ัมจากการรบัเง่นสิ่ดท่ี่�สิ่าขา 
  หรอ่เง่นโอนเข้าบัญชื่่ธนาคัารของลู้กค้ัา โดยลู้กค้ัาจะได้รบัว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อสูิ่งสุิ่ดตัามมูล้ค่ัาที่รพัีย์ส่ิ่นเพี่�อการรบัชื่ำาระหน่�  
  ซึ่ึ�งลู้กค้ัาสิ่ามารถึเข้าถึึงว่งเง่นดังกล่้าว่ได้โดยตัรงในทีุ่กๆ ว่ัน ตัล้อด 24 ชื่ั�ว่โมง ผ่านที่างตัู้ ATM ของธนาคัารพีาณ่์ชื่ย ์
  คัู่ค้ัาทัี่�ว่ป็ระเที่ศ กว่่า 40,000 ตัู้  แล้ะบรษั่ที่ฯ ได้ออกบัตัรกดเง่นสิ่ดหมุนเว่่ยนแก่ลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ เก่อบ 285,000 ใบ  
  (ขอ้มลู้อา้งอง่ ณ์ ว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564) 

  บัตัรกดเง่นสิ่ดหมุนเว่่ยนน่�เป็็นส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่เง่�อนไขหมุนเว่่ยนว่งเง่นจากยอดท่ี่�ม่การชื่ำาระมาแล้้ว่ โดยจะค่ัดดอกเบ่�ย 
  จากว่งเง่นท่ี่�ลู้กค้ัาได้เบ่กถึอนออกมาทีุ่กว่ัน โดยค่ัดดอกเบ่�ยตัามอัตัราท่ี่�กำาหนดอยู่ในสัิ่ญญาของลู้กค้ัาแต่ัล้ะราย  
  แล้ะม่กำาหนดเว่ล้าในการชื่ำาระค่ันเป็็นรายเด่อน ซึ่ึ�งลู้กค้ัาสิ่ามารถึดูรายล้ะเอ่ยดเก่�ยว่กับดอกเบ่�ยแล้ะระยะเว่ล้า 
  การชื่ำาระค่ันได้จากสัิ่ญญาท่ี่�เก่�ยว่ข้อง โดยจำานว่นเง่นขั�นตัำาท่ี่�สิ่ามารถึเบ่กถึอนได้ในแต่ัล้ะคัรั�งเท่ี่ากับ 500 บาที่  
  ซึ่ึ�งจะแป็ล้งเป็็นจำานว่นเง่นกู้ย่มโดยอัตัโนมัต่ั แล้ะจำานว่นเง่นสูิ่งสุิ่ดท่ี่�สิ่ามารถึเบ่กถึอนได้ในแต่ัล้ะคัรั�งจะไม่เก่นว่งเง่น 
  ส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�เหล้่ออยู่ ทัี่�งน่� เม่�อลู้กค้ัากดเง่นจากบัตัรกดเง่นสิ่ดหมุนเว่่ยน ส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�เพี่�มขึ�นจะเป็็นการตั่องว่ดการชื่ำาระเง่น 
  ต่ัอไป็ นอกจากน่� บัตัรกดเง่นสิ่ดหมุนเว่่ยนจะชื่่ว่ยล้ดต้ันทีุ่นแล้ะการใชื่้ที่รพัียากรของบรษั่ที่ฯ ในการตัรว่จสิ่อบเคัรด่ตั 
  แล้ะดำาเน่นการอนุมัต่ักู้ย่ม สิ่ำาหรบัลู้กค้ัานั�น บัตัรกดเง่นสิ่ดจะชื่่ว่ยล้ดขั�นตัอนในการย่�นเอกสิ่ารขอส่ิ่นเชื่่�อใหม่ ซึ่ึ�งเป็็น 
  ขั�นตัอนท่ี่�ลู้กค้ัาต้ัองหยุดงาน เพี่�อมาดำาเน่นการท่ี่�สิ่าขา ซึ่ึ�งอาจที่ำาให้ลู้กค้ัาผู้ป็ระกอบก่จการขนาดเล้็ก สูิ่ญเส่ิ่ยรายได้  
  ดังนั�นหากลู้กค้ัาสิ่ามารถึเบ่กส่ิ่นเชื่่�อได้ตัล้อด 24 ชื่ั�ว่โมง แม้จะเป็็นนอกเว่ล้าที่ำาการของสิ่าขา ลู้กค้ัาก็สิ่ามารถึเข้าถึึง 
  เง่นทีุ่นในยามท่ี่�ต้ัองการได้ด้ว่ยระบบท่ี่�ย่ดหยุ่นมากขึ�น ในป็ัจจุบัน บร่ษัที่ฯ จะให้ส่ิ่นเชื่่�อบัตัรกดเง่นสิ่ดหมุนเว่่ยน 
  แก่ลู้กค้ัาส่ิ่นเชื่่�อรถึจักรยานยนต์ัเท่ี่านั�น โดยในอนาคัตัอันใกล้้น่�บรษั่ที่ฯ คัาดว่่าจะจะขยายการให้บรก่ารบัตัรกดเง่นสิ่ด 
  แก่กลุ้ม่ล้กูค้ัาอ่�นๆ ด้ว่ย

 2.2 นายหน้าปีระกันว่นิาศภััยและปีระกันชิวี่ติ

  บรษั่ที่ฯ ม่ธุรก่จให้บรก่ารนายหน้าป็ระกันภัยผ่านแพีล้ตัฟัอรม์อ่นชื่ัว่รเ์ที่คัท่ี่�ทัี่นสิ่มัย โดยม่การป็รบัใชื่้เที่คัโนโล้ย่ แล้ะข้อมูล้ 
  เพี่�อให้บรก่ารลู้กค้ัาผ่านหล้ายชื่่องที่าง (Omni-Channel) ซึ่ึ�งที่ำาให้ลู้กค้ัาสิ่ามารถึเป็รย่บเท่ี่ยบ แล้ะเล้่อกซึ่่�อกรมธรรม ์
  ป็ระกันภัยรถึยนต์ั ป็ระกันอุบัต่ัเหตัุส่ิ่ว่นบุคัคัล้ ป็ระกันชื่่ว่่ตัคัุ้มคัรองว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะป็ระกันสุิ่ขภาพีจากบร่ษัที่ 
  พีันธม่ตัรป็ระกันชื่ั�นนำา ได้อย่างสิ่ะดว่กสิ่บายทัี่�ว่ป็ระเที่ศ โดยบรษั่ที่ฯ ม่ทัี่�งใบอนุญาตัเป็็นนายหน้าป็ระกันว่่นาศภัย 
  แล้ะป็ระกันชื่่ว่่ตัท่ี่�ออกให้โดยคัณ์ะกรรมการกำากับแล้ะส่ิ่งเสิ่รม่การป็ระกอบธุรก่จป็ระกันภัย ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึเสิ่นอขาย 
  กรมธรรม์ป็ระกันภัยรถึยนต์ัแล้ะป็ระกันภัยอ่�นได้ ซึ่ึ�งรว่มถึึงป็ระกันอุบัต่ัเหตัุส่ิ่ว่นบุคัคัล้ ป็ระกันคัุ้มคัรองว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อ  
  แล้ะป็ระกันสุิ่ขภาพี (เชื่น่ ป็ระกันภัยโรคัมะเรง็) 
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  บรษั่ที่ฯ มุ่งเน้นการพีัฒนาธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยท่ี่�ใชื่้เที่คัโนโล้ย่เป็็นพี่�นฐานท่ี่�ม่เอกล้ักษณ์์เฉพีาะตััว่ ในฐานะนายหน้า 
  ป็ระกันภัย บรษั่ที่ฯ จะได้รบัค่ัาตัอบแที่นจากการขายแล้ะส่ิ่งต่ัอลู้กค้ัาจากบรษั่ที่คัู่ค้ัาป็ระกันภัย ทัี่�งน่�บรษั่ที่ฯ เร ่�มธุรก่จ 
  นายหน้าป็ระกันว่่นาศภัย โดยการแนะนำาผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันว่่นาศภัยให้แก่ลู้กค้ัาส่ิ่นเชื่่�อของบรษั่ที่ แล้ะต่ัอมาบรษั่ที่ฯ  
  ได้พีัฒนาชื่่องที่างการหาลู้กค้ัาท่ี่�หล้ากหล้ายทัี่�งที่างออนไล้น์แล้ะออฟัไล้น์ ซึ่ึ�งป็ระกอบด้ว่ย เคัรอ่ข่ายสิ่าขา แพีล้ตัฟัอรม์ด่จทั่ี่ล้  
  โฆษณ์าโที่รทัี่ศน์ แล้ะคัู่ค้ัาท่ี่�ที่ำาการตัล้าดให้บรษั่ที่ฯ ท่ี่�ได้ล้งทีุ่นในแบรนด์แล้ะเคัรอ่ข่ายสิ่าขามาเป็็นเว่ล้ากว่่า 10 ป็ ี 
  ส่ิ่งผล้ให้ธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยสิ่ามารถึเต่ับโตัได้เป็น็อยา่งด่ เบ่�ยป็ระกันภัยในส่ิ่ว่นท่ี่�ต่ัออายุกรมธรรม์ยงัคังม่สัิ่ดส่ิ่ว่นเพี่�มขึ�น 
  แล้ะเป็็นรายได้ในกลุ้่มธุรก่จท่ี่�เต่ับโตัอย่างต่ัอเน่�อง โดยไม่ม่ต้ันทีุ่นในการหาลู้กค้ัาเพี่�มเต่ัม ทัี่�งหมดน่�แสิ่ดงให้เห็นถึึงคัว่าม 
  แขง็แกรง่แล้ะคัว่ามยั�งยน่ของธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยของบรษั่ที่ฯ นอกจากน่�สัิ่ดส่ิ่ว่นของเบ่�ยป็ระกันภัยรถึยนต์ัภาคัสิ่มัคัรใจ 
  จากชื่อ่งอ่�นๆ นอกเหน่อจากเคัรอ่ขา่ยสิ่าขา เชื่น่ ชื่อ่งที่างแพีล้ตัฟัอรม์ด่จทั่ี่ล้แล้ะคัู่คั้า เพี่�มขึ�นเป็น็ รอ้ยล้ะ 32 ของเบ่�ยป็ระกันภัย 
  รถึยนต์ัภาคัสิ่มัคัรใจทัี่�งหมดท่ี่�บรษั่ที่ฯ (ไม่รว่มลู้กค้ัาต่ัออายุกรมธรรม์รถึยนต์ั) ในป็ี 2564 ซึ่ึ�งแสิ่ดงให้เห็นว่่าธุรก่จนายหน้า 
  ป็ระกันของบรษั่ที่ฯ ยงัคังเต่ับโตัแล้ะเข้าถึึงลู้กค้ัาใหม่ผ่านชื่่องที่างการจดัจำาหน่ายท่ี่�บรษั่ที่ฯ พีัฒนาขึ�นได้อยา่งต่ัอเน่�อง

   บรษั่ที่ฯ ยังคังเด่นหน้าล้งทีุ่นในธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยของบรษั่ที่ฯ เพี่�อเสิ่รม่สิ่รา้งคัว่ามแข็งแกรง่ให้แก่แบรนด์ 
  เง่นต่ัดล้้อ แล้ะมุ่งมั�นท่ี่�จะเพี่�มคัว่ามแขง็แกรง่ของฐานลู้กค้ัาผ่านชื่อ่งที่างออนไล้น์โดยบรห่ารจดัการค่ัาใชื่จ้า่ยให้เก่ดป็ระโยชื่น์ 
  สูิ่งสุิ่ด พีัฒนาแพีล้ตัฟัอรม์แล้ะเที่คัโนโล้ย่ของบรษั่ที่ฯ เพี่�อเก็บรว่บรว่มข้อมูล้ป็ระว่ัต่ัการซึ่่�อแล้ะการเรย่กรอ้งส่ิ่นไหมภายใตั้ 
  กรมธรรม์ท่ี่�บรษั่ที่ฯ จัดจำาหน่าย โดยท่ี่มว่่เคัราะห์ข้อมูล้สิ่ามารถึนำาชุื่ดข้อมูล้ดังกล้่าว่มาว่่เคัราะห์แล้ะป็ระเม่นคัว่ามเส่ิ่�ยง 
  แล้ะคัว่ามเส่ิ่ยหายท่ี่�อาจเก่ดขึ�นตัามป็ระเภที่รถึ อายุการใชื่้งาน แบรนด์รถึยนต์ั แล้ะข้อมูล้พี่�นฐานเก่�ยว่กับลู้กค้ัาท่ี่�แตักต่ัางกัน
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   ทัี่�งน่� บรษั่ที่ฯ เชื่่�อว่่าคัว่ามสิ่ามารถึในการจัดจำาหน่ายผ่านที่างระบบด่จ่ทัี่ล้ (Digital Distribution) แล้ะคัว่ามสิ่ามารถึ 
  ในการว่่เคัราะห์ข้อมูล้ (Data Analytics Capabilities) ของบรษั่ที่ฯ จะที่ำาให้บรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึให้บรก่ารลู้กค้ัาได้ด่ย่�งขึ�น 
  ในอนาคัตั โดยใชื่้ระบบการป็ระมว่ล้ผล้เพี่�อกำาหนดราคัาแล้ะคัว่ามคัุ้มคัรองท่ี่�เหมาะสิ่มกับลู้กค้ัามากขึ�น แล้ะเป็็นการล้ด 
  คัว่ามเส่ิ่ยหายท่ี่�อาจเก่ดขึ�นแก่บรษั่ที่ฯ ป็ระกันภัยคัู่ค้ัาของบรษั่ที่ฯ แล้ะยงัเพี่�มโอกาสิ่ในการนำาเสิ่นอผล้่ตัภัณ์ฑ์์ที่างการเง่นอ่�น  
  (Cross-selling) การให้บรก่ารในล้ักษณ์ะดังกล้่าว่เป็็นหัว่ใจสิ่ำาคััญในการป็ระกอบธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัย โดยบรษั่ที่ฯ  
  เชื่่�อว่่าบรษั่ที่คัู่ค้ัาป็ระกันภัย จะได้รบัป็ระโยชื่น์จากการว่่เคัราะห์ข้อมูล้ (Data Analytics) ของบรษั่ที่ฯ ในขณ์ะเด่ยว่กันสิ่ำาหรบั 
  ลู้กค้ัาบรษั่ที่ฯ มุ่งมั�นท่ี่�จะเป็็นท่ี่�ป็รกึษาท่ี่�สิ่ามารถึเข้าถึึงแล้ะไว่ว้่างใจได้ในการตััดส่ิ่นใจซึ่่�อหรอ่ต่ัอป็ระกันภัย เพี่�อให้ลู้กค้ัาได้รบั 
  ผล้ป็ระโยชื่น์สูิ่งสุิ่ด แล้ะเพี่�อให้บรษั่ที่ฯ ม่รายได้อยา่งต่ัอเน่�อง ถึึงแม้ว่่าบรษั่ที่ฯ ไม่ได้เป็็นผู้รบัภาระคัว่ามเส่ิ่�ยงในการพี่จารณ์า 
  รบัป็ระกันภัย (Underwriting Risk) แต่ัด้ว่ยข้อมูล้ของการขายป็ระกันภัยแล้ะการเรย่กรอ้งค่ัาส่ิ่นไหมที่ดแที่นท่ี่�บรษั่ที่ฯ  
  รว่บรว่มไว่้ จะเป็็นป็ระโยชื่น์ต่ัอการพ่ีจารณ์าการรบัป็ระกันภัยแล้ะการบรห่ารจดัการคัว่ามเส่ิ่�ยงได้ในอนาคัตั

   แพีล้ตัฟัอรม์อ่นชื่ัว่รเ์ที่คัท่ี่�บรษั่ที่ฯ พีัฒนาขึ�นมานั�นสิ่ามารถึสิ่รา้งคัว่ามได้เป็รย่บในการแข่งขัน แล้ะเป็็นป็ัจจัยสิ่ำาคััญ 
  ในการขับเคัล้่�อนการเต่ับโตัของธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยของบรษั่ที่ฯ ในยุคัด่จ่ทัี่ล้ โดยแพีล้ตัฟัอรม์ดังกล้่าว่สิ่ามารถึ 
  ใชื่้เพี่�อเป็รย่บเท่ี่ยบแล้ะกำาหนดราคัา ย่นยันการซึ่่�อกรมธรรม์ป็ระกันภัยแล้ะต่ัดตัามการเรย่กรอ้งค่ัาส่ิ่นไหมที่ดแที่น การจา่ย 
  ค่ัาเบ่�ยป็ระกันภัยทัี่�งแบบเต็ัมจำานว่นแล้ะผ่อนชื่ำาระ แล้ะการต่ัออายุ ซึ่ึ�งม่ส่ิ่ว่นชื่่ว่ยในการให้บรก่ารลู้กค้ัาแล้ะเพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี 
  ในกระบว่นการที่ำางานของทัี่�งเคัรอ่ขา่ยสิ่าขา แอป็พีล้่เคัชื่นัม่อถ่ึอ เจา้หน้าท่ี่�ขายป็ระกันภัยที่างโที่รศัพีท์ี่ แล้ะเคัรอ่ขา่ยนายหน้า 
  ป็ระกันภัยของบรษั่ที่ฯ นอกจากน่� แพีล้ตัฟัอรม์ดังกล่้าว่ม่การเชื่่�อมต่ัอกับบรษั่ที่คัู่ค้ัาป็ระกันภัยเพี่�อรบัส่ิ่งข้อมูล้ แล้ะม ่
  คัุณ์สิ่มบัต่ัเด่นในการเสิ่นอราคัา รว่มถึึงให้คัว่ามคัุ้มคัรองกับลู้กค้ัาได้ทัี่นท่ี่ ซึ่ึ�งสิ่ามารถึเพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีแล้ะล้ดต้ันทีุ่น 
  ในการบรห่ารงานของธุรก่จได้เป็็นอยา่งด่

   นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ยังเตัรย่มท่ี่�จะให้บรก่ารต่ัออายุกรมธรรม์ป็ระกันภัยโดยตัรง (Straight-through) กับลู้กค้ัาป็ระกันภัย 
  ของบรษั่ที่ฯ ผ่านแอป็พีล้่เคัชื่ันเง่นต่ัดล้้อ ซึ่ึ�งจะชื่่ว่ยให้ลู้กค้ัาสิ่ะดว่กแล้ะเพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี คัว่ามสิ่ามารถึในการเสิ่นอขาย 
  ป็ระกันภัยให้แก่ลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ ได้ บรษั่ที่ฯ เชื่่�อว่่าแพีล้ตัฟัอรม์เที่คัโนโล้ย่ท่ี่�สิ่รา้งจะที่ำาให้สิ่ามารถึเพี่�มผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะ 
  บรก่ารท่ี่�หล้ากหล้ายแล้ะเหมาะสิ่มกับลู้กค้ัาในอนาคัตั ล้ดงานเอกสิ่าร ล้ดอุป็สิ่รรคัในการเชื่่�อมต่ัอระบบของคัู่ค้ัาบรษั่ที่ 
  ป็ระกันภัยแล้ะการเข้าถึึงผล้่ตัภัณ์ฑ์์ของลู้กค้ัา รว่มถึึงการเพี่�มยอดขาย (Business Volume) แล้ะเพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี 
  ในการดำาเน่นธุรก่จแก่คัู่ค้ัาบรษั่ที่ป็ระกันภัยของบรษั่ที่ฯ

   ในป็ี 2560 บรษั่ที่ฯ ได้เร ่�มเสิ่นอที่างเล่้อกให้ลู้กค้ัาท่ี่�ซึ่่�อป็ระกันภัยรถึยนต์ั โดยนำาเสิ่นอแผนการแบ่งชื่ำาระเบ่�ยป็ระกันภัย 
  รถึยนต์ัด้ว่ยเง่นสิ่ดโดยไม่ม่ดอกเบ่�ยนานสูิ่งสุิ่ด 6 งว่ด เพี่�อล้ดภาระการเง่นของลู้กค้ัา ในขณ์ะท่ี่�ผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จ 
  เด่ยว่กันจะเสิ่นอแผนการผ่อนชื่ำาระบนบัตัรเคัรด่ตัให้เฉพีาะกลุ้่มลู้กค้ัาท่ี่�ม่บัตัรเคัรด่ตัภายใต้ัเง่�อนไขท่ี่�กำาหนดไว่้เท่ี่านั�น  
  การให้ที่างเล้่อกในการแบ่งชื่ำาระเบ่�ยด้ว่ยเง่นสิ่ดเชื่่นน่�ที่ำาให้บร่ษัที่ฯ ม่คัว่ามได้เป็ร่ยบอย่างมากในการเข้าถึึงลู้กค้ัา 
  ท่ี่�ไม่ม่เง่นก้อนเพี่�อซึ่่�อป็ระกันภัยรถึยนต์ั ที่ำาให้ลู้กค้ัาสิ่ามารถึเข้าถึึงผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันภัยของบรษั่ที่ฯ ได้มากขึ�น แล้ะสิ่ามารถึ 
  บรห่ารจดัการเง่นหมุนเว่่ยนของตันเองได้ด่ขึ�น บรษั่ที่ฯ เชื่่�อว่่าการใชื่้เที่คัโนโล้ยด่่จทั่ี่ล้ในกระบว่นการนำาเสิ่นอแล้ะจดัจำาหน่าย 
  ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันภัยชื่่ว่ยให้บรษั่ที่ฯ ม่แนว่โน้มการเต่ับโตัเพี่�มขึ�นอย่างรว่ดเรว็่ โดยว่่ธ่การขายป็ระกันภัยแบบดั�งเด่มนั�น  
  ส่ิ่ว่นใหญ่จะเป็็นรา้นค้ัาหรอ่นายหน้าป็ระกันภัยรายย่อยท่ี่�กระจายอยู่ทัี่�ว่ป็ระเที่ศ ที่ำาให้บ่อยคัรั�งลู้กค้ัาไม่สิ่ามารถึเข้าถึึง 
  ที่างเล้อ่กแล้ะขอ้มูล้คัว่ามคัุม้คัรองได้อยา่งคัรบถ้ึว่น อก่ทัี่�งการเก็บขอ้มูล้ล้กูค้ัาจะอยูใ่นรปู็แบบเอกสิ่าร ตัรว่จสิ่อบค่ัาเบ่�ยป็ระกัน 
  จากเอกสิ่าร หรอ่สิ่อบถึามจากผู้รบัป็ระกันภัยผ่านการพีูดคัุยที่างโที่รศัพีท์ี่ นอกจากน่� นายหน้าขายป็ระกันภัยเหล้่าน่�จะต้ัอง 
  ว่างเง่นป็ระกันจำานว่นมากไว่้กับบรษั่ที่ป็ระกันภัยเพี่�อท่ี่�จะได้ส่ิ่ที่ธ่�เป็็นนายหน้าของบรษั่ที่ป็ระกันภัยนั�นๆ ที่ำาให้จำานว่น 
  ผู้รบัป็ระกันภัยท่ี่�นายหน้าป็ระกันรายหนึ�งๆ จะสิ่ามารถึรบัเป็็นนายหน้าให้ได้นั�นถึูกจำากัด ดังนั�นแพีล้ตัฟัอรม์การจดัจำาหน่าย 
  ป็ระกันภยัของบรษั่ที่ฯ จะชื่ว่่ยให้ล้กูค้ัามท่ี่างเล่้อกมากขึ�น แล้ะเขา้ถึึงผล้ต่ัภัณ์ฑ์์ป็ระกันภัยได้งา่ยขึ�น รว่มถึึงที่ำาให้การที่ำาธุรกรรม 
  ของลู้กค้ัาเป็็นไป็ด้ว่ยคัว่ามสิ่ะดว่กสิ่บาย

   นอกเหน่อไป็จากลู้กค้ัาโดยตัรง บรษั่ที่ฯ ยังได้สิ่รา้งธุรก่จแพีล้ตัฟัอรม์ภายใต้ัชื่่�อ “อารเ่กเตัอร”์ (Areegator) ซึ่ึ�งเป็ิดตััว่ 
  ในชื่่ว่งเด่อนม่นาคัม 2563 โดยเป็็นแพีล้ตัฟัอรม์ขายป็ระกันภัยออนไล้น์ ซึ่ึ�งนำาเสิ่นอโซึ่ลู้ชื่ั�น เพี่�อแก้ป็ัญหาการที่ำางาน 
  แบบดั�งเด่ม แก่กลุ้่มนายหน้าป็ระกันภัยบุคัคัล้ธรรมดารายย่อย ซึ่ึ�งเป็็นการเป็ิดโอกาสิ่ให้สิ่ามารถึใชื่้ป็ระโยชื่น์จากเที่คัโนโล้ย ่
  ป็ระกันภัย (InsurTech) ของบรษั่ที่ฯ เพี่�อเพี่�มโอกาสิ่เต่ับโตัให้กับธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยของตันเองโดยใชื่้เง่นล้งทีุ่น 
  ท่ี่�น้อยล้ง ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 อารเ่กเตัอรม์่นายหน้าป็ระกันภัยบุคัคัล้ธรรมดาบนแพีล้ตัฟัอรม์ทัี่�งหมดกว่่า  
  2,800 คัน แล้ะบรษั่ที่ฯ คัาดหว่ังว่่าแพีล้ตัฟัอรม์อารเ่กเตัอรจ์ะเป็็นอ่กหนึ�งชื่่องที่างท่ี่�สิ่รา้งรายได้ให้กับบรษั่ที่ฯ ได้อย่าง 
  ยั�งยน่ในระยะยาว่
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การตลาดและการแข่งขัน
1. การตลาด การขาย และช้่องทางการจดัจำาหน่าย
 1.1 การตลาดผ่านช้อ่งทางดิจทัิล

  หล้ายป็ท่ีี่�ผา่นมานอกจากการล้งที่นุเพี่�อขยายโคัรงขา่ยสิ่าขาอยา่งมนั่ยสิ่ำาคััญของบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ฯ ยงัได้ทีุ่่มเที่เว่ล้าแล้ะที่รพัียากร 
  จำานว่นมากเพี่�อให้แบรนด์เป็็นท่ี่�รูจ้กัผ่านที่างชื่่องที่างด่จทั่ี่ล้เพี่�มมากขึ�น โดยม่การส่ิ่�อสิ่ารกับลู้กค้ัาผ่าน 4 ชื่่องที่างหล้ัก ค่ัอ  
  เว่็บไซึ่ต์ัของบรษั่ที่ฯ เฟัซึ่บุ�ก (Facebook) Tidlor Connect บนแอป็พีล้่เคัชัื่นไล้น์ แล้ะแอป็พีล้่เคัชื่ันเง่นต่ัดล้้อ ทัี่�งน่� บรษั่ที่ฯ  
  เน้นที่ำาการตัล้าดแบบด่จ่ที่ัล้สิ่ำาหรบัผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันว่่นาศภัย เน่�องจากกลุ้่มลู้กค้ัาเป็้าหมายสิ่ำาหรบัผล้่ตัภัณ์ฑ์์ดังกล้่าว่ 
  ม่ชื่ว่่งอายุเฉล้่�ยท่ี่�น้อยล้ง ม่คัว่ามคัุ้นเคัยแล้ะม่แนว่โน้มท่ี่�จะใชื่้เที่คัโนโล้ยผ่่านชื่่องที่างออนไล้น์มากขึ�น โดยในป็ี 2564 ม่จำานว่น 
  ผู้เย่�ยมชื่มเว่็บไซึ่ต์ัของบรษั่ที่ฯ มากกว่่า 9.2 ล้้านคัน (ข้อมูล้จาก Google Analytics 360 แล้ะ Google Search Console)  
  ซึ่ึ�งเพี่�มขึ�น 102% เม่�อเท่ี่ยบกับป็ี 2563 ส่ิ่งผล้ให้รายรบัของส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�เก่ดจากชื่่องที่างด่จ่ทัี่ล้เพี่�มขึ�นถึึง 3,900 ล้้านบาที่ 
  โดยป็ระมาณ์ ซึ่ึ�งค่ัดเป็็นสัิ่ดส่ิ่ว่นรอ้ยล้ะ 95 เม่�อเท่ี่ยบกับป็ี 2563 (ข้อมูล้จาก Company Database ว่ันท่ี่� 1 มกราคัม ถึึง  
  31 ธนัว่าคัม 2564)

  บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามมุ่งมั�นในการนำาเอาระบบด่จ่ที่ัล้มาป็ระยุกต์ั เพี่�อชื่่ว่ยเสิ่รม่คัว่ามเข้มแข็งของแบรนด์ภายในป็ระเที่ศไที่ย  
  ทัี่�งน่�จากข้อมูล้ของ Google Analytics แล้ะ Ahrefs SEO tool ณ์ วั่นท่ี่�  31 ธันว่าคัม 2564 ชื่่�อของบร่ษัที่ฯ  
  ต่ัดอันดับคัำาค้ันหามากท่ี่�สุิ่ดใน Google ภายใตั้หมว่ดหมู่ผู้ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน โดยบรษั่ที่ฯ เชื่่�อว่่า 
  การให้คัว่ามสิ่ำาคััญด้านเที่คัโนโล้ย่จะเป็็นการสิ่รา้งคัว่ามแตักต่ัางให้กับบรษั่ที่ฯ จากผู้ให้บรก่ารรายอ่�นๆ ในธุรก่จเด่ยว่กัน  
  ท่ี่�ผ่านมาบางบรษั่ที่ม่การทีุ่่มล้งทีุ่นไป็กับการเป็ิดสิ่าขามากกว่่าพีันสิ่าขาในชื่่ว่งหล้ายป็ีท่ี่�ผ่านมา ซึ่ึ�งในที่างกล้ับกันบรษั่ที่ฯ  
  ม่คัว่ามเชื่่�อมั�นว่่าคัว่ามแข็งแกรง่ของแพีล้ตัฟัอรม์ด่จทั่ี่ล้ (Digital Platform) ท่ี่�บรษั่ที่ฯ ล้งทีุ่นแล้ะมุ่งมั�นพีัฒนามาตัล้อด 
  ระยะเว่ล้าหล้ายป็ีจะสิ่ามารถึนำาบรษั่ที่ฯ ไป็สู่ิ่การเป็็นผู้นำาตัล้าดของผู้ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันในป็ระเที่ศไที่ย  
  แล้ะในขณ์ะเด่ยว่กันที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามได้เป็รย่บจากแนว่โน้มของตัล้าดท่ี่�กำาล้ังป็รบัตััว่หล้ังการแพีรร่ะบาดของโรคัโคัว่ด่-19  
  ท่ี่�การม่ส่ิ่ว่นรว่่มกับลู้กค้ัาผ่านชื่่องที่างออนไล้น์จะกล้ายเป็็นเร่�องท่ี่�ม่คัว่ามสิ่ำาคััญอยา่งหล้่กเล้่�ยงไม่ได้ 

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 61



  บรษั่ที่ฯ ใชื่้เฟัซึ่บุ�ก (Facebook) เป็็นชื่่องที่างส่ิ่�อสิ่ารออนไล้น์หล้ักในการต่ัดต่ัอกับลู้กค้ัาแล้ะหาลู้กค้ัาใหม่สิ่ำาหรบัผล้่ตัภัณ์ฑ์์ 
  ส่ิ่นเชื่่�อแล้ะป็ระกันภัยของบรษั่ที่ฯ โดยบรษั่ที่ฯ ม่การพีัฒนาโป็รแกรมถึามตัอบอตััโนมัต่ั (Chatbot) บนเฟัซึ่บุ�ก (Facebook)  
  ซึ่ึ�งลู้กค้ัาสิ่ามารถึใชื่้ต่ัดต่ัอกับบรษั่ที่ฯ ได้โดยตัรงผ่านที่างโป็รแกรมข้อคัว่ามของเฟัซึ่บุ�ก (Facebook Messenger)  
  เพี่�อสิ่อบถึามเก่�ยว่กับบัญชื่่ลู้กค้ัา ขอข้อมูล้เก่�ยว่กับตััว่เล้่อกผล้่ตัภัณ์ฑ์์ส่ิ่นเชื่่�อ ต่ัดต่ัอสิ่าขาหรอ่พีนักงานขายที่างโที่รศัพีท์ี่ 
  ของบรษั่ที่ฯ หาข้อมูล้เก่�ยว่กับข้อมูล้กรมธรรม์ป็ระกันภัย ว่่ธก่ารชื่ำาระเง่น แล้ะค้ันหาพี่�นท่ี่�สิ่าขา โดยในป็ี 2564 ม่จำานว่นผู้สิ่นใจ 
  สิ่มัคัรส่ิ่นเชื่่�อแล้ะป็ระกันภัย (Lead) ผ่านชื่่องที่างแชื่ที่บอที่เพี่�มมากขึ�นถึึงรอ้ยล้ะ 59 เม่�อเท่ี่ยบกับป็ี 2563 แล้ะลู้กค้ัาพีึงพีอใจ 
  กับบรก่ารแชื่ที่บอที่ถึึงรอ้ยล้ะ 97 (ข้อมูล้จาก Chatbot Satisfaction Report แล้ะ Company Database ตัั�งแต่ัว่ันท่ี่�  
  1 มกราคัม 2564 ถึึง 31 ธนัว่าคัม 2564)

  เพี่�อให้ลู้กค้ัาเข้าถึึงบรก่ารของบรษั่ที่ฯ ได้ง่ายขึ�น บรษั่ที่ฯ ได้ออกแอป็พีล้่เคัชื่ัน “เง่นต่ัดล้้อ” ซึ่ึ�งม่คัว่ามสิ่ามารถึในการใชื่้งาน 
  ท่ี่�หล้ากหล้ายเพี่�อการบรก่ารลู้กค้ัา อาท่ี่ ชื่่องที่างการชื่ำาระหน่� การค้ันหาสิ่าขา การสัิ่�งซึ่่�อป็ระกันภัยรถึยนต์ัภาคับังคัับออนไล้น์  
  การตัรว่จสิ่อบสิ่ถึานะกรมธรรม์ การตัรว่จสิ่อบยอดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�เบ่กถึอนได้ แล้ะการขออนุมัต่ัเพี่�มว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อ นอกจากน่�  
  ลู้กค้ัายังสิ่ามารถึเป็ิดใชื่้งาน จดัการ แล้ะตัรว่จสิ่อบยอดคังเหล้่อในบัตัรต่ัดล้้อได้อย่างง่ายดายผ่านแอป็พีล้่เคัชื่ันเง่นต่ัดล้้อ  
  นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ยังสิ่ามารถึแจง้การเพี่�มว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�ออัตัโนมัต่ัเพี่�อให้ลู้กค้ัาคัล้่กเพี่�อย่นยันแล้ะตักล้งเง่�อนไขโดยไม่ต้ัอง 
  เส่ิ่ยเว่ล้าโที่รไป็ท่ี่�คัอล้เซึ่็นเตัอร์

  ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 แอป็พีล้่เคัชื่ันเง่นต่ัดล้้อม่ยอดการดาว่น์โหล้ด 1 ล้้านคัรั�ง ผู้ล้งที่ะเบ่ยนใชื่้งานแล้้ว่โดยป็ระมาณ์  
  700,000 ราย สิ่ะท้ี่อนถึึงคัุณ์ค่ัาท่ี่�เป็็นเอกล้ักษณ์์เฉพีาะให้กับลู้กค้ัาของเรา

 1.2 การวเิคราะหข์้อมูล (Data Analytics) 

  ในชื่่ว่งหล้ายป็ีท่ี่�ผ่านมา บรษั่ที่ฯ ใชื่้การว่่เคัราะห์เชื่่งภูม่ศาสิ่ตัร ์ เพี่�อว่่เคัราะห์ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีของที่ำาเล้ ว่างกล้ยุที่ธ์การเป็ิดสิ่าขา 
  โดยพีจ่ารณ์าจากคัว่ามหนาแน่นของชุื่มชื่น จำานว่นป็ระชื่ากร จุดสิ่นใจ คัว่ามน่าสิ่นใจของพี่�นท่ี่� (Point of Interest) แล้ะตัำาแหน่ง 
  ท่ี่�อยู่ของผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กันทัี่�งน่� บรษั่ที่ฯ เชื่่�อว่่าการว่่เคัราะห์ข้อมูล้สิ่ำาหรบัการขยายสิ่าขาเป็็นการเพี่�ม 
  ป็ระส่ิ่ที่ธผ่ล้ของสิ่าขาอยา่งม่นัยสิ่ำาคััญ แล้ะสิ่รา้งคัว่ามแตักต่ัางให้บรษั่ที่ฯ จากผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในอุตัสิ่าหกรรม

   บรษั่ที่ฯ ได้ม่การเก็บข้อมูล้จากหล้ากหล้ายชื่่องที่าง เชื่่น ข้อมูล้จากระบบภายในบรษั่ที่ฯ ข้อมูล้เคัรด่ตัแห่งชื่าต่ั แหล้่งข้อมูล้ 
  สิ่าธารณ์ะ แล้ะชื่อ่งที่างอ่�นๆ โดยจดัเก็บในหล้ายรปู็แบบ ตัั�งแต่ัขอ้มลู้การสิ่ำารว่จโดยพีนักงาน ฐานขอ้มลู้จากเฟัซึ่บุ�ก (Facebook)  
  ไล้น์ (LINE) แล้ะแอป็พีล้่เคัชื่ันของเง่นต่ัดล้้อ นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ยังม่การเก็บข้อมูล้จากบรษั่ที่คัู่ค้ัาป็ระกันภัยในส่ิ่ว่นท่ี่� 
  เก่�ยว่ข้องกับการขอรบัค่ัาส่ิ่นไหมแล้ะป็ระว่ัต่ัการซึ่่�อผล้่ตัภัณ์ฑ์์ของลู้กค้ัา ซึ่ึ�งบรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึใชื่้ป็ระโยชื่น์เพี่�อพีัฒนาทัี่�งธุรก่จ 
  ส่ิ่นเชื่่�อแล้ะธุรก่จนายหน้าป็ระกันของบรษั่ที่ฯ

   นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ได้ใชื่้เคัร่�องม่อการแสิ่ดงผล้อย่าง Dashboard เพี่�อต่ัดตัามผล้การดำาเน่นงานของพีนักงานสิ่าขา  
  ผ่านตััว่ชื่่�ว่ัดต่ัางๆ เชื่่น การเพี่�มขึ�นของส่ิ่นเชื่่�อ อัตัราส่ิ่ว่นของหน่�ค้ัางชื่ำาระ ค่ัาตัอบแที่นในการขาย คัว่ามสิ่ามารถึในการขาย 
  แล้ะการต่ัออายุป็ระกันภยั คัณุ์ภาพีของพีอรต์ัส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีในการดำาเน่นงาน เป็น็ตัน้ โดยผูจ้ดัการสิ่าขา ผูจ้ดัการพี่�นท่ี่�  
  แล้ะผู้จดัการภาคัของบรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึเข้าถึึงแล้ะใชื่้ข้อมูล้เหล้่าน่�ในการบรห่ารแล้ะป็ระกอบการตััดส่ิ่นใจท่ี่ศที่างการดำาเน่นงาน 
  ของสิ่าขา

  บรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึใชื่้ป็ระโยชื่น์จากฐานข้อมูล้ท่ี่�รว่บรว่มได้ เชื่่น “Best time to call by A.I.” เพี่�อเพี่�มโอกาสิ่ในการต่ัดต่ัอกับลู้กค้ัา 
  ท่ี่�ผ่ดนัดชื่ำาระหน่� แล้ะการใชื่้ข้อมูล้แบบเว่ล้าจรง่ (Real Time) ระหว่่างสิ่าขาแล้ะตััว่แที่นภาคัสิ่นาม เพี่�อให้มั�นใจว่่าข้อมูล้ลู้กค้ัา 
  ป็จัจุบนัจะได้รบัการดำาเน่นการอยา่งม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีในการต่ัดตัาม แล้ะตัรว่จสิ่อบท่ี่�อยูข่องล้กูค้ัา อก่ทัี่�งบรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึว่เ่คัราะห์ 
  ข้อมูล้เพี่�อคัาดการณ์์ลู้กค้ัาท่ี่�ม่แนว่โน้มจะผ่ดนัดชื่ำาระหน่� เพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีการต่ัดตัามที่ว่งถึามหน่� แล้ะตัรว่จสิ่อบการทุี่จรต่ั  
  ทัี่�งน่�ตัั�งแต่ัการแพีรร่ะบาดของโคัว่่ด-19 บรษั่ที่ฯ ได้ล้งทีุ่นเพี่�มเต่ัมสิ่ำาหรบัการเรย่นรูพ้ีฤต่ักรรมของลู้กค้ัาในชื่่ว่งดังกล่้าว่  
  เพี่�อยกระดับข่ดคัว่ามสิ่ามารถึในการเฝ้าต่ัดตัามพีอรต์ัส่ิ่นเชื่่�ออยา่งม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีต่ัอไป็
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

300

ภาคตะวนัตก

54

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล

369

ภาคกลาง

151

ภาคใต้

147

ภาคตะวนัออก

169
ภาคเหนือ

96

  สู่าข้า 

  เคัรอ่ข่ายสิ่าขาเป็็นชื่่องที่างหล้ักในการป็ระกอบธุรก่จการให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อแล้ะธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัย โดย บรษั่ที่ฯ  
  ม่สิ่าขาเพี่�มขึ�นอย่างต่ัอเน่�อง โดย ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ ม่สิ่าขาในป็ระเที่ศไที่ยทัี่�งหมดจำานว่น 1,286 สิ่าขา  
  คัรอบคัลุ้ม 74 จงัหว่ัดทัี่�ว่ป็ระเที่ศไที่ย ตัามแผนท่ี่�แสิ่ดงจำานว่นท่ี่�ตัั�งของสิ่าขาของบรษั่ที่ฯ ทัี่�ว่ป็ระเที่ศไที่ย

71.3% 
สัดส่วนสาขาต่างจงัหวัด

 1.3 ช้อ่งทางการจดัจำาหน่าย

  การม่ชื่่องที่างการจดัจำาหน่ายท่ี่�หล้ากหล้ายชื่่ว่ยเสิ่รม่คัว่ามแข็งแกรง่ให้กับการตัล้าดของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งป็ระกอบไป็ด้ว่ย การม่ 
  สิ่าขาท่ี่�คัรอบคัลุ้ม แพีล้ตัฟัอรม์ด่จทั่ี่ล้ (Digital Platform) พีนักงานขายที่างโที่รศัพีท์ี่ การม่เคัรอ่ข่ายตััว่แที่นส่ิ่งต่ัอลู้กค้ัา  
  แล้ะรว่มถึึงตััว่แที่นจำาหน่ายรถึบรรทุี่กม่อสิ่อง แล้ะการส่ิ่งต่ัอลู้กค้ัาจากธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา ด้ว่ยการล้งทุี่นการตัล้าดแล้ะ 
  การสิ่รา้งแบรนด์เง่นต่ัดล้้อตัล้อด 10 ป็ีท่ี่�ผ่านมา เป็็นผล้ให้บรษั่ที่ฯ บรรลุ้เป็้าหมายในการสิ่รา้งแบรนด์ให้เป็็นท่ี่�รูจ้กัอยา่งทัี่�ว่ถึึง  
  ค่ัดเป็็นรอ้ยล้ะ 99 ของตัล้าดภายในป็ระเที่ศ (อา้งอง่จากรายงานจดัที่ำาโดยบรษั่ที่ Ipsos ในเด่อนธนัว่าคัม 2564) นอกจากน่� 
  บรษั่ที่ฯ ยังคังม่คัว่ามมุ่งมั�นท่ี่�จะเต่ับโตัในภาพีรว่มแล้ะด้านเที่คัโนโล้ย่อย่างต่ัอเน่�องพีรอ้มทัี่�งส่ิ่งเสิ่รม่นว่ัตักรรมแล้ะการใชื่ ้
  แพีล้ตัฟัอรม์ด่จทั่ี่ล้ต่ัางๆ  เพี่�อยงัคังรกัษาคัว่ามเป็น็ผู้นำาด้านธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อแล้ะนว่ตัักรรมในขณ์ะท่ี่�ผู้ให้บรก่ารในตัล้าดหล้ายรายม่ 
  การป็รบัตััว่รปู็แบบการให้บรก่ารให้เป็็นด่จทั่ี่ล้มากขึ�นภายหล้ังจากสิ่ถึานการณ์์การแพีรร่ะบาดของโรคัโคัว่ด่-19
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  เว่ล้าที่ำาการป็กต่ัของสิ่าขาค่ัอชื่ว่่งเว่ล้า 8.30 น. ถึึง 16.30 น. แตับ่างสิ่าขาอาจเป็ดิให้บรก่ารนานกว่า่นั�น เพี่�อให้มั�นใจว่า่การบรก่าร 
  ของบรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึตัอบสิ่นองคัว่ามต้ัองการของลู้กค้ัาได้คัรบถ้ึว่นแล้ะคัรอบคัลุ้มในทีุ่กพี่�นท่ี่� สิ่าขาของบรษั่ที่ฯ ได้รบัการ 
  ออกแบบมาให้ม่บรรยากาศท่ี่�น่าเชื่่�อถ่ึอแล้ะเป็็นกันเองแก่ลู้กค้ัา อก่ทัี่�งยงัม่บรก่ารอน่เที่อรเ์น็ตัไว่ไฟั (Wi-Fi) ท่ี่�ไม่เส่ิ่ยค่ัาใชื่้จา่ย 
  สิ่ำาหรบัลู้กค้ัาท่ี่�เข้ามาใชื่้บรก่ารท่ี่�สิ่าขา โดยบรษั่ที่ฯ มุ่งเน้นการฝึกอบรมพีนักงานป็ระจำาสิ่าขาเร่�องการบรก่ารลู้กค้ัา เพี่�อให้มั�นใจ 
  ว่่าลู้กค้ัาจะได้รบัป็ระสิ่บการณ์์การบรก่ารท่ี่�ด่ ภายในป็ี 2565 บรษั่ที่ฯ ม่แผนจะเพี่�มจำานว่นสิ่าขาอ่ก 300 สิ่าขา โดยจะที่ำา 
  การว่่เคัราะห์แล้ะเล้่อกที่ำาเล้ท่ี่�ม่ศักยภาพีในการให้บรก่ารลู้กค้ัาในพี่�นท่ี่�นั�นๆ คััดเล้่อกพีนักงานใหม่ รว่มทัี่�งต่ัดตัั�งอุป็กรณ์์แล้ะ 
  ว่างระบบเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศท่ี่�จำาเป็็นเพี่�อให้ระบบการป็ระมว่ล้ผล้แล้ะการบรก่ารลู้กค้ัาของทีุ่กๆ สิ่าขา อยู่ในมาตัรฐาน 
  เด่ยว่กันของบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ฯ คััดเล้่อกแล้ะฝึกอบรมพีนักงานสิ่าขาด้ว่ยว่สั่ิ่ยทัี่ศน์ท่ี่�จะพีัฒนา แล้ะหากเป็น็ไป็ได้ บรษั่ที่ฯ พีรอ้มจะ 
  สิ่นับสิ่นุนเจา้หน้าท่ี่�บรห่ารงานขายท่ี่�ม่คัว่ามสิ่ามารถึจากสิ่าขาท่ี่�ใกล้้เค่ัยงกัน เพี่�อให้มาเป็็นผู้จดัการในสิ่าขาท่ี่�เป็ิดใหม่ 

  ทัี่�งน่� ในการว่เ่คัราะห์เพี่�อเล้อ่กที่ำาเล้ท่ี่�มศั่กยภาพีดงักล้า่ว่ บรษั่ที่ฯ ใชื่ฐ้านขอ้มลู้ที่างภมูศ่าสิ่ตัรท่์ี่�พีฒันาขึ�นเอง ซึ่ึ�งรว่บรว่มขอ้มลู้กว่า่  
  2.1 ล้า้นรายการ ป็ระกอบกบัระบบการให้คัะแนนสิ่ำาหรบัการว่เ่คัราะห์แล้ะป็ระเมน่โอกาสิ่ในการขยายสิ่าขาของบรษ่ทัี่ฯ โดยบรษั่ที่ฯ  
  จะจดัอนัดับคัะแนน Geographic Information System (“GIS”) สิ่ำาหรบัที่ำาเล้ท่ี่�ตัั�งท่ี่�เหมาะสิ่มเพี่�อเป็ดิสิ่าขาใหม่ จากขอ้มูล้ต่ัางๆ  
  เชื่น่ ที่ำาเล้ท่ี่�ตัั�งของสิ่าขาของบรษั่ที่ฯ แล้ะผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กนั จำานว่นป็ระชื่ากรในระดบัท้ี่องถ่ึ�น แล้ะท่ี่�อยูข่องล้กูค้ัา

  ตัว่แทน

  นอกเหน่อไป็จากเคัรอ่ข่ายสิ่าขาของบรษั่ที่ฯ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ ได้รว่่มม่อกับตััว่แที่นกว่่า 5,132 ราย 
  ทัี่�ว่ป็ระเที่ศไที่ย เพี่�อนำาเสิ่นอผล้่ตัภัณ์ฑ์์ส่ิ่นเชื่่�อให้แก่กลุ้่มเป็้าหมาย ตััว่แที่นของบรษั่ที่ฯ ป็ระกอบด้ว่ยธุรก่จท้ี่องถ่ึ�น เชื่่น  
  รา้นตัรว่จสิ่ภาพีรถึ นายหน้าป็ระกันภัยป็ระจำาท้ี่องถ่ึ�น แล้ะรา้นล้้างรถึ เป็็นต้ัน จากนั�นสิ่าขาจะดำาเน่นการในขั�นตัอนการสิ่มัคัร 
  แล้ะจา่ยเง่นส่ิ่นเชื่่�อให้ลู้กค้ัาต่ัอไป็ ในกรณ่์ท่ี่�ส่ิ่นเชื่่�อได้รบัการอนุมัต่ั ตััว่แที่นจะได้รบัค่ัาตัอบแที่นการขาย 

  บรษั่ที่ฯ บรห่ารเคัรอ่ข่ายตััว่แที่นแล้ะสิ่นับสิ่นุนขั�นตัอนการขายแก่ตััว่แที่น เชื่่น คัู่ม่อการขายผล้่ตัภัณ์ฑ์์ (Sales Kit) เคัร่�องม่อ 
  การที่ำาตัล้าดแล้ะการต่ัดต่ัอส่ิ่�อสิ่าร รว่มถึึงจดัให้ม่หน่ว่ยงานบรก่ารชื่่ว่ยเหล้่อตััว่แที่น (Agent Helpdesk) เพี่�อการตัอบคัำาถึาม 
  ของตััว่แที่น บรษั่ที่ฯ ยงัมก่ารให้บรก่ารฝกึอบรมแล้ะจดัสัิ่มมนาเพี่�มพีเ่ศษเป็น็คัรั�งคัราว่ เพี่�อเพี่�มศักยภาพีการขายแล้ะการตัล้าด 
  ของตััว่แที่น

  พิ่นักงานข้ายทางโทรศัพิ่ท์

  ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ ที่ำาการตัล้าดผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารของบรษั่ที่ฯ ผ่านพีนักงานขายที่างโที่รศัพีท์ี่กว่่า 519 คัน  
  เพี่�อนำาเสิ่นอผล้่ตัภัณ์ฑ์์ส่ิ่นเชื่่�อแล้ะส่ิ่งต่ัอผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันภัยที่างโที่รศัพีท์ี่ พีนักงานจะที่ำาการนำาเสิ่นอผล้่ตัภัณ์ฑ์์ส่ิ่นเชื่่�อ 
  ต่ัอกลุ้่มลู้กค้ัาใหม่ทัี่�งจากข้อมูล้ภายในของบรษั่ที่ฯ (เชื่่น ลู้กค้ัาท่ี่�ซึ่่�อป็ระกันว่่นาศภัยกับบรษั่ที่ฯ) แล้ะข้อมูล้ท่ี่�ได้รบัจากภายนอก 
  บรษั่ที่ฯ จากการตัล้าดผ่านชื่่องที่างด่จทั่ี่ล้ โคัรงการคัว่ามรว่่มม่อกับพีันธม่ตัร เชื่่น ผู้ป็ระกอบการแพีล้ตัฟัอรม์ที่างการเง่นท่ี่�ม ่
  ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ท่ี่�หล้ากหล้าย (Financial Supermarket) แล้ะผู้ป็ระกอบธุรก่จโที่รคัมนาคัม รว่มถึึงจะรบัผ่ดชื่อบการนำาเสิ่นอ 
  ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ส่ิ่นเชื่่�อแก่ลู้กค้ัาป็ัจจุบันท่ี่�ม่ป็ระว่ัต่ัการชื่ำาระหน่�ด่ โดยนำาเสิ่นอส่ิ่นเชื่่�อใหม่หรอ่เพี่�มว่งเง่น (Top-up) แล้ะนำาเสิ่นอ 
  ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ส่ิ่นเชื่่�อ บัตัรกดเง่นสิ่ดหมุนเว่่ยน ซึ่ึ�งหากลู้กค้ัาสิ่นใจผล้่ตัภัณ์ฑ์์ พีนักงานจะส่ิ่งรายล้ะเอย่ดลู้กค้ัาไป็ยงัสิ่าขาท่ี่�ลู้กค้ัา 
  สิ่ะดว่กเขา้ที่ำารายการ ซึ่ึ�งอยูใ่นคัว่ามดแูล้ของสิ่าขาเพี่�อดแูล้กระบว่นการสิ่มัคัรขอส่ิ่นเชื่่�อ การขออนุมต่ัั แล้ะการรบัเงน่ส่ิ่นเชื่่�อต่ัอไป็

  สิ่ำาหรบัผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันว่น่าศภัยของบรษั่ที่ฯ พีนักงานขายที่างโที่รศัพีท์ี่จะต่ัดต่ัอลู้กค้ัาท่ี่�แสิ่ดงคัว่ามสิ่นใจจากชื่อ่งที่างภายใน 
  แล้ะภายนอกบรษั่ที่ฯ ท่ี่�ได้มาจากก่จกรรมการตัล้าดแบบด่จทั่ี่ล้ รว่มทัี่�งต่ัดต่ัอลู้กค้ัาป็ัจจุบันเพี่�อการต่ัออายุกรมธรรม์ท่ี่�ม่อยู่
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  ตัว่แทนจำาหน�ายรถบรรท่กมีือสู่อง 

   บรษั่ที่ฯ ได้ใชื่ป้็ระโยชื่น์จากเคัรอ่ขา่ยตััว่แที่นจำาหน่ายรถึบรรที่กุมอ่สิ่องเพี่�อนำาเสิ่นอผล้ต่ัภัณ์ฑ์์ส่ิ่นเชื่่�อของบรษั่ที่ฯ โดยการโป็รโมที่ 
  โฆษณ์าแบรนด์ของบรษั่ที่ฯ ในรา้นค้ัาของตััว่แที่นจำาหน่าย เม่�อม่ลู้กค้ัาท่ี่�สิ่นใจรบับรก่ารส่ิ่นเชื่่�อเพี่�อการซึ่่�อรถึบรรทีุ่กม่อสิ่อง  
  ตััว่แที่นจำาหน่ายจะนำาเสิ่นอผล้่ตัภัณ์ฑ์์ของบรษั่ที่ฯ แล้ะส่ิ่งต่ัอลู้กค้ัาให้แก่สิ่าขาในแต่ัล้ะท้ี่องถ่ึ�น เพี่�อให้พีนักงานป็ระจำาสิ่าขา 
  ดูแล้ตัามกระบว่นการสิ่มัคัรขอส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะการจา่ยเง่นส่ิ่นเชื่่�อ หากลู้กค้ัาท่ี่�ผา่นการแนะนำาโดยตััว่แที่นจำาหน่ายรถึบรรที่กุมอ่สิ่อง 
  ได้รบัการอนุมต่ััส่ิ่นเชื่่�อ ตััว่แที่นจำาหน่ายจะได้รบัค่ัาตัอบแที่นการขาย 

  บรษั่ที่ฯ ม่ท่ี่มงานท่ี่�ม่ป็ระสิ่บการณ์์เฉพีาะด้านท่ี่�ทีุ่่มเที่เพี่�อดูแล้กระบว่นการป็ระเม่นราคัารถึบรรทีุ่กม่อสิ่องเป็็นหลั้กป็ระกัน  
  รว่มไป็ถึึงการบรห่ารกระบว่นการว่่เคัราะห์ส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะเคัรอ่ข่ายตััว่แที่นรถึบรรทีุ่กม่อสิ่อง

  ธุนาคารกรง่ศรอีย่ธุยา

   นอกเหน่อไป็จากการที่ำาการตัล้าดแล้ะการจัดจำาหน่ายผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารด้ว่ยบรษั่ที่ฯ เองแล้้ว่ บรษั่ที่ฯ ยังได้ลู้กค้ัาใหม ่
  ผ่านการส่ิ่งต่ัอลู้กค้ัาจากธนาคัารกรุงศรอ่ยุธยา ซึ่ึ�งเป็็นผู้ถ่ึอหุ้นใหญ่ของบรษั่ที่ฯ ม่สิ่าขา 638 แห่งทัี่�ว่ป็ระเที่ศ ณ์ ว่ันท่ี่�  
  31 ธนัว่าคัม 2564 ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยาเป็น็ส่ิ่ว่นหนึ�งของเคัรอ่ขา่ยการจดัจำาหน่ายของบรษั่ที่ฯ เน่�องจากธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา 
  ชื่่ว่ยแนะนำาแล้ะส่ิ่งต่ัอลู้กค้ัามาให้แก่สิ่าขาของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�ใกล้้เค่ัยง โดยในป็ี 2564 บรษั่ที่ฯ ได้เข้าที่ำาสัิ่ญญาให้ส่ิ่นเชื่่�อใหม่กับ 
  ลู้กค้ัาท่ี่�สิ่นใจผ่านการส่ิ่งต่ัอลู้กค้ัาจากธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยาค่ัดเป็็นรอ้ยล้ะ 5 ของสัิ่ญญาให้ส่ิ่นเชื่่�อใหม่ทัี่�งหมดของบรษั่ที่ฯ

2. ภาพรวมอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
  ภาพีรว่มของธุรก่จผูใ้ห้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อม่การแขง่ขนัในตัล้าดสูิ่งเน่�องจากมผู้่ป็ระกอบธุรก่จล้กัษณ์ะเด่ยว่กันอยูห่ล้ายราย เชื่น่เด่ยว่กันกับ 
 ธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัย ท่ี่�บรษั่ที่ฯ ต้ัองแข่งขันกับผู้ป็ระกอบธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยจำานว่นมากทัี่�งระดับเล็้กแล้ะระดับใหญ ่ 
 เน่�องจากตัล้าดธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยของป็ระเที่ศไที่ยม่ล้ักษณ์ะกระจายตััว่สูิ่ง ในป็ี 2564 ม่ผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อ 
 ท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันของป็ระเที่ศไที่ยหล้ากหล้าย ซึ่ึ�งส่ิ่ว่นแบ่งการตัล้าดของบรษั่ที่ฯ เป็็นป็ระมาณ์รอ้ยล้ะ 27 ของส่ิ่ว่นแบ่ง 
 ตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน โดยบรษั่ที่ฯ ม่การเต่ับโตัของธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันอย่างต่ัอเน่�องผ่านการ 
 ใชื่้ป็ระโยชื่น์จากฐานข้อมูล้ที่ำาให้สิ่ามารถึขยายสิ่าขาอย่างม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี แล้ะนำาไป็สู่ิ่การขยายธุรก่จของธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัย 
 เพี่�อเพี่�มฐานลู้กค้ัาแล้ะเคัรอ่ข่ายสิ่าขา

 2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม 

  ภัาพิ่รว่มีเศรษัฐกิจไทย

  ป็ระเที่ศไที่ยม่ขนาดเศรษฐก่จใหญ่ท่ี่�สุิ่ดเป็็นอันดับสิ่องของภูม่ภาคัเอเชื่่ยตัะว่ันออกเฉ่ยงใต้ั โดยม่คัว่ามมั�งคัั�งที่างเศรษฐก่จ 
  สูิ่งกว่่าหล้ายป็ระเที่ศในกลุ้่มอาเซึ่่ยน ผล้่ตัภัณ์ฑ์์มว่ล้รว่มในป็ระเที่ศท่ี่�แท้ี่จรง่ต่ัอหัว่ (Real GDP Per Capita) อยู่ท่ี่�ป็ระมาณ์  
  6,500 เหรย่ญสิ่หรฐัฯ ซึ่ึ�งสูิ่งกว่่าป็ระเที่ศเพี่�อนบ้าน ได้แก่ เว่่ยดนาม ฟิัล้่ป็ป็ินส์ิ่ แล้ะอ่นโดน่เซึ่่ย อย่างไรก็ตัาม รายได้ของ 
  ป็ระชื่ากรนั�นกระจุกตััว่อยูท่่ี่�กลุ้่มผู้ม่รายได้สูิ่ง โดยคัรวั่เรอ่นป็ระมาณ์รอ้ยล้ะ 89 ม่รายได้ตัำากว่่า 50,000 บาที่ต่ัอเด่อน

  จากข้อมูล้ของสิ่ำานักงานสิ่ถ่ึต่ัแห่งชื่าต่ั แรงงานนอกระบบม่ป็ระมาณ์รอ้ยล้ะ 55 ของจำานว่นผู้ม่งานที่ำาทัี่�งหมด โดยแรงงาน 
  นอกระบบดังกล้่าว่มักได้รบัค่ัาจ้างตัำากว่่าแรงงานในระบบแล้ะม่รายได้ไม่สิ่มำาเสิ่มอ จึงมักป็ระสิ่บป็ัญหาในการขอส่ิ่นเชื่่�อ 
  จากธนาคัารพีาณ่์ชื่ย ์ที่ำาให้ต้ัองหันไป็พึี�งพีาส่ิ่นเชื่่�อจากชื่่องที่างอ่�น

  จากฐานข้อมูล้ World Bank Findex ในป็ี 2560 ป็ระชื่ากรรอ้ยล้ะ 18 ของป็ระชื่ากรทัี่�งหมดราว่ 69.6 ล้้านคันในป็ระเที่ศไที่ย 
  เป็็นกลุ้่มบุคัคัล้ Unbanked โดยป็ระชื่ากรรอ้ยล้ะ 61 ม่บัญชื่่ธนาคัารแต่ัไม่ได้รบัส่ิ่นเชื่่�อจากสิ่ถึาบันการเง่นหรอ่ไม่ม่บตััรเคัรด่ตั  
  ป็ระชื่ากรกลุ้่มใหญน่่�แสิ่ดงถึึงโอกาสิ่ท่ี่�สิ่ำาคััญของผู้ให้บรก่ารด้านการเง่นท่ี่�ไม่ใชื่่ธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์
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 1)  สิู่นเชิื�อผ่้บรโิภัค

  ภัาพิ่รว่มีข้องตลาดิ

  ตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อผู้บร่โภคัในป็ระเที่ศไที่ยป็ระกอบด้ว่ยผล้่ตัภัณ์ฑ์์หล้ัก 7 กลุ้่ม ได้แก่ ส่ิ่นเชื่่�อเพี่�อท่ี่�อยู่อาศัย ส่ิ่นเชื่่�อรถึ  
  ส่ิ่นเชื่่�อเพี่�อการศึกษา แล้ะส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้เพี่�อการบร่โภคัอ่�นๆ (รว่มถึึงส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน ซึ่ึ�งเป็็น 
  ส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ป็ระเภที่หนึ�ง) ส่ิ่นเชื่่�อรายย่อยเพี่�อการป็ระกอบอาชื่่พี1 ส่ิ่นเชื่่�อรายย่อยระดับจังหว่ัด แล้ะส่ิ่นเชื่่�ออ่�นๆ  
  ทัี่�งน่�  จากข้อมูล้ของธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย ยอดส่ิ่นเชื่่�อคังค้ัางรว่ม (ยกเว่้นส่ิ่นเชื่่�อรายย่อยระดับจังหว่ัด)  
  ม่อัตัราการเต่ับโตัเฉล้่�ยต่ัอป็ีท่ี่�  ร ้อยล้ะ 4.7 ตัั�งแต่ัป็ี 2557 ถึึงป็ี 2564 แล้ะม่จำานว่นป็ระมาณ์ 14.3 ล้้านล้้านบาที่  
  ในเด่อนกันยายน ป็ี 2564

1  เน่�องจากส่ิ่นเชื่่�อรายยอ่ยเพี่�อการป็ระกอบอาชื่่พีเป็ิดตััว่ในป็ี 2558 ค่ัาอตััราการเต่ับโตัเฉล้่�ยต่ัอป็ีจงึคัำานว่ณ์จากข้อมูล้ในป็ี 2558 - 2564

แผนภั่มิี 1: ยอดิคงค้างข้องสิู่นเชิื�อผ้่บรโิภัคปีระเทศไทยแบ�งตามีชินิดิผลิตภััณฑ์์ (ไมี�รว่มีสิู่นเชิื�อรายย�อยระดัิบจงัหว่ัดิ)
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รอ้ยล้ะ 136
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อ่�นๆ ส่ิ่นเชื่่�อรายยอ่ยเพี่�อการป็ระกอบอาชื่่พี ส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้เพี่�อการบรโ่ภคัอ่�นๆ  
ส่ิ่นเชื่่�อเพี่�อการศึกษา ส่ิ่นเชื่่�อรถึ                     ส่ิ่นเชื่่�อจำานอง

สัิ่ดส่ิ่ว่นในป็ี 64 
จากจำานว่นรว่ม

รอ้ยล้ะ 34

รอ้ยล้ะ 13

รอ้ยล้ะ 2

รอ้ยล้ะ 28

รอ้ยล้ะ 0.1

รอ้ยล้ะ 23

ท่ี่�มา: ธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย
รว่มส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�มท่ี่ะเบย่นรถึเป็น็ป็ระกัน
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(หน่ว่ย: ล้้านล้้านบาที่)

+รอ้ยละ 4.7

  จากข้อมูล้ของธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย ส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้เพี่�อการบรโ่ภคัอ่�นๆ ซึ่ึ�งรว่มถึึงส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้แล้ะส่ิ่นเชื่่�อ 
  ท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน ค่ัดเป็็นสัิ่ดส่ิ่ว่น รอ้ยล้ะ 28 ของตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคั แล้ะม่อัตัราการเต่ับโตัเฉล่้�ยต่ัอป็ีท่ี่�  
  รอ้ยล้ะ 4.7 ตัั�งแต่ัป็ี 2557 ถึึงป็ี 2564 ซึ่ึ�งสิ่อดคัล้้องโดยส่ิ่ว่นใหญ่กับตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคัโดยรว่ม การเต่ับโตัดังกล้่าว่ 
  โดยหล้ักเป็็นผล้จากการขยายตััว่ของส่ิ่นเชื่่�อบัตัรเคัรด่ตัแล้ะส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ (โป็รดพี่จารณ์ารายล้ะเอ่ยดเพี่�มเต่ัมใน 
  แผนภูม่ 1)

  ตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคัม่ผู้ให้บรก่ารหลั้กค่ัอธนาคัารพีาณ่์ชื่ยแ์ล้ะสิ่ถึาบนัการเง่นภายใต้ักฎหมายพี่เศษ โดยม่ยอดส่ิ่นเชื่่�อคังค้ัาง 
  เท่ี่ากับ รอ้ยล้ะ 71 ของยอดส่ิ่นเชื่่�อคังค้ัางทัี่�งหมดในตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคัในป็ี 2564 สิ่หกรณ์์ออมที่รพัีย ์เป็็นผู้ให้บรก่ารใหญ ่
  ในล้ำาดับรองล้งมา โดยม่ยอดส่ิ่นเชื่่�อคังค้ัางเท่ี่ากับ รอ้ยล้ะ 15 ส่ิ่ว่นผู้ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อบัตัรเคัรด่ตั ส่ิ่นเชื่่�อล้่สิ่ซึ่่�ง แล้ะส่ิ่นเชื่่�อ 
  ส่ิ่ว่นบุคัคัล้ ม่ยอดส่ิ่นเชื่่�อคังค้ัางเท่ี่ากับ รอ้ยล้ะ 10 (โป็รดพี่จารณ์ารายล้ะเอย่ดเพี่�มเต่ัมในแผนภูม่ 2)
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แผนภั่มีิ 1: ยอดิคงค้างข้องสิู่นเชิื�อผ่้บรโิภัคปีระเทศไทยแบ�งตามีชินิดิผลิตภััณฑ์์ (ไมี�รว่มีสิู่นเชิื�อรายย�อยระดัิบจงัหว่ัดิ)

แผนภั่มิี 2: ยอดิคงค้างข้องสิู่นเชิื�อผ้่บรโิภัคในปีระเทศไทยแบ�งตามีปีระเภัทสู่ถาบันการเงิน (ไมี�รว่มีสิู่นเชิื�อรายย�อยระดัิบจงัหว่ัดิ) 

ธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์

สิ่ถึาบนัการเงน่ภายใต้ักฎหมายพีเ่ศษ

สิ่หกรณ์์ออมที่รพัีย์

อ่�นๆ - สิ่ถึาบนัเงน่ฝาก

ผูใ้ห้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อบตััรเคัรด่ตั ส่ิ่นเชื่่�อล้ส่ิ่ซึ่่�ง แล้ะส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ 
(รว่มถึึงส่ิ่นเชื่่�อรายยอ่ยเพี่�อการป็ระกอบอาชื่พ่ี)

อ่�นๆ - องค์ักรท่ี่�ไม่ใชื่ส่ิ่ถึาบนัเงน่ฝาก

ผลิตภัณ์ฑ์ รายละเอ่ยด

 สิู่นเชิื�อที�มีี
 ทะเบียนรถ
 เปี็นปีระกัน 

• ผู้รบัส่ิ่นเชื่่�อนำาใบคัู่ม่อจดที่ะเบ่ยนรถึมาใชื่้เป็็นป็ระกัน
• อตััราส่ิ่ว่นการให้ว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อเท่ี่ยบกับมูล้ค่ัาที่รพัียส่์ิ่น (Loan-to-Value) ตัำา 
• ผู้ให้บรก่ารท่ี่�ไม่ใชื่่ธนาคัารพีาณ่์ชื่ยจ์ะเน้นให้ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ส่ิ่นเชื่่�อน่� 
• ไม่ม่ภาษ่มูล้ค่ัาเพี่�ม รอ้ยล้ะ 7 (อาจเป็็นส่ิ่�งจูงใจให้ลู้กค้ัาขอรบัส่ิ่นเชื่่�อน่�)

  บที่ว่่เคัราะห์ของโอล้่เว่อร ์ ไว่แมน ซึ่ึ�งเป็็นผู้เชื่่�ยว่ชื่าญที่างด้านการว่่จัยที่างการตัล้าดของบรษั่ที่ฯ ได้ป็ระมาณ์การว่่ายอด 
  ส่ิ่นเชื่่�อคังค้ัางรว่มของตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อนอกระบบในป็ระเที่ศไที่ย (เชื่่น ผู้ป็ล้่อยกู้นอกระบบท่ี่�ค่ัดดอกเบ่�ยสูิ่ง การกู้ยม่ในคัรอบคัรวั่  
  เป็็นต้ัน) ม่จำานว่นกว่่า 1 ล้้านล้้านบาที่ โดยค่ัดจากข้อมูล้ท่ี่�อยูท่ี่างป็ระชื่ากรศาสิ่ตัร ์แล้ะระดับหน่�เฉล้่�ยของคัรวั่เรอ่น โดยม่การ 
  อ้างอ่งเป็รย่บเท่ี่ยบกับแหล้่งข้อมูล้อ่�นท่ี่�ม่การป็ระมาณ์การขนาดตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อนอกระบบ กลุ้่มเป็้าหมายของผู้ให้บรก่าร 
  ส่ิ่นเชื่่�อนอกระบบส่ิ่ว่นใหญ่เป็็นผู้ม่รายได้น้อย ซึ่ึ�งไม่สิ่ามารถึเข้าถึึงบรก่ารส่ิ่นเชื่่�อจากธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์ได้ โดยรฐับาล้ได้รเ่ร ่�ม 
  โคัรงการตั่างๆ เพี่�อแก้ไขป็ัญหาหน่�นอกระบบ (เชื่่น ส่ิ่นเชื่่�อรายยอ่ยเพี่�อการป็ระกอบอาชื่่พี แล้ะส่ิ่นเชื่่�อรายยอ่ยระดับจงัหว่ัด)  
  ซึ่ึ�งม่แนว่โน้มในที่างสิ่นับสิ่นุนผู้ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคัในระบบท่ี่�ม่คัว่ามสิ่ามารถึในการให้บรก่ารผู้บรโ่ภคักลุ้่มน่�ได้ 

 2)  สิู่นเชิื�อที�มีีทะเบียนรถเปี็นปีระกัน

  ภัาพิ่รว่มีข้องตลาดิ

  ส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน ม่ป็ระกันเป็็นใบคัู่ม่อจดที่ะเบ่ยนรถึท่ี่�ผู้ขอส่ิ่นเชื่่�อเป็็นเจา้ของแล้ะชื่ำาระราคัาคัรบถ้ึว่นแล้้ว่  
  ส่ิ่นเชื่่�อป็ระเภที่น่�สิ่ามารถึนำาไป็ใชื่้เพี่�อว่ัตัถึุป็ระสิ่งค์ัทัี่�ว่ไป็ โดยเจา้ของรถึยังสิ่ามารถึใชื่้รถึได้ในระหว่่างอายุส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะผู้ให้ 
  ส่ิ่นเชื่่�อเป็็นผู้เก็บใบคัู่ม่อจดที่ะเบ่ยนรถึไว่้

(หน่ว่ย: ล้้านล้้านบาที่)
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  จากข้อมูล้ธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ยแสิ่ดงมูล้คั่าส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ภายใตั้การกำากับป็ระเภที่ส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน 
  ม่ขนาด 1.81 แสิ่นล้้านบาที่ ณ์ เด่อนธนัว่าคัม 2564 ซึ่ึ�งเพี่�มขึ�นด้ว่ยอตััราการเต่ับโตัเฉล้่�ยต่ัอป็ีท่ี่�รอ้ยล้ะ 21 จากป็ระมาณ์ 1.25  
  แสิ่นล้้านบาที่ ในป็ี 2562 โดยการเต่ับโตัหล้ักมาจากผู้ป็ระกอบการกลุ้่มท่ี่�ไม่ใชื่่ธนาคัารพีาณ่์ชื่ย ์(พี่จารณ์ารายล้ะเอย่ดเพี่�มเต่ัม 
  ในแผนภูม่ 3)

  ทัี่�งน่� ตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันม่การเต่ับโตัท่ี่�สูิ่งกว่่าตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคัโดยรว่มท่ี่�เต่ับโตัเฉล้่�ยตัำากว่่า รอ้ยล้ะ 5  
  ต่ัอป็ี อย่างม่นัยสิ่ำาคััญในชื่่ว่งหล้ายป็ีท่ี่�ผ่านมา เน่�องจากเป็็นตัล้าดท่ี่�ค่ัอนข้างใหม่ท่ี่�เต่ับโตัอย่างต่ัอเน่�องจากการให้บรก่าร 
  กลุ้่มบุคัคัล้ Unbanked แล้ะยงัได้ลู้กค้ัามาจากตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อนอกระบบอก่ด้ว่ย

แผนภั่มีิ 3: ยอดิคงค้างข้องสิู่นเชิื�อสู่�ว่นบ่คคลภัายใต้การกำากับปีระเภัทสิู่นเชิื�อที�มีีทะเบียนรถเปี็นปีระกัน

ผู้ป็ระกอบธุรก่จท่ี่�มใ่ชื่ส่ิ่ถึาบนัการเง่น 
สิ่ถึาบนัการเง่น

ท่ี่�มา: ขอ้มลู้จากธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย

(หน่ว่ย: พีันล้้านบาที่)
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  สู่ภัาว่ะการแข้�งข้ัน 

  จากข้อมูล้ขนาดตัล้าดของธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย รว่่มกับข้อมูล้ภายในของบรษั่ที่ แสิ่ดงให้เห็นว่่าบรษั่ที่ม่ส่ิ่ว่นแบ่ง 
  ที่างการตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ภายใต้ัการกำากับป็ระเภที่ส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันป็ระมาณ์ ร้อยล้ะ 27  
  ณ์ เด่อนธันว่าคัม 2564 ในขณ์ะท่ี่�ผู้ให้บรก่ารรายใหญ่ท่ี่�สุิ่ดสิ่ามอันดับแรกของตัล้าด ได้แก่ บมจ.เม่องไที่ยแคัป็ป็ิตัอล้  
  บมจ. เง่นต่ัดล้้อ แล้ะ บมจ.ศรส่ิ่ว่ัสิ่ด่� คัอรป์็อเรชื่ั�น คัาดการณ์์ว่่าม่ส่ิ่ว่นแบ่งตัล้าดรว่มกันมากกว่่า รอ้ยล้ะ 70 เม่�อ 
  พี่จารณ์าจากของยอดส่ิ่นเชื่่�อคังคั้ าง  โดยส่ิ่ว่นแบ่งตัล้าดอ่ก  ร ้อยล้ะ 30 เป็็นของผู้ใ ห้บร่การรายย่อยอ่�นๆ  
  จำานว่นมากรว่มกัน โดยมูล้ค่ัาส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันของผู้ให้บร่การสิ่ามอันดับแรกม่การเต่ับโตัสูิ่งกว่่า 
  ผู้ ใ ห้บร่การรายอ่�นในตัล้าดเด่ยว่กันมากในชื่่ว่งเว่ล้าหล้ายป็ีท่ี่�ผ่ านมา โดยม่อัตัราการเต่ับโตัเฉล้่�ยต่ัอป็ีร ้อยล้ะ  
  25-30 เป็รย่บเท่ี่ยบกับป็ระมาณ์ รอ้ยล้ะ 10 ของผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในตัล้าด

  ในอด่ตัท่ี่�ผ่านมาผู้ให้บร่การรายใหญ่ท่ี่� สุิ่ดสิ่ามอันดับแรกเน้นการเต่ับโตัของส่ิ่นเชื่่�อในตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึ 
  เป็็นป็ระกันด้ว่ยการขยายจำานว่นสิ่าขาอย่างรว่ดเร็ว่  แล้ะขยายธุรก่จสู่ิ่ ธุรก่จเก่�ยว่เน่�องโดยใชื่้ลู้กค้ัาเด่มท่ี่� ม่อยู ่
  แล้ะเคัรอ่ข่ายสิ่าขา

  อ่ปีสู่รรคการเข้้าตลาดิ

  สิ่ถึาบันการเง่นอ่�นหร่อผู้ป็ระกอบธุรก่จด้านอ่�นอาจต้ัองการเข้าสู่ิ่ตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน เน่�องจาก 
  เป็็นธุรก่จท่ี่�ม่อัตัรากำาไรคั่อนข้างสูิ่งเม่�อเท่ี่ยบกับธุรก่จอ่�น โดยม่ผู้ม่ศักยภาพีในการเข้าสู่ิ่ตัล้าดสิ่องกลุ้่มหล้ัก ได้แก่  
  (1) สิ่ถึาบันการเง่นขนาดใหญ่ (กล้่าว่ค่ัอ ธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์ แล้ะผู้ให้บรก่ารบัตัรเคัรด่ตั) แล้ะ (2) ผู้ให้ส่ิ่นเชื่่�อขนาดเล้็ก 
  ในพี่�นท่ี่� อยา่งไรก็ตัาม โอล้่เว่อร ์ไว่แมน เชื่่�อว่่าม่ป็ัจจยัหล้ัก 4 ป็ระการ ท่ี่�ถ่ึอเป็็นอุป็สิ่รรคัในการเข้าสู่ิ่ตัล้าด กล้่าว่ค่ัอ 

 • การกำากับดิ่แลและการปีฏิิบัติตามีหลักเกณฑ์์ ผู้ให้บรก่ารต้ัองม่คัว่ามรูเ้ชื่่งป็ฏ่ิบัต่ั (Know-How) เพี่ยงพีอในการป็ฏ่ิบัต่ัตัาม 
  ข้อกำาหนดด้านการดำาเน่นงานท่ี่�ซึ่ับซึ่้อนมากขึ�น เชื่่น การให้บร่การแก่ลู้กค้ัาอย่างเป็็นธรรม (Market Conduct)  
  แล้ะการดำารงเง่นทีุ่น ซึ่ึ�งเป็็นหลั้กเกณ์ฑ์์ท่ี่�กำาหนดขึ�นสิ่ำาหรบัการกำากับดูแล้ธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน ซึ่ึ�งนับว่่า 
  เป็็นอุป็สิ่รรคัหล้ักในการเข้าสู่ิ่ตัล้าดของผู้ให้บรก่ารรายเล้็ก
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แผนภั่มีิ 3: ยอดิคงค้างข้องสิู่นเชิื�อสู่�ว่นบ่คคลภัายใต้การกำากับปีระเภัทสิู่นเชิื�อที�มีีทะเบียนรถเปี็นปีระกัน

 • การมีีต้นท่นตำาในการเข้้าถ่งแหล�งเงินท่น เพี่�อสิ่ามารถึแข่งขันได้กับผู้ให้บรก่ารรายใหญ่สิ่ามอันดับแรกของตัล้าด 
  ซึ่ึ�งสิ่ามารถึเข้าถึึงแหล้่งเง่นทีุ่นได้ด่กว่่า นับว่่าเป็็นอุป็สิ่รรคัหล้ักในการเข้าสู่ิ่ตัล้าดของผู้ให้บรก่ารรายเล้็ก

 • เครอืข้�ายสู่าข้าในท้องถิ�นเพิ่ื�อเข้้าถ่งล่กค้า ซึ่ึ�งนับเป็็นอุป็สิ่รรคัหล้ักของธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์ส่ิ่ว่นใหญ่ เน่�องจากสิ่าขาส่ิ่ว่นใหญ ่
  ของธนาคัารจะอยู่ในเขตัเม่อง แล้ะธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์มักจะเป็ิดสิ่าขาขนาดใหญ่ท่ี่�ให้บรก่ารเตั็มรูป็แบบสิ่ำาหรบัฐานลู้กค้ัา 
  ป็ัจจุบัน ในขณ์ะท่ี่�ผู้ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันจะเป็ิดสิ่าขาท่ี่�ขนาดเล้็กกว่่าแล้ะเน้นให้บรก่ารผล้่ตัภัณ์ฑ์์ 
  เฉพีาะกลุ้่มมากกว่่า ทัี่�งน่� ธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์อาจจะต้ัองใชื่้รูป็แบบการดำาเน่นงานสิ่าขาท่ี่�แตักต่ัางออกไป็ในการให้บรก่าร 
  ตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน

 • คว่ามีเชิี�ยว่ชิาญการดิำาเนินงานเฉพิ่าะด้ิาน ซึ่ึ�งรว่มถึึงการป็ระเม่นลู้กค้ัาท่ี่�ไม่ม่ข้อมูล้เคัรด่ตัท่ี่�เด่นเข้ามาขอส่ิ่นเชื่่�อ 
  ท่ี่�สิ่าขา การป็ระเม่นราคัายานพีาหนะ แล้ะการที่ว่งถึามหน่�นอกสิ่ถึานท่ี่� อุป็สิ่รรคัดังกล่้าว่ทัี่�งหมดถ่ึอเป็็นป็ัจจัยท่ี่�ก่ดกัน 
  การเข้าสู่ิ่ตัล้าดสิ่ำาหรบัผู้ให้บรก่ารรายใหม่ท่ี่�จะป็ระสิ่บคัว่ามสิ่ำาเรจ็ในการเข้าสู่ิ่ตัล้าดน่�

 คว่ามีท้าทายและอ่ปีสู่รรค 

 จากข้อมูล้สิ่ภาว่ะของตัล้าดในป็ัจจุบัน โอล้่เว่อร ์ ไว่แมน เชื่่�อว่่าตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันม่คัว่ามท้ี่าที่าย แล้ะ 
 อุป็สิ่รรคัหล้ัก 4 ป็ระการ ได้แก่

 •  แนว่โน้มีการลดิอัตราดิอกเบี�ยสู่่งสู่่ดิที�เรยีกเก็บได้ิ และค�าธุรรมีเนียมีต�างๆ รว่มีทั�งการเพิ่ิ�มีคว่ามีเข้้มีงว่ดิในกฎเกณฑ์์ 
  ด้ิานการให้บรกิารแก�ล่กค้าอย�างเปี็นธุรรมี (Market Conduct) (ดังจะเห็นจากกรณ่์ท่ี่�เก่ดขึ�นกับธุรก่จบัตัรเคัรด่ตั) เน่�องจาก 
  ธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ยม่นโยบายในการคัว่บคัุมป็ัญหาหน่�คัรวั่เรอ่นสูิ่งแล้ะป็ัญหาหน่�ท่ี่�ไม่ก่อให้เก่ดรายได้ในตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อ 
  ผู้บรโ่ภคั จึงอาจม่การกำาหนดอัตัราดอกเบ่�ยสูิ่งสุิ่ด แล้ะม่ผล้กระที่บตั่อคัว่ามสิ่ามารถึในการที่ำากำาไรของธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม ่
  ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน 

 •  ผลิตภััณฑ์์สิู่นเชิื�อที�แข้�งข้ันในตลาดิ เชื่่น ส่ิ่นเชื่่�อด่จทั่ี่ล้ ส่ิ่นเชื่่�อรายย่อยระดับจงัหว่ัด แล้ะส่ิ่นเชื่่�อรายย่อยเพี่�อการป็ระกอบ 
  อาชื่่พี ท่ี่�ม่การเต่ับโตัแล้ะส่ิ่งผล้กระที่บต่ัออุป็สิ่งค์ัของตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน 

 •  ผ่้ที�เข้้าตลาดิรายใหมี�ที�เปี็นสู่ถาบันการเงินข้นาดิใหญ� เชื่่น ธนาคัารออมส่ิ่น บัตัรกรุงไที่ย รว่มถึึง ธนาคัารไที่ยพีาณ่์ชื่ย ์ 
  ซึ่ึ�งป็ระกาศตััว่ในการเข้าสู่ิ่ตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน ซึ่ึ�งอาจที่ำาให้การแข่งขันในตัล้าดสูิ่งย่�งขึ�นในระยะยาว่

 •  การชิะลอตัว่ข้องเศรษัฐกิจจากการระบาดิข้องโรคโคว่ิดิ-19 อาจมีีคว่ามีร่นแรงและยาว่นานต�อเศรษัฐกิจไทย  
  ซึ่ึ�งม่โอกาสิ่ท่ี่�จะที่ำาให้เก่ดการผ่ดสัิ่ญญาส่ิ่นเชื่่�อของผู้บรโ่ภคัระล้อกใหม่ แล้ะที่ำาให้มูล้ค่ัาตัล้าดของที่รพัีย์ส่ิ่นท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยน 
  เป็็นป็ระกันล้ดล้ง ซึ่ึ�งจะส่ิ่งผล้กระที่บต่ัอตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันทัี่�งหมด

 การแบ�งสู่�ว่นตลาดิ 

 ส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันอาจแบ่งได้กว่้างๆ เป็็นสิ่ามกลุ้่มตัามป็ระเภที่ของที่ะเบ่ยนรถึท่ี่�ใชื่้เป็็นป็ระกันส่ิ่นเชื่่�อ ได้แก่  
 รถึจกัรยานยนต์ั รถึยนต์ั แล้ะรถึบรรทีุ่ก แล้ะรถึป็ระเภที่อ่�น (เชื่่น เคัร่�องจกัรที่างการเกษตัร) 

 ปีัจจยัหลักในการเติบโตข้องตลาดิ 

 การเต่ับโตัในอด่ตัของตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันสิ่ะท้ี่อนคัว่ามสิ่ำาเรจ็ในการขยายธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็น 
 ป็ระกันของผู้ให้บรก่ารรายใหญ่สิ่ามอันดับแรกว่่าม่ส่ิ่ว่นเก่�ยว่ข้องอย่างย่�งกับกล้ยุที่ธ์ในการขยายสิ่าขาเพี่�มเต่ัม โดยอัตัราการ 
 เต่ับโตัเฉล้่�ยต่ัอป็ีของจำานว่นสิ่าขาทัี่�งหมดของผู้ให้บรก่ารรายใหญ่ทัี่�งสิ่ามรายอยูท่่ี่�ป็ระมาณ์ รอ้ยล้ะ 27 ตัั�งแต่ัป็ี 2558 ถึึงป็ี 2564

 นอกจากน่�ภาว่ะด้านอุป็สิ่งค์ัแล้ะอุป็ที่านของตัล้าดอาจส่ิ่งผล้กระที่บต่ัอขนาดของตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน ทัี่�งน่�  
 เม่�อพี่จารณ์าจากข้อมูล้ในอด่ตัของคัว่ามเก่�ยว่ข้องระหว่่างการเต่ับโตัของสิ่าขาใหม่กับการเต่ับโตัของมูล้ค่ัาที่างบัญชื่่ของส่ิ่นเชื่่�อ 
 ท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันของผู้ให้บรก่ารรายใหญ่ทัี่�งสิ่ามราย รายงานของโอล้่เว่อร ์ ไว่แมน คัาดการณ์์ว่่าการม่อยู่ของอุป็ที่าน 
 ในตัล้าดจะเป็็นป็ัจจยัหลั้กท่ี่�กำาหนดการเต่ับโตัของตัล้าดในอนาคัตั
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• การกู้ยม่เง่นนอกระบบม่มูล้ค่ัาป็ระมาณ์กว่่า 1 ล้้านล้้านบาที่ แสิ่ดงถึึงอุป็สิ่งค์ัจำานว่นมากของผู้บรโ่ภคั 
 ท่ี่�เป็็นกลุ้่มบุคัคัล้ Unbanked กล้่าว่ค่ัอ เป็็นป็ระมาณ์ 7-17 เท่ี่าของขนาดตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึ 
 เป็็นป็ระกันในป็ัจจุบัน  

• การเป็ล้่�ยนจากส่ิ่นเชื่่�อไม่ม่ป็ระกันเป็็นส่ิ่นเชื่่�อม่ป็ระกัน (ที่ะเบ่ยนรถึ) เน่�องจากมาตัรการคัว่บคัุม 
 ส่ิ่นเชื่่�อบัตัรเคัรด่ตัของธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย แล้ะการล้ดล้งของอัตัราอนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�อไม่ม่ป็ระกัน 
 ของผู้ให้ส่ิ่นเชื่่�อ

• การเพี่�มขึ�นของคัว่ามตั้องการใชื่้เง่นกรณ่์ฉุกเฉ่นในชื่่ว่งสิ่องสิ่ามป็ีข้างหน้า เน่�องจากภาว่ะเศรษฐก่จ 
 ชื่ะล้อตััว่/โคัว่่ด-19

• โอกาสิ่การเข้าถึึงตัล้าดส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันยังม่อยู่เน่�องจากอุป็สิ่งค์ัที่างที่ฤษฎ่สูิ่งสุิ่ด 
 ของตัล้าดถึูกจำากัดด้ว่ยจำานว่นรถึท่ี่�ม่อยู ่โดยป็ระมาณ์ว่่าตัล้าดม่มูล้ค่ัาราว่ 1.5 ถึึง 1.9 ล้้านล้้านบาที่

• การเต่ับโตัของสิ่าขาใหม่ม่อัตัราค่ัอนข้างคังท่ี่�ในชื่่ว่งท่ี่�ผ่านมา (1,000-1,550 แห่งต่ัอป็ีสิ่ำาหรบั 
 ผู้ให้บรก่ารรายใหญ่สิ่ามอันดับแรกนับตัั�งแต่ัป็ี 2558 ยกเว่้นป็ี 2562 ม่การเพี่�มสิ่าขาใหม่ราว่ 
 2,200 แห่ง)

• โอกาสิ่การเพี่�มขึ�นของป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีการดำาเน่นงานของสิ่าขา เน่�องจากการเป็ล้่�ยนสู่ิ่การใชื่้ระบบ 
 บรก่ารด่จทั่ี่ล้ เชื่่น การใชื่้ชื่่องที่างโซึ่เชื่่ยล้ม่เด่ยเพี่�มเต่ัม/ชื่่องที่างตััว่แที่นม่การขยายการเข้าถึึงลู้กค้ัา 
 แล้ะการหาลู้กค้ัารายใหม่ ชื่่ว่ยชื่ดเชื่ยกับการล้ดล้งของป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีการดำาเน่นงานของสิ่าขาใหม่ 

• ข้อกำาหนดใหม่ด้านใบอนุญาตัป็ระกอบธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ภายใตั้การกำากับแล้ะการล้ดเพีดาน 
 ดอกเบ่�ย (จากรอ้ยล้ะ 28 เหล้่อรอ้ยล้ะ 24) อาจที่ำาให้ผู้ให้บรก่ารตั้องขยายสิ่าขาอย่างต่ัอเน่�อง 
 แล้ะคััดเล่้อกลู้กค้ัาส่ิ่นเชื่่�ออยา่งระมัดระว่ังมากขึ�น

ภาวะด้านอุปสงค์ของตลาดสินเช้่�อท่�ม่ทะเบ่ยนรถุเปน็ประกัน

อุปทานคาดวา่
จะม่การเติบโต 
อย่างต่อเน่�อง
ด้านอุปทาน
ของตลาด

ปจัจยัขับเคล่�อนอุปทานของตลาดสินเช้่�อท่�ม่ทะเบ่ยนรถุเปน็ประกัน

อุปสงค์สินเช้่�อ
ท่�ม่ทะเบ่ยนรถุ
เปน็ประกัน
ยังม่โอกาส
ขยายตัวได้อ่กมาก
จากอุปสงค์รวม
ของตลาด

ท่ี่�มา: ขอ้มูล้ของแต่ัล้ะบรษั่ที่ฯ เว่บ็ไซึ่ต์ัของหน่ว่ยงานกำากับดแูล้ แล้ะรายงานต่ัางๆ แล้ะบที่ว่เ่คัราะห์ของโอล้เ่ว่อร ์ไว่แมน

 การตลาดิและการแข้�งข้ัน ธุ่รกิจปีระกันภััย

 จากข้อมูล้ของสิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับแล้ะส่ิ่งเสิ่รม่การป็ระกอบธุรก่จป็ระกันภัย (“คัป็ภ.”) ตัล้าดธุรก่จป็ระกันภัยของ 
 ป็ระเที่ศไที่ยซึ่ึ�งป็ระกอบด้ว่ยผล้ต่ัภัณ์ฑ์์ป็ระกันชื่ว่่ต่ัแล้ะผล้ต่ัภัณ์ฑ์์ป็ระกันว่น่าศภัย มมู่ล้ค่ัาเบ่�ยป็ระกันภัยรบัรว่มราว่ 8.53 แสิ่นล้า้นบาที่  
 ในป็ี 2563 โดยป็ระกันว่่นาศภัยค่ัดเป็็น รอ้ยล้ะ 30 ของตัล้าด ม่เบ่�ยป็ระกันภัยรบัรว่มราว่ 2.53 แสิ่นล้้านบาที่ ในป็ี 2563 แล้ะม่อตััรา 
 การเต่ับโตัเฉล้่�ยต่ัอป็ีท่ี่� รอ้ยล้ะ 3.8 ตัั�งแต่ัป็ี 2558 (โป็รดพี่จารณ์ารายล้ะเอย่ดเพี่�มเต่ัมในแผนภูม่ด้านล้่าง)
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       ป็ระกันชื่ว่่ต่ั    ป็ระกันว่น่าศภัย

ท่ี่�มา: สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับแล้ะส่ิ่งเสิ่รม่การป็ระกอบธุรก่จป็ระกันภัย

มีล่ค�าตลาดิปีระกันภััยในปีระเทศไทยโดิยพิ่จิารณาจากเบี�ยปีระกันภััยรบัรว่มี

อตััราการเต่ับโตั
เฉล้่�ยต่ัอป็ ี

2558 - 2563

รอ้ยล้ะ 3.8

รอ้ยล้ะ 2.4

อตััราการเต่ับโตั
เฉล่้�ยต่ัอป็ ี

2558 - 2563

รอ้ยล้ะ 0.5

รอ้ยล้ะ -1.5

รอ้ยล้ะ 2.7

รอ้ยล้ะ 4.7

รอ้ยล้ะ 3.9

 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 2558 2559 2560 2561 2562 2563

+ รอ้ยละ 2.8

+ รอ้ยละ 3.8
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 ปีระกันว่ินาศภััย 

 ธุรก่จป็ระกันว่่นาศภัยแบ่งออกเป็็น 4 กลุ้่มผล้่ตัภัณ์ฑ์์หลั้ก ได้แก่ ป็ระกันอัคัค่ัภัย ป็ระกันภัยที่างที่ะเล้แล้ะขนส่ิ่ง ป็ระกันรถึ  
 (ป็ระกอบด้ว่ยป็ระกันภาคับังคัับแล้ะสิ่มัคัรใจ) แล้ะป็ระกันภัยอ่�นๆ (ซึ่ึ�งรว่มถึึงป็ระกันอุบัต่ัเหตัุส่ิ่ว่นบุคัคัล้ แล้ะป็ระกันสุิ่ขภาพี)  
 จากขอ้มูล้ของ คัป็ภ. เบ่�ยป็ระกันภัยในส่ิ่ว่นของป็ระกันว่น่าศภัยป็ระมาณ์ รอ้ยล้ะ 60 มาจากป็ระกันภัยรถึ ทัี่�งน่� ตัล้าดป็ระกันว่น่าศภัย 
 ม่ผู้ให้บรก่ารราว่ 54 ราย โดยรายใหญ่ท่ี่�สุิ่ด 10 อนัดับแรกม่ส่ิ่ว่นแบ่งตัล้าดรว่มกัน รอ้ยล้ะ 65 ของทัี่�งหมด

ป็ระกันรถึภาคัสิ่มัคัรใจ เบ็ดเตัล้็ด (รว่มป็ระกันอุบัต่ัเหตัุส่ิ่ว่นบุคัคัล้แล้ะป็ระกันสุิ่ขภาพี)
ป็ระกันรถึภาคับังคัับ ป็ระกันอคััค่ัภัย                               ป็ระกันภัยส่ิ่นค้ัาที่างที่ะเล้
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ตลาดิปีระกันว่นิาศภััยในปีระเทศไทยแบ�งตามีกล่�มีผลิตภััณฑ์์โดิยพิิ่จารณาจากเบี�ยปีระกันภััยรบัรว่มี 

ท่ี่�มา: สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับแล้ะส่ิ่งเสิ่รม่การป็ระกอบธุรก่จป็ระกันภัย

(หน่ว่ย : พีนัล้า้นบาที่)

(หน่ว่ย : พีนัล้า้นบาที่)

  กฎระเบ่ยบท่ี่�ป็รับป็รุงแล้้ว่ส่ิ่ว่นใหญ่สิ่ร้างขึ�นเพี่�อคัุ้มคัรองส่ิ่ที่ธ่ของผู้บร่โภคั แล้ะกำาหนดบที่ล้งโที่ษท่ี่�รุนแรงขึ�นสิ่ำาหรับ 
 การไม่ป็ฏ่ิบัต่ัตัามกฎเกณ์ฑ์์ด้านการขาย รว่มทัี่�งม่ข้อกำาหนดด้านคัุณ์สิ่มบัต่ัท่ี่�เข้มงว่ดมากขึ�นสิ่ำาหรบันายหน้าแล้ะตััว่แที่นป็ระกันภัย  
 โดยรฐับาล้ม่นโยบายสิ่นับสิ่นุนป็ระชื่าชื่นด้านการป็ระกันภัยผ่านมาตัรการสิ่นับสิ่นุนที่างด้านการเง่นการเป็ล้่�ยนแป็ล้งกรมธรรม์ 
 ป็ระกันภัย แล้ะเพี่�มการรบัรูใ้นด้านการที่ำาป็ระกันภัย
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ปีัจจยัผลักดัิน
ข้้อมี่ลในอดีิต 

(2557 - 2562)
คาดิการณ์ 

(2562 - 2567F)

ป็ัจจยัเศรษฐก่จมหภาคั (ผล้่ตัภัณ์ฑ์์มว่ล้รว่มในป็ระเที่ศ
ตัามราคัาป็ัจจุบัน (Nominal GDP))

อตััราการเต่ับโตั
เฉล้่�ยต่ัอป็ี รอ้ยล้ะ 5.0

อตััราการเต่ับโตั
เฉล้่�ยต่ัอป็ีป็ระมาณ์ รอ้ยล้ะ 3.0

อตััราเข้าถึึง (เบ่�ยป็ระกันว่่นาศภัยรบัรว่มต่ัอสัิ่ดส่ิ่ว่น
รอ้ยล้ะของผล้่ตัภัณ์ฑ์์มว่ล้รว่มในป็ระเที่ศตัามราคัา
ป็ัจจุบัน (Nominal GDP))

ป็ระมาณ์ 
รอ้ยล้ะ 1.45 (2562)

ป็ระมาณ์ 
รอ้ยล้ะ 1.45-1.5 (2567F)

การเต่ับโตัของเบ่�ยรบัรว่มป็ระกันว่่นาศภัย อตััราการเต่ับโตั
เฉล้่�ยต่ัอป็ี รอ้ยล้ะ 3.6

อตััราการเต่ับโตั
เฉล้่�ยต่ัอป็ีป็ระมาณ์ 

รอ้ยล้ะ 3.0-4.0

การคาดการณ์์ตลาดประกันวนิาศภัย

การคาดการณ์์ปจัจยัผลักดันธุรกิจประกันวนิาศภัย

+ รอ้ยละ 3.6
~ รอ้ยละ 3-4

 2557 2562 2567F

 ท่ี่�มา:  สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับแล้ะส่ิ่งเสิ่รม่การป็ระกอบธรุก่จป็ระกันภัย (ขอ้มูล้ตัล้าดป็ระกนัว่น่าศภัยในอด่ตั) IMF (ป็จัจยัเศรษฐก่จมหภาคั)  
 Oxford Economics (ป็ัจจยัเศรษฐก่จมหภาคั) Fitch Solutions (ป็ัจจยัเศรษฐก่จมหภาคั) แล้ะบที่ว่เ่คัราะห์ของโอล้่เว่อร ์ไว่แมน

 

206
 246

 ~280-300

การคาดการณ์์ตลาดประกันวนิาศภัย 
                                                                           (หน่ว่ย : พีนัล้า้นบาที่)

เบ่�ยรบัรวม

  ชิ�องทางการจดัิจำาหน�ายปีระกันว่ินาศภััย 

  ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันว่น่าศภัยม่ชื่อ่งที่างการจดัจำาหน่ายหล้ัก 6 ชื่อ่งที่าง ได้แก่ ตััว่แที่น นายหน้า การจดัจำาหน่ายผ่านธนาคัาร การบรก่าร 
 ล้กูค้ัาที่างโที่รศัพีท์ี่ ที่างเว่บ็ไซึ่ต์ั แล้ะชื่อ่งที่างอ่�นๆ (โป็รดพีจ่ารณ์ารายล้ะเอย่ดเพี่�มเต่ัมในแผนภมู ่ชื่อ่งที่างจดัจำาหน่ายป็ระกันว่น่าศภัย)  
 ชื่่องที่างนายหน้าป็ระกันภัยถ่ึอเป็็นชื่่องที่างจดัจำาหน่ายหล้ัก ซึ่ึ�งม่ส่ิ่ว่นแบ่งตัล้าด รอ้ยล้ะ 59.7 ของตัล้าดป็ระกันว่่นาศภัยทัี่�งหมด

  จากข้อมูล้ของ คัป็ภ. ธุรก่จป็ระกันว่่นาศภัยม่อัตัราการเต่ับโตัเฉล่้�ย รอ้ยล้ะ 3.6 ต่ัอป็ี นับตัั�งแต่ัป็ี 2558 ถึึง 2563 โดยพี่จารณ์า 
 จากเบ่�ยป็ระกันภัยรบัรว่ม แล้ะม่อัตัราการเข้าถึึงการป็ระกันภัย สัิ่ดส่ิ่ว่นของเบ่�ยป็ระกันว่่นาศภัยรบัต่ัอผล้่ตัภัณ์ฑ์์มว่ล้รว่ม 
 ในป็ระเที่ศตัามราคัาป็ัจจุบัน (Nominal GDP) ล้ดล้งในชื่่ว่งป็ี 2557 ถึึงป็ี 2560 แต่ัม่การฟั้� นตััว่ ในชื่่ว่งป็ี 2560 ถึึง 2563 
 โดยเต่ับโตัเพี่�มขึ�นอ่ก 10 ถึึง 20 จุดพี่�นฐาน (Basis Point) เม่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับชื่่ว่งเว่ล้าเด่ยว่กันของป็ีก่อนหน้า ทัี่�งน่� คัาดว่่า 
 ผล้กระที่บจากว่่กฤต่ัที่างเศรษฐก่จจากสิ่ถึานการณ์์การระบาดของโคัว่่ด-19 จึงที่ำาให้อัตัราการเข้าถึึงป็ระกันภัยเต่ับโตัชื่้ากว่่า 
 อตััราการเต่ับโตัในชื่ว่่งป็ ี2560 ถึึง 2563 โดยคัาดการณ์์ว่า่จะเต่ับโตัราว่ รอ้ยล้ะ 3.0-4.0 ต่ัอป็ ีในอนาคัตั (โป็รดพี่จารณ์ารายล้ะเอย่ด 
 เพี่�มเต่ัมในแผนภูม่การคัาดการณ์์ตัล้าดป็ระกันว่่นาศภัย)
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ช่อ่งทางจัดัจัำาหน่่าย รายละเอียด มููลค่่า

ตััวแทน บุุคคลธรรมดาท่ี่�เป็็นตััวแที่นบุรษัิัที่ป็ระกัันภััย
เฉพาะแห่่ง

• ในป็ี 2563 ม่ตััวแที่นท่ี่�ม่ใบุอนุญาตักัว่า 23,000 ราย 
 (อตััรากัารเติับุโตัเฉล่�ยต่ัอป็ี รอ้ยละ 1.7 ตัั�งแต่ัป็ี 2558)

นายหน้า บุุคคลธรรมดาห่รอืบุรษัิัที่ท่ี่�ที่ำาห่น้าท่ี่�เป็็น
ตััวกัลางระห่ว่างลูกัค้ากัับุบุรษัิัที่ป็ระกัันภััย 
นายห่น้าสามารถจัดัห่าสัญญาป็ระกัันภััย

จัากับุรษัิัที่ป็ระกัันภััยต่ัางๆ ได้

• ในป็ี 2563 ม่นายห่น้าบุุคคลธรรมดาท่ี่�ม่ใบุอนุญาตักัว่า 
  166,000 ราย (อตััรากัารเติับุโตัเฉล่�ยต่ัอป็ี รอ้ยละ 8 
  ตัั�งแต่ัป็ี 2558) 
• ในป็ี 2563 ม่นายห่น้านิติับุุคคลท่ี่�ม่ใบุอนุญาตั 547 ราย 
  (ใบุอนุญาตันายห่น้าป็ระกัันวินาศภััย 485 ราย 
  และอก่ั 62 ราย ม่ใบุอนุญาตัทัี่�งป็ระกัันชี่วติัและ
  ป็ระกัันวินาศภััย) โดยม่อตััรากัารเติับุโตัเฉล่�ยต่ัอป็ี
  รอ้ยละ 2.6 ตัั�งแต่ัป็ี 2558

ธนาคาร ธนาคารท่ี่�เป็็นคู่ค้ากัับุบุรษัิัที่ป็ระกัันภััย
เพื�อขายผลิตัภััณฑ์์ป็ระกัันภััยผ่านเครอืข่าย
จัดัจัำาห่น่ายของธนาคาร (ต้ัองม่ใบุอนุญาตั

นายห่น้าป็ระกัันภััย)

• ธนาคาร 18 แห่่ง ม่ใบุอนุญาตันายห่น้าป็ระกัันวินาศภััย
  และป็ระกัันชี่วิตั (ม่ 18 แห่่ง ตัั�งแต่ัป็ี 2557) 

ขายตัรงทางโทรศััพท์ บุรษัิัที่ป็ระกัันภััยท่ี่�ขายผลิตัภััณฑ์์
ผ่านกัารโที่รศัพท์ี่ห่าลูกัค้า

• เป็็นวิธข่ายตัรงท่ี่�เป็็นท่ี่�นิยม โดยบุรษัิัที่ป็ระกัันภััย
  ขนาดให่ญย่งัคงใชี้พนักังานขายตัรงที่างโที่รศัพท์ี่
  ในกัารขายผลิตัภััณฑ์์ของตัน

ทางเว็บไซต์ั บุรษัิัที่ป็ระกัันภััยท่ี่�ขายสัญญาป็ระกัันภััย
ผ่านเว็บุไซต์ัห่รอืแอป็พลิเคชีันของตันเอง

• บุรษัิัที่ป็ระกัันภััยและบุรษัิัที่นายห่น้าป็ระกัันภััยรายให่ญ่
  เร ิ�มม่กัารขายสัญญาป็ระกัันภััยที่างออนไลน์ 

ขายตัรงช่่องทางอ่�น ได้แก่ั ไป็รษัณ่ย ์ขายตัรง ขาย ณ สาขา 
และกัารขาย ณ สถานท่ี่�ที่ำางานของลูกัค้า

• ป็ระมาณ รอ้ยละ 10 ของเบุ่�ยป็ระกัันภััยรบัุรวม
  มาจัากักัารขายผ่านชี่องที่างน่�

ช่อ่งทางจัดัจัำาหน่่ายประกััน่วินิ่าศภััย

ท่ี่�มา: สำานักังานคณะกัรรมกัารกัำากัับุและส่งเสรมิกัารป็ระกัอบุธุรกิัจัป็ระกัันภััย

อตััรากัารเติับุโตั
เฉล่�ยต่ัอป็ ี
เบุ่�ยรบัุรวม

2558 - 2563

รอ้ยละ -2.1

รอ้ยละ 5.4

รอ้ยละ -0.3

รอ้ยละ -1.8

รอ้ยละ 50

รอ้ยละ 3.4 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ตัลาดประกัันวนิาศัภััยในประเทศัไทยแบง่ตัามช่อ่งทางกัารจัดัจัำาหน่าย
(เบุ่�ยป็ระกัันภััยรบัุรวมม่ห่น่วยพันล้านบุาที่ ส่วนแบุ่งตัลาดเป็็นรอ้ยละของเบุ่�ยป็ระกัันภััยรบัุรวม)

ท่ี่�มา: สำานักังานคณะกัรรมกัารกัำากัับุและส่งเสรมิกัารป็ระกัอบุธุรกิัจัป็ระกัันภััย

เบุ่�ยรบัุรวม:

ส่วนแบุ่งตัลาด 
(รอ้ยละ):

 211 212 219 233 245 253

 14.7 16.4 14.5 13.3 13.8 13.5

 
 
 55.1 55.5 57.9 58.4 58.8 59.7
 

 

 14.0 13.1 13.1 13.5 12.6 11.5
 4.6 4.4 3.4 3.4 3.5 3.5 
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
 11.5 10.6 11.0 11.3 11.1 11.3

ขายตัรงชี่องที่างอื�น ขายตัรงที่างเว็บุไซต์ั ขายตัรงที่างโที่รศัพท์ี่
ธนาคาร นายห่น้า ตััวแที่น

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 73



ตัารางด้านล้่างน่�แสิ่ดงรายล้ะเอย่ดแหล่้งเง่นทีุ่นของบรษั่ที่ฯ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2562 2563 แล้ะ 2564

ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม

2562 2563 2564

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ

เง่นกู้จากสิ่ถึาบันการเง่น 24,009.2 64.7 27,928.4 71.5 24,569.7 59.7

หุ้นกู้แล้ะตัั�ว่แล้กเง่น 13,083.9 35.3 11,136.6 28.5 16,615.6 40.3

รว่มี 37,093.1 100.0 39,065.0 100.0 41,185.3 100.0

ณ์ ว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ มว่่งเงน่กู้ท่ี่�ยงัไมไ่ด้เบก่ถึอนจากธนาคัาร เป็น็จำานว่นกว่า่ 14,670 ล้า้นบาที่ แล้ะ 100 ล้า้นเหรย่ญสิ่หรฐั

 ธุรก่จป็ระกันว่่นาศภัยในป็ระเที่ศไที่ยม่ล้ักษณ์ะการดำาเน่นธุรก่จแบบดั�งเด่มค่ัอไม่ได้ม่การใชื่้นว่ัตักรรมแล้ะเที่คัโนโล้ยม่ากนัก โดยการ 
 ที่ำาธุรกรรมส่ิ่ว่นใหญ่ที่ำาผ่านชื่่องที่างป็กต่ัท่ี่�ไม่ใชื่่ชื่่องที่างออนไล้น์ ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันว่น่าศภัยยงัมอ่ตััราเขา้ถึึงตัำา ที่ำาให้มโ่อกาสิ่เต่ับโตั 
 อย่างม่นัยสิ่ำาคััญ ทัี่�งน่�การส่ิ่งเสิ่รม่คัว่ามรูค้ัว่ามเข้าใจจะเป็็นป็ัจจัยสิ่ำาคััญในการกระตัุ้นการจำาหน่ายผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันว่่นาศภัยให้ 
 เพี่�มสูิ่งขึ�น บรษั่ที่ท่ี่�ม่ฐานลู้กค้ัาขนาดใหญ่ (เชื่่น รา้นสิ่ะดว่กซึ่่�อ ผู้ป็ระกอบธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน ธนาคัาร) อยู่ใน 
 ตัำาแหน่งท่ี่�ตัั�งท่ี่�ด่ท่ี่�จะสิ่นับสิ่นุนให้ฐานลู้กค้ัาขนาดใหญ่เก่ดการรบัรูเ้ก่�ยว่กับผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันภัย แล้ะผล้ักดันการขายป็ระกันภัย 
 ข้ามผล้่ตัภัณ์ฑ์์ ในระยะยาว่ ชื่่องที่างการจดัจำาหน่ายแบบด่จทั่ี่ล้ม่แนว่โน้มจะท่ี่�เต่ับโตัขึ�น เน่�องจากบรษั่ที่ผู้รบัป็ระกันภัยแล้ะตััว่กล้าง 
 การจัดจำาหน่ายม่การพีัฒนาศักยภาพีด้านการขายผ่านระบบด่จ่ทัี่ล้มากขึ�น ขณ์ะท่ี่�การรบัรูข้องผู้บรโ่ภคัท่ี่�เพี่�มขึ�นที่ำาให้ผู้บรโ่ภคั 
 เล้่อกรบับรก่ารแล้ะซึ่่�อผล้่ตัภัณ์ฑ์์ผ่านชื่่องที่างออนไล้น์มากขึ�น 

 ด้ว่ยแนว่โน้มของตัล้าดดังกล้่าว่ บรษั่ที่ฯ คัาดว่่าชื่่องที่างนายหน้าป็ระกันภัยจะยังคังเป็็นชื่่องที่างหล้ัก ในการจดัจำาหน่ายผล่้ตัภัณ์ฑ์์ 
 ป็ระกันภัยต่ัอไป็ในอนาคัตั 

 ภัาพิ่รว่มีข้องธุ่รกิจนายหน้าปีระกันว่ินาศภััย 

 ธุรก่จนายหน้าป็ระกันว่่นาศภัยในป็ระเที่ศไที่ยม่การกระจายตััว่สูิ่ง โดยม่น่ต่ับุคัคัล้รบัใบอนุญาตันายหน้าป็ระกันว่่นาศภัย 547 ราย  
 ซึ่ึ�งแบ่งได้เป็็น 7 กลุ้่มค่ัอ นายหน้าป็ระกันภัยอ่สิ่ระ ตััว่แที่นจำาหน่ายหรอ่บรษั่ที่ล้่สิ่ซึ่่�งรถึ (Car Leasing) สิ่ถึาบันการเง่นท่ี่�ไม่ใชื่ ่
 ธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์ นายหน้าท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับธนาคัาร นายหน้าป็ระกันภัยออนไล้น์แบบเต็ัมรปู็แบบ รา้นค้ัาหรอ่ไฮเป็อรม์ารเ์ก็ตั (Hyper  
 Market) แล้ะนายหน้าบุคัคัล้ธรรมดา โดยพีนักงานทัี่�งหมดของน่ต่ับุคัคัล้เป็็นผู้รบัอนุญาตัให้เป็็นนายหน้าป็ระกันภัยซึ่ึ�งที่ำาหน้าท่ี่� 
 เป็็นตััว่กล้างการจดัจำาหน่ายป็ระกันว่่นาศภัย แล้ะกำาหนดให้ต้ัองม่ใบอนุญาตันายหน้าป็ระกันภัยแบบบุคัคัล้ธรรมดา ในป็ี 2563  
 ม่จำานว่นผู้ถ่ึอใบอนุญาตันายหน้าป็ระกันว่่นาศภัยแบบบุคัคัล้ธรรมดากว่่า 160,000 ราย

 เน่�องจากธุรก่จนายหน้าป็ระกันว่่นาศภัยม่ล้ักษณ์ะการกระจายตััว่สูิ่ง บรษั่ที่ผู้ให้บรก่ารรายใหญ่ท่ี่�สุิ่ดในธุรก่จนายหน้าป็ระกัน 
 ว่่นาศภัยม่ส่ิ่ว่นแบ่งตัล้าดเพี่ยง รอ้ยล้ะ 10 ในป็ี 2563 (โดยพี่จารณ์าจากมูล้ค่ัาเบ่�ยป็ระกันภัยรบั) เง่นต่ัดล้้อนับเป็็นหนึ�งใน 
 ผู้ให้บรก่ารรายใหญ่ในธุรก่จนายหน้าป็ระกันว่่นาศภัยโดยม่ส่ิ่ว่นแบ่งตัล้าดป็ระมาณ์ รอ้ยล้ะ 2.6 แล้ะม่การเต่ับโตัอย่างรว่ดเรว็่ 
 ด้ว่ยอัตัราการเต่ับโตัเฉล่้�ยต่ัอป็ี รอ้ยล้ะ 40 เม่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับอัตัราการเต่ับโตัรว่มของชื่่องที่างนายหน้าป็ระกันภัย ซึ่ึ�งม่อัตัรา 
 การเต่ับโตัเฉล่้�ยต่ัอป็ีเพี่ยงรอ้ยล้ะ 1 โดยพี่จารณ์าจากมูล้ค่ัาเบ่�ยป็ระกันภัยรบัตัั�งแต่ัป็ี 2561 ถึึง 2564 ทัี่�งน่�แนว่โน้มของธุรก่จ 
 นายหน้าป็ระกันภัยมก่ารคัว่บรว่มก่จการของผู้ให้บรก่ารในชื่ว่่งป็ ี2561 ถึึง 2564 มากขึ�น ในขณ์ะท่ี่�ผูใ้ห้บรก่ารรายใหญ่ท่ี่�สุิ่ด 10 อนัดับ 
 แรกม่ส่ิ่ว่นแบ่งตัล้าดเพี่�มขึ�นอยา่งต่ัอเน่�อง

3. การจดัหาผลิตภัณ์ฑ์และบรกิาร
 3.1 การจดัหาเงนิทุน

  บรษั่ที่ฯ ม่กล้ยุที่ธ์ในการหาเง่นทีุ่นจากหล้ากหล้ายชื่่องที่าง ทัี่�งจากสิ่ถึาบันการเง่นหล้ายแห่งทัี่�งในป็ระเที่ศแล้ะต่ัางป็ระเที่ศ  
  รว่มถึึงม่การออกหุ้นกู้ แล้ะตัั�ว่แล้กเง่น ซึ่ึ�งเป็็นการเสิ่รม่คัว่ามแข็งแกรง่ในการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง แล้ะเพี่�มข่ดคัว่ามสิ่ามารถึ 
  ในการอนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�อหล้ากหล้ายรูป็แบบภายใตั้คัว่ามเป็ล้่�ยนแป็ล้งของเง่�อนไขที่างเศรษฐก่จ แล้ะสัิ่งคัม รว่มทัี่�งนำาเสิ่นอ 
  ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ส่ิ่นเชื่่�อแล้ะบรก่ารท่ี่�เข้าถึึงได้กับลู้กค้ัา

  จากคัว่ามสิ่ามารถึในการเข้าถึึงเง่นทีุ่นท่ี่�หล้ากหล้ายแล้ะคัว่ามสิ่ามารถึในการจดัสิ่รรคัว่ามต้ัองการเง่นทีุ่น บรษั่ที่ฯ จงึไม่จำาเป็็น 
  ต้ัองพีึ�งแหล้่งเง่นทีุ่นแหล้่งใดแหล้่งหนึ�งโดยเฉพีาะ ทัี่�งน่�บรษั่ที่ฯ ยังสิ่ามารถึป็รบัตััว่ให้เข้ากับคัว่ามต้ัองการเง่นทีุ่นในแต่ัล้ะ 
  ชื่่ว่งเว่ล้า คัว่ามผันผว่นของตัล้าดตัราสิ่ารหน่� แล้ะตั้นทีุ่นการจดัหาเง่นทีุ่น ซึ่ึ�งส่ิ่งเสิ่รม่การเต่ับโตัของบรษั่ที่ฯ อย่างต่ัอเน่�อง 
  แล้ะยั�งยน่
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 3.2 นโยบายการปล่อยสินเช้่�อและการบรหิารความเส่�ยงจากการใหสิ้นเช้่�อ

  บรษั่ที่ฯ ม่แนว่นโยบายในการให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อรายยอ่ยเป็็นหล้ัก โดยม่เจตันารมณ์์ในการให้ส่ิ่นเชื่่�อแก่คันทีุ่กกลุ้่ม 
  รว่มกลุ้่มคันท่ี่�ไม่สิ่ามารถึเข้าถึึงแหล้่งเง่นกู้จากสิ่ถึาบันการเง่น โดยมุ่งเน้นคัว่ามโป็รง่ใสิ่แล้ะคัว่ามเป็็นธรรมแก่ลู้กค้ัา
  เป็็นสิ่ำาคััญ อก่ทัี่�งเป็็นการชื่่ว่ยสิ่รา้งสิ่ภาพีที่างสัิ่งคัมให้ด่ขึ�น

  บรษั่ที่ฯ ได้กำาหนดนโยบายการให้ส่ิ่นเชื่่�อแล้ะผล้่ตัภัณ์ฑ์์ส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�สิ่อดคัล้้องกับกลุ้่มลู้กค้ัาแล้ะคัว่ามเท่ี่าเท่ี่ยมกัน เพี่�อชื่่ว่ยลู้กค้ัา 
  สิ่ามารถึดำาเน่นชื่่ว่่ตัได้อย่างต่ัอเน่�อง แนว่ที่างการพี่จารณ์าส่ิ่นเชื่่�อกำาหนดคัุณ์สิ่มบัต่ัของลู้กค้ัา โดยคัำานึงถึึงสิ่ภาพีแว่ดล้้อม 
  ท่ี่�แท้ี่จรง่ ว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะรายได้ท่ี่�สิ่อดคัล้้องต่ัอการผ่อนชื่ำาระหน่� หล้่กเล้่�ยงการสิ่รา้งภาระหน่�ท่ี่�เก่นคัว่ามจำาเป็็น แล้ะป็ัญหา 
  ด้านคัว่ามสิ่ามารถึในการชื่ำาระหน่� ซึ่ึ�งก่อให้เก่ดป็ัญหาในภายหล้ัง

  เน่�องด้ว่ยผล้่ตัภัณ์ฑ์์ส่ิ่นเชื่่�อหล้ักของบรษั่ที่ฯ เป็็นส่ิ่นเชื่่�อจำานำาที่ะเบ่ยนรถึ บรษั่ที่ฯ กำาหนดราคัากล้างรถึท่ี่�สิ่อดคัล้้องกับ 
  ราคัาตัล้าด แล้ะม่การที่บที่ว่นราคัากล้างอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ แล้ะบรษั่ที่ฯ ได้กำาหนดอตััราดอกเบ่�ยท่ี่�สิ่อดคัล้้องกับคัว่ามเส่ิ่�ยงของ 
  ลู้กค้ัา แล้ะข้อกำาหนดของหน่ว่ยงานกำากับ อ่กทัี่�งบรษั่ที่ฯ ได้ม่การป็ระกาศอัตัราดอกเบ่�ยอย่างชื่ัดเจน เพี่�อป็ระโยชื่น์แล้ะ 
  คัว่ามเป็็นธรรมต่ัอลู้กค้ัารว่มถึึงคัว่บคัุมคัว่ามเส่ิ่�ยงของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี

  บรษั่ที่ฯ ดำาเน่นการที่บที่ว่นนโยบายอย่างสิ่มำาเสิ่มอ แล้ะทัี่นต่ัอสิ่ถึานการณ์์ เพี่�อการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�ด่แล้ะป็ระโยชื่น์ต่ัอ 
  ผู้ม่ส่ิ่ว่นได้ส่ิ่ว่นเส่ิ่ยของบรษั่ที่ฯ เชื่่น ลู้กค้ัา ผู้ถ่ึอหุ้น พีนักงาน เป็็นต้ัน

 3.3 นโยบายการบัญช้ท่่�สำาคัญและวธิก่ารตั�งสำารอง 

  ตัามหมายเหตัปุ็ระกอบงบการเง่นของบรษั่ที่ฯ ข้อ 4 หน้า 207 เร ่�อง นโยบายการบัญชื่่ท่ี่�สิ่ำาคััญ

 3.4 คู่ค้าบรษัิทประกันภัยของบรษัิทฯ 

  บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามสัิ่มพัีนธ์อันด่กับบรษั่ที่คัู่ค้ัาป็ระกันภัยชื่ั�นนำาของไที่ย จำานว่น 21 บรษั่ที่ ซึ่ึ�งส่ิ่ว่นใหญ่เป็็นธุรก่จท่ี่�เป็็น 
  ท่ี่�รูจ้กัแล้ะมช่ื่่�อเส่ิ่ยงในอตุัสิ่าหกรรมอยา่งกว่า้งขว่าง มก่ารบรก่ารหลั้งการขายท่ี่�มป่็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี บรษั่ที่คัูค้่ัาป็ระกันภัยของบรษั่ที่ฯ   
  เป็็นพีันธม่ตัรที่างกล้ยุที่ธ์ท่ี่�สิ่ำาคััญ ซึ่ึ�งเห็นได้จากการท่ี่�บรษั่ที่ฯ ม่สิ่ถึานะเป็็นหนึ�งในนายหน้าป็ระกันภัยหล้ักของบรษั่ที่คัู่ค้ัา 
  ป็ระกันภัยหล้ายแห่ง แล้ะไม่เคัยม่บรษั่ที่คัู่ค้ัาป็ระกันภัยของบรษั่ที่ฯ ยกเล่้กสัิ่ญญากับบรษั่ที่ฯ มาก่อน ทัี่�งน่�บรษั่ที่ฯ  
  เชื่่�อว่่าบรษั่ที่คัู่ค้ัาป็ระกันภัยเห็นถึึงศักยภาพีแล้ะอัตัราการเต่ับโตัอย่างรว่ดเรว็่ของเบ่�ยป็ระกันภัยท่ี่�บรษั่ที่ฯ นำาเสิ่นอแล้ะ 
  ส่ิ่งต่ัอลู้กค้ัาได้ รว่มถึึงฐานลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�เก่ดจากผล้ล้ัพีธข์องการใชื่้เที่คัโนโล้ย่ท่ี่�สิ่ามารถึตั่อยอดได้อยา่งม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี  
  ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ เก่ดขอ้ได้เป็รย่บที่างต้ันที่นุ เม่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับรปู็แบบการจดัจำาหน่ายแบบเด่ม โดยบรษั่ที่ฯ มบ่รษั่ที่คัูค้่ัาป็ระกันภัย  
  ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 เท่ี่ากับ 21 ราย (โดยแบ่งเป็็นบรษั่ที่ป็ระกันว่่นาศภัย 20 ราย แล้ะบรษั่ที่ป็ระกันชื่่ว่่ตั 1 ราย)

4. ทรพัย์สินถุาวรหลักท่�ใช้้ในการประกอบธุรกิจ
  ณ์ ว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 ที่รพัียส่์ิ่นถึาว่รหล้ักท่ี่�ใชื่ใ้นการป็ระกอบธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ป็ระกอบด้ว่ย ส่ิ่ว่นป็รบัป็รงุอาคัารเชื่า่ แล้ะอปุ็กรณ์์  
 ค่ัาคัว่ามน่ยม แล้ะส่ิ่นที่รพัียไ์ม่ม่ตััว่ตันอ่�นนอกจากค่ัาคัว่ามน่ยม ตัามท่ี่�ป็รากฏิในงบการเง่นของบรษั่ที่ฯ โดยม่รายล้ะเอย่ดดังน่�

รายการ
มูลค่าตามบัญช้สุ่ทธ ิ

ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 
(ล้านบาท)

ลักษณ์ะการถุ่อครอง ภาระผูกพัน

1. ส่ิ่ว่นป็รบัป็รงุอาคัารเชื่่าแล้ะอุป็กรณ์์ 1,394.4 บรษั่ที่ฯ ไม่ม่

2. ค่ัาคัว่ามน่ยม 294.0 บรษั่ที่ฯ ไม่ม่

3. ส่ิ่นที่รพัียไ์ม่ม่ตััว่ตันอ่�นนอกจากค่ัาคัว่ามน่ยม 332.0 บรษั่ที่ฯ ไม่ม่

รว่มีสู่่ทธุิ 2,020.4

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 75



 สู่�ว่นปีรบัปีรง่อาคารเชิ�าและอ่ปีกรณ์ 

 ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 ส่ิ่ว่นป็รบัป็รงุอาคัารเชื่่าแล้ะอุป็กรณ์์ของบรษั่ที่ฯ ป็ระกอบไป็ด้ว่ย ส่ิ่ว่นป็รบัป็รงุอาคัารเชื่่า ส่ิ่นที่รพัียส่์ิ่ที่ธ ่
 การใชื่้เคัร่�องตักแต่ัง ต่ัดตัั�งแล้ะอุป็กรณ์์ แล้ะยานพีาหนะ โดยม่มูล้ค่ัารว่มสุิ่ที่ธเ่ท่ี่ากับ 1,394.4 ล้้านบาที่ 

 ค�าคว่ามีนิยมี

 ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 ค่ัาคัว่ามน่ยมของบรษั่ที่ฯ ม่มูล้ค่ัารว่มสุิ่ที่ธเ่ท่ี่ากับ 294.0 ล้้านบาที่

 สิู่นทรพัิ่ย์ไมี�มีีตัว่ตนอื�นนอกจากค�าคว่ามีนิยมี

 ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 ส่ิ่นที่รพัีย์ไม่ม่ตััว่ตันอ่�นนอกจากค่ัาคัว่ามน่ยมของบรษั่ที่ฯ ป็ระกอบด้ว่ย ซึ่อฟัต์ัแว่ร ์ รายชื่่�อลู้กค้ัา  
 เคัร่�องหมายการค้ัา แล้ะอ่�นๆ โดยม่มูล้ค่ัารว่มสุิ่ที่ธเ่ท่ี่ากับ 332 ล้้านบาที่

เคร่�องหมายการค้า วนัท่�ย่�นคำาขอ วนัครบกำาหนด
การคุ้มครอง

เลขทะเบ่ยน / 
เลขคำาขอ หมายเหตุ

2 ม่นาคัม 2564 - 210107892 อยูใ่นระหว่่างการ
พีจ่ารณ์าคัำาขอจดที่ะเบย่น

16 พีฤศจก่ายน 2560 15 พีฤศจก่ายน 2570 191108338 -

16 พีฤศจก่ายน 2560 15 พีฤศจก่ายน 2570 191108363 -

27 กันยายน 2562 26 กันยายน 2572 211104176 -

 
27 กันยายน 2562 26 กันยายน 2572 211104178 -

 การปีระกันภััย 

 ป็ระกันภัยของบรษั่ที่ฯ คัรอบคัลุ้มคัว่ามเส่ิ่�ยงหลั้กท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับคัว่ามเส่ิ่ยหายท่ี่�เก่ดขึ�นกับที่รพัีย์ส่ิ่น ธุรก่จหยุดชื่ะงัก การรบัผ่ด 
 ต่ัอบุคัคัล้ท่ี่�สิ่าม แล้ะส่ิ่ที่ธ่เรย่กรอ้งอ่�นๆ ท่ี่�สิ่อดคัล้้องกับธรรมเน่ยมป็ฏ่ิบัต่ัของอุตัสิ่าหกรรมการให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อเพี่�อผู้บรโ่ภคั 
 ในป็ระเที่ศไที่ย บรษั่ที่ฯ ได้มก่ารที่ำาป็ระกันภัยกับผูใ้ห้บรก่ารท่ี่�มค่ัว่ามน่าเชื่่�อถ่ึอ โดยบรษั่ที่ฯ ยงัไม่เคัยเรย่กรอ้งค่ัาชื่ดเชื่ยอยา่งมนั่ยสิ่ำาคััญ  
 แล้ะไม่เคัยป็ระสิ่บป็ัญหาการเรย่กรอ้งค่ัาชื่ดเชื่ยจากกรณ่์ท่ี่�ป็ระกันไม่คัรอบคัลุ้มมาก่อนในชื่่ว่ง 3 ป็ีท่ี่�ผ่านมา

5.  งานท่�ยังไม่ได้ส่งมอบเฉพาะงานโครงการ
 -ไม่ม่-
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โครงสรา้งการถุ่อหุน้ของกลุ่มบรษัิทฯ 
1.   โครงสรา้งการถุ่อหุน้ของกลุ่มบรษัิทฯ  
 บรษั่ที่ฯ ยงัไม่ม่การล้งทีุ่นในบรษั่ที่อ่�น

2.  บุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้งถุ่อหุน้ในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มรวมกันไม่เกิน รอ้ยละ 10
         - ไม่ม่ - 

3.  ความสัมพันธกั์บกลุ่มธุรกิจของผู้ถุ่อหุน้ใหญ่
  ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยาเป็็นผู้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ของบรษั่ที่ฯ โดยถ่ึอหุ้นในสัิ่ดส่ิ่ว่น รอ้ยล้ะ 30 ของหุ้นทัี่�งหมด  
 ทัี่�งน่� รายล้ะเอย่ดของน่ต่ับุคัคัล้ในกลุ้่มธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา (นอกจากธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา) ท่ี่�ป็ระกอบธุรก่จให้ส่ิ่นเชื่่�อม่ตัามตัาราง 
 ด้านล้่างน่�

ช้่�อบรษัิท ประเภทธุรกิจ
ใบอนุญาต

ท่�สำาคัญท่�ได้รบั

การถุ่อหุน้โดยธนาคาร
กรงุศรอ่ยุธยา 

และบรษัิทในเครอ่ 
(รอ้ยละ)

บรษั่ที่ อยุธยา ด่เว่ล้ล้อป็เม้นท์ี่ 
ล้่สิ่ซึ่่�ง จำากัด

ให้บรก่ารสิ่นับสิ่นุนส่ิ่นเชื่่�อล้่สิ่ซึ่่�ง 
แล้ะเชื่่าซึ่่�อสิ่ำาหรบัธุรก่จ SME 

แล้ะธุรก่จขนาดใหญ่ เพี่�อจดัหา
เคัร่�องจกัร อุป็กรณ์์แล้ะยานพีาหนะ 
เพี่�อการพีาณ่์ชื่ยท์ีุ่กป็ระเภที่สิ่ำาหรบั

ไว่้ใชื่้ในก่จการ

• หนังส่ิ่ออนุญาตัให้ป็ระกอบ
 ธุรก่จการให้เชื่่าซึ่่�อ  
 แล้ะธุรก่จการให้เชื่่าแบบล้่สิ่ซึ่่�ง

99.99

บรษั่ที่ อยุธยา แคัป็ป็ิตัอล้ 
ออโต้ั ล้่สิ่ จำากัด (มหาชื่น)

ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อ
รถึจกัรยานยนต์ั แล้ะส่ิ่นเชื่่�อ
เพี่�มเต่ัมสิ่ำาหรบัลู้กค้ัาป็ัจจุบัน 
(Top Up Loans) แล้ะส่ิ่นเชื่่�อ

ส่ิ่นค้ัาคังคัล้ัง เพี่�อผู้จำาหน่ายรถึยนต์ั

• หนังส่ิ่ออนุญาตัให้ป็ระกอบธุรก่จ
 ส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ภายใต้ัการกำากับ 
• ใบอนุญาตัเป็น็นายหน้าป็ระกันชื่ว่่ต่ั 
• ใบอนุญาตัเป็็นนายหน้าป็ระกัน
 ว่่นาศภัย

100

บรษั่ที่ เจเนอรลั้ คัารด์ 
เซึ่อรว์่่สิ่เซึ่สิ่ จำากัด

ให้บรก่ารบัตัรเคัรด่ตั
แล้ะส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้

• หนังส่ิ่ออนุญาตัให้ป็ระกอบธุรก่จ
 ส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ภายใต้ัการกำากับ
• หนังส่ิ่ออนุญาตัให้ป็ระกอบธุรก่จ
 บัตัรเคัรด่ตั
• ใบอนุญาตัการให้บรก่ารบตััรเคัรด่ตั 
 บัตัรเดบ่ตั หรอ่บัตัรเอท่ี่เอม็
• ใบอนุญาตัการให้บรก่าร
 การชื่ำาระเง่นภายใต้ัการกำากับ

100

บรษั่ที่ อยุธยา แคัป็ป็ิตัอล้ 
เซึ่อรว์่่สิ่เซึ่สิ่ จำากัด

ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อเพี่�อการผ่อน
ชื่ำาระส่ิ่นค้ัา ส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ 
ส่ิ่นเชื่่�อบัตัรเคัรด่ตั แล้ะส่ิ่นเชื่่�อ
รายยอ่ยเพี่�อการป็ระกอบอาชื่่พี

ภายใต้ัการกำากับ (นาโนไฟัแนนซึ่์)

• หนังส่ิ่ออนุญาตัให้ป็ระกอบธุรก่จ
 ส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ภายใต้ัการกำากับ
• หนังส่ิ่ออนุญาตัให้ป็ระกอบธุรก่จ
 ส่ิ่นเชื่่�อรายยอ่ยเพี่�อการป็ระกอบ
 อาชื่่พีภายใต้ัการกำากับ 
• หนังส่ิ่ออนุญาตัให้ป็ระกอบธุรก่จ
 บัตัรเคัรด่ตั
• ใบอนุญาตัการให้บรก่ารบตััรเคัรด่ตั  
 บตััรเดบ่ตั หรอ่บัตัรเอท่ี่เอม็
• ใบอนุญาตัการให้บรก่าร
 การชื่ำาระเง่นภายใต้ัการกำากับ

100
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ช้่�อบรษัิท ประเภทธุรกิจ
ใบอนุญาต

ท่�สำาคัญท่�ได้รบั

การถุ่อหุน้โดยธนาคาร
กรงุศรอ่ยุธยา 

และบรษัิทในเครอ่ 
(รอ้ยละ)

บรษั่ที่ บัตัรกรงุศรอ่ยุธยา 
จำากัด

ให้บรก่ารบัตัรเคัรด่ตัแล้ะส่ิ่นเชื่่�อ
ส่ิ่ว่นบุคัคัล้

• หนังส่ิ่ออนุญาตัให้ป็ระกอบธุรก่จ
 ส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ภายใต้ัการกำากับ
• หนังส่ิ่ออนุญาตัให้ป็ระกอบธุรก่จ
 บัตัรเคัรด่ตั
• ใบอนุญาตัการให้บรก่ารบตััรเคัรด่ตั  
 บตััรเดบ่ตั หรอ่บัตัรเอท่ี่เอม็
• ใบอนุญาตัการให้บรก่าร
 การชื่ำาระเง่นภายใต้ัการกำากับ

100

บรษั่ที่ เง่นต่ัดล้้อ จำากัด 
(มหาชื่น) 

ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึ
เป็็นป็ระกันคัรบว่งจร 

(รถึจกัรยานยนต์ั รถึยนต์ั 
รถึบรรทีุ่ก รถึแที่รกเตัอร)์ 

ส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อรถึบรรทีุ่กม่อสิ่อง 
แล้ะให้บรก่ารนายหน้าป็ระกัน
ว่่นาศภัย นายหน้าป็ระกันชื่่ว่่ตั 
แล้ะบรก่ารท่ี่�เก่�ยว่เน่�องอ่�นๆ

• หนังส่ิ่ออนุญาตัให้ป็ระกอบธุรก่จ
 ส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ภายใต้ัการกำากับ
• หนังส่ิ่ออนุญาตัให้ป็ระกอบธุรก่จ
 ส่ิ่นเชื่่�อรายยอ่ยเพี่�อการป็ระกอบ
 อาชื่่พีภายใต้ัการกำากับ
• ใบอนุญาตัเป็็นนายหน้าป็ระกัน
 ว่่นาศภัย
• ใบอนุญาตัเป็น็นายหน้าป็ระกนัชื่ว่่ต่ั

30

บรษั่ที่ เที่สิ่โก้โล้ตััสิ่ มันน่� 
เซึ่อรว์่่สิ่เซึ่สิ่ จำากัด

ให้บรก่ารบัตัรเคัรด่ตัแล้ะส่ิ่นเชื่่�อ
ส่ิ่ว่นบุคัคัล้

• หนังส่ิ่ออนุญาตัให้ป็ระกอบธุรก่จ
 ส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ภายใต้ัการกำากับ
• หนังส่ิ่ออนุญาตัให้ป็ระกอบธุรก่จ
 บัตัรเคัรด่ตั
• ใบอนุญาตัการให้บรก่ารบตััรเคัรด่ตั  
 บตััรเดบ่ตั หรอ่บัตัรเอท่ี่เอม็
• ใบอนุญาตัการให้บรก่าร
 การชื่ำาระเง่นภายใต้ัการกำากับ

50

บรษั่ที่ กรงุศร ่
บรก่ารเชื่า่ส่ิ่นเชื่่�อ จำากัด(1)

ให้บรก่ารล้่สิ่ซึ่่�ง เชื่่าซึ่่�อ 
ส่ิ่นเชื่่�อเพี่�อการผ่อนชื่ำาระส่ิ่นค้ัา

• ธุรก่จเชื่่าซึ่่�อ ล้่สิ่ซึ่่�ง   
 แล้ะส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้

100

Hattha Bank Plc. (ชื่่�อเด่ม 
Hattha Kaksekar Limited)(2)

สิ่ถึาบันไมโคัรไฟัแนนซึ่์ท่ี่�สิ่ามารถึ
ระดมเง่นฝากได้

• ธุรก่จธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์ 100

SB Finance Company, Inc.(3) ส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ • ธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อรายยอ่ย 50

หมีายเหต่
(1)  ป็ระกอบธุรก่จในป็ระเที่ศล้าว่
(2)  ป็ระกอบธุรก่จในป็ระเที่ศกัมพีูชื่า
(3)  ป็ระกอบธุรก่จในสิ่าธารณ์รฐัฟัิล่้ป็ป็ินส์ิ่
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 โดยในภาพีรว่มของล้ักษณ์ะการป็ระกอบธุรก่จ ธนาคัารกรุงศร่อยุธยา แล้ะบร่ษัที่ย่อยของธนาคัารกรุงศร่อยุธยาแล้ะ 
 บรษั่ที่อ่�นท่ี่�ธนาคัารกรุงศรอ่ยุธยาม่อำานาจคัว่บคัุม (“บรษั่ที่ในเคัรอ่กรุงศร”่) ม่กลุ้่มลู้กค้ัาเป็้าหมายท่ี่�ม่คัว่ามแตักตั่างกันอย่าง 
 ม่นัยสิ่ำาคััญ กับกลุ้่มลู้กค้ัาเป็้าหมายของบรษั่ที่ฯ ทัี่�งน่� เม่�อพี่จารณ์าจากกลุ้่มธุรก่จทัี่�งหมดของธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา ม่กลุ้่มธุรก่จ 
 ท่ี่�อาจม่ผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารบางส่ิ่ว่นทัี่บซึ่้อนกันกับบรษั่ที่ฯ  ค่ัอ กลุ้่มธุรก่จกรงุศร ่ ออโต้ั ซึ่ึ�งดำาเน่นการโดยธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา  
 แล้ะบรษั่ที่ อยุธยา แคัป็ป็ิตัอล้ ออโต้ั ล้่สิ่ จำากัด (มหาชื่น) (“AYCAL”) ซึึ่�งเป็็นบรษั่ที่ย่อยของธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยาในการป็ระกอบ 
 ธุรก่จการให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อยานยนต์ั แล้ะบรก่ารต่ัางๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง

 • ณ์ ป็ัจจุบันการให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อป็ระเภที่เชื่่าซึ่่�อของบรษั่ที่ฯ ไม่ทัี่บซึ่้อนกันระหว่่างกลุ้่มธุรก่จกรงุศร ่ออโต้ั แล้ะบรษั่ที่ฯ เน่�องจาก 
  บรษั่ที่ฯ ให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อรถึบรรทีุ่กม่อสิ่อง ในขณ์ะท่ี่�กลุ้่มธุรก่จกรงุศรอ่อโต้ัไม่ม่การให้บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อรถึบรรทีุ่ก 
  ม่อสิ่อง 

 • การให้บร่การส่ิ่นเชื่่�อท่ี่� ทัี่บซึ่้อนกันระหว่่างกลุ้่มธุรก่จกรุงศร่ ออโต้ั แล้ะบร่ษัที่ฯ ได้แก่ ส่ิ่นเชื่่�อม่ที่ะเบ่ยนรถึยนต์ั 
  หร่อรถึจักรยานยนต์ัเป็็นป็ระกัน ซึ่ึ�งเป็็นผล้่ตัภัณ์ฑ์์หลั้กของบร่ษัที่ฯ โดยหากลู้กค้ัาของบร่ษัที่ฯ ม่ล้ักษณ์ะท่ี่� ม่ 
  คัว่ามเส่ิ่�ยงสูิ่งหร่อม่คัว่ามต้ัองการว่งเง่นสูิ่ง บร่ษัที่ฯ อาจม่การพี่จารณ์าที่ำาเป็็นสัิ่ญญาให้ส่ิ่นเชื่่�อในล้ักษณ์ะขาย  
  แล้ะเชื่่ากลั้บ (Sale and Lease Back) เพี่�อการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งถ่ึอเป็็นส่ิ่ว่นน้อยของส่ิ่นเชื่่�อทัี่�งหมด 
  ของบรษั่ที่ฯ อยา่งไรก็ตัาม กลุ้่มลู้กค้ัาเป็้าหมายของกรงุศร ่ออโต้ั แล้ะบรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามแตักต่ัางกันอยา่งม่นัยสิ่ำาคััญ

 • ธนาคัารกรุงศร่อยุธยาแล้ะบร่ษัที่ในเคัร่อกรุงศร่ ป็ระกอบธุรก่จนายหน้าป็ระกันว่่นาศภัย อย่างไรก็ตัาม ล้ักษณ์ะ 
  การป็ระกอบธุรก่จม่คัว่ามแตักต่ัางกัน โดยธนาคัารกรุงศรอ่ยุธยาแล้ะบรษั่ที่ในเคัรอ่กรุงศรฯ่ มุ่งเน้นนำาเสิ่นอผล่้ตัภัณ์ฑ์์ 
  ป็ระกันว่่นาศภัยให้กับลู้กค้ัาของแต่ัล้ะธุรก่จของธนาคัาร ซึ่ึ�งส่ิ่ว่นใหญ่เป็็นการนำาเสิ่นอให้กับลู้กค้ัาผล้่ตัภัณ์ฑ์์หรอ่บรก่าร 
  หล้ักของธนาคัารกรุงศรอ่ยุธยาแล้ะบรษั่ที่ในเคัรอ่กรุงศรฯ่ โดยผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันว่่นาศภัยส่ิ่ว่นใหญ่จำากัด อยู่เพ่ียง 
  ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ของบรษั่ที่ป็ระกันภัยเพ่ียงไม่ก่�ราย ในขณ์ะท่ี่�บรษั่ที่ฯ นำาเสิ่นอผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันว่่นาศภัยจากบรษั่ที่ป็ระกันภัย 
  ท่ี่�หล้ากหล้ายให้กับลู้กค้ัาทัี่�ว่ไป็ อ่กทัี่�งลู้กค้ัาท่ี่�ซึ่่�อผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันว่่นาศภัยจากบรษั่ที่ฯ ส่ิ่ว่นใหญ่เป็็นลู้กค้ัาท่ี่�ไม่ใชื่่ลู้กค้ัา 
  ส่ิ่นเชื่่�อของบรษั่ที่ฯ แล้ะในส่ิ่ว่นของป็ระกันชื่่ว่่ตั บรษั่ที่ฯ ม่การนำาเสิ่นอเฉพีาะผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันคัุ้มคัรองว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อ  
  ซึ่ึ�งนำาเสิ่นอให้กับลู้กค้ัาส่ิ่นเชื่่�อเท่ี่านั�น
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รายช้่�อผู้ถุ่อหุน้ จำานวนหุน้ รอ้ยละ

1.  ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา(1) 695,695,530 30.00

2.  SACA(2) 579,746,230 25.00

3.  UBS SECURITIES PTE LTD. 188,055,000 8.11

4.  Morgan Stanley & Co. International Plc. 138,144,200 5.96

5.  บัว่หล้ว่งหุ้นระยะยาว่ 25,731,600 1.11

6.  AIA Company Limited-EQAP-D FUND 1 13,013,800 0.56

7.  ไที่ยพีาณ่์ชื่ยห์ุ้นระยะยาว่ป็ันผล้ 70/30 11,267,000 0.49

8.  ไที่ยป็ระกันชื่่ว่่ตั จำากัด (มหาชื่น) 10,693,800 0.46

9.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 10,329,000 0.45

10. AIA Company Limited-EQTG-D FUND 9,099,500 0.39

รว่มีทั�งหมีดิ 1,691,775,660 72.53

ผู้ถ่ึอหุ้นสัิ่ญชื่าต่ัไที่ย 1,264,831,640 54.54

ผู้ถ่ึอหุ้นสัิ่ญชื่าต่ัต่ัางด้าว่ 1,054,152,930 45.46

หมีายเหต่
(1)  เป็็นบรษั่ที่มหาชื่นจำากัดจัดตัั�งขึ�นภายใตั้กฎหมายไที่ย ซึ่ึ�งม่หุ้นเป็็นหลั้กที่รพัีย์จดที่ะเบ่ยนอยู่ในตัล้าดหล้ักที่รพัีย์ฯ แล้ะป็ระกอบก่จการสิ่ถึาบัน 
 การเง่นป็ระเภที่ธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์ โดยให้บรก่ารที่างการเง่นต่ัางๆ ทัี่�งโดยตัรงแล้ะผ่านบรษั่ที่ในกลุ้่ม ทัี่�งน่� ธนาคัารกรุงศรอ่ยุธยาม่ผู้ถ่ึอหุ้น  
 10 รายแรก ณ์ ว่ันท่ี่� 8 กันยายน 2564 ได้แก่ 

4. ผู้ถุ่อหุน้
 4.1 รายช้่�อผู้ถุ่อหุน้รายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบรษัิทฯ ณ์ วนัท่� 6 พฤษภาคม 2564

รายช้่�อผู้ถุ่อหุน้ ถุ่อหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ

MUFG Bank, Ltd. 76.88

บรษั่ที่ สิ่ตัรองโฮล้ด์ แอสิ่เซึ่ท็ี่ส์ิ่ จำากัด 2.26

บรษั่ที่ ทีุ่นมหาโชื่คั จำากัด 2.26

บรษั่ที่ จ ่แอล้ แอสิ่เซึ่ที่ส์ิ่ จำากัด 2.26

บรษั่ที่ บ่บ่ท่ี่ว่่ แซึ่ที่เที่ล้ว่่ชื่ั�น จำากัด 2.26

บรษั่ที่ บ่บ่ท่ี่ว่่ แอสิ่เซึ่ตัแมเนจเมนท์ี่ จำากัด 2.22

บรษั่ที่ กรงุเที่พีโที่รทัี่ศน์แล้ะว่่ที่ยุ จำากัด 2.19

บรษั่ที่ มหาก่จโฮล้ด่�ง จำากัด 2.16

บรษั่ที่ ทีุ่นรุง่เรอ่ง จำากัด 2.15

บรษั่ที่ ซุึ่ป็เป็อร ์แอสิ่เซึ่ที่ส์ิ่ จำากัด 0.70
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(2) Siam Asia Credit Access Pte Ltd. (SACA) เป็็นน่ต่ับุคัคัล้ท่ี่�จดัตัั�งขึ�นเพี่�อการถ่ึอหุ้นในบรษั่ที่ฯ เป็็นกองทีุ่น CVC ซึ่ึ�งม่อายุจำากัดแล้ะจะส่ิ่�นสุิ่ด 
 ในระหว่่างป็ี 2567 - 2569 (แล้้ว่แต่ักรณ่์ ทัี่�งน่�ขึ�นอยูกั่บเง่�อนไขท่ี่�กำาหนดไว่้)

โคัรงสิ่รา้งการถ่ึอหุ้นของ SACA ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564

CVC Capital Partners 
Asia IV Limited

100%

75.3%

10.01% 70.40%

100%

19.60%

24.7%

Siam Asia Financial 
Holdings Limited

CV All Limited Siam Asia Finance Limited

Siam Asia Finance 
(Thailand) Limited

Siam Asia Credit 
Access Pte Ltd

Other shareholders

Other shareholders

 4.2 ข้อตกลงระหวา่งผู้ถุ่อหุน้รายใหญ่

  ไม่ม่ข้อตักล้งระหว่่างผู้ถ่ึอหุ้นใหญ่ท่ี่�ม่บรษั่ที่ฯ รว่่มล้งนาม ซึ่ึ�งม่ผล้กระที่บต่ัอการบรห่ารงาน แล้ะสิ่าระสิ่ำาคััญท่ี่�ม่ผล้ต่ัอ 
  การดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ

5. ข้อมูลหลักทรพัย์และผู้ถุ่อหุน้
  5.1 จำานวนทุนจดทะเบ่ยนและทุนช้ำาระแล้ว

  ณ์ ว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 มท่ี่นุจดที่ะเบย่นชื่ำาระแล้ว้่จำานว่น 8,580,242,909 บาที่ แบ่งเป็น็หุ้นสิ่ามัญจำานว่น 2,318,984,570 หุน้ 
  มูล้ค่ัาท่ี่�ตัราไว่้หุ้นล้ะ 3.70 บาที่
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6. การออกหลักทรพัย์อ่�น
  6.1 หุน้กู้

   บรษั่ที่ฯ ม่หล้ักที่รพัีย์ท่ี่�เป็็นตัราสิ่ารหน่�ป็ระเภที่หุ้นกู้ท่ี่�เสิ่นอขายให้แก่ผู้ล้งทีุ่นสิ่ถึาบัน แล้ะ/หรอ่ ผู้ล้งทีุ่นรายใหญ่ ซึ่ึ�งบรษั่ที่ฯ 
  ได้ออกแล้ะเสิ่นอขายไป็แล้้ว่ แล้ะยังไม่คัรบกำาหนดไถึ่ถึอนเป็็นจำานว่นรว่ม 16,650 ล้้านบาที่ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564  
  ซึ่ึ�งหุ้นกู้ทัี่�งหมดเป็็นหุ้นกู้ไม่ม่หล้ักป็ระกัน แล้ะได้รบัการจดัอันดับคัว่ามน่าเชื่่�อถ่ึอของหุ้นกู้ระดับ A จากบรษั่ที่ ที่รส่ิ่เรตัต่ั�ง  
  จำากัด ดังน่�

ครั�งท่� ประเภทหุน้กู้ วนัท่�ออก
วนัครบกำาหนด

ไถุ่ถุอน
มูลค่าเสนอขาย 

(ล้านบาท)(1) อัตราดอกเบ่�ย ผู้แทนผู้ถุ่อหุน้กู้

3/2564 
ชุื่ดท่ี่� 1

หุ้นกู้ชื่น่ดระบุชื่่�อผู้ถ่ึอป็ระเภที่
ไม่ด้อยส่ิ่ที่ธ ่ไม่ม่ป็ระกัน

19 ส่ิ่งหาคัม 
2564

19 ส่ิ่งหาคัม 
2565

1,000 รอ้ยล้ะ 0.97 ไม่ม่

3/2564 
ชุื่ดท่ี่� 2

หุ้นกู้ชื่น่ดระบุชื่่�อผู้ถ่ึอป็ระเภที่
ไม่ด้อยส่ิ่ที่ธ ่ไม่ม่ป็ระกัน

19 ส่ิ่งหาคัม 
2564

19 ส่ิ่งหาคัม 
2566

4,000 รอ้ยล้ะ 1.17 ไม่ม่

2/2564 หุ้นกู้ชื่น่ดระบุชื่่�อผู้ถ่ึอป็ระเภที่
ไม่ด้อยส่ิ่ที่ธ ่ไม่ม่ป็ระกัน

7 เมษายน 
2564

21 เมษายน 
2566

 300 รอ้ยล้ะ 2.45 ไม่ม่

1/2564 
ชุื่ดท่ี่� 1

หุ้นกู้ชื่น่ดระบุชื่่�อผู้ถ่ึอป็ระเภที่
ไม่ด้อยส่ิ่ที่ธ ่ไม่ม่ป็ระกัน 
แล้ะม่ผู้แที่นผู้ถ่ึอหุ้นกู้

2 เมษายน 
2564

2 เมษายน 
2566

 1,000 รอ้ยล้ะ 2.65 ธนาคัารไที่ยพีาณ่์ชื่ย ์
จำากัด (มหาชื่น)

1/2564 
ชุื่ดท่ี่� 2

หุ้นกู้ชื่น่ดระบุชื่่�อผู้ถ่ึอป็ระเภที่
ไม่ด้อยส่ิ่ที่ธ ่ไม่ม่ป็ระกัน 
แล้ะม่ผู้แที่นผู้ถ่ึอหุ้นกู้

2 เมษายน 
2564

2 เมษายน 
2567

 2,500 รอ้ยล้ะ 3.00 ธนาคัารไที่ยพีาณ่์ชื่ย ์
จำากัด (มหาชื่น)

1/2563 หุ้นกู้ชื่น่ดระบุชื่่�อผู้ถ่ึอป็ระเภที่
ไม่ด้อยส่ิ่ที่ธ ่ไม่ม่ป็ระกัน 
แล้ะม่ผู้แที่นผู้ถ่ึอหุ้นกู้

1 ตัุล้าคัม 
2563

1 เมษายน 
2565

3,400 ไมม่ก่ารชื่ำาระ
ดอกเบ่�ย

ตัล้อดอายุหุ้นกู้

ธนาคัารไที่ยพีาณ่์ชื่ย ์
จำากัด (มหาชื่น)

1/2562 
ชุื่ดท่ี่� 3

หุ้นกู้ชื่น่ดระบุชื่่�อผู้ถ่ึอป็ระเภที่
ไม่ด้อยส่ิ่ที่ธ ่ไม่ม่ป็ระกัน 
แล้ะม่ผู้แที่นผู้ถ่ึอหุ้นกู้

24 กรกฎาคัม 
2562

24 มกราคัม 
2565

4,000 รอ้ยล้ะ 2.80 ธนาคัารไที่ยพีาณ่์ชื่ย ์
จำากัด (มหาชื่น)

4/2560 
ชุื่ดท่ี่� 3

หุ้นกู้ชื่น่ดระบุชื่่�อผู้ถ่ึอป็ระเภที่
ไม่ด้อยส่ิ่ที่ธ ่ไม่ม่ป็ระกัน 
แล้ะไม่ม่ผู้แที่นผู้ถ่ึอหุ้นกู้

14 ธนัว่าคัม 
2560

14 ธนัว่าคัม 
2565

450 รอ้ยล้ะ 3.00 ไม่ม่

หมีายเหต ่  
1)  ทัี่�งน่� มูล้ค่ัาของหุ้นกู้ท่ี่�ออกโดยบรษั่ที่ฯ แล้ะยงัไม่คัรบกำาหนดไถ่ึถึอน ตัามท่ี่�ป็รากฏิในตัารางขา้งต้ันเป็น็มูล้ค่ัาเสิ่นอขาย ซึ่ึ�งแตักต่ัางจากมูล้ค่ัาตัามท่ี่� 
 ป็รากฏิในงบแสิ่ดงฐานะการเงน่ของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งได้มก่ารป็รบัมลู้ค่ัาเน่�องจากการหักค่ัาใชื่จ้า่ยเก่�ยว่กับการออกหุ้นกู้แต่ัล้ะชุื่ด 
2)  ทัี่�งน่� ว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ ไมไ่ด้ฝา่ฝน้ขอ้กำาหนดว่า่ด้ว่ยส่ิ่ที่ธแ่ล้ะหน้าท่ี่�ของผู้ออกหุ้นกู้แล้ะผู้ถ่ึอหุ้นกู้ แล้ะไมเ่คัยได้รบัหนังส่ิ่อจากผูถ่้ึอหุ้นกู้ 
 หรอ่ผูแ้ที่นผูถ่้ึอหุ้นกู้ว่า่บรษั่ที่ฯ ฝา่ฝน้ขอ้กำาหนดว่า่ด้ว่ยส่ิ่ที่ธแ่ล้ะหน้าท่ี่�ของผู้ออกหุ้นกู้แล้ะผู้ถ่ึอหุ้นกู้แต่ัอยา่งใด

 6.2 ตั�วแลกเงนิ

  - ไม่ม่-
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7. นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ
 คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ อาจพี่จารณ์าเสิ่นอจ่ายเง่นป็ันผล้ป็ระจำาป็ีของบรษั่ที่ฯ โดยจะพี่จารณ์าคัว่ามสิ่ามารถึในการจ่ายเง่นป็ันผล้ 
 ตัามขอ้กำาหนดของกฎหมายแล้ะขอ้บงัคัับของบรษั่ที่ฯ แล้ะจะต้ัองได้รบัอนุมัต่ัจากท่ี่�ป็ระชุื่มผู้ถ่ึอหุ้น ทัี่�งน่�คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ม่อำานาจ 
 อนุมัต่ัจา่ยเง่นป็นัผล้ระหว่า่งกาล้ให้แก่ผู้ถ่ึอหุ้นเป็น็คัรั�งคัราว่ เม่�อเห็นว่า่บรษั่ที่ฯ ม่ผล้กำาไรสิ่มคัว่รพีอท่ี่�จะที่ำาเชื่น่นั�น แล้ะเม่�อได้จา่ยเง่น 
 ป็ันผล้แล้้ว่ คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่จะรายงานให้ท่ี่�ป็ระชุื่มผู้ถ่ึอหุ้นที่ราบในการป็ระชุื่มคัราว่ต่ัอไป็

 บรษั่ที่ฯ ม่นโยบายจา่ยเง่นป็นัผล้ให้แก่ผู้ถ่ึอหุ้นไม่น้อยกว่า่ รอ้ยล้ะ 20 ของกำาไรสุิ่ที่ธต่ัามงบการเง่นเฉพีาะก่จการของบรษั่ที่ฯ หลั้งจาก 
 การหักภาษ่แล้ะจดัสิ่รรทีุ่นสิ่ำารองต่ัางๆ ทีุ่กป็ระเภที่ท่ี่�กฎหมายแล้ะบรษั่ที่ฯ กำาหนด ทัี่�งน่�การพี่จารณ์าการจา่ยเง่นป็ันผล้ ซึ่ึ�งรว่มถึึง 
 การพี่จารณ์าที่บที่ว่นแล้ะแก้ไขนโยบายจ่ายเง่นป็ันผล้ จะขึ�นอยู่กับผล้การดำาเน่นงานแล้ะฐานะที่างการเง่นของบร่ษัที่ฯ  
 กระแสิ่เง่นสิ่ด เง่�อนไข ข้อจำากัดแล้ะภาระผูกพัีนตัามสัิ่ญญาต่ัางๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง (เชื่่น การจา่ยชื่ำาระค่ันเง่นกู้ยม่) การสิ่ำารองเง่นไว่้เพี่�อ 
 เป็็นเง่นทีุ่นหมุนเว่่ยน แผนการล้งทีุ่นในอนาคัตั รว่มทัี่�งการขยายธุรก่จ สิ่ภาพีตัล้าด รว่มทัี่�งป็ัจจัยต่ัางๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ตัามท่ี่� 
 คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่พ่ีจารณ์าเห็นสิ่มคัว่รหรอ่เหมาะสิ่ม รว่มถึึงข้อกำาหนดที่างกฎหมายแล้ะคัว่ามจำาเป็็นอ่�นๆ
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การบรหิารจดัการความเส่�ยง
บรษั่ที่ฯ มุ่งเน้นในการสิ่รา้งกล้ไกแล้ะว่ัฒนธรรมของการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงให้กับองค์ักร เพี่�อป็ระโยชื่น์ต่ัอการเพี่�มมูล้ค่ัาแล้ะสิ่รา้ง 
ผล้ตัอบแที่นอย่างยั�งย่นต่ัอผู้ม่ส่ิ่ว่นได้ส่ิ่ว่นเส่ิ่ยภายใตั้คัว่ามสิ่มดุล้ระหว่่างคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะผล้ตัอบแที่น โดยบรษั่ที่ฯ ได้กำาหนดนโยบาย 
กระบว่นการ แล้ะกรอบการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�ยอมรบัได้ ซึ่ึ�งคัรอบคัลุ้มคัว่ามเส่ิ่�ยงในแต่ัล้ะด้าน ได้แก่ คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านเคัรด่ตั 
คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านป็ฏ่ิบัต่ัการ คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านตัล้าด คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านสิ่ภาพีคัล่้อง คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านเที่คัโนโล้ย ่ แล้ะคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านกล้ยุที่ธ ์ ทัี่�งน่� 
บรษั่ที่ฯ ม่การกำาหนดระบบการคัว่บคัุม ต่ัดตัาม แล้ะป็ระเม่นคัว่ามเส่ิ่�ยงอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ เพี่�อให้มั�นใจว่่าคัว่ามเส่ิ่�ยงอยูใ่นระดับท่ี่�ยอมรบัได้  

โครงสรา้งการบรหิารจดัการความเส่�ยง
คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ มอบหมายให้คัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง คัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ แล้ะคัณ์ะผู้บรห่ารระดับสูิ่ง รว่มถึึง 
หน่ว่ยงานท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ต่ัดตัามแล้ะบรห่ารจดัการป็ระเด็นคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านต่ัางๆ ให้อยู่ในระดับท่ี่�เหมาะสิ่ม สิ่อดคัล้้องกับกฎเกณ์ฑ์์ท่ี่�กำาหนด  
แล้ะทัี่นต่ัอการเป็ล้่�ยนแป็ล้งของสิ่ถึานการณ์์

คณ์ะกรรมการ
บรหิารความเส่�ยง คณ์ะผู้บรหิารระดับสูง คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

คณ์ะกรรมการบรษัิท
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โดยบรษั่ที่ฯ ได้จดัให้ม่นโยบาย กระบว่นการ รว่มถึึงระบบการคัว่บคุัมต่ัดตัามแล้ะรายงานระดับคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านต่ัางๆ ตัล้อดจนการแบ่งแยก 
หน้าท่ี่�คัว่ามรบัผ่ดชื่อบแล้ะกำาหนดคัว่ามเส่ิ่�ยงของแต่ัล้ะสิ่ายการรายงานอย่างชื่ัดเจน สิ่อดคัล้้องกับหลั้กการคัว่บคัุมภายในท่ี่�ด่ อ่กทัี่�ง 
ยังให้คัว่ามสิ่ำาคััญกับการเป็ิดเผยข้อมูล้การบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง ให้ม่คัว่ามถึูกต้ัองแล้ะคัรบถ้ึว่นอย่างสิ่มำาเสิ่มอ โดยบรษั่ที่ฯ ได้กำาหนด 
คัว่ามเส่ิ่�ยงเป็็น 3 ข้อหลั้ก ดังน่�

1. การบรหิารความเส่�ยงด้านเครดิต
 ลู้กค้ัาส่ิ่นเชื่่�อของบรษั่ที่ฯ โดยส่ิ่ว่นใหญ่เป็็นกลุ้่มลู้กค้ัาท่ี่�ไม่สิ่ามารถึเข้าถึึงบรก่ารส่ิ่นเชื่่�อของธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์ ดังนั�นส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ให้กับ 
 ลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ อาจม่คัว่ามเส่ิ่�ยงสูิ่งในการเก่ดหน่�เส่ิ่ยหรอ่การผ่ดนัดชื่ำาระหน่�เม่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับการให้ส่ิ่นเชื่่�อแก่ผู้กู้ท่ี่�ม่ป็ระว่ัต่ั 
 ที่างเคัรด่ตัด่ รว่มถึึงผล้กระที่บจากภาว่ะเศรษฐก่จท่ี่�เป็ล้่�ยนแป็ล้ง การเป็ล้่�ยนแป็ล้งกฎหมาย นโยบาย แล้ะ/หรอ่ ระเบ่ยบหลั้กเกณ์ฑ์์ 
 ของหน่ว่ยงานกำากับ

 การแพีรร่ะบาดของโรคัโคัว่่ด-19 อย่างต่ัอเน่�องตัั�งแต่ัป็ี 2563 ส่ิ่งผล้ให้เก่ดการชื่ะล้อตััว่ของก่จกรรมที่างเศรษฐก่จ แล้ะรายได้ 
 ของป็ระชื่ากรรว่มถึึงล้กูค้ัาส่ิ่นเชื่่�อของบรษั่ที่ฯ ล้ดล้งอยา่งมนั่ยสิ่ำาคััญ ที่ำาให้อตััราการผ่ดนัดชื่ำาระหน่�เพี่�มขึ�น เพี่�อการคัว่บคัมุคัว่ามเส่ิ่�ยง 
 ด้านเคัรด่ตัของบรษั่ที่ฯ ให้อยู่ระดับท่ี่�เหมาะสิ่ม บรษั่ที่ฯ ดำาเน่นการป็รบักระบว่นแล้ะแนว่นโยบายในการอนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�อตัล้อดจน 
 การต่ัดตัามหน่� ให้สิ่อดคัล้้องกับสิ่ถึานการณ์์ 

 1.1 แนวทางการอนุมัติสินเช้่�ออย่างม่ประสิทธภิาพ

  เพี่�อการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงอย่างรดักุม บรษั่ที่ฯ ม่การที่บที่ว่นนโยบายแล้ะกระบว่นการอนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�ออย่างสิ่มำาเสิ่มอ เพี่�อให้ทัี่น 
  ต่ัอสิ่ถึานการณ์์ท่ี่�เป็ล้่�ยนแป็ล้ง ม่การบรห่ารจดัการข้อมูล้ท่ี่�ใชื่้ในการพี่จารณ์าส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะกระบว่นการตัรว่จสิ่อบข้อมูล้ทัี่�งจาก 
  ภายในแล้ะภายนอกอย่างเหมาะสิ่ม ป็ัจจุบันบรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึเข้าถึึงข้อมูล้ของบรษั่ที่ ข้อมูล้เคัรด่ตัแห่งชื่าต่ั จำากัด (เคัรด่ตับูโร)  
  ซึ่ึ�งบรษั่ที่ฯ ใชื่เ้ป็น็ขอ้มูล้ในการป็ระเม่นคัว่ามน่าเชื่่�อถ่ึอที่างเคัรด่ตัของลู้กค้ัาบางราย แล้ะบรษั่ที่ฯ ได้ม่การป็ระเม่นป็ระว่ต่ััเคัรด่ตั 
  แล้ะแนว่โน้มของการผ่ดนัดชื่ำาระหน่�ของลู้กค้ัาจากขอ้มูล้ท่ี่�บรษั่ที่ฯ ได้รบัจากผู้ขอส่ิ่นเชื่่�อแล้ะแหล่้งขอ้มูล้ภายนอก ทัี่�งน่�บรษั่ที่ฯ  
  ได้เพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีในการอนุมต่ััส่ิ่นเชื่่�อโดยใชื่เ้ที่คัน่คัต่ัางๆ รว่มถึึงระบบการให้คัะแนนเคัรด่ตัภายใน เพี่�อใชื่ใ้นการพีจ่ารณ์าล้กูค้ัา 
  แต่ัล้ะรายตัามนโยบายการให้ส่ิ่นเชื่่�อของบรษั่ที่ฯ ทัี่�งในระดับสิ่าขาแล้ะสิ่ำานักงานใหญ่ โดยการดำาเน่นงานขึ�นอยู่กับป็ระว่ัต่ั 
  ของล้กูค้ัาแล้ะป็ระเภที่ส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะคัณุ์ภาพีการพี่จารณ์าการอนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�อขึ�นอยูกั่บคัว่ามถึกูต้ัองแล้ะคัรบถ้ึว่นของขอ้มูล้ท่ี่�ได้รบั 
  จากแหล้่งข้อมูล้ต่ัางๆ

 1.2 แนวทางการติดตามทวงถุามหน่�หรอ่การจำาหน่ายทรพัย์สินเพ่�อการรบัช้ำาระหน่�

  การเก่ดส่ิ่นเชื่่�อค้ัางชื่ำาระเป็็นส่ิ่ว่นหนึ�งในการดำาเน่นธุรก่จตัามป็กต่ัของบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ฯ มุ่งเน้นการบรห่ารจดัการคัุณ์ภาพีหน่� 
  ให้ม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี แล้ะจดัแนว่ที่างการที่ว่งถึามหน่�ให้เหมาะสิ่มกับระดับคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะสิ่ถึานการณ์์ท่ี่�เก่ดขึ�น โดยการดำาเน่นการ 
  เบ่�องต้ัน บรษั่ที่ฯ จะต่ัดต่ัอลู้กค้ัาที่างโที่รศัพีท์ี่ ส่ิ่งข้อคัว่ามที่างโที่รศัพีท์ี่ หรอ่จดหมาย ในการต่ัดตัามที่ว่งถึามหน่�ท่ี่�ค้ัางชื่ำาระ 
  เป็น็เว่ล้านาน บรษั่ที่ฯ จะพียายามที่ว่งถึามหน่�โดยการเขา้พีบล้กูค้ัา (อาจจะให้พีนักงานของบรษั่ที่ฯ หรอ่ตััว่แที่นต่ัดตัามที่ว่งถึามหน่� 
  ท่ี่�เป็็นบุคัคัล้ภายนอกไป็พีบลู้กหน่� หรอ่ผ่านกระบว่นการที่างกฎหมาย) นอกจากกระบว่นการดังกล้่าว่ บรษั่ที่ฯ ม่การต่ัดตัาม 
  เรย่กที่รพัียส่์ิ่นเพี่�อการรบัชื่ำาระหน่� บรษั่ที่ฯ จะดำาเน่นการจำาหน่ายที่รพัียส่์ิ่นดังกล้า่ว่ผา่นว่ธ่ก่ารต่ัางๆ รว่มถึึงผา่นการขายที่อดตัล้าด 
  โดยบุคัคัล้ภายนอก แล้ะการขายโดยบรษั่ที่ฯ เม่�อจำาหน่ายที่รพัียส่์ิ่นได้แล้้ว่ บรษั่ที่ฯ จะนำาเง่นท่ี่�ได้รบัจากการขายมาชื่ำาระภาระหน่� 
  คังค้ัาง หากม่ส่ิ่ว่นเก่นหล้ังจากชื่ำาระหน่�คังค้ัางจะม่การค่ันเง่นส่ิ่ว่นเก่นดังกล้่าว่ให้กับลู้กค้ัา บรษั่ที่ฯ ได้ให้คัว่ามสิ่ำาคััญในการ 
  ดำาเน่นการที่ว่งถึามหน่�ท่ี่�เป็็นธรรมกับลู้กค้ัาภายใต้ักฎหมายแล้ะกฎระเบ่ยบต่ัางๆ นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ มุ่งเน้นการพีัฒนา 
  กระบว่นการต่ัดตัามหน่�ให้ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีอย่างต่ัอเน่�องโดยการนำาว่่ธ่การที่างสิ่ถ่ึต่ัมาชื่่ว่ยบรห่ารคัุณ์ภาพีหน่�ของลู้กหน่� 
  กลุ้่มต่ัางๆ

2.  การบรหิารความเส่�ยงด้านปฏิบัติการ
 บรษั่ที่ฯ ตัระหนักแล้ะให้คัว่ามสิ่ำาคััญกับการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะการจดัการกับภาว่ะว่ก่ฤตั โดยได้มก่ารเตัรย่มแผนพีรอ้มรบัมอ่กับว่ก่ฤตั 
 ในทีุ่กๆ ด้าน ไม่ว่า่จะเป็น็ด้านที่รพัียากรบุคัคัล้ ในการจดัสิ่รรให้ม่ที่รพัียากรเพี่�อสิ่นับสิ่นุนก่จกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญ ด้านสิ่ถึานท่ี่�ป็ฏ่ิบต่ัังาน  
 โดยการกระจายพีนักงานท่ี่�ป็ฏ่ิบต่ัังานในก่จกรรมงานสิ่นับสิ่นุนชื่น่ดเด่ยว่กันในสิ่ถึานท่ี่�ป็ฏ่ิบต่ัังานคันล้ะสิ่ถึานท่ี่�กัน เพี่�อชื่ว่่ยล้ดโอกาสิ่ 
 ในการแพีรร่ะบาดของโรคัโคัว่่ด-19 นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ยังได้จดัส่ิ่งที่รพัียากรในการที่ำางานไม่ว่่าจะเป็็น คัอมพี่ว่เตัอร ์ โที่รศัพีท์ี่  
 หรอ่อุป็กรณ์์เชื่่�อมต่ัอสัิ่ญญาณ์ ไป็ยังท่ี่�พีักของพีนักงานเพี่�อสิ่นับสิ่นุนให้พีนักงานสิ่ามารถึที่ำางานจากท่ี่�บ้านได้ ซึ่ึ�งแผนรบัม่อ 
 ดังกล้่าว่จะชื่่ว่ยล้ดคัว่ามเส่ิ่�ยงการหยุดชื่ะงักของการดำาเน่นก่จกรรมที่างธุรก่จ โดยเฉพีาะธุรกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญ (Critical Business  
 Functions: CBF) ซึ่ึ�งนอกจากจะชื่่ว่ยล้ดคัว่ามเส่ิ่ยหายต่ัอธุรก่จ แล้ะยังชื่่ว่ยล้ดผล้กระที่บต่ัอการให้บรก่ารแก่ลู้กค้ัาด้ว่ย

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 85



 2.1 แนวทางบรหิารจดัการความเส่�ยงด้านปฏิบัติการของบรษัิทฯ

  บรษั่ที่ฯ ม่การกำาหนดนโยบายด้านการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านป็ฏ่ิบัต่ัการโดยคัรอบคัลุ้มตัั�งแต่ั การป็้องกันไม่ให้เก่ดคัว่ามเส่ิ่�ยง 
  จนถึึงป็ระเม่นคัว่ามเส่ิ่�ยงทัี่�งภายนอกแล้ะภายในบรษั่ที่ฯ รว่มถึึงแผนรองรบัเม่�อม่คัว่ามเส่ิ่�ยงเก่ดขึ�น รายล้ะเอ่ยดดังน่�

  1. กำาหนด “นโยบายการบรห่ารคัว่ามต่ัอเน่�องที่างธุรก่จ” เพี่�อใชื่้เป็็นแนว่ที่างการล้ดผล้กระที่บท่ี่�เก่ดขึ�นจากการหยุดชื่ะงัก 
   ของการดำาเน่นงานให้เหล้อ่น้อยท่ี่�สุิ่ด ทัี่�งผล้กระที่บในด้านป็ฏ่ิบต่ััการ การเงน่ กฎหมาย ชื่่�อเส่ิ่ยงแล้ะผล้กระที่บท่ี่�มนั่ยสิ่ำาคััญ 
   อ่�นๆ โดยเฉพีาะในกรณ่์การหยุดชื่ะงักของธุรกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญ 

  2. บรษั่ที่ฯ ม่การป็ระเม่นแล้ะคัว่บคัุมคัว่ามเส่ิ่�ยงด้ว่ยตันเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) ป็ระกอบด้ว่ย  
   การระบุคัว่ามเส่ิ่�ยง การป็ระเม่นคัว่ามเส่ิ่�ยง การต่ัดตัามแล้ะคัว่บคัมุคัว่ามเส่ิ่�ยง แล้ะการรายงานคัว่ามเส่ิ่�ยง โดยทีุ่กฝ่ายงาน 
   ที่ำาการป็ระเม่นคัว่ามเส่ิ่�ยง ป็ระเม่นว่่ธ่คัว่บคัุมคัว่ามเส่ิ่�ยง พีรอ้มป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีของเคัร่�องม่อท่ี่�ใชื่้ในการคัว่บคัุมคัว่ามเส่ิ่�ยง  
   กำาหนดระดับคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านป็ฏ่ิบัต่ัการสูิ่งสุิ่ดท่ี่�ยอมรบัได้ หรอ่ระดับคัว่ามเส่ิ่ยหายท่ี่�ยอมรบัได้ ท่ี่�เก่ดจากคัว่ามเส่ิ่�ยง 
   ด้านป็ฏ่ิบัต่ัการซึ่ึ�งทีุ่กฝ่ายงานจะที่ำาการตัรว่จสิ่อบตััว่ชื่่�ว่ัดเพี่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับระดับคัว่ามเส่ิ่ยหายท่ี่�ยอมรบัได้ แล้ะรายงาน 
   ต่ัอผู้บรห่ารฝ่ายงาน แล้ะคัณ์ะผู้บรห่ารระดับสูิ่งเป็็นป็ระจำาทีุ่กเด่อน

  3. บรษั่ที่ฯ มก่ารบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงจากการใชื่ง้านผูใ้ห้บรก่ารจากภายนอก โดยการคััดเล้อ่ก ระบุ ป็ระเมน่ แล้ะคัว่บคัมุ คัว่ามเส่ิ่�ยง 
   ท่ี่�อาจจะเก่ดขึ�นจากการใชื่้งานผู้ให้บรก่ารภายนอก โดยบรษั่ที่ฯ กำาหนดแล้ะคัว่บคัุมให้ผู้ให้บรก่ารภายนอก ตั้องจดัที่ำาแผน 
   คัว่ามต่ัอเน่�องในการดำาเน่นธุรก่จแล้ะการให้บรก่ารแก่ลู้กค้ัา แล้ะต้ัองม่ระบบการดแูล้ลู้กค้ัา ทัี่�งด้านการรบัขอ้รอ้งเรย่นแล้ะ 
   ด้านการรกัษาคัว่ามป็ล้อดภัยในข้อมูล้ของลู้กค้ัา 

  4. บรษั่ที่ฯ ม่การที่ดสิ่อบแผนรองรบัการดำาเน่นธุรก่จอย่างต่ัอเน่�อง (Business Continuity Plan Testing) อย่างน้อยป็ีล้ะ  
   1 คัรั�ง บรษั่ที่ฯ ม่การป็รบัป็รงุรายชื่่�อแล้ะหมายเล้ขโที่รศัพีท์ี่ของพีนักงานในแต่ัล้ะฝ่าย เป็น็ป็ระจำาทีุ่กไตัรมาสิ่ หรอ่เม่�อม่การ 
   เป็ล้่�ยนแป็ล้งสิ่ำาคััญท่ี่�ม่ผล้กระที่บกับโคัรงสิ่รา้ง/อตััรากำาล้ังของฝา่ยงาน นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ยงัม่การที่ดสิ่อบการแจง้เต่ัอน 
   ที่างโที่รศัพีท์ี่ (Call Tree Testing) อย่างน้อยป็ีล้ะ 1 คัรั�ง เพี่�อให้มั�นใจว่่าการส่ิ่�อสิ่ารของบรษั่ที่ฯ ยังคังสิ่ามารถึที่ำาได้อย่าง 
   ราบร่�นแม้เม่�อเก่ดเหตัุว่่กฤตั

 2.2 แนวทางการจดัการภาวะวกิฤตของบรษัิทฯ

  บรษั่ที่ฯ ให้คัว่ามสิ่ำาคััญในการว่างแผนจดัการภาว่ะว่ก่ฤตัของบรษั่ที่ฯ โดยกำาหนด “นโยบายการบรห่ารคัว่ามต่ัอเน่�องที่างธุรก่จ”  
  เพี่�อใชื่เ้ป็น็แนว่ที่างการล้ดผล้กระที่บท่ี่�เก่ดขึ�นจากการหยุดชื่ะงกัในการดำาเน่นงานให้เหล้อ่น้อยท่ี่�สุิ่ด ทัี่�งผล้กระที่บในด้านป็ฏ่ิบต่ััการ  
  การเง่น กฎหมาย ชื่่�อเส่ิ่ยง แล้ะผล้กระที่บท่ี่�ม่นัยสิ่ำาคััญอ่�นๆ โดยเฉพีาะในกรณ่์การหยุดชื่ะงักของธุรกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญ

  1. จดัที่ำา “แผนรองรบัการดำาเน่นธุรก่จอย่างต่ัอเน่�อง” (Business Continuity Plan: BCP) ซึ่ึ�งกำาหนดขั�นตัอน แล้ะระบบงาน 
   ท่ี่�จำาเป็น็ในการดำาเน่นงานอยา่งต่ัอเน่�อง หรอ่เรย่กค่ันการดำาเน่นงานขององค์ักรเม่�อเก่ดเหตัุหยุดชื่ะงักของการดำาเน่นงาน  
   โดยทีุ่กฝ่ายงานท่ี่�ม่ก่จกรรมท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับธุรกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญ จะจดัที่ำาแล้ะที่บที่ว่นแผนรองรบัการดำาเน่นธุรก่จอย่าง 
   ต่ัอเน่�อง (BCP) ของฝ่ายตันเองให้เป็็นป็ัจจุบันอย่างน้อยป็ีล้ะ 1 คัรั�ง หรอ่เม่�อม่การเป็ล้่�ยนแป็ล้งท่ี่�สิ่ำาคััญ

  2. จดัที่ำา “แผนฉกุเฉน่ด้านงานเที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ” (Disaster Recovery Plan: DRP) เพี่�อเตัรย่มรองรบักรณ่์เก่ดเหตักุารณ์์ 
   ว่่กฤตัท่ี่�อาจที่ำาให้ระบบเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศของบรษั่ที่ฯ หยุดชื่ะงัก แล้ะล้ดผล้กระที่บท่ี่�จะเก่ดขึ�น รว่มทัี่�งฟั้� นฟัูระบบ 
   เที่คัโนโล้ย่ของบรษั่ที่ฯ ให้กล้ับค่ันสู่ิ่สิ่ภาพีป็กต่ัได้ในเว่ล้าท่ี่�เหมาะสิ่ม ซึ่ึ�ง ป็ระกอบด้ว่ย 4 ขั�นตัอนหล้ัก ดังน่� 1) การเตัรย่ม 
   คัว่ามพีรอ้มก่อนการเผชื่่ญเหตัุการณ์์ 2) การป็ระกาศแผนฉุกเฉ่นด้านเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศ 3) การดำาเน่นการกู้ค่ันระบบ  
   แล้ะ 4) การกล้ับค่ันสู่ิ่สิ่ภาว่ะป็กต่ัแล้ะป็ระกาศยกเล้่กแผนฉุกเฉ่น 

  3. จัดให้ม่การที่ดสิ่อบ แผนรองรับการดำาเน่นธุรก่จอย่างต่ัอเน่�อง แล้ะแผนฉุกเฉ่นด้านงานเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศ  
   เป็็นป็ระจำาทีุ่กป็ี โดยม่การจดัที่ำาสิ่รปุ็แล้ะรายงานผล้การที่ดสิ่อบตั่อผู้บรห่าร พีรอ้มทัี่�งสิ่รปุ็ป็ัญหาระหว่่างการดำาเน่นการ 
   ตัามแผนที่ดสิ่อบ เพี่�อหาแนว่ที่างแก้ไข เพี่�อไม่ให้เก่ดป็ัญหาดังกล้่าว่ในชื่่ว่งท่ี่�เก่ดภาว่ะว่่กฤตัจรง่ 

  4. จดัให้ม่ “ศูนย์ป็ฏ่ิบัต่ังานสิ่ำารอง” (Alternate Sites) ซึึ่�งพีรอ้มใชื่้งานในกรณ่์ท่ี่�เก่ดเหตัุว่่กฤตัท่ี่�สิ่ำานักงานใหญ่ เพี่�อให้ 
   ฝ่ายงานท่ี่�ม่ก่จกรรมเก่�ยว่ข้องกับธุรกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญสิ่ามารถึที่ำาก่จกรรมเพี่�อสิ่นับสิ่นุนการให้บรก่ารลู้กค้ัาได้ ซึ่ึ�งศูนย ์
   ป็ฏ่ิบัต่ังานสิ่ำารองดังกล้่าว่สิ่ามารถึรองรบัพีนักงานท่ี่�ดำาเน่นก่จกรรมธุรกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญได้ 100%
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3. การบรหิารความเส่�ยงด้านการเงิน
 3.1 การบรหิารความเส่�ยงด้านสภาพคล่อง

  บรษั่ที่ฯ ต้ัองใชื่้เง่นทีุ่นจำานว่นมากในการดำาเน่นธุรก่จแล้ะดำารงการเต่ับโตัของธุรก่จ ท่ี่�ผ่านมาบรษั่ที่ฯ ได้พีึ�งพีาแล้ะในอนาคัตั 
  จะยงัคังพีึ�งพีาสิ่ถึาบันการเง่น ซึ่ึ�งรว่มถึึงผู้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ค่ัอธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา แล้ะการออกหุ้นกู้แล้ะตัั�ว่แล้กเง่นในตัล้าด 
  ตัราสิ่ารหน่�ในป็ระเที่ศเป็น็ชื่อ่งที่างหลั้ก เพี่�อการจดัหาเง่นที่นุในการดำาเน่นงานแล้ะขยายธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ดังนั�นคัว่ามสัิ่มพัีนธ ์
  ของบรษั่ที่ฯ กับธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา หรอ่ผู้ให้กู้ป็ัจจุบันรายอ่�นอาจเป็ล้่�ยนแป็ล้งในที่างล้บได้ด้ว่ยเหตัุผล้หล้ายป็ระการ เชื่่น  
  คัว่ามไมพ่ีรอ้มให้ว่งเงน่ส่ิ่นเชื่่�อต่ัอเน่�องหรอ่ว่งเงน่ส่ิ่นเชื่่�อเพี่�มเต่ัมสิ่ำาหรบัธุรก่จของบรษั่ที่ฯ การเป็ล้่�ยนแป็ล้งในระดับคัว่ามเส่ิ่�ยง  
  หากตัล้าดตัราสิ่ารหน่�ของไที่ยหรอ่ของตั่างป็ระเที่ศเก่ดภาว่ะตัึงตััว่ไม่ว่่าด้ว่ยเหตัุใด บรษั่ที่ฯ อาจไม่สิ่ามารถึจัดหาเง่นทีุ่น 
  ตัามท่ี่�จำาเป็น็ได้ เหตักุารณ์์ในที่างล้บดงักล้า่ว่ขา้งต้ันเหตักุารณ์์ใดเหตักุารณ์์หนึ�ง หรอ่การท่ี่�บรษั่ที่ฯ ไมส่ิ่ามารถึระดมที่นุได้ภายใต้ั 
  เง่�อนไขท่ี่�ยอมรบัได้ อาจส่ิ่งผล้ให้บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านสิ่ภาพีคัล้่องในการจดัหาแหล้่งเง่นทีุ่น 

  นอกจากน่� ในกรณ่์ท่ี่�บรษั่ที่ฯ ก่อภาระผูกพีันที่างการเง่นอย่างต่ัอเน่�อง หน่�ส่ิ่นท่ี่�เพี่�มขึ�นดังกล้่าว่อาจส่ิ่งผล้กระที่บตั่อการเข้าถึึง 
  แหล่้งเง่นที่นุเพี่�มเต่ัมในอนาคัตัของบรษั่ที่ฯ ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามเส่ิ่�ยงเพี่�มขึ�นหากไม่สิ่ามารถึป็ฏ่ิบต่ััตัามขอ้สัิ่ญญาที่างการเง่น 
  ของสัิ่ญญาเง่นกู้ยม่กับสิ่ถึาบนัการเง่น แล้ะคัว่ามเส่ิ่�ยงในการผ่ดนัดในสัิ่ญญาอ่�น (Cross-default) รว่มถึึงจำากัดคัว่ามคัล้่องตััว่ 
  ในการว่างแผนงานหรอ่เป็ล้่�ยนแป็ล้งการดำาเน่นงาน หรอ่ตัอบสิ่นองต่ัอการเป็ล้่�ยนแป็ล้งในธุรก่จแล้ะอุตัสิ่าหกรรม อก่ทัี่�งยงัม่ 
  ผล้กระที่บในที่างล้บต่ัอแผนการขยายธุรก่จแล้ะการเต่ับโตัของธุรก่จ 

  อนึ�ง เน่�องจากบรษั่ที่ฯ ถ่ึอเป็็นบรษั่ที่ฯ ต่ัางด้าว่ภายใต้ัพีระราชื่บัญญัต่ัการป็ระกอบธุรก่จของคันต่ัางด้าว่ พี.ศ. 2542 (“พี.ร.บ.  
  การป็ระกอบธุรก่จของคันต่ัางด้าว่ฯ”) บรษั่ที่ฯ ม่หน้าท่ี่�ต้ัองดำารงอัตัราส่ิ่ว่นหน่�ส่ิ่นต่ัอทีุ่น ซึ่ึ�งอาจจำากัดคัว่ามสิ่ามารถึในการ 
  ก่อหน่�เพี่�อจดัหาเง่นทีุ่นเพี่�มเต่ัมของบรษั่ที่ฯ ด้ว่ย อย่างไรก็ตัาม ณ์ ว่ันท่ี่� 18 กันยายน 2563 กระที่รว่งพีาณ่์ชื่ย์ได้ผ่อนป็รนม่ให้ 
  นำาข้อกำาหนดการดำารงอัตัราส่ิ่ว่นทีุ่นกับเง่นกู้ท่ี่�จะใชื่้ในการป็ระกอบธุรก่จเป็็นการชื่ั�ว่คัราว่จนถึึงว่ันท่ี่� 30 ม่ถึุนายน 2566 มาใชื่ ้
  กับผู้ป็ระกอบธุรก่จการเง่นท่ี่�ไม่ใชื่่สิ่ถึาบันการเง่นต่ัางด้าว่ท่ี่�ได้รบัส่ิ่นเชื่่�อจากสิ่ถึาบันการเง่น (ตัามท่ี่�น่ยามไว่้ในพีระราชื่บัญญัต่ั 
  ธุรก่จสิ่ถึาบันการเง่น พี.ศ. 2551 แล้ะท่ี่�แก้ไขเพี่�มเต่ัม) แล้ะให้บรก่ารที่างการเง่นบางป็ระเภที่ ซึ่ึ�งรว่มถึึงส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้  
  ส่ิ่นเชื่่�อเชื่า่ซึ่่�อ แล้ะส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ท่ี่�ม่ที่ะเบย่นรถึเป็น็ป็ระกัน ทัี่�งน่� การผ่อนป็รนชื่ั�ว่คัราว่น่�ม่ว่ตััถึปุ็ระสิ่งคั์เพี่�อเสิ่รม่สิ่ภาพีคัล้่อง 
  ให้กับผู้ป็ระกอบธุรก่จการเง่นดังกล้่าว่ เพี่�อบรรเที่าผล้กระที่บจากการระบาดของโรคัโคัว่่ด-19 ท่ี่�ม่ต่ัอผู้บรโ่ภคัรายย่อย  
  อยา่งไรก็ตัาม ณ์ ว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 อตััราส่ิ่ว่นหน่�ส่ิ่นต่ัอที่นุชื่ำาระแล้ว้่ของบรษั่ที่ฯ ยงัคังเป็น็ไป็ตัามขอ้กำาหนดภายใต้ั พี.ร.บ.  
  การป็ระกอบธุรก่จของคันต่ัางด้าว่ฯ

  เน่�องจากคัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�เก่ดจากคัว่ามไม่เพี่ยงพีอของเง่นทีุ่นหมุนเว่่ยน หรอ่การจดัหาเง่นทีุ่นไม่เพี่ยงพีอแล้ะขาดสิ่ภาพีคัล้่อง 
  ในอนาคัตัอาจม่ผล้กระที่บต่ัอบรษั่ที่ฯ อย่างม่นัยสิ่ำาคััญ ดังนั�น บรษั่ที่ฯ จงึม่แนว่ที่างในการจดัหาเง่นกู้ย่มเง่นป็ระเภที่ระยะสัิ่�น 
  แล้ะระยะยาว่ แล้ะป็รบัสัิ่ดส่ิ่ว่นเง่นกู้ย่มแตั่ล้ะป็ระเภที่ให้สิ่อดคัล้้องกับอายุของลู้กหน่�ของบรษั่ที่ฯ โดยมุ่งเน้นการระดมทีุ่น 
  จากการออกหุ้นกู้ ตัั�ว่เง่น แล้ะจดัหาแหล้่งเง่นทีุ่นท่ี่�หล้ากหล้ายทัี่�งในป็ระเที่ศแล้ะต่ัางป็ระเที่ศโดยม่ได้พีึ�งพี่งแหล่้งเง่นทีุ่นท่ี่�ใด 
  ท่ี่�หนึ�งโดยเฉพีาะ

 3.2 การบรหิารความเส่�ยงด้านอัตราดอกเบ่�ย

  คัว่ามผันผว่นของอัตัราดอกเบ่�ยตัล้าดอาจส่ิ่งผล้ที่ำาให้คัว่ามสิ่ามารถึในการที่ำากำาไรของบรษั่ที่ฯ ล้ดล้ง เน่�องจากแหล้่งเง่นทีุ่น 
  หล้ักเพี่�อใชื่้ในการดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ มาจากส่ิ่นเชื่่�อจากธนาคัารแล้ะสิ่ถึาบันการเง่น รว่มถึึงการออกหุ้นกู้แล้ะตัั�ว่แล้กเง่น 
  ในตัล้าดตัราสิ่ารหน่�ในไที่ยแหล้่งเง่นทีุ่นดังกล้่าว่ม่ดอกเบ่�ยในอัตัราท่ี่�กำาหนด โดยป็ัจจยัต่ัางๆ รว่มถึึงอัตัราดอกเบ่�ยในตัล้าด  
  (Prevailing Wholesale Interest Rates) แล้ะอัตัราดอกเบ่�ยอ้างอ่งซึ่ึ�งกำาหนดโดยธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย หากอัตัรา 
  ดอกเบ่�ยในตัล้าดเพี่�มขึ�น แหล่้งเงน่ที่นุของบรษั่ที่ฯ อาจป็รบัขึ�น อตััราดอกเบ่�ยท่ี่�เรย่กเก็บจากบรษั่ที่ฯ หากอตััราดอกเบ่�ยในตัล้าด 
  ล้ดล้ง ธนาคัารแล้ะสิ่ถึาบันการเง่นอาจนำาเง่นทีุ่นไป็ล้งทีุ่นในล้ักษณ์ะอ่�นแที่นการให้กู้ย่ม ในทัี่�งสิ่องกรณ่์ บรษั่ที่ฯ อาจจำาเป็็น 
  ต้ัองจดัหาเง่นทีุ่นจากแหล่้งอ่�น ซึ่ึ�งอาจไม่ได้เง่�อนไขท่ี่�เป็็นป็ระโยชื่น์กับบรษั่ที่ฯ ในเชื่่งพีาณ่์ชื่ย์หรอ่ไม่สิ่ามารถึจดัหาเง่นทีุ่น 
  ได้เล้ย ซึ่ึ�งอาจส่ิ่งผล้กระที่บในที่างล้บตั่อธุรก่จ ฐานะที่างการเง่น ผล้การดำาเน่นงาน แล้ะโอกาสิ่ที่างธุรก่จของบรษั่ที่ฯ  
  อย่างม่นัยสิ่ำาคััญ

  เพี่�อเป็็นการล้ดผล้กระที่บจากการเป็ล้่�ยนแป็ล้งของอตััราดอกเบ่�ยตัล้าดตั่อต้ันทีุ่นที่างการเง่นของบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ฯ จงึได้จดัหา 
  เง่นกู้ย่มทัี่�งป็ระเภที่ระยะสัิ่�นแล้ะระยะยาว่ ซึ่ึ�งโดยส่ิ่ว่นใหญ่เป็็นแบบอัตัราดอกเบ่�ยคังท่ี่�แล้ะส่ิ่ว่นน้อยท่ี่�เป็็นแบบอัตัราดอกเบ่�ย 
  ล้อยตััว่ โดยป็รบัสัิ่ดส่ิ่ว่นเง่นกู้ย่มแต่ัล้ะป็ระเภที่ให้เหมาะสิ่มกับสิ่ถึานะของส่ิ่นที่รพัีย์ของบรษั่ที่ฯ แล้ะสัิ่ดส่ิ่ว่นดังกล่้าว่คัำานึงถึึง 
  คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านสิ่ภาพีคัล้่องรว่่มด้ว่ยเสิ่มอ เพี่�อให้บรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึเล้่อกกู้ย่มในอัตัราดอกเบ่�ยท่ี่�เหมาะสิ่ม รว่มทัี่�งบรษั่ที่ฯ  
  ยงัได้เข้าที่ำาสัิ่ญญาแล้กเป็ล้่�ยนอตััราดอกเบ่�ย (Interest rate Swap Contract) เพี่�อล้ดคัว่ามเส่ิ่�ยงของคัว่ามผันผว่นของอตััรา 
  ดอกเบ่�ยอ่กด้ว่ย
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ปัจจัยความเส่�ยงต่อการดำาเนินธุรกิจ
1. ความเส่�ยงจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้่�อโควิด-19 

 การอุบัต่ัขึ�นใหม่ของโรคัต่ัดเชื่่�อโคัว่่ด-19 ซึ่ึ�งเร ่�มระบาดตัั�งแต่ัป็ล้ายป็ี พี.ศ. 2562 ต่ัอเน่�องมาจนถึึงป็ัจจุบัน ก่อให้เก่ดผล้กระที่บ 
 รนุแรงต่ัอระบบเศรษฐก่จโล้ก รว่มทัี่�งไที่ย เก่ดการหยุดชื่ะงักของก่จกรรมที่างเศรษฐก่จทัี่�งระบบ การเด่นที่างแล้ะการท่ี่องเท่ี่�ยว่  
 ตัล้อดจนภาคัธุรก่จค้ัาป็ล้่กแล้ะบรก่าร ส่ิ่งผล้ให้ผู้ป็ระกอบการรายได้ล้ดล้งหรอ่ต้ัองป็ิดก่จการในบางราย ในป็ี พี.ศ. 2564  

 สิ่ถึานการณ์์อยู่ในระดับท่ี่�คัล้่�คัล้ายมากขึ�น เน่�องจากการกระจายว่ัคัซึ่่นสู่ิ่ภาคัป็ระชื่าชื่นแล้ะคัว่ามสิ่ามารถึในการรบัม่อกับโรคัต่ัดเชื่่�อ 

 โคัว่่ด-19 ท่ี่�ด่ขึ�น แต่ัด้ว่ยระยะเว่ล้าของผล้กระที่บท่ี่�เก่ดขึ�นยาว่นาน ที่ำาให้ต้ัองใชื่้ระยะเว่ล้าในการฟั้� นตััว่ของเศรษฐก่จแล้ะรายได้ 

 ของป็ระชื่าชื่น

 เพี่�อบรรเที่าคัว่ามเด่อดรอ้นของลู้กค้ัาแล้ะตัอบสิ่นองมาตัรการของรฐั แล้ะคัว่บคัุมคัว่ามเส่ิ่�ยงให้อยู่ในระดับท่ี่�เหมาะสิ่ม บรษั่ที่ฯ  

 ออกมาตัรการป็รบัโคัรงสิ่รา้งหน่�ให้กับลู้กค้ัา เชื่่น การพีักชื่ำาระหน่� การล้ดค่ัางว่ด การขยายระยะเว่ล้า เป็็นต้ันรว่มถึึงการป็รบั 

 กระบว่นการในการป็ฏ่ิบัต่ังาน แล้ะการใชื่้เที่คัโนโล้ย่ให้เหมาะสิ่ม จากมาตัรการดังกล่้าว่ ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึบรห่ารจัดการ 

 คัณุ์ภาพีหน่�ให้อยูใ่นระดับท่ี่�ยอมรบัได้ แต่ัเน่�องจากการแพีรร่ะบาดของโรคัต่ัดเชื่่�อโคัว่ด่-19 ยงัคังอยู ่แล้ะอยูใ่นชื่ว่่งฟั้� นตััว่ของเศรษฐก่จ  

 ที่ำาให้คัว่ามเส่ิ่�ยงยังคังอยู่ในระดับท่ี่�ต้ัองต่ัดตัามอย่างใกล้้ชื่่ด

2. ความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงของกฎเกณ์ฑ์ กฎหมายเก่�ยวกับการดำาเนินงาน  

 ในการดำาเน่นธุรก่จของบรษั่ที่ฯ นั�นจำาเป็็นจะตั้องป็ฏ่ิบัต่ัให้สิ่อดคัล้้องตัามกฎเกณ์ฑ์์ กฎหมาย แล้ะข้อบังคัับของหน่ว่ยงานภาคัรฐั 

 ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง เชื่่น กระที่รว่งการคัลั้ง ธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการคัุ้มคัรองผู้บรโ่ภคั สิ่ำานักงานป็้องกันแล้ะ 

 ป็ราบป็รามการฟัอกเงน่ สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับแล้ะส่ิ่งเสิ่รม่การป็ระกอบธุรก่จป็ระกันภัย คัณ์ะกรรมการคัุม้คัรองขอ้มูล้เคัรด่ตั  

 สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับหลั้กที่รพัีย์แล้ะตัล้าดหลั้กที่รพัีย์ กรมพัีฒนาธุรก่จการค้ัา กระที่รว่งพีาณ่์ชื่ย์ สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการ 

 คัุ้มคัรองข้อมูล้ส่ิ่ว่นบุคัคัล้ กรมการป็กคัรอง ฯล้ฯ โดยหากม่การป็ฏ่ิบัต่ัท่ี่�ไม่เป็็นไป็ตัามกฎระเบ่ยบแล้ะข้อบังคัับต่ัางๆ ดังกล่้าว่ 

 อาจส่ิ่งผล้กระที่บต่ัอชื่่�อเส่ิ่ยงหรอ่การดำาเน่นธุรก่จของบรษั่ที่ฯ อย่างม่นัยสิ่ำาคััญ

 บรษั่ที่ฯ จงึจดัตัั�งหน่ว่ยงานกฎหมายแล้ะหน่ว่ยงานกำากับธุรกรรม เพี่�อกำากับดูแล้การดำาเน่นธุรก่จให้เป็็นไป็ตัามกฎระเบ่ยบแล้ะ 

 ข้อบังคัับของภาคัรฐั โดยที่ำาหน้าท่ี่�ศึกษา ต่ัดตัาม แล้ะเผยแพีรค่ัว่ามรูเ้ก่�ยว่กับกฎระเบ่ยบแล้ะข้อบังคัับดังกล้่าว่ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการ 

 ดำาเน่นธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ให้แก่หน่ว่ยงานภายในบรษั่ที่ฯ เพี่�อให้มั�นใจว่่าม่การป็ฏิ่บัต่ังานได้อย่างถึูกต้ัอง อ่กทัี่�งยังที่ำาหน้าท่ี่�กำากับ 
 ดูแล้แล้ะสิ่อบที่านการป็ฏ่ิบัต่ัตัามกฎระเบ่ยบแล้ะข้อบังคัับ โดยรายงานผล้การกำากับดูแล้แล้ะข้อมูล้ท่ี่�เก่�ยว่ข้องต่ัอคัณ์ะกรรมการ 

 บรษั่ที่ คัณ์ะกรรมการชุื่ดย่อย แล้ะผู้บรห่ารท่ี่�เก่�ยว่ข้องอย่างสิ่มำาเสิ่มอ 

 นอกจากน่� เม่�อพ่ีจารณ์าถึึงลั้กษณ์ะธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�ม่การเป็ล้่�ยนแป็ล้งพีัฒนาอย่างต่ัอเน่�อง กฎหมายแล้ะกฎระเบ่ยบ 

 ท่ี่�บังคัับใชื่้กับธุรก่จของบรษั่ที่ฯ จึงม่การเป็ล้่�ยนแป็ล้งแล้ะพีัฒนาอยู่ตัล้อดเว่ล้าเชื่่นเด่ยว่กัน ดังนั�น บรษั่ที่ฯ จึงม่คัว่ามพีรอ้ม 

 ท่ี่�จะป็ระเม่นคัว่ามเส่ิ่�ยงในด้านกฎหมายแล้ะกฎเกณ์ฑ์์การกำากับดูแล้ เชื่่น หากม่การเป็ล้่�ยนแป็ล้งในสิ่าระสิ่ำาคััญหรอ่การต่ัคัว่าม 

 แล้ะการใชื่้บังคัับกฎหมายแล้ะกฎระเบ่ยบป็ัจจุบัน หรอ่การเป็ล้่�ยนแป็ล้งในแนว่ที่างการกำากับดูแล้ของหน่ว่ยงานท่ี่�เก่�ยว่ข้อง  

 หรอ่ม่การตัรากฎหมายหรอ่กฎระเบ่ยบฉบับใหม่ บรษั่ที่ฯ ก็สิ่ามารถึป็รบัเป็ล้่�ยนแนว่ที่างการดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ เพี่�อให้ 

 การดำาเน่นธุรก่จ ชื่่�อเส่ิ่ยง ฐานะที่างการเง่น ผล้การดำาเน่นงาน แล้ะโอกาสิ่ที่างธุรก่จของบรษั่ที่ฯ เป็็นไป็ได้อย่างต่ัอเน่�อง  

 ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีแล้ะยั�งย่น 

 สิ่ำาหรบักระบว่นการพ่ีจารณ์าข้อพ่ีพีาที่ที่างกฎหมายในการดำาเน่นธุรก่จตัามป็กต่ั ซึ่ึ�งอาจที่ำาให้เก่ดคัว่ามรบัผ่ดกับบรษั่ที่ฯ  

 เป็็นคัรั�งคัราว่นั�น เน่�องจากบรษั่ที่ฯ ดำาเน่นธุรก่จให้บรก่ารด้านการเง่นในป็ระเที่ศไที่ย ซึ่ึ�งม่การพีัฒนาเป็ล้่�ยนแป็ล้งอย่างต่ัอเน่�อง 
 ในแง่การกำากับดูแล้แล้ะการดำาเน่นงาน บรษั่ที่ฯ จึงอาจถึูกรอ้งเรย่นโดยลู้กค้ัาหรอ่จากหน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูแล้ ซึ่ึ�งที่ำาให้บรษั่ที่ฯ  
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 ม่คัว่ามเส่ิ่�ยงเพี่�มขึ�น แม้ว่่าบร่ษัที่ฯ จะไม่สิ่ามารถึรับป็ระกันได้ว่่าบร่ษัที่ฯ จะได้ร ับคัำาพี่พีากษาท่ี่�ตััดส่ิ่นเป็็นคัุณ์แก่บร่ษัที่ฯ  

 ในกระบว่นการพี่จารณ์าที่างกฎหมายหรอ่กระบว่นการพี่จารณ์าอ่�นท่ี่�บรษั่ที่ฯ เก่�ยว่ข้องในป็ัจจุบัน หรอ่ว่่าบรษั่ที่ฯ จะไม่ถึูกฟ้ัองรอ้ง 

 เป็็นคัด่เพี่�มเต่ัมอ่กในอนาคัตั อย่างไรก็ตัาม บรษั่ที่ฯ ม่หน่ว่ยงานกฎหมายที่ำาหน้าท่ี่�ในการบรห่ารจัดการกระบว่นการพี่จารณ์า 

 แล้ะข้อพี่พีาที่ที่างกฎหมายในการดำาเน่นธุรก่จ เพี่�อล้ดคัว่ามสูิ่ญเส่ิ่ยหรอ่คัว่ามเส่ิ่ยหายต่ัอชื่่�อเส่ิ่ยงของบรษั่ที่ฯ

3. ความเส่�ยงด้านเทคโนโลย่

 ป็ัจจุบันเที่คัโนโล้ย่ม่พีัฒนาการแล้ะการเป็ล้่�ยนแป็ล้งอย่างรว่ดเรว็่ ที่ำาให้เที่คัโนโล้ย่เข้ามาม่บที่บาที่ในทีุ่กอุตัสิ่าหกรรมตั่างๆ  

 รว่มถึึงอุตัสิ่าหกรรมที่างการเง่น โดยม่การใชื่้เที่คัโนโล้ยแ่บบออฟัไล้น์แล้ะออนไล้น์เพี่�อชื่่ว่ยให้การบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี 

 มากขึ�น โดยเฉพีาะภายใต้ัสิ่ถึานการณ์์การแพีรร่ะบาดของโรคัโคัว่่ด-19 การป็รบัใชื่้เที่คัโนโล้ย่สิ่ามารถึชื่่ว่ยส่ิ่งเสิ่รม่บรษั่ที่ฯ 

 ให้สิ่ามารถึเต่ับโตั พีัฒนาผล้่ตัภัณ์ฑ์์ แล้ะเพี่�มข่ดคัว่ามสิ่ามารถึในการแข่งขันเพี่�มขึ�น 

 • บรษั่ที่ฯ ม่การพัีฒนาระบบเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศภายใน โดยม่เซึ่่รฟ์ัเว่อรข์องตันเองหรอ่เชื่่าเซึ่่รฟ์ัเว่อรเ์พี่�อใชื่้รองรบั 

  โคัรงสิ่รา้งพ่ี�นฐานของระบบงานท่ี่�จำาเป็็นต่ัอธุรก่จของบรษั่ที่ฯ แล้ะเพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี โดยอาศัยโคัรงสิ่รา้งพ่ี�นฐานด้าน 

  อน่เที่อรเ์น็ตัแล้ะระบบส่ิ่�อสิ่ารโที่รคัมนาคัมจากภายนอก เพี่�อคัว่ามราบร่�นของการให้บรก่ารแบบออนไล้น์ แล้ะการดำาเน่นธุรก่จ 

  ด้านอ่�นท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับระบบเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศ อย่างไรก็ด่กรณ่์เซึ่่รฟ์ัเว่อรเ์ก่ดหยุดชื่ะงักหรอ่ล้่ม บรษั่ที่ฯ แล้ะผู้ให้บรก่าร 

  เซึ่่รฟ์ัเว่อรอ์าจม่ข้อจำากัดในการเข้าถึึงเคัรอ่ข่ายสิ่ำารองอ่�น เน่�องจากระบบที่รพัียากรที่างด้านน่�ม่อยู่อย่างจำากัดหรอ่ม ่

  ค่ัาใชื่้จา่ยสูิ่ง

 • การดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ ขึ�นอยู่กับการที่ำางานอย่างต่ัอเน่�องของระบบเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศของบรษั่ที่ฯ โดยเฉพีาะ 

  อย่างย่�งในส่ิ่ว่นของระบบเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศท่ี่� เ ก่�ยว่กับก่จกรรมด้านการให้ ส่ิ่นเชื่่�อหร่อการขายป็ระกันภัย  

  การบรห่ารระบบบัญชื่่ แล้ะกระบว่นการต่ัดตัามที่ว่งถึามหน่� การที่ำางานท่ี่�ม่เสิ่ถ่ึยรภาพีแล้ะม่คัว่ามพีรอ้มให้บรก่าร ตัล้อดจน 

  การม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ผล้ของเที่คัโนโล้ย่แล้ะโคัรงสิ่รา้งพี่�นฐานของเคัรอ่ข่ายท่ี่�รบัรองระบบงานเป็็นส่ิ่�งสิ่ำาคััญต่ัอการดำาเน่นงาน  

  การให้บรก่ารลู้กค้ัา ชื่่�อเส่ิ่ยง แล้ะคัว่ามสิ่ามารถึของบรษั่ที่ฯ ในการแสิ่ว่งหาลู้กค้ัาแล้ะแหล่้งเง่นทีุ่นใหม่ รว่มถึึงการรกัษา 

  ลู้กค้ัาแล้ะแหล่้งเง่นทีุ่นเด่มไว่้ หากระบบดังกล่้าว่ล้้มเหล้ว่อาจก่อให้เก่ดการหยุดชื่ะงักของธุรก่จของบรษั่ที่ฯ แล้ะสิ่รา้ง 

  คัว่ามเส่ิ่ยหายตั่อชื่่�อเส่ิ่ยง ระบบเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศของบรษั่ที่ฯ อาจได้รบัผล้กระที่บจากภัยธรรมชื่าต่ั ไฟัฟั้าหรอ่ระบบ 

  ส่ิ่�อสิ่ารโที่รคัมนาคัมขัดข้อง สิ่ภาพีส่ิ่�งแว่ดล้้อม ไว่รัสิ่คัอมพี่ว่เตัอร์ การเจาะเข้าระบบคัอมพี่ว่เตัอร์โดยแฮกเกอร ์ 

  การกระที่ำาอาชื่ญากรรม แล้ะภัยอ่�นๆ ต่ัอการรกัษาคัว่ามป็ล้อดภัยของระบบ ซึ่ึ�งอาจที่ำาให้ธุรก่จหยุดชื่ะงัก แล้ะม่การใชื่ ้

  ข้อมูล้โดยม่ชื่อบ แล้ะอาจนำาไป็สู่ิ่คัว่ามเส่ิ่ยหายด้านชื่่�อเส่ิ่ยง บที่ล้งโที่ษด้านการกำากับดูแล้ หรอ่คัด่ฟ้ัองรอ้ง นอกจากน่�  

  บรษั่ที่ฯ ได้โอนถ่ึายระบบงานไอท่ี่บางส่ิ่ว่นไป็ยังคัล้าว่ด์ (Cloud-Based Platforms) ซึ่ึ�งบรษั่ที่ฯ ยังม่ป็ระสิ่บการณ์์จำากัด 

  ในการดำาเน่นงานแล้ะบำารุงรกัษาระบบงานไอท่ี่บนคัล้าว่ด์ หากบรษั่ที่ฯ ไม่สิ่ามารถึป็รบัป็รุงแล้ะพีัฒนาระบบเที่คัโนโล้ย ่

  สิ่ารสิ่นเที่ศ เพี่�อให้รบัรองป็รม่าณ์ท่ี่�เพี่�มขึ�นของส่ิ่นเชื่่�อแล้ะยอดขายป็ระกันภัยแล้้ว่ อาจม่ผล้กระที่บในที่างล้บตั่อคัว่ามสิ่ามารถึ 

  ในการหาลู้กค้ัาใหม่ การเป็ล้่�ยนสิ่ถึานภาพีของผู้ท่ี่�คัาดว่่าจะเป็็นลู้กค้ัาให้เป็็นลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ หรอ่การขายบรก่ารเพี่�มเต่ัม 

  ให้แก่ลู้กค้ัาเด่มในล้ักษณ์ะท่ี่�ป็ระหยัดต้ันทีุ่นแล้ะในชื่่ว่งเว่ล้าท่ี่�เหมาะสิ่ม

4. ความเส่�ยงจากการเก็บรกัษาข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบ

 บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามพีรอ้มในการป็ฏ่ิบัต่ัตัามพีระราชื่บัญญัต่ัป็้องกันแล้ะป็ราบป็รามการฟัอกเง่น พี.ศ. 2542 แล้ะท่ี่�แก้ไขเพี่�มเต่ัม  

 ซึ่ึ�งกำาหนดให้บรษั่ที่ฯ ตั้องเก็บข้อมูล้ของลู้กค้ัา เชื่่น ข้อมูล้ท่ี่�ใชื่้ระบุตััว่บุคัคัล้ รายล้ะเอ่ยดเก่�ยว่กับธุรกรรมของลู้กค้ัา แล้ะผล้การ 

 ป็ระเม่นคัว่ามเส่ิ่�ยงของลู้กค้ัา เป็็นระยะเว่ล้าส่ิ่บป็ีนับจากว่ันป็ิดบัญชื่่ของลู้กค้ัารายนั�น หรอ่ยุต่ัคัว่ามสัิ่มพีันธ์กับลู้กค้ัา ซึ่ึ�งถ่ึอว่่าเป็็น 

 ข้อมูล้ส่ิ่ว่นบุคัคัล้ของลู้กค้ัา โดยบรษั่ที่ฯ ม่การคัว่บคัุมการเข้าถึึง เก็บรกัษา ป็ระมว่ล้ผล้ ตัามคัว่ามเหมาะสิ่ม อย่างไรก็ตัาม  

 ด้ว่ยป็รม่าณ์ลู้กค้ัาจำานว่นมากอาจที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ตักเป็็นเป็้าหมายของการโจมต่ัที่างไซึ่เบอร ์ ไว่รสัิ่คัอมพี่ว่เตัอร ์ การเจาะเข้าระบบ 
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 ทัี่�งที่างกายภาพีแล้ะที่างอ่เล้็กที่รอน่กส์ิ่ หรอ่การแที่รกแซึ่งระบบท่ี่�คัล้้ายกัน ทัี่�งน่� มาตัรการรกัษาคัว่ามป็ล้อดภัยของระบบ 
 อาจล้้มเหล้ว่หรอ่ไม่สิ่ามารถึป็้องกันการโจมต่ัได้ แล้ะอาจม่ข้อบกพีรอ่งด้านการออกแบบในโคัรงสิ่รา้งพี่�นฐานที่างเที่คัโนโล้ย ่

 ของบรษั่ที่ฯ จนที่ำาให้เก่ดคัว่ามเส่ิ่�ยง แล้ะถึูกโจมต่ัระบบได้ แล้ะอาจที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ต้ัองได้รบับที่ล้งโที่ษด้านการกำากับดูแล้หรอ่ 

 การฟั้องคัด่ ซึ่ึ�งรว่มถึึงการดำาเน่นการภายใต้ัพีระราชื่บัญญัต่ัคัุ้มคัรองข้อมูล้ส่ิ่ว่นบุคัคัล้ พี.ศ. 2562

 ถึึงแม้บรษั่ที่ฯ จะม่แผนรองรบัในกรณ่์ฉุกเฉ่น แต่ัอาจเก่ดกรณ่์ท่ี่�การให้บรก่ารต้ัองหยุดชื่ะงักหรอ่ล้่าชื่้า ไม่ว่่าจะเป็็นผล้จาก 

 คัว่ามผ่ดพีล้าดของบุคัคัล้ภายนอก คัว่ามผ่ดพีล้าดของบรษ่ัที่ฯ ภัยธรรมชื่าต่ั หรอ่การถึูกโจมต่ัระบบคัว่ามป็ล้อดภัย ไม่ว่่าโดย 

 จงใจหรอ่ไม่ อาจกระที่บต่ัอชื่่�อเส่ิ่ยงของบรษั่ที่ฯ แล้ะคัว่ามสัิ่มพีันธ์กับลู้กค้ัาแล้ะแหล้่งเง่นทีุ่นของบรษั่ที่ฯ แล้ะอาจที่ำาให้บรษั่ที่ฯ  

 ตักอยู่ภายใต้ัการบังคัับใชื่้กฎหมาย บรษั่ที่ฯ อาจไม่ม่คัว่ามสิ่ามารถึเพี่ยงพีอในการกู้ค่ันข้อมูล้แล้ะบรก่ารทัี่�งหมดในกรณ่์ระบบ 

 หยุดที่ำางาน ป็ัจจยัเหล่้าน่�อาจที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ไม่สิ่ามารถึดำาเน่นการตัามคัำาขอส่ิ่นเชื่่�อแล้ะดำาเน่นงานที่างธุรก่จอ่�นๆ ที่ำาให้พีนักงาน 

 ของบรษั่ที่ฯ ต้ัองใชื่้เว่ล้าแก้ไขป็ัญหา ส่ิ่งผล้ให้รายได้ล้ดล้ง ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามรบัผ่ดตัามกฎหมาย แล้ะที่ำาให้ลู้กค้ัาลั้งเล้ 

 ท่ี่�จะใชื่้ผล้่ตัภัณ์ฑ์์หรอ่บรก่ารของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งอาจส่ิ่งผล้กระที่บในที่างล้บต่ัอธุรก่จ ฐานะที่างการเง่น ผล้การดำาเน่นงาน แล้ะโอกาสิ่ 

 ที่างธุรก่จของบรษั่ที่ฯ อย่างม่นัยสิ่ำาคััญ

5. ความเส่�ยงจากภาวะการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมท่�ม่การแข่งขันสูง 

 บรษั่ที่ฯ เผชื่่ญกับการแข่งขันในระดับสูิ่งในทีุ่กด้านของการป็ระกอบธุรก่จ แล้ะคัาดว่่าการแข่งขันดังกล้่าว่จะเพี่�มขึ�น โดยเฉพีาะ 

 จากข้อเท็ี่จจรง่ท่ี่�ว่่าตัล้าดธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคั แล้ะธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยในป็ระเที่ศไที่ยม่การแข่งขันสูิ่ง ในส่ิ่ว่นของธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อ  

 บรษั่ที่ฯ ม่การแข่งขันกับผู้ป็ระกอบธุรก่จให้ส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคัจำานว่นมาก ซึ่ึ�งรว่มถึึงผู้ป็ระกอบธุรก่จท่ี่�เป็็นสิ่ถึาบันการเง่นแล้ะ 

 ผู้ป็ระกอบธุรก่จท่ี่�ไม่ใชื่่สิ่ถึาบันการเง่น ในขณ์ะท่ี่�ธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยนั�น บรษั่ที่ฯ ต้ัองแข่งขันกับผู้ป็ระกอบธุรก่จนายหน้า 

 ป็ระกันภัยจำานว่นมากทัี่�งระดับเล้็ก แล้ะระดับใหญ่ เน่�องจากตัล้าดธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยของป็ระเที่ศไที่ยม่ล้ักษณ์ะ 

 กระจายตััว่สูิ่ง โดยบรษั่ที่นายหน้าป็ระกันภัยชื่ั�นนำาขนาดใหญ่อาจมุ่งเน้นไป็ยังกลุ้่มลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ ในตัล้าดโดยตัรง ซึ่ึ�งอาจเป็็น 

 การแข่งขันโดยตัรงกับบร่ษัที่ฯ ขณ์ะท่ี่�บร่ษัที่นายหน้าป็ระกันภัยขนาดเล็้กกว่่า รว่มถึึงบร่ษัที่ท่ี่�เชื่่�ยว่ชื่าญด้านเที่คัโนโล้ย ่
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 อาจสิ่ามารถึนำาเสิ่นอบรก่ารใหม่ๆ ท่ี่�แข่งขันกับบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งสิ่ามารถึที่ำาให้เป็็นท่ี่�ยอมรบัจากตัล้าดได้อย่างรว่ดเรว็่ อก่ทัี่�งอุตัสิ่าหกรรมน่� 

 ยังม่แนว่โน้มของการคัว่บรว่มก่จการของผู้ป็ระกอบธุรก่จให้ส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคัท่ี่�มักจะหาชื่่องที่างในการเข้าซึ่่�อ หรอ่เข้ารว่่ม 

 ล้งทีุ่นกับบรษั่ที่อ่�นๆ ในอุตัสิ่าหกรรมเด่ยว่กัน หรอ่พีัฒนาธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคัของตันขึ�นมาเพี่�อใชื่้ป็ระโยชื่น์จากศักยภาพี 

 ในการดำาเน่นงานท่ี่�ม่อยู่ เพี่�อแข่งขันกับบรษั่ที่ฯ ในตัล้าดธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน

 บรษั่ที่ฯ ยังม่การแข่งขันกับผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กันในหล้ายด้าน เชื่่น การรบัรูใ้นแบรนด์แล้ะชื่่�อเส่ิ่ยงของแบรนด์  

 (Brand Awareness and Reputation) ว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะอัตัราส่ิ่ว่นการให้ว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อเท่ี่ยบกับมูล้ค่ัาที่รพัีย์ส่ิ่นท่ี่�เป็็นป็ระกัน  

 (Loan-to-Value) คัว่ามยากง่ายแล้ะคัว่ามรว่ดเรว็่ ในการอนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�อ อัตัราดอกเบ่�ย การกำาหนดราคัา ค่ัาเบ่�ยป็ระกันภัย  

 คัุณ์ภาพีของการให้บรก่ารลู้กค้ัา ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีในการต่ัดตัามที่ว่งถึามหน่�แล้ะการยึดค่ันที่รพัีย์ส่ิ่นท่ี่�เป็็นป็ระกัน การเข้าถึึง 

 แหล้่งเง่นทีุ่นต้ันทีุ่นตัำา แล้ะป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีด้านเที่คัโนโล้ย่ ทัี่�งน่� ผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กันในป็ัจจุบันแล้ะในอนาคัตั 

 อาจม่คัว่ามสิ่ามารถึเชื่่งการแข่งขันท่ี่�เหน่อกว่่าบรษั่ที่ฯ ในการดำาเน่นงานด้านใดด้านหนึ�งหรอ่หล้ายๆ ด้าน ดังท่ี่�กล้่าว่ข้างต้ัน

 นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ม่รายได้หล้ักจากดอกเบ่�ยของส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�เรย่กเก็บจากเง่นให้กู้ย่มแก่ลู้กค้ัา เง่นกู้ย่มดังกล่้าว่ม่ดอกเบ่�ย  

 ซึ่ึ�งกำาหนดตัามป็ัจจยัต่ัางๆ รว่มถึึงอัตัราดอกเบ่�ยตัามอัตัราตัล้าด ณ์ เว่ล้าท่ี่�อนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะตัามป็ระว่ัต่ัคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะเคัรด่ตั 

 ของผู้กู้ ทัี่�งน่� หากต้ันทีุ่นอัตัราดอกเบ่�ยอ้างอ่ง (Reference Interest Rate) ป็รบัเพี่�มขึ�น ซึ่ึ�งที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ม่ต้ันทีุ่นที่างการเง่น 
 สูิ่งขึ�น แล้ะอาจส่ิ่งผล้ให้บรษั่ที่ฯ ตั้องป็รบัอัตัราดอกเบ่�ยกู้ย่มเพี่�มขึ�น ด้ว่ยเหตัุน่�ลู้กค้ัาอาจตััดส่ิ่นใจไม่ขอส่ิ่นเชื่่�อกับบรษั่ที่ฯ  

 ในอัตัราดอกเบ่�ยท่ี่�บรษั่ที่ฯ เสิ่นอ โดยเฉพีาะอย่างย่�งในกรณ่์ท่ี่�ผู้ให้กู้รายอ่�นไม่ป็รบัอัตัราดอกเบ่�ยเง่นกู้ของตัน ขึ�นตัามอัตัรา 

 ในตัล้าด นอกจากน่� คัว่ามสิ่ามารถึของบรษั่ที่ฯ ในการรกัษาล้กูค้ัาป็จัจุบนัแล้ะแสิ่ว่งหาหรอ่ชื่กัชื่ว่นล้กูค้ัารายใหม่ รว่มถึึงคัว่ามสิ่ามารถึ 

 ในการแข่งขันของบรษั่ที่ฯ อาจได้รบัผล้กระที่บอย่างรุนแรง ในที่างกลั้บกันหากอัตัราดอกเบ่�ยอ้างอ่งล้ดล้ง ซึ่ึ�งจะส่ิ่งผล้ให้ 

 ต้ันทีุ่นที่างการเง่นล้ดล้ง ลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ อาจเล้่อกขอรบัส่ิ่นเชื่่�อจากผู้ให้กู้รายอ่�นท่ี่�ให้อัตัราดอกเบ่�ยตัำากว่่า หากบรษั่ที่ฯ  

 ไม่ได้ป็รับล้ดอัตัราดอกเบ่�ยเง่นกู้ย่มของบร่ษัที่ฯ ล้งภายในระยะเว่ล้าท่ี่�เหมาะสิ่ม ทัี่�งน่�  ไม่ว่่าจะเป็็นกรณ่์ใด หากบร่ษัที่ฯ  

 ไม่ป็รบัอัตัราดอกเบ่�ยท่ี่�เสิ่นอแก่ลู้กค้ัาให้เหมาะสิ่ม หรอ่ผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กันม่การป็รบัล้ดอัตัราดอกเบ่�ย เพี่�อดึงดูด 

 ลู้กค้ัา อาจที่ำาให้ลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ หันไป็กู้ยม่จากผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กันแที่นท่ี่�จะกู้ยม่กับบรษั่ที่ฯ แล้ะอาจที่ำาให้ส่ิ่ว่นแบ่ง 

 ตัล้าดของบรษั่ที่ฯ ล้ดล้ง บรษั่ที่ฯ ต้ัองสิ่รา้งคัว่ามสัิ่มพัีนธ์อันด่กับคัู่ค้ัาในธุรก่จป็ระกันภัย เพี่�อให้คัู่ค้ัาเล้่อกที่ำาธุรก่จกับบรษั่ที่ฯ  

 มากกว่่าผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กัน ดังนั�น บรษั่ที่ฯ ต้ัองกำาหนดค่ัาตัอบแที่นในอัตัราท่ี่�สิ่ามารถึแข่งขันในตัล้าดได้เสิ่มอ  

 หากผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กันสิ่ามารถึกำาหนดค่ัาตัอบแที่นในระดับท่ี่�ตัำากว่่ามากอาจส่ิ่งผล้กระที่บในที่างล้บต่ัอธุรก่จ  

 ฐานะที่างการเง่น ผล้การดำาเน่นงาน แล้ะโอกาสิ่ที่างธุรก่จของบรษั่ที่ฯ อย่างม่นัยสิ่ำาคััญ

6. ความเส่�ยงต่อการลงทุนของผู้ถุ่อหุ้น

 การล้งทีุ่นในหุ้น TIDLOR อาจก่อให้เก่ดคัว่ามเส่ิ่�ยงจากการล้งทีุ่นต่ัอผู้ถ่ึอหุ้นได้ เน่�องจากผล้ตัอบแที่นจากการล้งทีุ่นอาจ 

 ไม่เป็็นไป็ตัามท่ี่�ผู้ถ่ึอหุ้นคัาดหว่ัง โดยจะผันผว่นไป็ตัามราคัาของหุ้นแล้ะสิ่ภาว่ะการล้งทีุ่น นอกจากน่� ผล้ตัอบแที่นในรูป็ของ 

 เง่นป็ันผล้จะขึ�นอยู่กับผล้ป็ระกอบการของบรษั่ที่ฯ ในรอบป็ีนั�นๆ ดังนั�น ผู้ถ่ึอหุ้นอาจได้รบัผล้ตัอบแที่นมากกว่่าหรอ่น้อยกว่่า 
 ท่ี่�คัาดหว่ัง บรษั่ที่ฯ ได้ระบุคัว่ามเส่ิ่�ยงหล้ักแล้ะการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงไว่้แล้้ว่ อย่างไรก็ตัาม ยังม่คัว่ามเส่ิ่�ยงอ่�นๆ ท่ี่�อาจจะเก่ดขึ�น 

 นอกเหน่อจากท่ี่�ระบุไว่้ ดังนั�น ผู้ถ่ึอหุ้นคัว่รศึกษาคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะใชื่้ดุล้ยพี่น่จอย่างรอบคัอบในการตััดส่ิ่นใจล้งทีุ่น โดยยอมรบัว่่า 

 บรษั่ที่ฯ อาจไม่สิ่ามารถึป็้องกันคัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�จะเก่ดขึ�นได้ทัี่�งหมด อ่กทัี่�งป็ัจจัยแว่ดล้้อมต่ัางๆ เชื่่น ภาว่ะเศรษฐก่จทัี่�งในป็ระเที่ศ 
 แล้ะต่ัางป็ระเที่ศ สิ่ถึานการณ์์ที่างการเม่อง การเป็ล้่�ยนแป็ล้งนโยบายของภาคัรฐั ตัล้อดจนเหตัุการณ์์ท่ี่�ไม่อาจที่ราบล่้ว่งหน้า  

 รว่มถึึงสิ่ถึานการณ์์ของโรคัอุบัต่ัใหม่ ล้้ว่นอาจส่ิ่งผล้กระที่บต่ัอ ผล้การดำาเน่นงานแล้ะการจา่ยเง่นป็ันผล้ของบรษั่ที่ฯ ได้
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Bronze Rating 
Sustainability
Report

การขับเคล่�อนธุรกิจเพ่�อความยั�งย่น 
บรษั่ที่ฯ เป็็นผู้ให้บรก่ารที่างการเง่นท่ี่�มุ่งมั�นในการดำาเน่นธุรก่จอย่างโป็รง่ใสิ่ บนพี่�นฐานของจรย่ธรรมแล้ะหลั้กการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่  
เพี่�อขับเคัล่้�อนธุรก่จไป็สู่ิ่คัว่ามยั�งยน่ โดยคัำานึงถึึงคัว่ามสิ่มดุล้ทัี่�ง 3 ม่ต่ั อนัได้แก่ เศรษฐก่จ สัิ่งคัม แล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อม นอกจากน่�ยงัอำานว่ย 
ป็ระโยชื่น์สูิ่งสุิ่ดแก่ผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยทีุ่กฝ่าย ซึ่ึ�งสิ่อดคัล้้องตัามเป็้าหมายการพีัฒนาท่ี่�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals: SDGs)  
อาท่ี่ การนำาเสิ่นอผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารท่ี่�เหมาะสิ่มต่ัอลู้กค้ัา เรย่บง่าย สิ่ะดว่ก แล้ะรว่ดเรว็่ ผ่านคัว่ามจรง่ใจของพีนักงาน ชื่่ว่ยยกระดับ 
ป็ระชื่ากรออกจากคัว่ามยากจน  (GOAL 1. No Poverty) การสิ่นับสิ่นุนการศึกษาท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมแล้ะทัี่�ว่ถึึง แล้ะส่ิ่งเสิ่รม่การเรย่นรูต้ัล้อดชื่่ว่่ตั 
แก่ผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยทีุ่กคัน (GOAL 4. Quality Education) การส่ิ่งเสิ่รม่การเต่ับโตัที่างเศรษฐก่จท่ี่�ต่ัอเน่�องคัรอบคัลุ้มแล้ะยั�งย่น 
แล้ะการจา้งงานท่ี่�ม่คัุณ์ค่ัา (GOAL 8. Decent Work and Economic Growth) มุ่งมั�นสิ่รา้งสิ่รรคั์นว่ัตักรรม พีัฒนาโคัรงสิ่รา้งพี่�นฐาน  
แล้ะป็รบัตััว่ให้เป็็นผู้ให้บรก่ารที่างการเง่นอยา่งยั�งยน่ (GOAL 9. Industry, Innovation and Infrastructure) 

บรษั่ที่ฯ ได้รบัการป็ระเม่นคัุณ์ภาพีของระบบบรห่ารจดัการคัว่ามรบัผ่ดชื่อบต่ัอสัิ่งคัมแล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อมแบบองค์ัรว่ม ได้รบัการจดัอันดับ 
จาก EcoVadis ซึ่ึ�งเป็็นสิ่ถึาบันท่ี่�ได้รบัการยอมรบัในระดับสิ่ากล้ม่การป็ระเม่นผล้งานของบรษั่ที่ฯ ผ่านนโยบาย การดำาเน่นการ 
แล้ะผล้ล้ัพีธ์ของบรษั่ที่ฯ ภายใตั้ 4 หัว่ข้อ: สิ่ภาพีแว่ดล้้อม แรงงานแล้ะส่ิ่ที่ธ่มนุษยชื่น จรรยาบรรณ์ แล้ะการจดัซึ่่�อจดัจา้งอย่างยั�งย่น  
บรษั่ที่ฯ ได้รบัรางว่ัล้ด้านคัว่ามยั�งยน่จาก EcoVadis ระดับบรอนซึ่์
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นโยบายการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ความม่ันคง
ทางการเงนิ

การจดัการขยะ
และของเสีย

ความรบัผิดชอบ
ต่อชมุชน/สังคม

นโยบาย โครงสรา้ง
และระบบกํากับ

ดแูลกิจการ

นโยบายและ
กลยุทธค์วามย่ังยืน

การบรหิาร
ความเส่ียงองค์กร

นวตักรรม

การจดัการ
พลังงาน

การจดัการน�า

การใหโ้อกาส
ทางการเงนิ

การปฏิบติั
ต่อแรงงาน

อย่างเปน็ธรรม

ความรบัผิดชอบ
ต่อลูกค้า/ผู้บรโิภค

    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  สั

งค
ม

           เศรษฐกิจ                                                 

        สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการท่ีไม่ใช่
สถาบันการเงิน มุ่งหวัังสร้าง
ผลตอบแทนอย่างย่ังยืน
ในระยะยาวั โด้ยการให้บริการ
ทางการเงินท่ีเป็นธรรม
และโปร่งใส เพ่ือส่งมอบโอกาส
ทางการเงินให้แก่ลูกค้า

“ท่ีเงินติด้ล้อ เราทำาทุกอย่าง
เพ่ือส่งเสริมและยกระดั้บ
คุณภาพชวีัิตของผู้คน 
ด้้วัยควัามเชือ่ม่ันวั่าการเข้าถึง
บริการทางการเงินท่ีเป็นธรรมและ
โปร่งใส คือสิทธิท่ีทุกคนพึงได้้รับ
เราส่งมอบโอกาสทางการเงิน 
โด้ยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการท่ีเหมาะสมต่อลูกค้า 
เรียบง่าย สะด้วัก และรวัด้เร็วั 
ผ่านควัามจริงใจของพนักงาน”

เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูล้ในรายงานฉบับน่�คัรอบคัลุ้มผล้การดำาเน่นงานตัั�งแต่ัว่ันท่ี่� 1 มกราคัม 2564 ถึึง 31 ธนัว่าคัม 2564

 1.  นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยั�งย่น
  ในป็ี 2564 บรษั่ที่ฯ ได้ดำาเน่นก่จการด้ว่ยคัว่ามซึ่่�อสัิ่ตัยสุ์ิ่จรต่ั โป็รง่ใสิ่ แล้ะยุต่ัธรรม แล้ะดำาเน่นธุรก่จอยา่งม่คัว่ามรบัผ่ดชื่อบ 
  ต่ัอสัิ่งคัม โดยคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ได้จดัที่ำานโยบายของบรษั่ที่ฯ เพี่�อให้สิ่อดคัล้้องกับหล้ักเกณ์ฑ์์แล้ะเป็้าหมายการพัีฒนา 
  ท่ี่�ยั�งยน่ แล้ะมุ่งเน้นการดูแล้ผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยทีุ่กกลุ้่มอยา่งเหมาะสิ่มแล้ะเป็็นธรรม รว่มถึึงกำาหนด 12 ป็ระเด็น เร ่�องคัว่ามยั�งยน่  
  คัรอบคัลุ้มม่ต่ัด้านเศรษฐก่จ สัิ่งคัม แล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อม ดังป็รากฏิในแผนภาพี
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การกำาหนดประเด็นด้านความยั�งย่นและเป้าหมาย 
(Sustainable Development Goals)
ป็ี 2564 บรษั่ที่ฯ กำาหนดเป็้าหมายเพี่�อการพัีฒนาอย่างยั�งย่นของบรษั่ที่ฯ ให้สิ่อดคัล้้องกับเป็้าหมายการพัีฒนาอย่างยั�งย่นขององค์ัการ 
สิ่หป็ระชื่าชื่าต่ั (UN’s Sustainable Development Goals-SDGs) ได้แก่ การเป็็นผู้นำาในธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อจำานำาที่ะเบ่ยนรถึ แล้ะนายหน้า 
ป็ระกันว่่นาศภัยโดยยดึหล้ักกำากับก่จการท่ี่�ด่ แล้ะให้คัว่ามสิ่ำาคััญกับผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยทีุ่กฝ่าย 

กล้ยุที่ธด้์านคัว่ามยั�งยน่ของบรษั่ที่ฯ ค่ัอ การพัีฒนาเที่คัโนโล้ยแ่ล้ะบรก่ารใหม่ เชื่น่ แอป็พีล้เ่คัชื่นัเงน่ต่ัดล้อ้ แล้ะบตััรต่ัดล้อ้ เพี่�อสิ่นับสิ่นุนให้ล้กูค้ัา 
หล้ากหล้ายกลุ้่มเข้าถึึงบรก่ารที่างการเง่นแล้ะบรก่ารป็ระกันภัยท่ี่�สิ่ะดว่ก รว่ดเรว็่แล้ะง่ายขึ�น รว่มทัี่�งบรษั่ที่ฯ ได้ม่การกำาหนดแล้ะที่บที่ว่น 
เป็้าหมายป็ระเด็นคัว่ามยั�งยน่อยา่งสิ่มำาเสิ่มอ

เศรษฐกิจ

กรอบและนโยบาย
การดำเนินงาน
ด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

เป็นองค์กรที่รับผิดชอบ
เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำนวัตกรรม
ทางการเงินที่มีธรรมาภิบาล 
สร้างสมดุลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ไปพร้อมๆ กับการเติบโตด้านเศรษฐกิจ

• ความมั่นคงทางการเงิน
• นโยบาย โครงสร้าง
 และระบบกำกับดูแลกิจการ
• นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน
• การบริหารความเสี่ยงองค์กร
• นวัตกรรม

การเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ 
เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

เรามุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์อันดี
กับพนักงานและชุมชน เพื่อสร้างความ
มั่งคั่งผาสุก และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

• การให้โอกาสทางการเงิน
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้บริโภค
• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
 เป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม

การเป็นผู้พิทักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนเป็นศูนย์

เรามุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษา
และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• การจัดการขยะและของเสีย
• การจัดการพลังงาน
• การจัดการนำ

เป้าหมาย

ความมุ่งมั่น

นโยบายการดำเนินงาน
ด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

สังคม สิ่งแวดล้อม

้
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ชุ้มช้นสัมพันธ์
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

การให้ควัามรู้ทางการเงิน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมสนับสนุน

การบรหิารปัจจยันำาเข้า
l การขอใบอนุญาต 
l การจดั้หาแหล่งเงินทุน
l การจดั้หาคู่ค้า
 บริษัทประกัน

การปฏิบัติการ
l การให้บริการ/  
 การทำาธุรกรรม
 ทางการเงิน 
l การให้บริการ/   
 นายหน้าประกันชวีัิต 
 และประกันวัินาศภัย
l การบริหารควัามเส่ียง
 และอนุมัติสินเชือ่

การกระจายสินค้า
และบรกิาร
l การเข้าถึงบริการ
 ผ่านชอ่งทางต่างๆ
l การจดั้การข้อมูล
l การจดั้การคลังสินค้า  
 (ท่ีจอด้ทรัพย์สิน
 รอการขาย)

การตลาดและการขาย
l การโฆษณา 
 ประชาสัมพันธ์
l โปรแกรมการส่งเสริม
 การตลาด้
l การขายทรัพย์สิน
 รอการขาย
l การกำาหนด้ราคา
 และกระบวันการ
 ท่ีเป็นธรรม
 และเหมาะสม

การบรกิารหลังการขาย
l การดู้แลรักษา
 ระบบโครงสร้าง
 ทางข้อมูล
l การให้บริการลูกค้า
 หลังการขาย
l การให้คำาปรึกษา/  
 ชว่ัยเหลือแก่ลูกหน้ี/
 การติด้ตามหน้ี
l การประสานงานรับเรื่อง    
 เคลมประกัน 
 และการจา่ยสินไหม
 ทด้แทน

การจดัซ่�อจดัจา้ง
การจดั้หา จดั้ซือ้ จดั้จา้ง

การพัฒนาเทคโนโลย่
การคิด้ค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิ้ม

การพัฒนาทรพัยากรบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การรักษาและสรรหาบุคลากร

 2. การกำาหนดหว่งโซ่ธุรกิจและบรหิารจดัการผู้ม่ส่วนได้เส่ย
  บรษั่ที่ฯ ให้คัว่ามสิ่ำาคััญในการพีัฒนาธุรก่จอยา่งยั�งยน่ โดยคัำานึงถึึงบรบ่ที่ท่ี่�ม่การเป็ล้่�ยนแป็ล้ง ทัี่�งในด้านเศรษฐก่จ สัิ่งคัม  
  แล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อม ดังนั�น บรษั่ที่ฯ จงึดำาเน่นการระบุแล้ะจดัล้ำาดับคัว่ามสิ่ำาคััญในป็ระเด็นด้านเศรษฐก่จ สัิ่งคัม ส่ิ่�งแว่ดล้้อม  
  แล้ะการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ส่ิ่งผล้ต่ัอบรษั่ที่ฯ แล้ะผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ย รว่มถึึงเป็้าหมายของการพีัฒนาของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งถ่ึอเป็็น 
  พี่�นฐานในการกำาหนดว่่ธก่ารดำาเน่นธุรก่จ แล้ะเพี่�มศักยภาพีการดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ 

 2.1 หว่งโซ่คุณ์ค่าของธุรกิจ
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 2.2 การจดัลำาดับประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั�งย่น 2564    

  ข้อมูล้ท่ี่�ได้จากการม่ส่ิ่ว่นร่ว่มของผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยทัี่�งภายในแล้ะภายนอก เพี่�อระบุป็ระเด็นสิ่ำาคััญแล้ะผล้กระที่บ 
  ท่ี่�อาจเก่ดขึ�นในห่ว่งโซึ่่คัุณ์ค่ัาทัี่�งในบร่บที่คัว่ามยั�งย่นระดับโล้กแล้ะระดับป็ระเที่ศ โดยป็ระเด็นท่ี่�ได้ร ับการระบุ 
  จะถึูกนำาไป็ป็ระเม่นระดับคัว่ามสิ่ำาคััญผ่านแผนภาพีเมที่รก่ซึ่์ โดยพี่จารณ์าจากผล้กระที่บท่ี่�อาจเก่ดขึ�น
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ประเด็้นท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวัด้ล้อมของบริษัท
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1-5 มิติเศรษฐกิจ, 6-9 มิติสังคม, 10-12 มิติสิ�งแวดล้อม

มิติสิ�งแวดล้อม

10 การจดั้การขยะและของเสีย
11  การจดั้การพลังงาน
12  การจดั้การน้ำา

มิติเศรษฐกิจ/กำากับดูแล

1  ควัามม่ันคงทางการเงิน
2  นโยบาย โครงสร้าง    
 และระบบกำากับดู้แลกิจการ
3  นโยบายและกลยุทธ์ควัามย่ังยืน
4  การบริหารควัามเส่ียงองค์กร
5  นวััตกรรม

มิติสังคม

6 การให้โอกาสทางการเงิน
7  ควัามรับผิด้ชอบต่อลูกค้า/ผู้บริโภค
8  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
9  ควัามรับผิด้ชอบต่อชุมชน/สังคม
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 3.  การบรหิารจดัการผู้ม่ส่วนได้เส่ย
  บรษั่ที่ฯ ป็ฏิ่บัต่ัต่ัอผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยของบรษั่ที่ฯ อย่างเท่ี่าเท่ี่ยม ไม่เล้่อกป็ฏิ่บัต่ั แล้ะเป็ิดโอกาสิ่ให้ผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยทัี่�งภายนอก 
  แล้ะภายในองคั์กรสิ่ามารถึส่ิ่�อสิ่ารกับบรษั่ที่ฯ ผ่านเว่็บไซึ่ต์ัแล้ะอ่เมล้ โดยผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยของบรษั่ที่ฯ ป็ระกอบด้ว่ย  
  ผู้ถ่ึอหุ้นแล้ะนักล้งทีุ่น ลู้กค้ัา คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ พีนักงาน คัู่ค้ัาแล้ะผู้ให้บรก่าร เจา้หน่� หน่ว่ยงานกำากับดูแล้ท้ี่องถ่ึ�น 
  แล้ะภาคัรฐั ชุื่มชื่น สัิ่งคัม ซึ่ึ�งเป็็นกล้ไกสิ่ำาคััญท่ี่�ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ เข้าใจคัว่ามต้ัองการแล้ะคัว่ามคัาดหว่ังของกลุ้่มผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ย 
  ดังกล่้าว่ เพี่�อนำามาว่างแนว่ที่างการดำาเน่นงานแล้ะว่่ธ่ป็ฏ่ิบัต่ัต่ัอผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยได้อย่างถึูกต้ัองเหมาะสิ่ม ชื่่ว่ยป็้องกัน 
  คัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะล้ดผล้กระที่บเชื่ง่ล้บท่ี่�อาจเก่ดขึ�น

ผ่้ถือห้่น
และนักลงท่น

ชิ�องทางการมีีสู่�ว่นร�ว่มี
- การจดัป็ระชุื่มสิ่ามัญแล้ะว่่สิ่ามัญผู้ถ่ึอหุ้น
- การเป็ิดเผยข้อมูล้สิ่ารสิ่นเที่ศ ผ่านระบบ SETLink ของตัล้าดหลั้กที่รพัียแ์ห่งป็ระเที่ศไที่ย
- เว่็บไซึ่ต์ัของบรษั่ที่ฯ แล้ะส่ิ่�อส่ิ่�งพี่มพี์ทัี่�งภายในแล้ะภายนอกบรษั่ที่ฯ
- การเข้าพีบแล้ะให้ข้อมูล้ แก่ผู้ถ่ึอหุ้น นักล้งทีุ่นแล้ะบุคัคัล้ทัี่�ว่ไป็ ทัี่�งแบบรายบุคัคัล้แล้ะแบบกลุ้่ม
 ทัี่�งนักล้งทีุ่นในป็ระเที่ศแล้ะต่ัางป็ระเที่ศ
- การจดัให้ม่ชื่่องที่างการสิ่อบถึามข้อมูล้ผ่านเว่็บไซึ่ต์ัแล้ะอเ่มล้
คว่ามีคาดิหว่ังจากผ้่มีีสู่�ว่นได้ิเสีู่ยและปีระเด็ินสู่ำาคัญ
- ผล้ตัอบแที่นการล้งทีุ่นท่ี่�คัุ้มค่ัาแล้ะการเต่ับโตัขององค์ักรอยา่งยั�งยน่
- ผล้การดำาเน่นงานท่ี่�ด่อยา่งสิ่มำาเสิ่มอ
- ได้รบัข้อมูล้ท่ี่�ถึูกต้ัอง คัรบถ้ึว่น โป็รง่ใสิ่ ทัี่นเว่ล้า
- การบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่
- การดำาเน่นงานอยา่งม่จรย่ธรรมแล้ะม่การพี่จารณ์าป็ระเด็นด้านส่ิ่�งแว่ดล้้อม
แนว่ทางการตอบสู่นองข้องบรษัิัทฯ
- การสิ่รา้งผล้ป็ระกอบการท่ี่�ยั�งยน่แล้ะสิ่มดุล้
- การเป็ิดเผยข้อมูล้แก่ผู้ถ่ึอหุ้นแล้ะตัล้าดหล้ักที่รพัียแ์ห่งป็ระเที่ศไที่ยผ่านก่จกรรมหรอ่ชื่่องที่างการส่ิ่�อสิ่าร
 อ่�นๆ ด้ว่ยคัว่ามโป็รง่ใสิ่แล้ะตัรว่จสิ่อบได้
- เป็ิดโอกาสิ่ให้ผู้ถ่ึอหุ้นเสิ่นอว่าระการป็ระชุื่มแล้ะเสิ่นอชื่่�อบุคัคัล้ เพี่�อแต่ังตัั�งเป็็นกรรมการบรษั่ที่
 ในท่ี่�ป็ระชุื่มใหญ่ สิ่ามัญป็ระจำาป็ีของบรษั่ที่ฯ 
- เป็ิดโอกาสิ่ให้ผู้ถ่ึอหุ้นสิ่ามารถึซึ่ักถึามแล้ะแสิ่ดงคัว่ามค่ัดเห็นในท่ี่�ป็ระชุื่มผู้ถ่ึอหุ้นแล้ะชื่่องที่างต่ัางๆ 
 ของบรษั่ที่ฯ

ล่กค้า ชิ�องทางการมีีสู่�ว่นร�ว่มี
- การจดัให้ม่ผู้ดูแล้คัว่ามสัิ่มพีันธล์ู้กค้ัาเพี่�ออำานว่ยคัว่ามสิ่ะดว่กต่ัอคัว่ามต้ัองการของลู้กค้ัา
- การผล้่ตัส่ิ่�อป็ระชื่าสัิ่มพีันธเ์พี่�อให้ข้อมูล้เก่�ยว่กับผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะบรก่ารอยา่งถึูกต้ัอง คัรบถ้ึว่น 
 ชื่ัดเจน แล้ะโป็รง่ใสิ่
- การจดัให้ม่ชื่่องที่าง ให้ลู้กค้ัาแสิ่ดงคัว่ามค่ัดเห็น ข้อเสิ่นอแนะ แล้ะข้อรอ้งเรย่น
- การสิ่ำารว่จคัว่ามพีึงพีอใจของลู้กค้ัาเป็็นป็ระจำา
- การใชื่้ชื่่องที่างด่จทั่ี่ล้ท่ี่�หล้ากหล้าย เพี่�อส่ิ่�อสิ่ารกับลู้กค้ัาได้อยา่งคัล่้องตััว่แล้ะรว่ดเรว็่ 
 ผ่านชื่่องที่าง Line Offcial Account, Facebook, Mobile app
คว่ามีคาดิหว่ังจากผ้่มีีสู่�ว่นได้ิเสีู่ยและปีระเด็ินสู่ำาคัญ
- การได้รบัการบรก่ารอยา่งโป็รง่ใสิ่แล้ะเป็็นธรรม
- การได้รบัข้อมูล้อยา่งคัรบถ้ึว่นแล้ะถึูกต้ัอง
- การได้รบัการนำาเสิ่นอผล้่ตัภัณ์ฑ์์ท่ี่�เหมาะสิ่มกับลู้กค้ัา
- การจดัเก็บดอกเบ่�ยแล้ะค่ัาธรรมเน่ยมอยา่งถึูกต้ัอง
- การได้รบัการแก้ไขป็ัญหาอยา่งทัี่นเว่ล้า
แนว่ทางการตอบสู่นองข้องบรษัิัทฯ
- การกำาหนดหล้ักการป็ฏ่ิบัต่ังานตัาม Market Conduct
- การเพี่�มชื่่องที่างการเข้าถึึงผล้่ตัภัณ์ฑ์์ท่ี่�สิ่ะดว่กแก่ลู้กค้ัา
- การจดัให้ม่ป็ระกาศอตััราดอกเบ่�ยแล้ะค่ัาธรรมเน่ยมท่ี่�โป็รง่ใสิ่
- การจดัให้ม่หน่ว่ยงานบรก่ารลู้กค้ัาแล้ะกระบว่นการในการบรห่ารจดัการเร่�องรอ้งเรย่น
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คณะกรรมีการบรษัิัท ชิ�องทางการมีีสู่�ว่นร�ว่มี
- การจดัป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่อยา่งสิ่มำาเสิ่มอ 
- การให้ข้อมูล้ข่าว่สิ่ารผ่านชื่่องที่างต่ัางๆ ของบรษั่ที่ฯ
คว่ามีคาดิหว่ังจากผ้่มีีสู่�ว่นได้ิเสีู่ยและปีระเด็ินสู่ำาคัญ
- การดำาเน่นงานอยา่งโป็รง่ใสิ่ตัามหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่ของบรษั่ที่ฯ
- การป็ฏ่ิบัต่ัต่ัอผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยอยา่งเป็็นธรรม
- ผล้การดำาเน่นงานเต่ับโตัอยา่งยั�งยน่ แล้ะม่การบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงอยา่งเหมาะสิ่ม
- คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ม่คัว่ามเป็็นอส่ิ่ระในการตััดส่ิ่นใจ
แนว่ทางการตอบสู่นองข้องบรษัิัทฯ
- การบรห่ารจดัการม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี โป็รง่ใสิ่ แล้ะตัรว่จสิ่อบได้ ตัามหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่ของบรษั่ที่ฯ
 แล้ะการพัีฒนาอยา่งยั�งยน่  
- การดำาเน่นธุรก่จโดยคัำานึงถึึงผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยทีุ่กกลุ้่ม

พิ่นักงาน ชิ�องทางการมีีสู่�ว่นร�ว่มี
- ชื่่องที่างอเ่ล้็กที่รอน่กส์ิ่ เชื่่น Facebook Line Youtube 
- ชื่่องที่างการรอ้งเรย่นเว่็บไซึ่ต์ับรษั่ที่ฯ Whistleblowing Channel
- การป็ระเม่นผล้ป็ระจำาป็ี
- อเ่มล้ Communications แล้ะ ระบบ Intranet/ TIDLOR portal
- การจดัให้ม่บุคัคัล้รบัแจง้แล้ะตัรว่จสิ่อบเร่�องรอ้งเรย่น (Ombuds Person)
- จดัให้ม่ Townhall เพี่�อให้ผู้บรห่ารพีบพีนักงานทีุ่กป็ ี
คว่ามีคาดิหว่ังจากผ้่มีีสู่�ว่นได้ิเสีู่ยและปีระเด็ินสู่ำาคัญ
- การจดัค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่ว่ัสิ่ด่การท่ี่�เป็็นธรรมแล้ะเหมาะสิ่มสิ่อดคัล้้องกับสิ่ภาพีเศรษฐก่จ
- การว่างแผนเส้ิ่นที่างอาชื่่พีแล้ะคัว่ามก้าว่หน้าในงาน
- การพีัฒนาคัว่ามรูค้ัว่ามสิ่ามารถึแล้ะทัี่กษะในการดำาเน่นชื่่ว่่ตัอ่�นๆ อยา่งต่ัอเน่�อง
- การดูแล้อาชื่่ว่อนามัยแล้ะคัว่ามป็ล้อดภัยในการที่ำางาน
- การจดัอุป็กรณ์์อำานว่ยคัว่ามสิ่ะดว่กในการป็ฏ่ิบัต่ังานอยา่งเหมาะสิ่ม
- การเป็ิดโอกาสิ่ให้พีนักงานจดัสิ่รรเว่ล้าเพี่�อสิ่รา้งสิ่มดุล้ระหว่่างชื่่ว่่ตัการที่ำางานแล้ะชื่่ว่่ตัส่ิ่ว่นตััว่
- การจดัเตัรย่มสิ่ถึานท่ี่�ที่ำางานท่ี่�ป็ล้อดภัย ม่สุิ่ขอนามัย แล้ะป็ล้อดภัยจากโรคัโคัว่ด่-19
- การให้คัว่ามสิ่ำาคััญแล้ะคัุณ์ค่ัาของพีนักงานอยา่งเท่ี่าเท่ี่ยม
- สิ่รา้งคัว่ามผูกพัีนต่ัอองค์ักร
แนว่ทางการตอบสู่นองข้องบรษัิัทฯ
- การป็ฏ่ิบัต่ัต่ัอพีนักงานอยา่งเท่ี่าเท่ี่ยม ไม่เล้่อกป็ฏ่ิบัต่ั โดยม่การกำาหนดมาตัรฐานการจา่ย
 ค่ัาตัอบแที่น แล้ะแต่ังตัั�งคัณ์ะกรรมการสิ่รรหาแล้ะกำาหนดค่ัาตัอบแที่นเพี่�อสิ่รรหา
 แล้ะพ่ีจารณ์าค่ัาตัอบแที่น กรรมการแล้ะผู้บรห่ารระดับสูิ่ง
- การจดัให้ม่แผนการพีัฒนาพีนักงานเป็็นรายบุคัคัล้เพี่�อให้เหมาะสิ่มกับแต่ัล้ะสิ่ายอาชื่่พีแล้ะ
 จดัให้ทีุ่นการศึกษาเพี่�อพีัฒนาพีนักงาน
- การจดัให้ม่การว่ัดผล้การป็ฏ่ิบัต่ังานป็ระจำาป็ีอยา่งชื่ัดเจน
- การจดัให้ม่สิ่ว่ัสิ่ด่การพ่ี�นฐานท่ี่�สิ่ำาคััญแก่พีนักงาน
- การให้คัว่ามชื่่ว่ยเหล้่อในการจดัหาว่คััซึ่่นให้แก่พีนักงาน
- จดัให้ม่ชื่่องที่างการรอ้งเรย่นสิ่ำาหรบัพีนักงาน
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ค่�ค้า
และผ่้ให้บรกิาร

ชิ�องทางการมีีสู่�ว่นร�ว่มี
- การพีูดคัุยหารอ่ แล้กเป็ล้่�ยนคัว่ามค่ัดเห็น เพี่�อระดมคัว่ามค่ัดในการสิ่รา้งสิ่รรค์ัแล้ะพีัฒนานว่ัตักรรม
 หรอ่ว่่ธก่ารที่ำางานรปู็แบบใหม่ๆ
- การเย่�ยมเยย่นคัู่ค้ัาเพี่�อรบัฟัังข้อค่ัดเห็นแล้ะข้อเสิ่นอแนะ
- จัดให้ม่ชื่่องที่างการรบัข้อเสิ่นอแนะหรอ่ข้อรอ้งเรย่นผ่าน Whistleblowing Channel ที่างเว่็บไซึ่ต์ั  
 https://www.tidlor.com/whistleblowing.html หรอ่ อเ่มล้ whistleblowing@tidlor.com
คว่ามีคาดิหว่ังจากผ้่มีีสู่�ว่นได้ิเสีู่ยและปีระเด็ินสู่ำาคัญ
- คัว่ามโป็รง่ใสิ่ในการคััดเล้่อกคัู่ค้ัา
- การป็ฏ่ิบัต่ักับคัู่ค้ัาอยา่งเป็็นธรรม
- การจดัหาอยา่งยั�งยน่
แนว่ทางการตอบสู่นองข้องบรษัิัทฯ
- บรษั่ที่ฯ ได้ป็ฏ่ิบัต่ัตัามนโยบายแล้ะระเบ่ยบป็ฏ่ิบัต่ัในด้านการป็้องกันคัว่ามขัดแยง้ที่างผล้ป็ระโยชื่น์แล้ะ
 การต่ัอต้ัานการที่จุรต่ัแล้ะคัอรร์ปั็ชื่นั มก่ารตัรว่จสิ่อบแล้ะยน่ยนัตััว่ตัน (KYC)  ตัรว่จสิ่อบรายการท่ี่�เก่�ยว่โยงกัน 
 (Related Party Transaction : RPT) แล้ะตัรว่จสิ่อบด้านการป็้องกันแล้ะป็ราบป็รามการฟัอกเง่นแล้ะ
 การต่ัอต้ัานการสิ่นับสิ่นุนที่างการเง่นแก่การก่อการรา้ย (Anti-Money Laundering and Combating 
 the Financing of Terrorism : AML/CFT) กับคัู่ค้ัาแล้ะผู้ให้บรก่ารทีุ่กรายก่อนม่ธุรกรรมรว่่มกัน 
 ม่การกำาหนดแนว่นโยบายแจง้ให้คัู่ค้ัาแล้ะผู้ให้บรก่ารที่ราบถึึงแนว่ป็ฏ่ิบัต่ัว่่าด้ว่ยการงดรบัของขว่ัญ
 เป็็นป็ระจำาทีุ่กป็ ี 
- ผู้ให้บรก่ารในก่จกรรมท่ี่�สิ่ำาคััญต่ัอคัุณ์ค่ัาท่ี่�ส่ิ่งมอบให้กับลู้กค้ัา (Value Proposition) 
 หรอ่มก่ารต่ัดต่ัอโดยตัรงกับล้กูค้ัา (Touch point) เชื่น่ ผูใ้ห้บรก่ารต่ัดตัามที่ว่งถึามหน่� ผูใ้ห้บรก่ารรบัชื่ำาระเงน่ 
 บรษั่ที่ฯ ม่การสิ่อบที่านผู้ให้บรก่ารในเร่�องการจดัที่ำาแผนคัว่ามต่ัอเน่�องในการดำาเน่นธุรก่จ (BCP) 
 เพี่�อสิ่รา้งคัว่ามมั�นใจว่่าม่การเตัรย่มแผนรบัม่อหากเก่ดเหตัุการณ์์สุิ่ดว่่สัิ่ย เหตัุฉุกเฉ่นท่ี่�อาจจะส่ิ่งผล้ให้
 ธุรก่จชื่ะงักงัน ม่การป็ฏ่ิบัต่ัตัามหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่ แล้ะดำาเน่นการตัามกฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ข้อง 
 เชื่่น กฎหมายคัุ้มคัรองข้อมูล้ส่ิ่ว่นบุคัคัล้ กฎหมายการต่ัดตัามที่ว่งถึามหน่� กฎหมายคัุ้มคัรองผู้บรโ่ภคั
- นอกจากน่�บรษั่ที่ฯ ยงัม่การดำาเน่นการแนว่ที่างการจดัหาอยา่งยั�งยน่ (Sustainable Procurement) 
 เพี่�อให้มั�นใจว่่าผู้ให้บรก่ารไม่ม่การล้ะเม่ดส่ิ่ที่ธม่นุษยชื่น ขาดจรย่ธรรมที่างธุรก่จ ล้ะเม่ดกฎหมาย
 แล้ะข้อบังคัับด้านคัว่ามป็ล้อดภัย อาชื่่ว่อนามัย แล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อม

เจา้หนี� ชิ�องทางการมีีสู่�ว่นร�ว่มี
- เว่็บไซึ่ต์ัของบรษั่ที่ฯ แล้ะส่ิ่�อส่ิ่�งพี่มพี์ทัี่�งภายในแล้ะภายนอกบรษั่ที่ฯ
- พีบป็ะแล้ะให้ข้อมูล้กับสิ่ถึาบันการเง่น
คว่ามีคาดิหว่ังจากผ้่มีีสู่�ว่นได้ิเสีู่ยและปีระเด็ินสู่ำาคัญ
- การจา่ยดอกเบ่�ยแล้ะชื่ำาระค่ันตัามกำาหนด
- การส่ิ่�อสิ่ารแล้ะการเป็ิดเผยข้อมูล้อยา่งต่ัอเน่�อง
แนว่ทางการตอบสู่นองข้องบรษัิัทฯ
- การจา่ยดอกเบ่�ยแล้ะชื่ำาระค่ันตัามกำาหนด
- การส่ิ่�อสิ่ารอยา่งต่ัอเน่�อง เพี่�อให้ข้อมูล้ข่าว่สิ่ารคัว่ามรูท่้ี่�ถึูกต้ัองคัรบถ้ึว่น
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หน�ว่ยงานกำากับดิ่แล
ท้องถิ�นและภัาครฐั

ชิ�องทางการมีีสู่�ว่นร�ว่มี
- การส่ิ่งรายงานตัามท่ี่�หน่ว่ยงานกำาหนด 
- การเข้ารว่่มป็ระชุื่มรบัฟัังนโยบาย แล้ะแนว่ที่างการกำากับดูแล้
- ต่ัดต่ัอป็ระสิ่านงานกับหน่ว่ยงานที่างการท่ี่�กำากับดูแล้
- การเข้ารว่่มป็ระชุื่มกับผู้ป็ระกอบการในธุรก่จเด่ยว่กัน (สิ่มาคัมการค้ัาผู้ป็ระกอบการธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อ
 ที่ะเบ่ยนรถึ (VTLA)) เพี่�อป็ระสิ่านงานกับหน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูแล้
คว่ามีคาดิหว่ังจากผ้่มีีสู่�ว่นได้ิเสีู่ยและปีระเด็ินสู่ำาคัญ
- การดำาเน่นธุรก่จโดยยดึหล้ักธรรมาภ่บาล้ท่ี่�ด่แล้ะเป็็นไป็ตัามท่ี่�กฎหมายกำาหนด
- การม่ระบบตัรว่จสิ่อบ แล้ะกำากับดูแล้อยา่งต่ัอเน่�องแล้ะม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี
- การรายงานข้อมูล้อยา่งถึูกต้ัอง คัรบถ้ึว่น แล้ะภายในเว่ล้าท่ี่�กำาหนด
แนว่ทางการตอบสู่นองข้องบรษัิัทฯ
- การป็ฏ่ิบัต่ัตัามกฎหมาย ระเบ่ยบ แล้ะข้อบังคัับท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการดำาเน่นธุรก่จอยา่งถึูกต้ัอง
- การพีัฒนากระบว่นการที่ำางานของบรษั่ที่ฯตัามข้อกำาหนด ข้อเสิ่นอแนะแล้ะข้อสัิ่งเกตัท่ี่�ได้รบั
 จากหน่ว่ยงานกำากับดูแล้

ช่ิมีชิน ชิ�องทางการมีีสู่�ว่นร�ว่มี
- การจดัก่จกรรมชุื่มชื่นสัิ่มพีันธผ์่านโคัรงการจต่ัอาสิ่าของพีนักงาน แล้ะโคัรงการเพี่�อสัิ่งคัมของบรษั่ที่ฯ
คว่ามีคาดิหว่ังจากผ้่มีีสู่�ว่นได้ิเสีู่ยและปีระเด็ินสู่ำาคัญ
- การให้คัว่ามรูท้ี่างการเง่น การม่ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ บรก่าร แล้ะชื่่องที่างการเข้าถึึงบรก่ารที่างการเง่นท่ี่�ตัรงกับ
 ว่่ถ่ึชุื่มชื่น
- การจดัก่จกรรมเพี่�อส่ิ่งเสิ่รม่ชุื่มชื่น
- การชื่่ว่ยเหล้่อบรรเที่าคัว่ามเด่อดรอ้นจากสิ่ถึานการณ์์โคัว่่ด-19
- การรกัษาที่รพัียากรแล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อม
แนว่ทางการตอบสู่นองข้องบรษัิัทฯ
- การให้คัว่ามรูท้ี่างการเงน่แก่ชุื่มชื่นผา่นชื่อ่งที่างส่ิ่�อป็ระชื่าสัิ่มพีนัธแ์ล้ะการอบรมสัิ่มมนา ตัล้อดจนก่จกรรม
 จต่ัอาสิ่าของพีนักงาน
- การให้คัว่ามรู ้ส่ิ่งเสิ่รม่ ชื่่ว่ยเหล้่อ แล้ะสิ่นับสิ่นุน เพี่�อพีัฒนาทัี่กษะต่ัางๆ ให้แก่ชุื่มชื่นท้ี่องถ่ึ�น
 ในการป็ระกอบอาชื่่พี การอนุรกัษ์ที่รพัียากรธรรมชื่าต่ัแล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อม

สัู่งคมี ชิ�องทางการมีีสู่�ว่นร�ว่มี
- ผ่านชื่่องที่างอเ่ล้็กที่รอน่กส์ิ่ เชื่่น เว่็บไซึ่ต์ัของบรษั่ที่ฯ  Facebook 
- การจดัก่จกรรมอาสิ่า 
- การจดัก่จกรรมเพี่�อสัิ่งคัม
คว่ามีคาดิหว่ังจากผ้่มีีสู่�ว่นได้ิเสีู่ยและปีระเด็ินสู่ำาคัญ
- การให้คัว่ามรูท้ี่างการเง่น
- การม่ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ บรก่าร แล้ะชื่่องที่างการเข้าถึึงบรก่ารที่างการเง่นท่ี่�ตัรงกับว่่ถ่ึชุื่มชื่น
- การจดัก่จกรรมเพี่�อส่ิ่งเสิ่รม่ชุื่มชื่น
- การชื่่ว่ยเหล้่อบรรเที่าคัว่ามเด่อดรอ้นจากว่่กฤตัโคัว่่ด-19
- การรกัษาที่รพัียากรแล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อม
แนว่ทางการตอบสู่นองข้องบรษัิัทฯ
- การให้คัว่ามชื่่ว่ยเหล้่อบรรเที่าทีุ่กข์แก่ป็ระชื่าชื่นท่ี่�ได้รบัผล้กระที่บจากโรคัโคัว่่ด-19 แล้ะผล้กระที่บ
 จากภัยพ่ีบต่ััที่างธรรมชื่าต่ั ผ่านชื่อ่งที่างการรบับรจ่าคั การชื่่ว่ยเหล้่อในรปู็แบบตััว่เง่นแล้ะส่ิ่�งของท่ี่�จำาเป็น็  
 รว่มถึึงการฟั้� นฟัูหลั้งเก่ดภัยพี่บัต่ั

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาป ี2564 100



  4. กำาหนดแนวทางบรหิารจดัการประเด็นสำาคัญด้านความยั�งย่น 
   

 01
Environment: 

การจดัการด้านพลังงาน

02
Social : 
การพัฒนาพนักงาน

 03
Governance: 

การบรหิารความเส่�ยงองค์กร

E

S

G
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ประเด็นสำาคัญด้านความยั�งย่น การจดัการด้านพลังงาน

 การว่างกลย่ทธุ ์
 การกำาหนดิเปี้าหมีายระยะยาว่

คัว่ามสิ่ำาคััญของหัว่ข้อ ในก่จกรรมการดำาเน่นงานของธุรก่จ ล้้ว่นจำาเป็็นต้ัองอาศัยพีลั้งงานในการขับเคัล่้�อน ซึ่ึ�งก่อให้เก่ด 
ต้ันทีุ่นต่ัอองค์ักร แล้ะสิ่รา้งผล้กระที่บต่ัอส่ิ่�งแว่ดล้้อมในว่งกว่้าง  บรษั่ที่ฯ ได้ว่างแผนจดัการพีลั้งงาน 
อย่างรูค้ัุณ์ค่ัาเพี่�อให้เก่ดป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีสูิ่งสุิ่ด รว่มถึึงการพี่จารณ์าหาพีลั้งงานที่างเล้่อกต่ัางๆ มาใชื่ ้
ที่ดแที่น เชื่่น พีลั้งงานแสิ่งอาท่ี่ตัย์ พีลั้งงานชื่่ว่มว่ล้ เป็็นต้ัน เพี่�อชื่่ว่ยล้ดต้ันทีุ่นแล้ะแสิ่ดงออกถึึง 
คัว่ามรบัผ่ดชื่อบขององค์ักรท่ี่�ม่ต่ัอสัิ่งคัมแล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อมอก่ด้ว่ย

เป็้าหมายระยะยาว่  • ล้ดป็รม่าณ์การป็ล้่อยก�าซึ่เรอ่นกระจกตัามขอบเขตัท่ี่� 1 ให้ได้ 10% จากป็ีฐาน 2562 ภายในป็ี 2568 

  ข้ั�นตอนการจดัิการ
  ปีระเด็ินสู่ำาคัญ

นโยบาย • หาแนว่ที่างการใชื่้ที่รพัียากรอย่างม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี หาพีลั้งงานที่างเล้่อกท่ี่�ชื่่ว่ยล้ดผล้กระที่บท่ี่�เก่ดกับ 
 ส่ิ่�งแว่ดล้้อม สุิ่ขอนามัย แล้ะคัว่ามป็ล้อดภัย ในทีุ่กๆ ก่จกรรมตัล้อดห่ว่งโซึ่่คัุณ์ค่ัาธุรก่จ
• เตัรย่มข้อมูล้เพี่�อจดัที่ำารายงานการป็ล่้อยก�าซึ่เรอ่นกระจก แล้ะเตัรย่มคัว่ามพีรอ้มในการขึ�นที่ะเบ่ยน 
 รบัรองผล้การป็ระเม่นค่ัาคัารบ์อนฟัุตัพีร่�นท์ี่ จากองค์ัการบรห่ารจดัการก�าซึ่เรอ่นกระจก

ผู้รบัผ่ดชื่อบ ฝ่ายสิ่นับสิ่นุนธุรก่จแล้ะบรก่ารกล้าง

ขั�นตัอนการบรห่ารจดัการ ม่การจดัที่ำาแนว่ที่างป็ฏ่ิบัต่ังาน แล้ะม่การต่ัดตัามผล้ 

ว่ัตัถึุป็ระสิ่งค์ัโคัรงการ ในห่ว่งโซึ่่คัุณ์ค่ัาธุรก่จนั�นบรษั่ที่ฯ ได้ม่ก่จกรรมท่ี่�ใชื่้รถึยนต์ัแล้ะรถึจกัรยานยนต์ัซึ่ึ�งใชื่้นำามันป็ิโตัรเล้่ยม  
ซึ่ึ�งเป็็นหนึ�งในเชื่่�อเพีล้่งฟัอสิ่ซึ่่ล้ เป็็นจำานว่นมาก บรษั่ที่ฯ จงึเล้็งเห็นถึึงคัว่ามสิ่ำาคััญในการล้ด ล้ะ เล้่ก 
ใชื่้พีลั้งงานจากเชื่่�อเพีล้่งฟัอสิ่ซึ่่ล้ แล้ะพียายามหาพีล้ังงานสิ่ะอาดมาที่ดแที่น เพี่�อ
• ล้ดผล้กระที่บตัอ่ส่ิ่�งแว่ดล้อ้ม อนัเก่ดจากการเผาไหมน้ำามนัป็โิตัรเล้ย่ม ท่ี่�จะป็ล้อ่ยก�าซึ่คัารบ์อนไดออกไซึ่ด์ 
 แล้ะก�าซึ่เรอ่นกระจก (Greenhouse Gases) ซึ่ึ�งคังค้ัางอยูใ่นชื่ั�นบรรยากาศโล้ก ก�าซึ่เหล้่าน่�
 ม่คัว่ามสิ่ามารถึในการดักจบัแล้ะกักเก็บคัว่ามรอ้นได้ด่ ส่ิ่งผล้ให้เก่ด “ภาว่ะโล้กรอ้น” 
 (Global Warming) แล้ะ “การเป็ล้่�ยนแป็ล้งสิ่ภาพีภูม่อากาศ” (Climate Change) ท่ี่�ส่ิ่งผล้กระที่บ 
 อยา่งรนุแรงต่ัอระบบน่เว่ศของโล้กในขณ์ะน่� นอกจากน่�ยงัสิ่รา้ง อากาศเป็็นพ่ีษ (Air Pollution) 
 ฝุ่น PM2.5 แล้ะฝนกรด (Acid Rain) มล้พี่ษที่างอากาศยังก่อโรคัเจ็บป็่ว่ยเร่�อรงัแล้ะโรคัเจ็บป็่ว่ย 
 ฉับพีลั้นเพี่�มสูิ่งขึ�น โรคัหล้อดเล้่อดสิ่มอง (Stroke) ยังม่คัว่ามเชื่่�อมโยงกับการสัิ่มผัสิ่ฝุ่น PM2.5  
 อก่ด้ว่ย
• ล้ดต้ันทีุ่นด้านพีล้ังงาน
• เสิ่รม่สิ่รา้งสุิ่ขอนามัยท่ี่�ด่ของป็ระชื่าชื่น ซึ่ึ�งเป็็นผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยของบรษั่ที่ฯ ทัี่�งพีนักงาน ลู้กค้ัา คัู่ค้ัา  
 แล้ะชุื่มชื่น

แผนงานโคัรงการ จดัหาพีลั้งงานสิ่ะอาดที่ดแที่น สิ่ำาหรบัรถึใชื่้งานของบรษั่ที่ฯ
• เป็ล่้�ยนการใชื่้ Diesel เป็็น Bio-Diesel สิ่ำาหรบัรถึกระบะ
• เป็ล่้�ยนการใชื่้ Benzene เป็็น Gasohol E20 สิ่ำาหรบัรถึยนต์ัเก๋ง

การว่ัดผล้โคัรงการ • จดัเก็บข้อมูล้การป็รบัเป็ล้่�ยนพีล้ังงานที่ดแที่นเป็็นรายเด่อน/ไตัรมาสิ่ เพี่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับเป็้าหมาย  
 แล้ะสิ่รปุ็ผล้การดำาเน่นงานป็ระจำาป็ี
• รถึใชื่้งานทัี่�งหมดป็รบัเป็ล้่�ยนไป็ใชื่้พีล้ังงานสิ่ะอาดที่ดแที่น

  การติดิตามีผล
  ที�สู่นับสู่น่นเปี้าหมีาย

ระบบการต่ัดตัามผล้ ตัามตััว่ชื่่�ว่ัด
โคัรงการสิ่นับสิ่นุนเป็้าหมาย 
ผล้การดำาเน่นงานรายป็ี

จัดเก็บข้อมูล้การป็รบัเป็ล้่�ยนพีล้ังงานที่ดแที่นเป็็นรายเด่อน/ไตัรมาสิ่ เพี่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับเป็้าหมาย 
แล้ะสิ่รปุ็ผล้การดำาเน่นงานป็ระจำาป็ี

  การปีระเมีินผล
  และการว่างแนว่ทางการแก้ไข้

การป็ระเม่นผล้แล้ะการกำาหนด
แผนงานแก้ไข (ถ้ึาจำาเป็็น)

จดัที่ำารายงานเพี่�อป็ระเม่นผล้เป็รย่บเท่ี่ยบกับแผนงาน แล้ะรายงานต่ัอผู้บรห่าร
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ประเด็นสำาคัญด้านความยั�งย่น การพัฒนาพนักงาน

 การว่างกลย่ทธุ ์
 การกำาหนดิเปี้าหมีายระยะยาว่

คัว่ามสิ่ำาคััญของหัว่ข้อ พีนักงานถ่ึอเป็็นที่รัพียากรแล้ะเป็็นผู้ม่ ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยท่ี่�สิ่ำาคััญขององคั์กรในการสิ่ร้างคัว่ามยั�งย่น 
ระยะยาว่ จากผล้การศึกษาของ World Economic Forum’s Future of Jobs Report กล่้าว่ว่่า 
การเก่ดโคัว่่ด-19 ผล้ักดันให้องค์ักรเก่ดการเป็ล้่�ยนแป็ล้งเร็ว่ขึ�น ทัี่�งในส่ิ่ว่นของว่่ธ่การที่ำางาน 
หร่อ กระบว่นการดำาเน่นธุรก่จ เชื่่น 83% ผล้ักดันให้ม่การที่ำางานแบบ Remote Work ค่ัอ 
พีนักงานที่ำางานจากท่ี่�ใดก็ได้ 84% ผล้ักดันเรง่ให้องค์ักรเก่ด Digital Transformation แล้ะ  
อก่ 50% เรง่ให้องค์ักรเก่ด Automation 

ดังนั�นบรษั่ที่ฯ ไม่เพี่ยงเล้็งเห็นถึึงคัว่ามสิ่ำาคััญของการป็ฏ่ิบัต่ัต่ัอพีนักงานอย่างเป็็นธรรม ยังให้คัว่าม
สิ่ำาคััญกับการพีัฒนาพีนักงานให้ม่คัว่ามรูทั้ี่กษะแล้ะส่ิ่งเสิ่รม่ค่ัาน่ยมองคั์กรท่ี่�สิ่อดคัล้้องกับว่่สัิ่ยทัี่ศน์ 
แล้ะพีันธก่จ เพี่�อสิ่รา้งคัว่ามพีึงพีอใจแก่พีนักงานแล้ะรกัษาพีนักงานท่ี่�ม่คัุณ์ภาพีไว่้ได้ 

เป็้าหมายระยะยาว่  กำากับดูแล้การบรห่ารแล้ะพีัฒนาที่รพัียากรบุคัคัล้ท่ี่�สิ่อดคัล้้องกับท่ี่ศที่างแล้ะกล้ยุที่ธ์ของก่จการ 
ให้พีนักงานทีุ่กระดับม่คัว่ามรู ้ คัว่ามสิ่ามารถึ ที่ักษะ ป็ระสิ่บการณ์์ท่ี่�เหมาะสิ่ม แล้ะได้รบัการป็ฏิ่บัต่ั 
ด้านแรงงานอย่างเป็็นธรรม สิ่ร้างคัว่ามม่ส่ิ่ว่นร่ว่มของพีนักงาน (Employee Engagement)  
เพี่�อนำาบรษั่ที่ฯ ไป็สู่ิ่เป็้าหมายที่างธุรก่จ (Business Objective) 

  ข้ั�นตอนการจดัิการ
  ปีระเด็ินสู่ำาคัญ

นโยบาย บรษั่ที่ฯ กำาหนดให้ม่การป็ฏ่ิบัต่ัด้านสัิ่งคัมท่ี่�สิ่อดคัล้้องกับกฎหมาย ระเบ่ยบ แล้ะข้อบังคัับท่ี่�เก่�ยว่กับ 
การจดัการด้านสัิ่งคัมท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการป็ระกอบธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งรว่มถึึงการเคัารพีส่ิ่ที่ธ่มนุษยชื่น 
ตัล้อดห่ว่งโซึ่ค่ัุณ์ค่ัาธุรก่จ

นอกจากน่�ยังให้คัว่ามสิ่ำาคััญในการเตัรย่มคัว่ามพีรอ้มพีนักงานในการป็รบัตััว่ให้ทัี่นต่ัอการเป็ล้่�ยนแป็ล้ง 
เที่คัโนโล้ย่เข้าสู่ิ่โล้กด่จทั่ี่ล้ (Digital Transformation) พีัฒนาทัี่กษะ Up Skill แล้ะ Re Skill ท่ี่�จำาเป็็น 
สิ่ำาหรบัโล้กด่จทั่ี่ล้ แล้ะสิ่อดคัล้้องเที่รนด์การที่ำางานผสิ่มผสิ่านกับ Automation แล้ะ Remote work

ผู้รบัผ่ดชื่อบ ฝ่ายที่รพัียากรบุคัคัล้

ขั�นตัอนการบรห่ารจดัการ ม่การจดัที่ำาแนว่ที่างป็ฏ่ิบัต่ังาน แล้ะม่การต่ัดตัามผล้ 

ว่ัตัถึุป็ระสิ่งค์ัโคัรงการ พีัฒนาทัี่กษะแล้ะฝึกอบรมเพี่�อโอกาสิ่ในคัว่ามก้าว่หน้าของพีนักงานอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน บร่ษัที่ฯ 
ได้ส่ิ่งเสิ่รม่ให้พีนักงานเข้ารบัการฝึกอบรมแต่ัล้ะป็ีในสัิ่ดส่ิ่ว่นไม่น้อยกว่่า รอ้ยล้ะ 50 ของพีนักงาน 
ทัี่�งหมด แล้ะจดัส่ิ่งรายงานการฝึกอบรมตัามข้อบังคัับของกรมพัีฒนาฝีม่อแรงงาน

แผนงานโคัรงการ • กำาหนดโคัรงสิ่รา้งการเต่ับโตัที่างอาชื่่พีของพีนักงานในแต่ัล้ะสิ่ายงาน
• ออกแบบหลั้กสูิ่ตัรการพัีฒนาพีนักงานตัามสิ่ายอาชื่่พีแล้ะตัำาแหน่งการเต่ับโตั
• ส่ิ่งเสิ่รม่แล้ะสิ่นับสิ่นุนให้พีนักงานเข้าฝึกอบรมตัามเส้ิ่นที่างอาชื่่พี
• ส่ิ่งเสิ่รม่ค่ัาน่ยมองค์ักรผ่านการดำาเน่นก่จกรรมท่ี่�พีนักงานทีุ่กระดับชื่ั�นม่ส่ิ่ว่นรว่่ม

การว่ัดผล้โคัรงการ จดัเก็บข้อมูล้การฝึกอบรมพีนักงาน เพี่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับเป็้าหมาย แล้ะสิ่รปุ็ผล้การดำาเน่นงานป็ระจำาป็ี

  การติดิตามีผล
  ที�สู่นับสู่น่นเปี้าหมีาย

ระบบการต่ัดตัามผล้ ตัามตััว่ชื่่�ว่ัด
โคัรงการสิ่นับสิ่นุนเป็้าหมาย 
ผล้การดำาเน่นงานรายป็ี

จัดเก็บข้อมูล้การป็รบัเป็ล้่�ยนพีล้ังงานที่ดแที่นเป็็นรายเด่อน/ไตัรมาสิ่ เพี่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับเป็้าหมาย 
แล้ะสิ่รปุ็ผล้การดำาเน่นงานป็ระจำาป็ี

  การปีระเมีินผล
  และการว่างแนว่ทางการแก้ไข้

การป็ระเม่นผล้แล้ะการกำาหนด
แผนงานแก้ไข (ถ้ึาจำาเป็็น)

จดัที่ำารายงานเพี่�อป็ระเม่นผล้เป็รย่บเท่ี่ยบกับแผนงาน แล้ะรายงานต่ัอผู้บรห่าร
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ประเด็นสำาคัญด้านความยั�งย่น การบรหิารความเส่�ยงองค์กร

 การว่างกลย่ทธุ ์
 การกำาหนดิเปี้าหมีายระยะยาว่

คัว่ามสิ่ำาคััญของหัว่ข้อ กำาหนดขอบเขตัคัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�บรษั่ที่ฯ ยอมรบัได้ รว่มถึึงกำาหนดมูล้ค่ัาสูิ่งสุิ่ดตัามขอบเขตัคัว่ามเส่ิ่�ยง
ท่ี่�กำาหนด (Risk Limit) ในม่ต่ัต่ัางๆ ท่ี่�ม่คัว่ามสิ่ำาคััญเพี่�อคัว่บคัุมคัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�อาจจะเก่ดขึ�นต่ัอบรษั่ที่ฯ

เป็้าหมายระยะยาว่  บรษั่ที่ฯ กำาหนดกล้ยุที่ธใ์นการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง ให้สิ่อดคัล้้องกับแนว่ที่างแล้ะหล้ักป็ฏ่ิบัต่ัสิ่ากล้ 
เพี่�อให้ธุรก่จเต่ับโตั แล้ะสิ่รา้งผล้ตัอบแที่นอยา่งมั�นคัง ในระยะยาว่ให้แก่ผู้ถ่ึอหุ้น นักล้งทีุ่นแล้ะ
ผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยทีุ่กฝ่าย

  ข้ั�นตอนการจดัิการ
  ปีระเด็ินสู่ำาคัญ

นโยบาย โดยดำาเน่นแนว่ที่างตัามนโยบายการบรห่ารด้านองค์ักร ป็ระกอบดัว่ย คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านเคัรด่ตั 
คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านป็ฏ่ิบัต่ัการ แล้ะคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านการบรห่ารการเง่น

ผู้รบัผ่ดชื่อบ • คัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ
• คัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง
• คัณ์ะผู้บรห่ารระดับสูิ่ง
• ฝ่ายบัญชื่แ่ล้ะการเง่น ฝ่ายป็ฏ่ิบัต่ัการแล้ะบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านป็ฏ่ิบัต่ัการ ฝ่ายกำากับธุรกรรม
 แล้ะหน่ว่ยงานด้านบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง

ขั�นตัอนการบรห่ารจดัการ • การบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านเคัรด่ตั บรษั่ที่ฯ ได้จดัที่ำาแล้ะที่บที่ว่น นโยบายบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง
 ด้านเคัรด่ตัอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ โดยเสิ่นอให้คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่เป็็นผู้พี่จารณ์าแล้ะอนุมัต่ั 
• การบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านการตัล้าด บรษั่ที่ฯ จดัให้ม่นโยบายแล้ะที่บที่ว่นอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ
• คัว่ามเส่ิ่�ยงในการป็ฏ่ิบัต่ัการ บรษั่ที่ฯ จดัที่ำานโยบายการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงในสิ่ภาว่ะว่ก่ฤตั
 (BCP/BCM) แล้ะ KRI ของแต่ัล้ะหน่ว่ยงานเพี่�อต่ัดตัามเป็็นรายเด่อน

ว่ัตัถึุป็ระสิ่งค์ัโคัรงการ ชื่่ว่ยแบ่งเบาภาระของลู้กค้ัาท่ี่�ได้รบัผล้กระที่บจากว่ก่ฤตัโรคัระบาดโคัว่ด่-19

แผนงานโคัรงการ • จดัที่ำานโยบายป็รบัโคัรงสิ่รา้งหน่�แล้ะป็รบัเกณ์ฑ์์เง่นกันสิ่ำารองตัามป็ระกาศของธนาคัาร
 แห่งป็ระเที่ศไที่ย
• พีัฒนาผล่้ตัภัณ์ฑ์์การป็รบัโคัรงสิ่รา้งหน่�เพี่�อตัอบสิ่นองลู้กค้ัาท่ี่�ป็ระสิ่บป็ัญหาที่างการเง่น
 แล้ะให้สิ่อดคัล้้องกับป็ระกาศของธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย
• กำาหนดแล้ะพีัฒนาชื่่องที่างการรบัเร ่�องการป็รบัโคัรงสิ่รา้งหน่�
• จดัที่ำารายงานป็รม่าณ์การป็รบัโคัรงสิ่รา้งหน่�เพี่�อนำาเสิ่นอต่ัอผู้บรห่ารแล้ะนำาส่ิ่งธนาคัาร
 แห่งป็ระเที่ศไที่ย

การว่ัดผล้โคัรงการ • จำานว่นลู้กค้ัาท่ี่�ขอรบัการป็รบัโคัรงสิ่รา้งหน่�แล้ะสัิ่ดส่ิ่ว่นของลู้กค้ัากลุ้่มน่�ต่ัอลู้กค้ัาส่ิ่นเชื่่�อทัี่�งหมด 
 ของบรษั่ที่ฯ

  การติดิตามีผล
  ที�สู่นับสู่น่นเปี้าหมีาย

ระบบการต่ัดตัามผล้ ตัามตััว่ชื่่�ว่ัด
โคัรงการสิ่นับสิ่นุนเป็้าหมาย 
ผล้การดำาเน่นงานรายป็ี

จัดที่ำารายงานจำานว่นลู้กค้ัาท่ี่�ขอรบัการป็รบัโคัรงสิ่รา้งหน่�แล้ะสัิ่ดส่ิ่ว่นของลู้กค้ัากลุ้่มน่�ต่ัอ Portfolio 
ของบรษั่ที่ฯ

  การปีระเมีินผล
  และการว่างแนว่ทางการแก้ไข้

การป็ระเม่นผล้แล้ะการกำาหนด
แผนงานแก้ไข (ถ้ึาจำาเป็็น)

ป็ระเม่นผล้กระที่บของการป็รบัโคัรงสิ่รา้งหน่�ท่ี่�ม่ผล้ต่ัอภาพีรว่มของส่ิ่นเชื่่�อใน Portfolio ของบรษั่ที่ฯ 
รว่มถึึงการบรห่ารจดัการหน่�ของกลุ้่มลู้กค้ัาท่ี่�ป็รบัโคัรงสิ่รา้งหน่�แล้ะไม่สิ่ามารถึชื่ำาระหน่�ได้ตัามกำาหนด
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สัดส่วนคู่ค้าและผู้ใหบ้รกิารท่�ตอบแบบประเมินในด้าน ESG

แยกตามประเภทสินค้าและบรกิาร แยกตามผลการประเมิน

 5. รายงานผลการดำาเนินงานด้านความยั�งย่น
 5.1 การจดัการด้านความยั�งย่นมิติเศรษฐกิจ

  แนว่ทางการเงินเพิ่ื�อคว่ามียั�งยืน (Sustainable Finance)

  การบรรเที่าผล้กระที่บจากสิ่ถึานการณ์์แพีรร่ะบาดของโคัว่ด่-19 ภายใต้ัโคัรงการพีักชื่ำาระหน่� ต่ัอผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยของบรษั่ที่ฯ  
  อยา่งรอบด้าน ภายใต้ั 3 มาตัรการ ดังต่ัอไป็น่�

  มีาตรการดิ่แลล่กค้า

  • พีักชื่ำาระเง่นต้ันแล้ะดอกเบ่�ย เป็็นระยะเว่ล้า 3 เด่อน

  • ล้ดค่ัางว่ดจากเด่มไม่น้อยกว่่า รอ้ยล้ะ 30 

 
ตัวเลขทางการเงนิ 2564

ส่ิ่นเชื่่�อคังค้ัาง 61,458 ล้้านบาที่

รว่มรายได้ 12,047 ล้้านบาที่

กำาไรสุิ่ที่ธ่ 3,169 ล้้านบาที่

อตััราผล้ตัอบแที่นจากส่ิ่นที่รพัีย์ 5.3%

อตััราส่ิ่ว่นหน่�เส่ิ่ย 1.2%

อตััราส่ิ่ว่นค่ัาเผ่�อหน่�สิ่งสัิ่ยจะสูิ่ญต่ัอเง่นให้ส่ิ่นเชื่่�อด้อยคัุณ์ภาพี 357%

  แนว่ทางการจดัิหาอย�างยั�งยืน (Sustainable Procurement)

  เพี่�อให้มั�นใจว่่าคัู่ค้ัาแล้ะผู้ให้บรก่ารไม่ม่การล้ะเม่ดส่ิ่ที่ธ่มนุษยชื่น ขาดจรย่ธรรมที่างธุรก่จ ล้ะเม่ดกฎหมายแล้ะข้อบังคัับ 
  ด้านคัว่ามป็ล้อดภัย อาชื่่ว่อนามัย แล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อม บรษั่ที่ฯ ได้จัดที่ำาจรรยาบรรณ์คัู่ค้ัาป็ระกาศบนเว่็บไซึ่ต์ัของบรษั่ที่ฯ 
  www.tidlor.com/th/about-us/corporate-governance/the-spirit-and-the-letter.html แล้ะแจง้ให้คัู่ค้ัาแล้ะ 
  ผู้ให้บรก่ารท่ี่�ใชื่้บรก่ารอยูใ่นป็ัจจุบันรบัที่ราบรอ้ยล้ะ 100

  นอกจากน่�ในป็ี 2564 บรษั่ที่ฯ ม่การจดัที่ำาแบบป็ระเม่นตันเองในด้าน ESG ของคัู่คั้าแล้ะผู้ให้บรก่าร เพี่�อใชื่้เป็็นข้อมูล้ 
  ป็ระกอบการพัีฒนาการจดัหาอย่างยั�งย่นรว่่มกัน แบบป็ระเม่นตันเองของคัู่ค้ัาในด้าน ESG กำาหนดผล้การป็ระเม่นม่อายุ  
  2 ป็ ีผล้ท่ี่�ได้รบัม่คัู่ค้ัาแล้ะผู้ให้บรก่ารตัอบแบบป็ระเม่นทัี่�งส่ิ่�น 201 ราย ผ่านเกณ์ฑ์์การป็ระเม่นตัามท่ี่�บรษั่ที่ฯ กำาหนดไว่จ้ำานว่น  
  193 ราย ค่ัดเป็็นรอ้ยล้ะ 96 จากคัู่ค้ัาท่ี่�ป็ระเม่นทัี่�งหมด ทัี่�งน่�เพี่�อเป็็นแนว่ที่างในการใชื่้บรก่ารคัู่ค้ัาสิ่ำาหรบับรษั่ที่ฯ

IT 25%
Unsatisfy 4%

MKT 11%

Satisfy 96%

Others 51%

Collections 13%
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 5.2  การจดัการด้านความยั�งย่นในมิติสิ�งแวดล้อม

  นโยบายและแนว่ปีฏิิบัติด้ิานสิู่�งแว่ดิล้อมี

  บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามมุ่งมั�นในการดำาเน่นธุรก่จอยา่งยั�งยน่บนพี่�นฐานของคัว่ามรบัผ่ดชื่อบต่ัอส่ิ่�งแว่ดล้้อม โดยตัระหนัก แล้ะให้ 
  คัว่ามสิ่ำาคััญต่ัอการล้ดผล้กระที่บตั่อส่ิ่�งแว่ดล้้อมท่ี่�เก่ดจากการดำาเน่นธุรก่จแล้ะบรก่าร แล้ะมุ่งเน้นการสิ่รา้งอุป็น่สัิ่ยแล้ะ 
  จต่ัสิ่ำานึกในการรว่่มอนุรกัษ์ส่ิ่�งแว่ดล้อ้มผา่นโคัรงการ แล้ะก่จกรรมต่ัางๆ รว่มไป็ถึึงส่ิ่งเสิ่รม่กระบว่นการดำาเน่นงานท่ี่�ล้ดผล้กระที่บ 
  ต่ัอส่ิ่�งแว่ดล้้อม ดังนั�น บรษั่ที่ฯ จงึม่แนว่ที่างเก่�ยว่กับการใชื่ท้ี่รพัียากรอยา่งม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีเพี่�อส่ิ่งเสิ่รม่การรกัษาส่ิ่�งแว่ดล้้อม  
  ทัี่�งน่� บรษั่ที่ฯ มก่ารกำาหนดส่ิ่งเสิ่รม่การใชื่ท้ี่รพัียากรธรรมชื่าต่ัอยา่งรูค้ัณุ์ค่ัา แล้ะล้ดการใชื่พ้ีล้งังานธรรมชื่าต่ัท่ี่�มอ่ยูอ่ยา่งจำากัด  
  ซึ่ึ�งคัรอบคัล้มุการใชื่พ้ีล้งังานไฟัฟัา้ การใชื่น้ำา การใชื่ท้ี่รพัียากรหมนุเว่ย่น การป็ล่้อยแล้ะจดัการของเส่ิ่ยท่ี่�เก่ดจากการป็ระกอบ 
  ธุรก่จ การป็ล้อ่ยก�าซึ่เรอ่นกระจก เป็น็ตัน้ พีรอ้มทัี่�งเตัรย่มมาตัรการต่ัางๆ เพี่�อมส่่ิ่ว่นรว่่มในการแก้ป็ญัหาคัว่ามท้ี่าที่ายจากการ 
  เป็ล้่�ยนแป็ล้งสิ่ภาพีแว่ดล้้อม ซึ่ึ�งแม้ว่่าบรษั่ที่ฯ ไม่ม่การจดัที่ำาข้อมูล้การป็ล่้อยก�าซึ่เรอ่นกระจก แต่ับรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามมุ่งมั�น 
  ในการดำาเน่นการเพี่�อป็้องกัน ล้ด จัดการ แล้ะดูแล้ให้มั�นใจว่่าบรษั่ที่ฯ จะไม่สิ่รา้งหรอ่ก่อให้เก่ดผล้กระที่บในที่างล้บ 
  ต่ัอส่ิ่�งแว่ดล้้อม น้อยท่ี่�สุิ่ดเท่ี่าท่ี่�จะเป็็นไป็ได้ โดยเฉพีาะการป็ล้่อยก�าซึ่เรอ่นกระจก เชื่่น ล้ดการใชื่้กระดาษแล้ะที่รพัียากรอ่�นๆ  
  ท่ี่�ไม่จำาเป็็นเพี่�อล้ดป็รม่าณ์ขยะแล้ะของเส่ิ่ย เน้นการต่ัดต่ัอแล้ะชื่ำาระเง่นผ่านชื่่องที่างด่จทั่ี่ล้ (Reduce) ส่ิ่งเสิ่รม่การใชื่้ซึ่ำา  
  (Reuse) ส่ิ่งเสิ่รม่การคััดแยกผล้่ตัภัณ์ฑ์์ท่ี่�ใชื่้แล้้ว่เพี่�อให้สิ่ามารถึนำากล้ับมาใชื่ป้็ระโยชื่น์ใหม่ได้ (Recycle) 

  บรษั่ที่ฯ ตัระหนักถึึงคัว่ามรบัผ่ดชื่อบต่ัอป็ัญหาด้านส่ิ่�งแว่ดล้้อม ดังนั�น บรษั่ที่ฯ จึงได้ส่ิ่งเสิ่รม่การจัดก่จกรรมต่ัางๆ  
  ท่ี่�สิ่อดคัล้้องกับแนว่ที่างการสิ่รา้งคัว่ามยั�งย่น โดยสิ่รา้งคัว่ามเข้าใจ ให้ตัระหนักถึึงผล้กระที่บต่ัางๆ กับพีนักงานอยู่เสิ่มอ  
  ทัี่�งน่� บรษั่ที่ฯ มุ่งมั�นพีัฒนาให้ธุรก่จเจรญ่เต่ับโตัอย่างยั�งย่น คัว่บคัู่ไป็กับการดูแล้เอาใจใส่ิ่ชุื่มชื่น แล้ะให้คัว่ามชื่่ว่ยเหล่้อ 
  สัิ่งคัมด้ว่ยคัว่ามตัั�งใจ จงึม่การกำาหนดแนว่นโยบายในเร่�องของการดำาเน่นงานรบัผ่ดชื่อบต่ัอสัิ่งคัมไว่้อก่ด้ว่ย จากทัี่�งหมด 
  ท่ี่�กล้่าว่มาม่บที่คัว่ามท่ี่�ส่ิ่�อสิ่ารไป็ยงัสิ่าธารณ์ชื่นผ่านที่างเว่็บไซึ่ต์ัของบรษั่ที่ฯ

 

คลิกเพ่�ออ่าน ช้าวเงนิติดล้อรว่มสรา้งโลกส่เข่ยว
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 ข้้อมี่ลข้องผลการจดัิการพิ่ลังงาน นำา ข้องเสีู่ย และปีรมิีาณการปีล�อยก๊าซึ่ตามีด้ิานล�างนี�

 1.  การจดัิการพิ่ลังงาน

  บรษั่ที่ฯ บรห่ารจดัการพีลั้งงานอยา่งม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี ทัี่�งระบบไฟัแสิ่งสิ่ว่า่งแล้ะระบบป็รบัอากาศ โดยรณ์รงค์ัการป็ระหยดัไฟั  
  รว่มถึึงต่ัดตัั�งแล้ะบำารงุรกัษาอปุ็กรณ์์คัว่บคัมุการที่ำางานของระบบไฟัฟัา้ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง ที่ำาให้สิ่ามารถึล้ดการใชื่พ้ีล้งังานไฟัฟัา้ได้  
  41,430.54 ก่โล้ว่ัตัต์ั-ชื่ั�ว่โมง สิ่ำาหรบัสิ่ำานักงานใหญ่แล้ะสิ่าขาโดยในป็ี 2564 บรษั่ที่ฯ ใชื่้พีล้ังงานไฟัฟั้ารว่ม 9,998,928  
  ก่โล้ว่ัตัต์ั-ชื่ั�ว่โมง

 2.  การจดัิการนำา

  บรษั่ที่ฯ ม่การใชื่้นำาด่บแล้ะนำาป็ระป็ารว่มกันค่ัดเป็็น รอ้ยล้ะ 100 ของป็รม่าณ์นำาท่ี่�ใชื่้ทัี่�งหมด บรษั่ที่ฯ จงึม่การซึ่่อมบำารงุ 
  แล้ะตัรว่จสิ่ภาพีของระบบการจ่ายนำาให้ได้มาตัรฐานอย่างต่ัอเน่�อง สิ่ำาหรบัอาคัารสิ่ำานักงานใหญ่ม่การป็รบัอัตัรา 
  ไหล้ของนำาแล้ะสุิ่ขภัณ์ฑ์์ภายในอาคัาร พีรอ้มทัี่�งม่การจัดการนำาท่ี่�ง อย่างม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี โดยม่นำาท่ี่�งผ่านระบบบำาบัด 
  ของอาคัาร รอ้ยล้ะ 100 ของป็รม่าณ์นำาท่ี่�งทัี่�งหมด โดยในป็ี 2564 บรษั่ที่ฯ ม่ป็รม่าณ์การใชื่้นำารว่ม 14,059 ลู้กบาศก์เมตัร 

 3.  การจดัิการข้ยะ ข้องเสีู่ย และมีลพิ่ิษั

  บรษั่ที่ฯ มก่ารจดัการขยะแล้ะของเส่ิ่ยในกระบว่นการดำาเน่นธุรก่จอยา่งเป็น็ระบบตัามหล้กัการ 3R (Reduce Reuse Recycle)  
  มร่ะบบการคััดแยกขยะตัามป็ระเภที่ท่ี่�มป่็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี คัว่บคัูไ่ป็กับการสิ่รา้งจต่ัสิ่ำานึกแล้ะการมส่่ิ่ว่นรว่่มกับผูเ้ก่�ยว่ขอ้ง เพี่�อล้ด 
  การกำาจดัขยะด้ว่ยว่่ธ่การฝังกล้บ ในป็ี 2564 สิ่ำานักงานใหญ่ของบรษั่ที่ฯ ม่ป็รม่าณ์ขยะป็ระเภที่ฝังกล้บ 21,123 ก่โล้กรมั  
  นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ม่การตัรว่จว่ัดคัุณ์ภาพีส่ิ่�งแว่ดล้้อมในสิ่ำานักงานแล้ะรอบสิ่ถึานป็ระกอบการอย่างน้อยป็ีล้ะ 1 คัรั�ง 
  โดยในป็ี 2564 พีบว่่า ค่ัามาตัรฐานคัุณ์ภาพีอากาศ กล้่�นเส่ิ่ยง แสิ่งสิ่ว่่าง อยูใ่นเกณ์ฑ์์ป็กต่ัตัามท่ี่�กฎหมายกำาหนด แล้ะไม่ม ่
  การใชื่้สิ่ารเคัม่ในการดำาเน่นธุรก่จ

 4.  การจดัิการเพิ่ื�อลดิปีัญหาก๊าซึ่เรอืนกระจก

  ในป็ี 2564 บรษั่ที่ฯ ม่ป็รม่าณ์การป็ล้่อยก�าซึ่เรอ่นกระจกที่างตัรง 2,324 ตััน คัารบ์อนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า แล้ะป็รม่าณ์ 
  การป็ล้่อยก�าซึ่เรอ่นกระจกที่างออ้ม 6,188 ตััน คัารบ์อนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า รว่ม 8,511 ตััน คัารบ์อนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า  
  ทัี่�งน่�ม่การเก็บข้อมูล้อย่างต่ัอเน่�องแล้ะเร่�มเก็บข้อมูล้ป็รม่าณ์ขยะในเด่อนม่นาคัม 2564 ท่ี่�ผ่านมา บรษั่ที่ฯ ยังม่โคัรงการ 
  ท่ี่�ส่ิ่งเสิ่รม่การล้ดการป็ล่้อยก�าซึ่ทัี่�งที่างตัรงแล้ะที่างอ้อมเชื่่น โคัรงการใชื่้นำามันไบโอด่เซึ่ล้ แล้ะแก�ซึ่โซึ่ฮอล์้ที่ดแที่น  
  นำามันด่เซึ่ล้แล้ะเบนซึ่่ล้แบบเด่ม ม่ป็รม่าณ์การใชื่้นำามันที่ดแที่นทัี่�งส่ิ่�น 880,407 ล้่ตัรในป็ี 2564 รว่มถึึงผลั้กดันการใชื่ ้
  กระดาษในสิ่ำานักงานใหญ่เป็็นกระดาษรไ่ซึ่เค่ัล้  โดยม่ป็รม่าณ์การใชื่้กระดาษรไ่ซึ่เค่ัล้  ในป็ี 2564 อยูท่่ี่� 16,967 ก่โล้กรมั

 5.3 การจดัการความยั�งย่นในมิติสังคม

  ตัล้อดระยะเว่ล้าท่ี่�ผ่านมา บรษั่ที่ฯ ได้ให้คัว่ามสิ่ำาคััญกับการดำาเน่นธุรก่จด้ว่ยคัว่ามรบัผ่ดชื่อบต่ัอสัิ่งคัม แล้ะการมุ่งเน้น 
  ส่ิ่งเสิ่รม่แล้ะพัีฒนาสัิ่งคัมชุื่มชื่นให้ด่ขึ�น ดังนั�น บรษั่ที่ฯ จึงได้ดำาเน่นก่จกรรมเพี่�อป็ระโยชื่น์ต่ัอสัิ่งคัมแล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อม 
  อย่างสิ่มำาเสิ่มอในโคัรงการต่ัางๆ กับองค์ักร หน่ว่ยงานภาคัรฐั แล้ะภาคัเอกชื่น พีรอ้มทัี่�งป็ลู้กจ่ตัสิ่ำานึกให้พีนักงาน 
  ทีุ่กระดับของบรษั่ที่ฯ ได้ตัระหนักถึึงคัว่ามสิ่ำาคััญของการม่ส่ิ่ว่นรว่่มในก่จกรรมเพี่�อสัิ่งคัมแล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อม โดยก่จกรรม 
  เพี่�อสัิ่งคัมท่ี่�บร่ษัที่ฯ ให้การสิ่นับสิ่นุน แล้ะ/หร่อ บร่จาคั แล้ะ/หร่อ จัดที่ำาต้ัองเป็็นก่จกรรมท่ี่�เป็็นป็ระโยชื่น์ต่ัอ 
  ชุื่มชื่นแล้ะสัิ่งคัมส่ิ่ว่นรว่มซึ่ึ�งม่จุดมุ่งหมายพี่�นฐานเพี่�อสิ่รา้งผล้กระที่บในเชื่่งบว่กต่ัอสัิ่งคัมอย่างยั�งย่นสิ่ำาหรบัป็ระเภที่ 
  ก่จกรรมเพี่�อสัิ่งคัมท่ี่�บรษั่ที่ฯ พ่ีจารณ์าแล้ะให้คัว่ามสิ่ำาคััญ แบ่งเป็็น 4 หมว่ด ดังน่�

 1. การสู่รา้งค่ณค�าคว่ามียั�งยืน

  เป็็นโคัรงการท่ี่�มุ่งเน้นการสิ่รา้งคัว่ามเข้าใจแก่พีนักงานแล้ะผู้บรห่ารด้านคัว่ามรบัผ่ดชื่อบตั่อสัิ่งคัมแล้ะคัว่ามยั�งย่น  
  รว่มถึึงการดำาเน่นงานท่ี่�สิ่รา้งการม่ส่ิ่ว่นรว่่มกับผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยในระยะยาว่ แล้ะการจดัที่ำารายงานคัว่ามยั�งยน่เพี่�อป็ระเม่นผล้ 
  การดำาเน่นงานแล้ะสิ่รา้งการรบัรูแ้ก่ผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ย 

  โครงการให้ปีระกันอ่บัติเหต่สู่�ว่นบ่คคลโดิยไมี�มีีค�าใชิ้จ�ายสู่ำาหรบัล่กค้าสิู่นเชิื�อที�มีีทะเบียนรถจกัรยานยนต์เปี็นปีระกัน

  บรษั่ที่ฯ ตัระหนักว่่ากลุ้่มลู้กค้ัาส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึจกัรยานยนต์ัเป็็นป็ระกัน เป็็นกลุ้่มท่ี่�ม่คัว่ามเส่ิ่�ยงสูิ่งในการเก่ดอุบัต่ัเหตั ุ
  ที่างถึนน บรษั่ที่ฯ จงึได้มอบป็ระกันอุบัต่ัเหตัุส่ิ่ว่นบุคัคัล้เป็็นเว่ล้า 1 ป็ี โดยไม่ม่ค่ัาใชื่้จา่ยสิ่ำาหรบัลู้กค้ัาส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยน 
  รถึจกัรยานยนต์ัเป็็นป็ระกันรายใหม่ โดยคัุ้มคัรองทัี่นท่ี่ท่ี่�ได้รบัอนุมัต่ัว่งเง่น ทัี่�งน่� ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ  
  ได้ให้ป็ระกันอุบัต่ัเหตัุส่ิ่ว่นบุคัคัล้โดยไม่ม่ค่ัาใชื่จ้า่ยดังกล้่าว่ไป็แล้้ว่เป็็นจำานว่น 1,411,694 ราย
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 2. การตอบแทนคืนสู่่�สัู่งคมี

  เป็็นโคัรงการมุ่งเน้นการสิ่รา้งการม่ส่ิ่ว่นรว่่มแล้ะเชื่่�อมคัว่ามสัิ่มพีันธ์กับชุื่มชื่น ทัี่�งชุื่มชื่นโดยรอบพี่�นท่ี่�ดำาเน่นงาน 
  ของบรษั่ที่ฯ แล้ะทัี่�ว่ป็ระเที่ศ ผ่านโคัรงการหรอ่ก่จกรรมเพี่�อสัิ่งคัม เชื่่น การให้คัว่ามรูท้ี่างการเง่น การสิ่นับสิ่นุน 
  ส่ิ่�งอำานว่ยคัว่ามสิ่ะดว่กที่างการศึกษา โคัรงการกำาล้ังใจ เป็็นต้ัน

  โครงการ “กำาลังใจฯ เพิ่ื�อผ้่ก้าว่พิ่ลาดิ”

  จากป็ณ่์ธานคัว่ามตัั�งใจของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�มุ่งมั�นดำาเน่นธุรก่จภายใต้ัแนว่ค่ัดในการสิ่รา้งโอกาสิ่ที่างการเง่นให้กับผู้คัน นำามาสู่ิ่ 
  โอกาสิ่สิ่ำาคััญท่ี่�ได้เป็็นส่ิ่ว่นหนึ�งของ “โคัรงการกำาล้ังใจในพีระดำาร ่ พีระเจา้หล้านเธอพีระองคั์เจา้พัีชื่รก่ต่ัยาภา” (“โครงการ 
  กำาลังใจในพิ่ระราชิดิำารฯิ”)  เพี่�อรว่่มกันส่ิ่งต่ัอพีล้ังบว่ก มอบกำาล้ังใจแล้ะโอกาสิ่ให้กับผู้ก้าว่พีล้าด ผ่านการให้คัว่ามรู ้
  ด้านการบรห่ารเง่นทีุ่นเพี่�อการป็ระกอบอาชื่่พี สิ่รา้งคัว่ามรูด้้านการบรห่ารเง่นทีุ่นในการป็ระกอบอาชื่่พีให้กับผู้ก้าว่พีล้าด 
  ท่ี่�เข้ารว่่มโคัรงการกำาล้ังใจในพีระราชื่ดำารฯ่ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 เราให้คัว่ามรูผู้้ก้าว่พีล้าด 782 คัน ใน 9 เรอ่นจำา  
  แล้ะให้คัว่ามรูเ้พี่�อการเป็็นว่่ที่ยากรแก่ผู้คัุมป็ระพีฤต่ั แล้ะผู้คัุมเรอ่นจำาไป็แล้้ว่ 113 คัน (Train the Trainers)

  โดยในป็ี 2564 ด้ว่ยสิ่ถึานการณ์์การแพีร่ระบาดของโคัว่่ด-19 ที่างบร่ษัที่ฯ ได้จัดที่ำาคัู่ม่อการเร่ยนรู้ออนไล้น์ 
  ผ่านรปู็แบบ VDO E-Learning โดยยังคังเน่�อหาเด่มเสิ่ม่อนการที่ำาก่จกรรมรว่่มกัน ทัี่�งน่�เพี่�อให้ที่างผู้ก้าว่พีล้าดได้เรย่นรู ้ 
  แล้ะฝึกค่ัดคัำานว่ณ์ต้ันทีุ่นสิ่ำาหรบัการเร่�มต้ันป็ระกอบอาชื่่พีหลั้งพ้ีนโที่ษ ซึ่ึ�งในชุื่ดคัู่ม่อการเรย่นรูอ้อนไล้น์ป็ระกอบไป็ด้ว่ย  
  บที่เรย่น 12 ตัอน คัู่ม่อสิ่ำาหรบัผู้ก้าว่พีล้าดเป็็นแบบฝึกหัดสิ่ำาหรบัใชื่้ในการป็ฏ่ิบัต่ั ค่ัดต้ันทีุ่นคัำานว่ณ์เง่นออม เพี่�อให้เก่ด 
  คัว่ามเข้าใจ แล้ะคัู่ม่อสิ่ำาหรบัว่่ที่ยากร สิ่ำาหรบัผู้คัุมป็ระพีฤต่ัแล้ะผู้คัุมเรอ่นจำา โดยในคัู่ม่อม่การกำาหนดบที่บาที่ให้เจา้หน้าท่ี่� 
  สิ่ามารถึนำาก่จกรรมในรปู็แบบต่ัางๆ รว่่มกัน ม่การเรย่นรูอ้ยา่งง่ายท่ี่�สิ่ามารถึป็ฏ่ิบัต่ัตัามได้ ทัี่�งน่�ที่างบรษั่ที่ฯ ได้ส่ิ่งมอบคัู่ม่อ 
  การเรย่นรูอ้อนไล้น์ จำานว่น 30 ชุื่ด 30 เรอ่นจำาให้กับกระที่รว่งยุต่ัธรรม เม่�อว่ันท่ี่� 28 ตัุล้าคัม 2564 ท่ี่�ผ่านมา

  โครงการ “นำาคว่ามีร่สู่้่�ช่ิมีชิน เพิ่ื�อชิีว่ิตหมี่นต�อได้ิ”

  บรษั่ที่ฯ ในฐานะผู้นำาด้านธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกันแล้ะนายหน้าป็ระกันภัยท่ี่�ม่สิ่าขาคัรอบคัลุ้มทัี่�ว่ป็ระเที่ศ  
  ดำาเน่นธุรก่จภายใต้ัเจตันารมณ์์ในการสิ่รา้งโอกาสิ่ที่างการเง่นให้กลุ้่มผู้ม่รายได้น้อยแล้ะผู้ป็ระกอบอาชื่่พีอส่ิ่ระ ให้สิ่ามารถึ 
  เข้าถึึงแหล้่งเง่นทีุ่นในระบบท่ี่�เป็็นธรรมแล้ะโป็รง่ใสิ่ โดยบรษั่ที่ฯ ได้รเ่ร ่�มโคัรงการให้คัว่ามรูท้ี่างการเง่นแก่กลุ้่มพี่อค้ัาแม่ค้ัา  
  ในป็ี 2556 ก่อนจะขยายโคัรงการไป็สู่ิ่ชุื่มชื่นต่ัางๆ ภายใต้ั “โคัรงการนำาคัว่ามรูสู่้ิ่ชุื่มชื่นเพี่�อชื่่ว่่ตัหมุนต่ัอได้” โดยมุ่งให้คัว่ามรู ้

เบ่�องต้ันที่างการเง่น การบรห่ารรายรบัรายจ่ายแล้ะการออมเพี่�อ 
การล้งทีุ่น รว่มถึึงว่่ธ่การใชื่้เที่คัโนโล้ย่ที่ำาธุรกรรมด้านการเง่น 
เพี่�อคัว่ามสิ่ะดว่กแล้ะล้ดต้ันทีุ่นแก่กลุ้่มผู้ม่ รายได้น้อยหร่อ 
ผู้ป็ระกอบอาชื่่พีอส่ิ่ระท่ี่�อาศัยอยูใ่นชุื่มชื่นต่ัางๆ รว่มถึึงพี่อค้ัาแม่ค้ัา 
พีนักงานบร่ษัที่ พีนักงานโรงงานอุตัสิ่าหกรรมทัี่�ว่ป็ระเที่ศ 
โดยบร่ษัที่ฯ เป็ิดโอกาสิ่ให้กลุ้่มอาสิ่าของพีนักงานเง่นต่ัดล้้อ 
เข้ารว่่มก่จกรรม เพี่�อให้เข้าใจถึึงคัว่ามสิ่ำาคััญของการสิ่รา้งโอกาสิ่ 
ที่างการเง่นให้แก่ลู้กค้ัา ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 เราจดัก่จกรรม 
ไป็แล้้ว่ 182 กลุ้่ม โดยม่ผู้เข้ารว่่มการอบรมกว่่า 4,851 คัน แล้ะม่ 
อาสิ่าสิ่มัคัรชื่าว่เง่นต่ัดล้้อเข้ารว่่มก่จกรรมกว่่า 881 คัน
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มี่ลนิธุ ิTeach For Thailand (TFT) “ครผ้่่นำาการเปีลี�ยนแปีลง”

ต่ัอยอดจากการบรจ่าคัเง่นชื่่ว่ยเหล้่อให้กับมูล้น่ธ่ Teach For Thailand (TFT) ที่างบรษั่ที่ฯ ได้จัดก่จกรรมเสิ่รม่สิ่รา้งคัว่ามรูใ้ห้กับ 
กลุ้่มคัรูผู้นำาการเป็ล้่�ยนแป็ล้ง เก่�ยว่กับการบรห่ารจัดการเง่น โดยเร่�มต้ันจากการออกแบบสิ่ำารว่จเพี่�อเก็บคัว่ามตั้องการการเรย่นรู ้ 
สิ่อบถึามคัว่ามรูเ้บ่�องต้ันเก่�ยว่กับด้านการเง่น แล้ะได้ออกแบบเป็็นเส้ิ่นที่างการเรย่นรู ้ โดยแบ่งออกเป็็น 3 ขั�นตัอน ป็ระกอบไป็ด้ว่ย  
1) ว่างแผนการเง่น 2) เร ่�องต้ัองรูก้่อนเป็็นหน่� แล้ะ 3) คัว่ามรูเ้บ่�องต้ันสิ่ำาหรบัการล้งทีุ่น โดยจัดก่จกรรมผ่านระบบ Zoom online  
ม่คัรูผู้นำาการเป็ล้่�ยนแป็ล้งเข้ารว่่มทัี่�งหมด 60 คัน ทัี่�งน่� หลั้งจากจบก่จกรรม ที่างบรษั่ที่ฯ ม่แผนต่ัดตัามผล้เพี่�อเก็บบันทึี่กข้อมูล้ 
แล้ะนำามาพีัฒนาหล้ักสูิ่ตัรต่ัอไป็

โครงการจัดิทำาหนังสืู่อและแปีลหนังสืู่อเพืิ่�อแบ�งปีัน 
คว่ามีร่ด้้ิานการเงินแก�สัู่งคมี

บรษั่ที่ฯ ส่ิ่งเสิ่รม่ให้สัิ่งคัมไที่ยรบัรูถึ้ึงคัว่ามสิ่ำาคััญด้าน 
การเง่น บรษั่ที่ฯ จึงได้จัดที่ำาหนังส่ิ่อ “25 ว่่ธ่ค่ัดให้ชื่่ว่่ตั 
ชื่่บหาย (25 ว่่ธค่่ัดให้ชื่่ว่่ตัสิ่บาย)” โดยนำาเสิ่นอ 25 ทัี่ศนคัต่ั 
ในการใชื่้ชื่่ว่่ตัแบบเหรย่ญ 2 ด้าน ทัี่�งด้านท่ี่�มุ่งตัอบสิ่นอง
เชื่่งอารมณ์์ คัว่ามอยากได้อยากม่ซึ่ึ�งนำาไป็สู่ิ่คัว่ามล้ำาบาก 
แล้ะด้านท่ี่�ใชื่้เหตัุผล้เน้นการว่างแผน สิ่รา้งคัว่ามมั�นคัง 
ที่างการเง่นในระยะยาว่ โดยมุ่งให้ผู้อ่านเป็รย่บเท่ี่ยบข้อด่
ข้อเส่ิ่ยทัี่�ง 2 ด้านแล้ะนำาไป็ป็รบัใชื่้ในชื่่ว่่ตัจรง่ แล้ะเพี่�อเป็็น 
การส่ิ่งเสิ่รม่การเผยแพีรค่ัว่ามรูท้ี่างการเง่นเบ่�องต้ันให้ 
แพีรห่ล้ายมากย่�งขึ�น

โครงการ “เราต้องรอดิ”

จากท่ี่�บรษั่ที่ฯ สิ่นับสิ่นุนโคัรงการ “เราตัอ้งรอด” เพี่�อแบง่เบาภารก่จของท่ี่มงาน 
เพีจในการป็ระสิ่านงาน ชื่่ว่ยเหล้่อผู้ป็่ว่ยโรคัโคัว่่ด-19 โดยการร่ว่มม่อ 
กับพีันธม่ตัรในการพีัฒนาระบบ Chatbot ใน Facebook เพีจเราตั้องรอด  
แต่ัด้ว่ยคัว่ามสิ่ามารถึของ Chatbot ก็ม่ข่ดจำากัดในการตัอบรบักับการ 
ขอคัว่ามชื่่ว่ยเหล้่อจากผู้ป็่ว่ย แล้ะบว่กกับจำานว่นของผู้ป็่ว่ยท่ี่�เพี่�มสูิ่งขึ�น 
อย่างต่ัอเน่�อง จึงจำาเป็็นต้ัองม่อาสิ่าเข้ามาชื่่ว่ยเหล้่อในตัอบรบัการขอคัว่าม 
ชื่่ว่ยเหล้่อ ในคัรั�งน่�ม่อาสิ่าจากโคัรงการนำาคัว่ามรูสู่้ิ่ชืุ่มชื่น เพี่�อชื่่ว่่ตัหมุนต่ัอได้  
สิ่มัคัรเข้ารว่่มกว่่า 118 คัน โดยแบ่งหน้าท่ี่�เป็็น 2 ท่ี่ม ค่ัอ 1) Tidlor Care  
ที่ำาหน้าท่ี่�ต่ัดต่ัอสิ่อบถึามลู้กค้ัาเง่นต่ัดล้้อท่ี่�ต่ัดเชื่่�อโคัว่่ด-19 ว่่าได้รบัการรกัษา 
หร่อยัง แล้ะให้คัำาแนะนำาว่่ธ่การดูแล้ตััว่เองเบ่�องต้ันระหว่่างรอเข้าร ับ 
การรักษา ส่ิ่งกล่้อง “กำาล้ังใจ” ให้ลู้กค้ัาถึึงบ้านเพี่�อแสิ่ดงคัว่ามห่ว่งใย  
2) ท่ี่มแอดมน่เพีจ ที่ำาหน้าท่ี่�ตัอบแชื่ที่ในเพีจเราตัอ้งรอด ล้งที่ะเบย่นให้ผูป้็ว่่ยใน 
การหาเต่ัยง ให้คัำาแนะนำา รว่มถึึงให้กำาล้ังใจผู้ป็่ว่ยแล้ะญาต่ัท่ี่�ต่ัดต่ัอเข้า
มา พีรอ้มต่ัดตัามการส่ิ่งผู้ป็่ว่ยไป็ยังท่ี่มแพีที่ย์อาสิ่าของเพีจเราต้ัองรอด แล้ะ 
ท่ี่มงานส่ิ่งเสิ่ร่มคัว่ามรูท้ี่างการเง่นที่ำาหน้าท่ี่�อบรมให้คัว่ามรู้ท่ี่�จำาเป็็นกับ 
ท่ี่มอาสิ่าเพี่�อให้สิ่ามารถึตัอบคัำาถึามแล้ะให้คัำาแนะนำาแก่ผู้ป็่ว่ยเบ่�องต้ันได้
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 3. พิ่ัฒนาช่ิมีชินและสัู่งคมี

  โครงการเปีิดิบ้านแบ�งปีันคว่ามีร่แ้ละปีระสู่บการณ์เรื�องการสู่รา้งว่ัฒนธุรรมีองค์กร (Culture Wow Program)

  บรษั่ที่ฯ ได้จดัให้ม่โคัรงการเป็ิดบ้านแบ่งป็ันคัว่ามรูแ้ล้ะป็ระสิ่บการณ์์เร่�องการสิ่รา้งว่ัฒนธรรมองค์ักร (Culture WOW  
  Program) โดยเร่�มมาตัั�งแตั่ป็ี 2561 ให้กับองค์ักรทัี่�ว่ไป็ท่ี่�สิ่นใจแล้กเป็ล้่�ยนป็ระสิ่บการณ์์ในการขับเคัล้่�อนธุรก่จผ่าน 
  การสิ่รา้งว่ัฒนธรรมองค์ักรของเง่นต่ัดล้้อ ซึ่ึ�งบรษั่ที่ฯ ย่นด่ให้คัว่ามรูโ้ดยไม่ค่ัดค่ัาใชื่้จ่าย โดยมุ่งเน้นเป็็นการสิ่นับสิ่นุน 
  มูล้น่ธต่่ัางๆ เพี่�อแบ่งป็ันโอกาสิ่สู่ิ่สัิ่งคัมด้ว่ย ท่ี่�ผ่านมาม่บรษั่ที่ท่ี่�ให้คัว่ามสิ่นใจทัี่�งจากในป็ระเที่ศแล้ะต่ัางป็ระเที่ศ

  โครงการสืู่บสู่านว่ัฒนธุรรมีไทยและต�อยอดิปีระเพิ่ณีสู่ำาคัญทางพิ่ระพ่ิ่ทธุศาสู่นา

  บรษั่ที่ฯ ได้ตัระหนักถึึงคัว่ามสิ่ำาคััญของการที่ำานุบำารุงพีระพุีที่ธศาสิ่นา แล้ะการส่ิ่บที่อดป็ระเพีณ่์ แล้ะว่ัฒนธรรม 
  อนัด่งาม โดยบรษั่ที่ฯ ได้จดัก่จกรรมต่ัางๆ ทัี่�งก่จกรรมที่อดผ้าป็่าแล้ะที่อดกฐน่ให้กับว่ัดต่ัางๆ ตัามชื่นบที่

นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ยงัสิ่นับสิ่นุนการแป็ล้หนังส่ิ่อ “Poor Economics” (เศรษฐศาสิ่ตัรค์ัว่ามจน) แล้ะหนังส่ิ่อ “The Poor  
and Their Money” (การเง่นคันจน) เพี่�อให้กลุ้่มคันท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการออกมาตัรการหรอ่กฎเกณ์ฑ์์ต่ัางๆ ที่างการเง่น 
นักการเงน่-การธนาคัาร นักการเมอ่ง หรอ่ขา้ราชื่การในกระที่รว่งต่ัางๆ นักธุรก่จแล้ะคันทัี่�ว่ไป็ในสัิ่งคัม รว่มถึึงพีนักงานบรษั่ที่ฯ 
เข้าใจกระบว่นการค่ัดแล้ะพีฤต่ักรรมเก่�ยว่กับการเง่นของกลุ้่มฐานรากของป็ระเที่ศแล้ะสิ่ามารถึออกแบบผล้่ตัภัณ์ฑ์์แล้ะ 
กระบว่นการท่ี่�ตัรงตัามคัว่ามต้ัองการของลู้กค้ัาได้เป็็นอยา่งด่
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  การอน่รกัษ์ัสิู่�งแว่ดิล้อมี

  เป็็นโคัรงการท่ี่�มุ่งเน้นการสิ่รา้งอุป็น่สัิ่ยแล้ะจต่ัสิ่ำานึกในการรว่่มอนุรกัษ์ส่ิ่�งแว่ดล้้อมผ่านโคัรงการ แล้ะ/หรอ่ ก่จกรรมต่ัางๆ  
  รว่มไป็ถึึงส่ิ่งเสิ่รม่กระบว่นการดำาเน่นงานท่ี่�ล้ดผล้กระที่บต่ัอส่ิ่�งแว่ดล้้อม

  โครงการรกัษ์ัเต�า

  บรษั่ที่ฯ รว่่มกับชื่มรมรกัษ์เต่ัา แล้ะคัณ์ะสัิ่ตัว่แพีที่ยศ์าสิ่ตัร ์จุฬาล้งกรณ์์มหาว่ท่ี่ยาลั้ย จดัโคัรงการค่ันชื่ว่่ต่ัเต่ัา แล้ะตัะพีาบนำา 
  สู่ิ่ธรรมชื่าต่ั คัรั�งท่ี่� 39 โดยนำาอาสิ่าสิ่มัคัรชื่าว่เง่นต่ัดล้้อกว่่า 60 ชื่่ว่่ตั ชื่่ว่ยเหล้่อเต่ัาท่ี่�ถึูกนำามาป็ล่้อยในแหล่้งนำาท่ี่�ม ่
  สิ่ภาพีแว่ดล้อ้มไม่เหมาะสิ่ม ก่อนนำาไป็ที่ำาการตัรว่จสุิ่ขภาพีแล้ะป็ล้อ่ยค่ันสู่ิ่ธรรมชื่าต่ั พีรอ้มกันน่� บรษั่ที่ฯ ยงัมอบเงน่สิ่นับสิ่นุน 
  เพี่�อใชื่้เป็็นค่ัาอาหารแล้ะค่ัายาให้กับชื่มรมรกัษ์เต่ัา ทัี่�งน่� โคัรงการค่ันชื่่ว่่ตัเต่ัาแล้ะตัะพีาบนำาสู่ิ่ธรรมชื่าต่ัเก่ดขึ�นภายใต้ั 
  การดำาเน่นการของชื่มรมรกัษ์เต่ัา เพี่�อชื่่ว่ยชื่่ว่่ตัเต่ัา แล้ะตัะพีาบนำาจากการถึูกนำามาป็ล้่อยในแหล่้งนำาท่ี่�ไม่เหมาะสิ่ม เชื่่น  
  การป็ล่้อยเต่ัาบกล้งบ่อนำาท่ี่�ไม่ม่พี่�นท่ี่�ให้เต่ัาขึ�นมาพัีกซึ่ึ�งส่ิ่งผล้ให้เต่ัาจมนำาตัาย หรอ่การนำาเต่ัามาป็ล่้อยในแหล่้งนำาท่ี่�ม ่
  สิ่ภาพีเป็็นกรด ที่ำาให้เต่ัานั�นถึูกนำากัด ตัาบอด เป็็นแผล้ แล้ะต่ัดเชื่่�อโรคั รว่มถึึงการป็ล่้อยเต่ัาในแหล่้งนำาขนาดเล็้กแล้ะ 
  คัับแคับ ที่ำาให้เต่ัาอยู่อย่างแออัดจนบาดเจบ็แล้ะเส่ิ่ยชื่่ว่่ตัล้ง เป็็นต้ัน โดยที่างชื่มรมจะนำาเต่ัามาที่ำาการอนุบาล้ แล้ะรกัษา 
  ให้หาย ก่อนนำาไป็ป็ล้่อยยงัแหล้่งท่ี่�อยูอ่าศัยท่ี่�เหมาะสิ่ม

 4. การสู่นับสู่น่นด้ิานเงินชิ�ว่ยเหลือ

  เป็น็โคัรงการท่ี่�มุง่เน้นการสิ่นับสิ่นุนแล้ะให้คัว่ามชื่ว่่ยเหล้อ่สัิ่งคัมในกรณ่์ต่ัางๆ เชื่น่ ที่นุการศึกษา การเยย่ว่ยาผูป้็ระสิ่บภัยพีบ่ต่ัั  
  แล้ะการบรจ่าคัเง่นชื่่ว่ยเหล้่อแก่องค์ักรสิ่าธารณ์ป็ระโยชื่น์ เป็็นต้ัน

  โครงการ “นำาใจชิาว่เงินติดิล้อ เพิ่ื�อชิีว่ิตหมี่นต�อได้ิ” 

  จากสิ่ถึานการณ์์การระบาดของโรคัต่ัดเชื่่�อโคัว่ด่-19 บรษั่ที่ฯ แล้ะพีนักงานบรษั่ที่ฯ ได้มอบถึุงยงัชื่่พี ทัี่�งข้าว่สิ่าร อาหารแห้ง 
  แล้ะส่ิ่�งของจำาเป็็นให้แก่ชุื่มชื่นท่ี่�ได้รบัผล้กระที่บ รว่มทัี่�งจัดเตัรย่มตัู้ป็ันสุิ่ข เพี่�อเป็็นจุดมอบนำาใจระหว่่างผู้ให้แล้ะผู้รบั  
  ภายใตั้แนว่ค่ัด “หยบ่แต่ัพีอด่ ถ้ึาม่นำามาแบ่งป็ัน” มารว่่มแบ่งป็ันให้กับผู้ท่ี่�ได้รบัผล้กระที่บจากโรคัต่ัดเชื่่�อโคัว่่ด-19 เพี่�อให้ 
  ผู้ท่ี่�ได้รบัผล้กระที่บสิ่ามารถึฟัันฝ่าว่่กฤตัคัรั�งน่�ไป็ได้

  นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ยงัรว่่มกับโคัรงการอ่�นๆ ในการชื่่ว่ยเหล้่อผู้ได้รบัผล้กระที่บจากโรคัต่ัดเชื่่�อโคัว่ด่-19 ดังต่ัอไป็น่�

  • รว่่มมอบเง่นสิ่นับสิ่นุน “โคัรงการจ้างว่านข้า” โดยมูล้น่ธ่กระจกเงา เพี่�อเป็็นเง่นสิ่นับสิ่นุนการจ้างงานคันไรบ้้าน  
   เพี่�อสิ่รา้งรายได้ให้กับคันท่ี่�ป็ระสิ่บป็ัญหาด้านคัุณ์ภาพีชื่่ว่่ตัแล้ะขาดโอกาสิ่ในการเข้าถึึงแหล่้งรายได้
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• รว่่มมอบเง่นสิ่นับสิ่นุน “โคัรงการสู้ิ่ว่ก่ฤต่ัให้น้องอ่�ม คันล้ะม่อเพี่�อม่�อน้อง” โดยกองทีุ่นเพี่�อคัว่ามเสิ่มอภาคัที่างการศึกษา

• รว่่มมอบเง่นสิ่นับสิ่นุน “โคัรงการหน้ากากผ้าเพี่�อน้อง” ให้แก่ Help the Helpers ภายใตั้แนว่ค่ัดคัว่ามด่ส่ิ่งต่ัอได้ เพี่�อส่ิ่งต่ัอ 
 คัว่ามห่ว่งใยให้นักเรย่นในพ่ี�นท่ี่�ขาดแคัล้นทัี่�ว่ป็ระเที่ศ

• รว่่มสิ่นับสิ่นุนเคัร่�องชื่่ว่ยหายใจให้กับโรงพียาบาล้บ้านไผ่ จงัหว่ัดขอนแก่น โรงพียาบาล้ศูนยข์อนแก่น แล้ะโรงพียาบาล้สิ่งขล้า
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นอกจากโคัรงการท่ี่�ได้กล้่าว่ข้างต้ัน บรษั่ที่ฯ ยังม่ก่จกรรมภายในท่ี่�ส่ิ่งเสิ่รม่ให้พีนักงานใส่ิ่ใจส่ิ่�งแว่ดล้้อมด้ว่ยการใชื่้ถึุงผ้าแที่นถึุงพีล้าสิ่ต่ัก 
โดยกำาหนด 1 ว่ันในสัิ่ป็ดาห์ให้เป็็น Green Day แล้ะชื่่ว่ยกันป็ระหยดัพีล้ังงาน โดยนำาที่รพัียากรมาใชื่้ซึ่ำา ไม่ว่่าจะเป็็นก่จกรรมตักแต่ังออฟัฟัิศ 
แล้ะก่จกรรมอ่�นๆ

บรษั่ที่ฯ ตัระหนักถึึงคัว่ามเท่ี่าเท่ี่ยมกันในสัิ่งคัมแล้ะสิ่นับสิ่นุนคัว่ามหล้ากหล้ายที่างเพีศ อายุ แล้ะให้โอกาสิ่กับผู้พี่การหรอ่ผู้ด้อยโอกาสิ่ 
ที่างสัิ่งคัม โดยสิ่ามารถึจำาแนกพีนักงานได้ดังน่�

เปา้หมาย หน่วย 2564 

จำานว่นพิ่นักงานแยกตามีเพิ่ศ  

•  ชื่าย คัน 1,632

•  หญ่ง คัน 4,269

จำานว่นพิ่นักงานแยกตามีอาย่  

•  น้อยกว่่า 30 ป็ี คัน 3,236

•  31 - 40 ป็ี คัน 2,242

•  41 - 50 ป็ี คัน 375

•  มากกว่่า 50 ป็ขีึ�นไป็ คัน 48

จำานว่นพิ่นักงานแยกตามีระดัิบ  

•  คัณ์ะผู้บรห่ารระดับสูิ่ง คัน 9

•  ระดับผู้บรห่ารระดับกล้าง คัน 34

•  ระดับผู้จดัการขึ�นไป็ คัน 229

•  ระดับป็ฏ่ิบัต่ัการ คัน 5,629

จำานว่นพีนักงานผู้พี่การแล้ะ/หรอ่ผู้ด้อยโอกาสิ่ คัน 57

จำานว่นชื่ั�ว่โมงฝึกอบรมต่ัอพีนักงาน ชื่ั�ว่โมง/คัน 37.16

จำานว่นชื่ั�ว่โมงฝึกอบรมของพีนักงานทัี่�งหมด ชื่ั�ว่โมง 597,320.60

ผล้การป็ระเม่นคัว่ามพีึงพีอใจของพีนักงาน % 82.69
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สแกนเพ่ือดูวดีิโอ
เสียงจากใจลูกค้า

ไม่มีงานทํา มันก็ต้องต่อสู้ฟนัฝ่ากันต่อ
ชวีติมันต้องดําเนินต่อไป เพ่ือนๆ ท่ีอยากได้
เงนิทุน ก็อยากแนะนําเงนิติดล้อนะครบั
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การกำากับดูแลกิจการ
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

บรษั่ที่ฯ ตัระหนักถึึงคัว่ามสิ่ำาคััญของการกำากับดแูล้ก่จการท่ี่�ด่ เพี่�อให้การดำาเน่นธุรก่จเจรญ่เต่ับโตัอยา่งยั�งยน่ คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ได้กำาหนด 
หล้กัการกำากับดแูล้ก่จการท่ี่�ด่ โดยอนุมต่ัั ป็ระกาศใชื่ ้ที่บที่ว่น แล้ะให้มก่ารนำานโยบายไป็ป็ฏ่ิบต่ััใชื่ ้รว่มถึึงส่ิ่งเสิ่รม่ให้พีนักงานแล้ะผู้มส่่ิ่ว่นได้เส่ิ่ย 
เข้าใจถึึงหลั้กการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่

หล้ักการกำากับดูแล้ก่จการของบรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามสิ่อดคัล้้องกับว่่สัิ่ยทัี่ศน์ ค่ัาน่ยมหล้ักแล้ะจรรยาบรรณ์ในการดำาเน่นธุรก่จ มเ่น่�อหาคัรอบคัล้มุ 
ถึึงโคัรงสิ่รา้งคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ องค์ัป็ระกอบของคัณ์ะกรรมการ บที่บาที่หน้าท่ี่�แล้ะคัว่ามรบัผ่ดชื่อบของคัณ์ะกรรมการ กรรมการอส่ิ่ระ 
แล้ะคัณ์ะกรรมการชุื่ดยอ่ย การบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะการคัว่บคัมุภายใน จรรยาบรรณ์ของพีนักงาน การกำากับดแูล้การใชื่ข้อ้มลู้ภายใน แนว่ป็ฏ่ิบต่ัั 
ในกรณ่์ท่ี่�ม่หรอ่อาจม่คัว่ามขัดแย้งในผล้ป็ระโยชื่น์ แล้ะสัิ่มพัีนธภาพีกับผู้ถ่ึอหุ้น ซึ่ึ�งรว่มถึึงการให้คัว่ามสิ่ำาคััญต่ัอส่ิ่ที่ธ่ของผู้ถ่ึอหุ้นทีุ่กกลุ้่ม 
แล้ะการป็ฏิ่บัต่ัต่ัอผู้ถ่ึอหุ้นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน สิ่ำาหรบัรายล้ะเอ่ยดหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการ บรษั่ที่ฯ ได้เผยแพีรบ่นเว่็บไซึ่ต์ัของบรษั่ที่ฯ 
https://www.tidlorinvestor.com/th/home 

โดยบรษั่ที่ฯ ได้นำาหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่สิ่ำาหรบับรษั่ที่จดที่ะเบ่ยน ป็ี 2560 ของสิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับหล้ักที่รพัีย์แล้ะ 
ตัล้าดหลั้กที่รพัีย ์การกำากับดูแล้ก่จการบรษั่ที่จดที่ะเบ่ยนไที่ยโดยสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบันกรรมการบรษั่ที่ไที่ย มากำาหนดหล้ักการกำากับดูแล้
ก่จการแล้ะแนว่ป็ฏ่ิบัต่ัท่ี่�เก่�ยว่ข้องของบรษั่ที่ฯ
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ในป็ี 2564 คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ได้ม่การที่บที่ว่นนโยบาย เพี่�อให้ม่คัว่ามเหมาะสิ่ม สิ่อดคัล้้องกับข้อกำาหนดของที่างการแล้ะแนว่ป็ฏ่ิบัต่ั 
ท่ี่�ด่ แล้ะจดัก่จกรรมส่ิ่งเสิ่รม่การกำากับดูแล้ก่จการ อาท่ี่ การบรรยาย จดัที่ำาส่ิ่�อการเรย่นรูท้ี่างอเ่ล้็กที่รอน่กส์ิ่ ให้คัว่ามรูแ้ก่กรรมการ ผู้บรห่าร 
พีนักงาน เก่�ยว่กับหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่ จรรยาบรรณ์ของพีนักงาน นโยบายเก่�ยว่กับคัว่ามขดัแยง้ในผล้ป็ระโยชื่น์ เพี่�อป็อ้งกันการหา
ผล้ป็ระโยชื่น์ในหน้าท่ี่�โดยม่ชื่อบ ตัล้อดจนการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะการป็้องกันการให้ส่ิ่นบนแล้ะการทีุ่จรต่ั การคัว่บคัุมภายใน การป็ฏิ่บัต่ั 
ตัามกฎเกณ์ฑ์์แล้ะข้อกำาหนดของที่างการ

1.   ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ 
 1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติท่�เก่�ยวกับคณ์ะกรรมการ

  บรษั่ที่ฯ จดัให้มน่โยบายแล้ะแนว่ป็ฏ่ิบต่ััสิ่ำาคััญท่ี่�เก่�ยว่กับคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่แล้ะคัณ์ะกรรมการชืุ่ดยอ่ย เพี่�อให้การดำาเน่นธุรก่จ 
  เป็็นไป็ด้ว่ยคัว่ามโป็รง่ใสิ่ เป็็นธรรม รว่มถึึงการสิ่รรหาแล้ะกำาหนดค่ัาตัอบแที่นกรรมการแล้ะผู้บรห่าร แล้ะผล้ักดันคัว่ามเป็็น 
  อส่ิ่ระของคัณ์ะกรรมการจากฝ่ายจดัการ การพีัฒนากรรมการ แล้ะการป็ระเม่นผล้การป็ฏ่ิบัต่ัหน้าท่ี่�ของกรรมการ 

 1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติท่�เก่�ยวกับผู้ถุ่อหุน้และผู้ม่ส่วนได้เส่ย 

  บรษั่ที่ฯ ให้คัว่ามสิ่ำาคััญกับผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยของบรษั่ที่ฯ ทัี่�งหมด โดยได้กำาหนดนโยบายแล้ะแนว่ป็ฏ่ิบัต่ัท่ี่�เก่�ยว่กับผู้ถ่ึอหุ้น 
  แล้ะผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ย คัรอบคัลุ้มการดแูล้ผู้ถ่ึอหุ้น การป็ฏ่ิบต่ััต่ัอผู้ถ่ึอหุ้นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน การส่ิ่งเสิ่รม่การใชื่้ส่ิ่ที่ธ่ของผู้ถ่ึอหุ้น  
  การป็อ้งกันการซึ่่�อขายหล้กัที่รพัียโ์ดยใชื่ข้อ้มลู้ภายใน การป็อ้งกันคัว่ามขดัแยง้ในผล้ป็ระโยชื่น์ คัว่ามรบัผ่ดชื่อบต่ัอผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ย  
  การต่ัอต้ัานการให้ส่ิ่นบนแล้ะการที่จุรต่ัคัอรร์ปั็ชื่นั แล้ะมาตัรการดำาเน่นการกับผูท่้ี่�ไม่ป็ฏ่ิบต่ััตัามนโยบายแล้ะแนว่ป็ฏ่ิบต่ััดังกล้า่ว่

2. จรรยาบรรณ์ธุรกิจ 
 คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ส่ิ่งเสิ่รม่ให้กำาหนดป็รชัื่ญาการที่ำาธุรก่จแล้ะบที่บาที่ของบรษั่ที่ฯ ต่ัอผู้ท่ี่�เก่�ยว่ข้องที่างธุรก่จ (The Company’s  
 Business Philosophy and Roles towards Stakeholders) รว่มถึึงจรย่ธรรม แล้ะจรรยาบรรณ์ของพีนักงาน (Code of Conduct)  
 ให้สิ่อดคัล้้องกับว่่สัิ่ยทัี่ศน์แล้ะค่ัาน่ยมหล้ักของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งจรรยาบรรณ์จะกำาหนดเก่�ยว่กับหล้ักการพี่�นฐานในการป็ฏ่ิบัต่ังานในหน้าท่ี่� 
 แล้ะการป็ฏ่ิบัต่ังานของกรรมการ แล้ะพีนักงาน ภายใต้ักรอบกฎหมายแล้ะกฎระเบ่ยบของบรษั่ที่ฯ ตัล้อดจนดำารงไว่้ซึ่ึ�งแนว่ที่าง 
 การดำาเน่นธุรก่จท่ี่�โป็รง่ใสิ่ สุิ่จรต่ั แล้ะเป็็นธรรม สิ่ำาหรบัรายล้ะเอย่ดป็รชัื่ญาการที่ำาธุรก่จ แล้ะจรรยาบรรณ์ของพีนักงานได้เผยแพีร ่
 บนเว่็บไซึ่ต์ับรษั่ที่ฯ www.tidlor.com ภายใตั้หัว่ข้อเอกสิ่ารภายใตั้การกำากับดูแล้ก่จการ หัว่ข้อย่อย ป็รชัื่ญาในการดำาเน่นธุรก่จแล้ะ 
 บที่บาที่ของบรษั่ที่ต่ัอผู้ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งที่างธุรก่จ แล้ะหัว่ขอ้ยอ่ยจรย่ธรรมแล้ะจรรยาบรรณ์ของพีนักงาน ทัี่�งน่� บรษั่ที่ฯ กำาหนดระเบย่บแล้ะ 
 แนว่ป็ฏ่ิบัต่ัต่ัางๆ ท่ี่�สิ่ำาคััญสิ่อดคัล้้องกับจรรยาบรรณ์ของพีนักงาน โดยม่รายล้ะเอย่ดว่่ธป่็ฏ่ิบัต่ังานเผยแพีรแ่ก่พีนักงาน ผู้ป็ฏ่ิบัต่ังาน 
 ในเว่็บ Portal ของบรษั่ที่ฯ

 นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ได้จดัให้ม่การส่ิ่�อสิ่ารแล้ะให้คัว่ามรูเ้ก่�ยว่กับแนว่ป็ฏ่ิบัต่ัตัามจรรยาบรรณ์แก่กรรมการ ผู้บรห่าร แล้ะพีนักงาน  
 ป็ระเม่นคัว่ามรูค้ัว่ามเข้าใจของผู้บรห่ารแล้ะพีนักงานต่ัอจรรยาบรรณ์ของพีนักงานแล้ะต่ัดตัามดูแล้การป็ฏ่ิบัต่ัตัามจรรยาบรรณ์ 
 ของพีนักงานอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ

3. การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�สำาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำากับดูแลกิจการ 
 ในป ี2564
 3.1 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�สำาคัญ 

   ในป็ี 2564 บรษั่ที่ฯ ได้ที่บที่ว่นนโยบาย แนว่ป็ฏิ่บัต่ั แล้ะระบบการกำากับดูแล้ก่จการ เพี่�อเพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีการกำากับดูแล้ 
   แล้ะยกระดับมาตัรฐานการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�สิ่อดคัล้้องกับหลั้กการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่สิ่ำาหรบับรษั่ที่จดที่ะเบ่ยนป็ี 2560  
   ของสิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับหล้ักที่รพัียแ์ล้ะตัล้าดหลั้กที่รพัีย ์แล้ะได้ดำาเน่นการท่ี่�สิ่ำาคััญสิ่รปุ็ดังน่�

  • ตัามมต่ัท่ี่�ป็ระชืุ่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ คัรั�งท่ี่� 11/2564 ได้ม่มต่ัอนุมัต่ัที่บที่ว่น หล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่ป็ระจำาป็ี 2564  
   เพี่�อให้สิ่อดคัล้้องกับหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่สิ่ำาหรบับรษั่ที่จดที่ะเบ่ยนป็ี 2560 ของสิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการ 
   กำากับหลั้กที่รพัีย์แล้ะตัล้าดหลั้กที่รพัีย์ โดยให้คัว่ามสิ่ำาคััญต่ัอส่ิ่ที่ธ่ของผู้ถ่ึอหุ้นทีุ่กกลุ้่มแล้ะการป็ฏ่ิบัต่ัต่ัอผู้ถ่ึอหุ้นอย่าง 
   เท่ี่าเท่ี่ยมกัน

  • ม่การป็รบัป็รงุนโยบายเก่�ยว่กับข้อมูล้ท่ี่�ไม่พีึงเป็ิดเผยต่ัอสิ่าธารณ์ะแล้ะการป็้องกันการซึ่่�อขายหลั้กที่รพัีย์โดยใชื่้ข้อมูล้ภายใน 
   เพี่�อให้เหมาะสิ่มมากขึ�น โดยกำาหนดให้ 
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  (1) ห้ามกรรมการ แล้ะ พีนักงานกลุ้่มท่ี่� 1 (*)  ซึ่่�อขายหรอ่โอนหุ้น TIDLOR ในชื่่ว่งเว่ล้าท่ี่�บรษั่ที่กำาหนดระยะเว่ล้าห้ามการซึ่่�อ 
   หรอ่ขายหรอ่โอนหุ้นของบรษั่ที่ “Blackout Periods” ซึ่ึ�งอยูใ่นชื่่ว่งระยะเว่ล้า 30 ว่ันป็ฏ่ิท่ี่นก่อนการป็ระกาศผล้ป็ระกอบการ  
   แล้ะ 3 ว่ันที่ำาการหล้ังป็ระกาศผล้ป็ระกอบการ ป็ระจำาไตัรมาสิ่ หรอ่ป็ระจำาป็ ี

  (2) กรรมการ แล้ะพีนักงานกลุ้่มท่ี่� 1 จะต้ัองถ่ึอคัรองหุ้นไม่น้อยกว่่า 90 ว่ัน นับจากว่ันท่ี่�ได้มาซึ่ึ�งหุ้น TIDLOR เว่้นแต่ัได้รบัอนุญาตั 
   จากกรรมการผู้จดัการใหญ่หรอ่บุคัคัล้อ่�นท่ี่�ได้รบัมอบหมาย

  • การจดัให้ม่การป็ระเม่นคัว่ามเข้าใจต่ัอจรรยาบรรณ์ของพีนักงานให้กับผู้บรห่ารแล้ะพีนักงาน แล้ะได้ขยายขอบเขตัการป็ระเมน่ 
   ไป็ยงัผู้บรห่ารแล้ะพีนักงานของบรษั่ที่ฯ ในทีุ่กระดับ เพี่�อให้มั�นใจว่า่ผู้บรห่ารแล้ะพีนักงานม่คัว่ามเข้าใจต่ัอจรรยาบรรณ์แล้ะ 
   หล้ักการท่ี่�มุ่งหว่ัง แล้ะเพี่�อส่ิ่งเสิ่รม่การดำาเน่นธุรก่จอยา่งยั�งยน่

 3.2 การนำาหลักปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่�ด่สำาหรบับรษัิทจดทะเบ่ยนป ี2560 ของสำานักงานคณ์ะกรรมการ 
   กำากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์มาปรบัใช้ ้

   คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ได้พ่ีจารณ์านำาหล้ักป็ฏ่ิบัต่ัตัามหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่สิ่ำาหรบับรษั่ที่จดที่ะเบ่ยนป็ี 2560 ของ 
   สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับหลั้กที่รพัีย์แล้ะตัล้าดหลั้กที่รพัีย์มาป็รบัใชื่้ โดยได้พี่จารณ์าแล้ะตัระหนักถึึงบที่บาที่หน้าท่ี่� 
   ในฐานะผู้นำาขององค์ักรโดยกรรมการทัี่�งหมดได้พี่จารณ์าหลั้กป็ฏ่ิบต่ััดังกล่้าว่อย่างล้ะเอ่ยดรอบคัอบ แล้ะเข้าใจถึึงป็ระโยชื่น์ 
   แล้ะคัว่ามสิ่ำาคััญของการนำาหลั้กป็ฏ่ิบัต่ัไป็ใชื่้สิ่รา้งคัุณ์ค่ัาให้แก่ก่จการอย่างยั�งย่นเป็็นอย่างด่ รว่มทัี่�งได้ป็ระเม่นผล้ 
   การป็ฏิ่บัต่ังานของคัณ์ะกรรมการบรษ่ัที่ 

หมีายเหต ่

(*) พีนักงานกลุ้่มท่ี่� 1 (Employee Group I) หมายถึึง 1) คัณ์ะผู้บรห่ารระดับสูิ่ง 2) พีนักงานระดับผู้ชื่่ว่ยผู้อำานว่ยการขึ�นไป็ หรอ่เท่ี่ยบเท่ี่า 3) ผู้จดัการภาคั  
4) เล้ขานุการบรษั่ที่ 5) นักล้งทีุ่นสัิ่มพีันธ ์แล้ะ 6) ผู้ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับพีนักงานตัามข้อ 1) - 5)
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1.  ผังโครงสรา้งองค์กร

คณ์ะกรรมการบรษัิท

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และประธาน

คณ์ะผู้บรหิารระดับสูง*
นายปยิะศักดิ� อุกฤษฎ์นุกูล

ฝ่า่ยกฎหมายฝ่า่ยขาย
ทางโทรศัพท์

ฝ่า่ยตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่า่ยวเิคราะห์
และพัฒนา

ฝ่า่ยตรวจสอบ
และปอ้งกัน
การทุจรติ

เลขานุการบรษัิท

ผู้บรหิาร
ระดับสูง 

ฝ่า่ยการตลาด
และพัฒนาธรุกิจ 

และฝ่า่ย
เทคโนโลย่

สารสนเทศ*

นายซิว ปอง โช้

ผู้บรหิาร
ระดับสูง 

ฝ่า่ยอำานวย
สินเช้่�อ*

นายธญัญะ 
กิจช้ยันุกูล

ผู้บรหิาร
ระดับสูง 

ฝ่า่ยทรพัยากร
บุคคล และฝ่า่ย

นายหน้า
ประกันภัย*

นางอาฑิตยา 
พูนวตัถุุ

ผู้บรหิาร
ระดับสูง 

ฝ่า่ยปฏิบติัการ
และบรหิาร
ความเส่�ยง

ด้านปฏิบติัการ*

นางสาวเปยีโน 
วชั้ราพลเมฆ

ผู้บรหิาร
ระดับสูง 

ฝ่า่ยพัฒนา
และบรหิาร
งานขาย
สาขาและ

ฝ่า่ยพัฒนา
คณุ์ภาพสินเช้่�อ*

นางสาวฉวม่าศ 
แย้มยิ�ม

ผู้บรหิาร
ระดับสูง 

ฝ่า่ยสนับสนุน
ธรุกิจและ

บรกิารกลาง*

นางสาวนิภา 
วนิช้วฒัน์

ผู้บรหิาร
ระดับสูง 
ฝ่า่ยบญัช้่

และการเงนิ*

นายวร่ภัทร ์
วริยิะโกวทิยา

ผู้บรหิาร
ระดับสูง 

ฝ่า่ยกำากับ
ธรุกรรม*

นางดวงพร 
อุทัยพัฒน์

คณ์ะกรรมการกำาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณ์ะกรรมการ
บรหิารความเส่�ยง

คณ์ะกรรมการ
การลงทุน

คณ์ะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมีายเหต่

*บุคัคัล้ซึ่ึ�งเป็็นผู้บรห่ารตัามน่ยามท่ี่�กำาหนดในป็ระกาศคัณ์ะกรรมการกำากับหล้ักที่รพัียแ์ล้ะตัล้าดหล้ักที่รพัียท่์ี่� กจ.17/2551 
เร ่�องการกำาหนดบที่น่ยามในป็ระกาศท่ี่�เก่�ยว่กับการออกแล้ะเสิ่นอขายหล้ักที่รพัีย ์(ตัามท่ี่�ได้ม่การแก้ไขเพี่�มเต่ัม)

             หมายถึึง คัณ์ะผู้บรห่ารระดับสูิ่งของบรษั่ที่ฯ

โครงสรา้งการกำากับดูแลกิจการ
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2. คณ์ะกรรมการบรษัิท
 องค์ัป็ระกอบแล้ะคัณุ์สิ่มบต่ััของกรรมการของบรษั่ที่ฯ นั�น ถึกูกำาหนดไว่ใ้นกฎบตััรของคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ ซึ่ึ�งสิ่ามารถึสิ่รปุ็สิ่าระสิ่ำาคััญ 
 ได้ดังน่�

 2.1 องค์ประกอบ

 (1) คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ป็ระกอบด้ว่ยกรรมการในจำานว่นท่ี่�เหมาะสิ่มแล้ะเพ่ียงพีอสิ่ำาหรบัการที่ำาหน้าท่ี่� โดยขึ�นอยู่กับขนาด 
  แล้ะลั้กษณ์ะของธุรก่จ

 (2) คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ต้ัองป็ระกอบด้ว่ยกรรมการอ่สิ่ระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัี่�งหมด แต่ัต้ัองไม่น้อยกว่่า 3 คัน  
  แล้ะต้ัองป็ระกอบด้ว่ยกรรมการตัรว่จสิ่อบอย่างน้อย 3 คัน ซึ่ึ�งเป็็นกรรมการอส่ิ่ระแล้ะม่คัุณ์สิ่มบัต่ัคัรบถ้ึว่นตัามหล้ักเกณ์ฑ์์ 
  ท่ี่� เก่�ยว่ข้องของคัณ์ะกรรมการกำากับตัล้าดทีุ่น สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับหล้ักที่รัพีย์แล้ะตัล้าดหล้ักที่รัพีย ์ 
  ตัล้าดหลั้กที่รพัียแ์ห่งป็ระเที่ศไที่ย  แล้ะกฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ข้อง

 (3) กรรมการของบรษั่ที่ฯ ต้ัองได้รบัการเล้่อกตัั�งจากท่ี่�ป็ระชุื่มผู้ถ่ึอหุ้น แล้ะการแต่ังตัั�งกรรมการของบรษั่ที่ให้เป็็นไป็ตัาม 
  ข้อบังคัับของบรษั่ที่ฯ แล้ะข้อกำาหนดของกฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ข้อง

 (4) ป็ระธานกรรมการต้ัองไม่เป็็นบุคัคัล้เด่ยว่กับกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้ะม่การแบ่งแยกหน้าท่ี่�ระหว่่างกันอย่างชื่ัดเจน  
  ในกรณ่์ผู้ท่ี่�จะได้รบัแต่ังตัั�งเป็็นป็ระธานกรรมการเคัยดำารงตัำาแหน่งเป็็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบรษั่ที่ฯ มาก่อน  
  ต้ัองพี้นจากตัำาแหน่งดังกล้่าว่มาแล้้ว่ไม่น้อยกว่่า 3 ป็ี

 (5) กรรมการของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�ได้รบัการเสิ่นอชื่่�อจากธนาคัารกรุงศรอ่ยุธยาจะต้ัองม่จำานว่นไม่เก่นกึ�งหนึ�งของกรรมการทัี่�งหมด 
  ของบรษั่ที่ฯ

 (6) ในกรณ่์ท่ี่�ป็ระธานกรรมการไม่ได้เป็็นกรรมการอ่สิ่ระ คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่จะพี่จารณ์าแต่ังตัั�งกรรมการอ่สิ่ระท่ี่านหนึ�ง 
  ให้ที่ำาหน้าท่ี่�รว่่มพี่จารณ์ากำาหนดว่าระการป็ระชืุ่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่รว่่มกับป็ระธานกรรมการเพี่�อเป็็นการส่ิ่งเสิ่รม่ 
  ให้เก่ดการถ่ึว่งดุล้อำานาจระหว่่างคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่แล้ะฝ่ายจดัการ 

 (7) กรรมการอ่สิ่ระของบรษั่ที่ฯ จะดำารงตัำาแหน่งต่ัอเน่�องได้ไม่เก่น 9 ป็ีนับจากว่ันท่ี่�ได้รบัการแตั่งตัั�งให้ดำารงตัำาแหน่ง 
  กรรมการอ่สิ่ระคัรั�งแรก เว่้นแต่ัคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่จะเห็นสิ่มคัว่รพี่จารณ์าขยายระยะเว่ล้าการดำารงตัำาแหน่งของ 
  กรรมการอส่ิ่ระตัามเหตัุผล้แล้ะคัว่ามจำาเป็็น
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รายช้่�อ ตำาแหน่ง

1. นายชื่านดาเชื่การ ์สุิ่บรามาเน่�ยน ค่ัสิ่ชูื่มันการมั(ก) ป็ระธานกรรมการ

2. นายพีงษ์อนันต์ั ธณั์ต่ัไตัร(ก) กรรมการ

3. นายชื่ว่ณ่์ เจย่รว่นนท์ี่(ข) กรรมการ

4. นายแอล้ส่ิ่ที่ธ่� เว่อรก์ารา(ข) กรรมการ

5. นายม่นก่ ไบรอนั ฮง(ข) กรรมการ

6. นางเกศรา มัญชุื่ศร่ กรรมการอส่ิ่ระ แล้ะป็ระธานกรรมการตัรว่จสิ่อบ

7. นายศุภว่ตััร ล้่ขต่ัธนว่งศ์(คั) กรรมการอส่ิ่ระ แล้ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ

8. นายภัที่ร ยงว่ณ่์ชื่ย์ กรรมการอส่ิ่ระ แล้ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ

9. นายสัิ่นต่ัธาร เสิ่ถ่ึยรไที่ย กรรมการอส่ิ่ระ

10. นายว่ศ่น อดุมรชัื่ตัว่น่ชื่ย(์ก) กรรมการ

11. นายป็ิยะศักด่� อุกฤษฎ์นุกูล้ กรรมการผู้จดัการใหญ่

12. นายณั์ฐพีล้ ล้่อพีรอ้มชื่ยั(ก) กรรมการ

หมีายเหต่
(ก) กรรมการท่ี่�ได้รบัการเสิ่นอชื่่�อจากธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา
(ข) กรรมการท่ี่�ได้รบัการเสิ่นอชื่่�อจาก Siam Asia Credit Access Pte. Ltd.
(คั) เป็็นกรรมการท่ี่�ม่คัว่ามรูแ้ล้ะป็ระสิ่บการณ์์เพี่ยงพีอท่ี่�จะสิ่ามารถึที่ำาหน้าท่ี่�ในการสิ่อบที่านคัว่ามน่าเชื่่�อถ่ึอของงบการเง่นของบรษั่ที่ฯ

กรรมการผู้ม่อำานาจลงนามผูกพันบรษัิท

กรรมการผู้ม่อำานาจล้งนามผูกพัีนบรษั่ที่ฯ ป็ระกอบด้ว่ย “นายชื่านดาเชื่การ ์ สุิ่บรามาเน่�ยน ค่ัสิ่ชูื่มันการมั หรอ่นายพีงษ์อนันต์ั ธณั์ต่ัไตัร 
ล้งล้ายม่อชื่่�อรว่่มกับนายชื่ว่่ณ์ เจย่รว่นนท์ี่ หรอ่นายแอล้ส่ิ่ที่ธ่� เว่อรก์ารา แล้ะป็ระทัี่บตัราสิ่ำาคััญของบรษั่ที่ฯ เว่้นแต่ัในเร่�องท่ี่�เก่�ยว่กับการ 
ขออนุญาตั กรมพีฒันาธรุก่จการคัา้ กรมสิ่รรพีากร กรมศลุ้กากร ธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย กระที่รว่งพีาณ่์ชื่ย ์กระที่รว่งการคัล้งั แล้ะหน่ว่ยงาน 
ราชื่การอ่�นท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกับธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ให้นายป็ยิะศักด่� อกุฤษฎ์นุกลู้ ล้งล้ายม่อชื่่�อรว่่มกับนายชื่านดาเชื่การ ์สุิ่บรามาเน่�ยน ค่ัสิ่ชูื่มันการมั 
หรอ่นายพีงษ์อนันต์ั ธณั์ต่ัไตัร หรอ่นายชื่ว่่ณ์ เจย่รว่นนท์ี่ หรอ่นายแอล้ส่ิ่ที่ธ่� เว่อรก์ารา แล้ะป็ระทัี่บตัราสิ่ำาคััญของบรษั่ที่ฯ”

 2.3 บทบาทหน้าท่�และความรบัผิดช้อบของประธานกรรมการ

 1. ดแูล้โคัรงสิ่รา้งคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ให้ม่คัว่ามเหมาะสิ่ม รว่มถึึงต่ัดตัาม แล้ะดแูล้ให้การป็ฏ่ิบต่ััหน้าท่ี่�ของคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ 
  ม่คัว่ามสิ่มดุล้ทัี่�งในเร่�องธรรมาภ่บาล้แล้ะป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี แล้ะบรรลุ้ตัาม ว่ัตัถึุป็ระสิ่งค์ัแล้ะเป็้าหมายหล้ักขององค์ักร

 2. ส่ิ่งเสิ่รม่ให้กรรมการทีุ่กคันชื่่ว่ยดูแล้ให้ม่การนำานโยบายแล้ะการตััดส่ิ่นใจของคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ไป็ป็ฏิ่บัต่ัอย่างม่ 
  ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี

 3. เรย่กป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่แล้ะพ่ีจารณ์ากำาหนดว่าระการป็ระชุื่มรว่่มกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ตัล้อดจนกรรมการ 
  ท่ี่านอ่�นรว่มถึึงกรรมการอส่ิ่ระ

 4. ที่ำาหน้าท่ี่�ป็ระธานของท่ี่�ป็ระชืุ่มคัณ์ะกรรมการบร่ษัที่โดยกำากับการจัดสิ่รรเว่ล้าให้เพี่ยงพีอตั่อการนำาเสิ่นอว่าระของ 
  ฝ่ายจดัการ แล้ะเป็ิดโอกาสิ่ให้กรรมการบรษั่ที่ม่การอภ่ป็ราย ซึ่ักถึาม แสิ่ดงคัว่ามค่ัดเห็นหรอ่ข้อเสิ่นอแนะเพี่�อให้สิ่ามารถึ 
  พี่จารณ์าโดยล้ะเอย่ดรอบคัอบก่อนการพ่ีจารณ์าล้งมต่ัอยา่งเป็็นอส่ิ่ระ

 5. สิ่นับสิ่นุนให้ม่การป็ระชุื่มระหว่่างกรรมการท่ี่�ไม่เป็็นผู้บรห่าร โดยไม่ม่กรรมการท่ี่�เป็็นผู้บรห่ารรว่่มป็ระชุื่มด้ว่ย

 6. ที่ำาหน้าท่ี่�ป็ระธานของท่ี่�ป็ระชุื่มผู้ถ่ึอหุ้น คัว่บคัุมการป็ระชุื่มให้เป็็นไป็ตัามข้อบังคัับของบรษั่ที่ฯ แล้ะดำาเน่นการป็ระชุื่ม 
  ให้เป็็นไป็ตัามล้ำาดับระเบ่ยบว่าระท่ี่�กำาหนดไว่้ในหนังส่ิ่อนัดป็ระชุื่ม เว่้นแต่ัท่ี่�ป็ระชุื่มจะม่มต่ัเป็็นอยา่งอ่�น

 2.2 ข้อมูลคณ์ะกรรมการ
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 7. ส่ิ่งเสิ่รม่ให้กรรมการบรษั่ที่เข้ารว่่มสัิ่มมนาแล้ะอบรมหลั้กสูิ่ตัรท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการที่ำาหน้าท่ี่�กรรมการบรษั่ที่รว่มถึึงการกำากับ 
  ดูแล้ก่จการท่ี่�ด่ เพี่�อเพี่�มพีูนคัว่ามรู้

 8. ส่ิ่งเสิ่รม่แล้ะเป็็นแบบอย่างท่ี่�ด่ในการป็ฏ่ิบัต่ัตัามหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่ แล้ะส่ิ่งเสิ่รม่ให้กรรมการบรษั่ที่ยึดถ่ึอป็ฏ่ิบัต่ั 
  ตัามหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่

 9. ส่ิ่งเสิ่รม่การดำาเน่นก่จกรรมด้านการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่แล้ะคัว่ามรบัผ่ดชื่อบอย่างยั�งย่นต่ัอสัิ่งคัม แล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อม  
  เพี่�อสิ่รา้งคัว่ามตัระหนักรูแ้ล้ะการป็ฏ่ิบัต่ัท่ี่�ถึูกต้ัองให้เก่ดขึ�นในทีุ่กระดับ ตัั�งแต่ักรรมการบรษั่ที่ ผู้บรห่าร แล้ะพีนักงาน

 10. เป็็นต้ันแบบท่ี่�ด่ในการส่ิ่งเสิ่รม่ให้เก่ดคัว่ามสัิ่มพีันธ์ท่ี่�ด่ระหว่่างกรรมการท่ี่�เป็็นผู้บรห่ารแล้ะกรรมการท่ี่�ไม่เป็็นผู้บรห่าร  
  แล้ะระหว่่างคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่แล้ะฝ่ายจดัการ

 2.4 บทบาทหน้าท่�ของคณ์ะกรรมการ

  คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ต้ัองม่คัว่ามรบัผ่ดชื่อบในการป็ฏิ่บัต่ัหน้าท่ี่� แล้ะจัดสิ่รรเว่ล้าในการป็ฏ่ิบัต่ัหน้าท่ี่�อย่างเพี่ยงพีอ โดยม่ 
  คัว่ามเป็น็อส่ิ่ระในการตััดส่ิ่นใจภายใต้ักรอบแล้ะแนว่ที่างของหล้กัการตััดส่ิ่นใจที่างธุรก่จ (Business Judgement Rule) รว่มทัี่�ง  
  คัำานึงถึึงแล้ะรกัษาผล้ป็ระโยชื่น์ขององค์ักร ตัล้อดจนผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ย ทัี่�งยังต้ัองป็ฏ่ิบัต่ัหน้าท่ี่�ให้เป็็นไป็ตัามหล้ัก Fiduciary  
  Duties ในการกำากับดูแล้การบรห่ารงานของบรษั่ที่ฯ ดังน่�

 1. Duty of Care ซึ่ึ�งกำาหนดให้กรรมการต้ัองป็ฏ่ิบัต่ัหน้าท่ี่�ด้ว่ยคัว่ามรอบคัอบแล้ะระมัดระว่ังในการบรห่ารจัดการก่จการต่ัางๆ  
  ของบรษั่ที่ฯ

 2. Duty of Loyalty ซึ่ึ�งกำาหนดให้กรรมการต้ัองป็ฏ่ิบัต่ัหน้าท่ี่�ด้ว่ยคัว่ามซึ่่�อสัิ่ตัย์สุิ่จรต่ั แล้ะต้ัองไม่ยอมให้ผล้ป็ระโยชื่น์ส่ิ่ว่นตััว่ 
  มาก่อนผล้ป็ระโยชื่น์ของบรษั่ที่ฯ

 3. Duty of Obedience ซึ่ึ�งกำาหนดให้กรรมการตัอ้งป็ฏ่ิบต่ััตัามกฎหมาย ว่ตััถึปุ็ระสิ่งคัแ์ล้ะขอ้บงัคัับของบรษั่ที่ฯ มต่ัคัณ์ะกรรมการ 
  บรษั่ที่แล้ะท่ี่�ป็ระชุื่มผู้ถ่ึอหุ้น ตัล้อดจนหลั้กการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่

 4. Duty of Disclosure ซึ่ึ�งกำาหนดให้กรรมการเป็ิดเผยข้อมูล้อยา่งถึูกต้ัอง เพี่ยงพีอ โป็รง่ใสิ่ แล้ะตัรงตัามกำาหนดเว่ล้า

 นอกจากน่�คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ม่หน้าท่ี่�ดังต่ัอไป็น่�้

 1. ที่ำาคัว่ามเข้าใจถึึงขอบเขตัหน้าท่ี่�แล้ะคัว่ามรบัผ่ดชื่อบของคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ แล้ะที่ำาหน้าท่ี่�เป็็นผู้เชื่่�อมโยงระหว่่าง 
  ผู้ถ่ึอหุ้นกับฝ่ายจัดการ โดยกำาหนดนโยบายต่ัางๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการดำาเน่นธุรก่จ แล้ะท่ี่ศที่างการดำาเน่นงาน รว่มถึึง 
  จดัให้ม่การกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่ ตัล้อดจนคัว่บคัุมดูแล้ให้ผู้บรห่าร แล้ะฝ่ายจดัการดำาเน่นการให้เป็็นไป็ตัามนโยบายท่ี่�กำาหนด

 2. กำาหนดว่ัตัถึุป็ระสิ่งค์ั เป็้าหมาย กล้ยุที่ธ์ นโยบายการดำาเน่นงาน ตัล้อดจนจัดสิ่รรที่รพัียากรท่ี่�สิ่ำาคััญ เพี่�อให้บรรล้ ุ
  ว่ัตัถึุป็ระสิ่งค์ัแล้ะเป็้าหมาย รว่มถึึงต่ัดตัาม ป็ระเม่นผล้ แล้ะดูแล้การรายงานผล้การดำาเน่นงาน อ่กทัี่�งพี่จารณ์าแล้ะ 
  ให้กรอบแนว่ที่างการดำาเน่นงานแล้ะเป็้าหมายเชื่่งกล้ยุที่ธ์ในภาพีรว่มของบรษั่ที่ฯ รว่มถึึงดูแล้ให้ม่กล้ไกในการกำากับดูแล้ 
  นโยบายแล้ะการดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ 

 3. ดูแล้ให้ม่นโยบายแล้ะให้ม่การดำาเน่นการเก่�ยว่กับนโยบาย ดังต่ัอไป็น่� 

 (1) หล้ักการกำากับดูแล้ก่จการโดยม่การส่ิ่�อสิ่ารระหว่่างกรรมการ ผู้บรห่าร แล้ะพีนักงานที่ราบ แล้ะม่การที่บที่ว่นอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ

 (2) นโยบายเก่�ยว่กับขอ้มลู้ท่ี่�ไมพึ่ีงเป็ดิเผยต่ัอสิ่าธารณ์ะแล้ะการป็อ้งกันการซึ่่�อขายหล้กัที่รพัียโ์ดยใชื่ข้อ้มลู้ภายใน แล้ะกระบว่นการ 
  ดูแล้คัว่ามขัดแยง้ในผล้ป็ระโยชื่น์ (Conflict of Interest) รว่มถึึงรายการท่ี่�เก่�ยว่โยงกัน แล้ะต่ัดตัามดูแล้ให้ม่การป็ฏ่ิบัต่ัตัาม 
  นโยบายดังกล้่าว่

 (3) นโยบายแล้ะกระบว่นการคัว่บคัุมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านต่ัางๆ รว่มทัี่�ง ม่การที่บที่ว่นนโยบายแล้ะกล้ยุที่ธ์อย่างสิ่มำาเสิ่มอ  
  ตัล้อดจนดูแล้ให้คัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงสิ่ามารถึป็ฏ่ิบัต่ัหน้าท่ี่�ได้อย่างสิ่มบูรณ์์ ม่คัว่ามเป็็นม่ออาชื่่พี แล้ะไม่ถึูก 
  คัรอบงำาจากหน่ว่ยงานท่ี่�ป็ระกอบธุรก่จ

 (4) นโยบายแล้ะมาตัรการเก่�ยว่กับการต่ัอต้ัานการให้ส่ิ่นบนแล้ะการทีุ่จรต่ัคัอรร์ปั็ชื่ัน แล้ะให้ม่การจดัที่ำาแล้ะส่ิ่�อสิ่ารนโยบายแล้ะ 
  แนว่ที่างป็ฏ่ิบัต่ัดังกล้่าว่
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 4. พี่จารณ์าแล้ะอนุมัต่ัแผนธุรก่จป็ระจำาป็ีแล้ะงบป็ระมาณ์ท่ี่�ฝ่ายจัดการนำาเสิ่นอ รว่มถึึงพี่จารณ์าแล้ะอนุมัต่ัเร ่�องท่ี่�สิ่ำาคััญ 
  ของบรษั่ที่ฯ ตัามท่ี่�กำาหนดในกฎหมาย ข้อบังคัับ แล้ะแนว่ที่างของบรษั่ที่ฯ

 5. ดูแล้ให้ม่ระบบคัว่บคัุมภายในแล้ะระบบการตัรว่จสิ่อบภายในท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี เป็็นไป็ตัามกฎหมายแล้ะมาตัรฐานท่ี่�เก่�ยว่ข้อง

 6. ดูแล้ให้ม่ระบบแล้ะการดำาเน่นการท่ี่�มั�นใจได้ว่่าการดำาเน่นงานของคัณ์ะกรรมการบร่ษัที่เป็็นไป็ด้ว่ยคัว่ามเร่ยบร้อย  
  สิ่ามารถึเข้าถึึงข้อมูล้ท่ี่�จำาเป็็น รว่มถึึงม่กระบว่นการรายงานข้อมูล้ท่ี่�สิ่ำาคััญให้คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่รบัที่ราบอย่างเพี่ยงพีอ 
  แล้ะมป่็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีจากฝา่ยจดัการ เพี่�อให้ป็ฏ่ิบต่ััตัามอำานาจบที่บาที่หน้าท่ี่�แล้ะคัว่ามรบัผ่ดชื่อบได้อยา่งสิ่มบูรณ์์

 7. ต่ัดตัามดูแล้คัว่ามเพ่ียงพีอของสิ่ภาพีคัล่้องที่างการเง่นแล้ะคัว่ามสิ่ามารถึในการชื่ำาระหน่� แล้ะจดัเตัรย่มแผนท่ี่�จะใชื่้ในการ 
  แก้ไขป็ัญหากรณ่์ท่ี่�บรษั่ที่ฯ ป็ระสิ่บป็ัญหาหรอ่ม่แนว่โน้มจะป็ระสิ่บป็ัญหาที่างการเง่น

 8. ดแูล้แล้ะสิ่นับสิ่นุนการสิ่รา้งนว่ตัักรรมท่ี่�ก่อให้เก่ดมูล้ค่ัาแก่ธุรก่จคัว่บคัู่ไป็กับการสิ่รา้งคัณุ์ป็ระโยชื่น์ต่ัอล้กูค้ัา หรอ่ผู้ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง  
  แล้ะม่คัว่ามรบัผ่ดชื่อบตั่อสัิ่งคัมแล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อม รว่มถึึงต่ัดตัามดูแล้ให้ฝ่ายจัดการจัดสิ่รรที่รพัียากรให้เป็็นไป็อย่างม ่
  ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีแล้ะป็ระส่ิ่ที่ธผ่ล้

 9. ดูแล้ให้ม่กรอบการกำากับดูแล้แล้ะการบรห่ารจัดการเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศท่ี่�สิ่อดคัล้้องกับคัว่ามต้ัองการของบรษั่ที่ฯ 
  รว่มทัี่�ง ดูแล้ให้ม่การนำาเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศมาใชื่้ในการเพี่�มโอกาสิ่ที่างธุรก่จแล้ะพีัฒนาการดำาเน่นงาน การบรห่าร 
  คัว่ามเส่ิ่�ยง เพี่�อให้บรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึบรรลุ้ว่ัตัถึุป็ระสิ่งค์ัแล้ะเป็้าหมายหล้ักได้

 10. ดูแล้ให้ม่กระบว่นการสิ่รรหากรรมการบรษ่ัที่ท่ี่�ชื่ัดเจน โป็รง่ใสิ่ ม่กระบว่นการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นกรรมการบรษั่ที่ท่ี่�ผ่าน 
  คัว่ามเห็นชื่อบจากท่ี่�ป็ระชุื่มผู้ถ่ึอหุ้น รว่มถึึงม่การป็ระเม่นผล้การป็ฏ่ิบัต่ังาน ม่การอบรมแล้ะพีัฒนาให้กรรมการบรษั่ที่ 
  ม่คัว่ามรูค้ัว่ามเข้าใจเก่�ยว่กับบที่บาที่หน้าท่ี่� ล้ักษณ์ะการป็ระกอบธุรก่จแล้ะกฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ตัล้อดจนม่คัว่ามเข้าใจ 
  โคัรงสิ่รา้งแล้ะคัว่ามสัิ่มพีันธ์ของผู้ถ่ึอหุ้น รว่มทัี่�ง การเสิ่รม่สิ่รา้งทัี่กษะแล้ะคัว่ามรูส้ิ่ำาหรบัการป็ฏ่ิบัต่ัหน้าท่ี่�กรรมการ 
  อยา่งสิ่มำาเสิ่มอ

 11. ดแูล้ให้ม่กระบว่นการสิ่รรหาแล้ะกำาหนดค่ัาตัอบแที่นของกรรมการผู้จดัการใหญ ่ แล้ะผู้บรห่ารระดับสูิ่งของบรษั่ที่ฯ ตัล้อดจน 
  ม่การอบรมแล้ะพีัฒนา การป็ระเม่นผล้การป็ฏิ่บต่ัังาน การจดัที่ำาแผนส่ิ่บที่อดตัำาแหน่ง รว่มถึึงการรายงานผล้การดำาเน่นงาน 
  ตัามแผนส่ิ่บที่อดตัำาแหน่ง

 12. กำาหนดขอบเขตัหน้าท่ี่�แล้ะคัว่ามรบัผ่ดชื่อบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ แล้ะฝ่ายจดัการอย่างชื่ัดเจน รว่มทัี่�ง ต่ัดตัามดูแล้ 
  ให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ แล้ะฝ่ายจดัการป็ฏ่ิบัต่ัหน้าท่ี่�ตัามท่ี่�ได้รบัมอบหมาย

 13. แต่ังตัั�งคัณ์ะกรรมการชุื่ดยอ่ยท่ี่�รายงานต่ัอคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่เพี่�อชื่ว่่ยคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ในการป็ฏ่ิบต่ััหน้าท่ี่�เฉพีาะด้านต่ัางๆ  
  ตัามคัว่ามจำาเป็็นแล้ะเหมาะสิ่ม รว่มถึึงดูแล้ให้ม่การป็ระเม่นผล้การป็ฏ่ิบัต่ังาน จดัที่ำาแล้ะเป็ิดเผยรายงานผล้การป็ฏ่ิบัต่ังาน

 14. แต่ังตัั�งเล้ขานุการบรษั่ที่ท่ี่�ม่คัว่ามรูแ้ล้ะป็ระสิ่บการณ์์ท่ี่�จำาเป็็นแล้ะเหมาะสิ่มต่ัอการสิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นงาน แล้ะการป็ฏ่ิบัต่ั 
  หน้าท่ี่�ของคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ให้ม่คัว่ามคัรบถ้ึว่น แล้ะถึูกต้ัองตัามท่ี่�กฎหมายกำาหนด

 15. ดูแล้ให้การดำาเน่นธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ดำาเน่นไป็อย่างม่คัว่ามรบัผ่ดชื่อบต่ัอสัิ่งคัมแล้ะส่ิ่�งแว่ดล้้อมแล้ะให้ม่การกำาหนด ส่ิ่�อสิ่าร  
  แล้ะป็ฏ่ิบต่ััตัามคัว่ามรบัผ่ดชื่อบของบรษั่ที่ฯ ต่ัอผูม้ส่่ิ่ว่นได้เส่ิ่ย รว่มถึึงยดึถ่ึอจรรยาบรรณ์แล้ะจรย่ธรรมของกรรมการ ผู้บรห่าร  
  แล้ะพีนักงาน ตัล้อดจนจรรยาบรรณ์ของบรษั่ที่ฯ 

 16. ดูแล้ให้ม่ระบบการจัดที่ำา แล้ะการเป็ิดเผยข้อมูล้สิ่ารสิ่นเที่ศท่ี่�สิ่ำาคััญทัี่�งท่ี่�เป็็นแล้ะไม่เป็็นข้อมูล้ที่างการเง่น ต่ัอหน่ว่ยงาน 
  ที่างการ ผู้ถ่ึอหุ้น แล้ะสิ่าธารณ์ชื่นทัี่�ว่ไป็ อยา่งถึูกต้ัอง เพี่ยงพีอ ชื่ัดเจน แล้ะโป็รง่ใสิ่ในเว่ล้าท่ี่�เหมาะสิ่ม เป็็นไป็ตัามกฎเกณ์ฑ์์  
  มาตัรฐาน แล้ะแนว่ป็ฏ่ิบัต่ัท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ตัล้อดจนสิ่ะท้ี่อนถึึงการป็ฏ่ิบัต่ัท่ี่�สิ่รา้งคัุณ์ค่ัาแก่ก่จการอยา่งยั�งยน่

 17. ดูแล้ให้ผู้ถ่ึอหุ้นม่ส่ิ่ว่นรว่่มในการตััดส่ิ่นใจในเร่�องสิ่ำาคััญ แล้ะดูแล้ให้การดำาเน่นการในว่ันป็ระชุื่มผู้ถ่ึอหุ้นเป็็นไป็ด้ว่ย 
  คัว่ามเรย่บรอ้ย โป็รง่ใสิ่ ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี แล้ะเอ่�อให้ผู้ถ่ึอหุ้นสิ่ามารถึใชื่้ส่ิ่ที่ธ่ของตัน รว่มถึึงดูแล้ให้ม่การเป็ิดเผยมต่ั 
  ท่ี่�ป็ระชุื่มแล้ะการจดัที่ำารายงานการป็ระชุื่มผูถ่้ึอหุน้ให้เป็น็ไป็อยา่งถึกูต้ัองแล้ะคัรบถ้ึว่น

 18. ดูแล้ให้ม่หน่ว่ยงานหรอ่ผู้รบัผ่ดชื่อบงานนักล้งทีุ่นสัิ่มพีันธ์ท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�ในการส่ิ่�อสิ่ารกับผู้ถ่ึอหุ้น แล้ะผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยอ่�น เชื่่น  
  นักล้งทีุ่น นักว่่เคัราะห์ ให้เป็็นไป็อย่างเหมาะสิ่ม เท่ี่าเท่ี่ยมกัน แล้ะทัี่นเว่ล้า รว่มทัี่�งส่ิ่งเสิ่รม่ให้ม่การนำาเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศ 
  มาใชื่้ในการเผยแพีรข่้อมูล้

 19. ดูแล้ให้บรษั่ที่ฯ ม่กล้ไกในการรบัเร ่�องรอ้งเรย่นแล้ะการดำาเน่นการกรณ่์ได้รบัแจง้เบาะแสิ่

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 123



3. ข้อมูลเก่�ยวกับคณ์ะกรรมการช้ดุย่อย
 3.1 คณ์ะกรรมการช้ดุย่อย

  คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ได้แต่ังตัั�งกรรมการท่ี่�ม่คัว่ามรูค้ัว่ามชื่ำานาญท่ี่�เหมาะสิ่มเป็็นคัณ์ะกรรมการชุื่ดย่อย เพี่�อชื่่ว่ยป็ฏ่ิบัต่ังาน 
  ในการศึกษาแล้ะกล้ั�นกรองเร่�องสิ่ำาคััญท่ี่�ต้ัองการการดแูล้อยา่งใกล้ช้ื่ด่ในแต่ัล้ะด้าน แล้ะเสิ่นอคัว่ามเห็นต่ัอคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่  
  คัณ์ะกรรมการชุื่ดยอ่ย ป็ระกอบด้ว่ยคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ คัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง คัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่น 
  แล้ะสิ่รรหา แล้ะคัณ์ะกรรมการการล้งที่นุ 

 คณ์ะกรรมการตรวจสอบ 

 คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ได้อนุมัต่ัจดัตัั�งคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ ตัั�งแต่ัป็ี 2563 ป็ระกอบด้ว่ยกรรมการอส่ิ่ระไม่น้อยกว่่า 3 ท่ี่าน โดยเป็็น 
 ผู้ท่ี่�ม่คัุณ์สิ่มบัต่ัคัรบถ้ึว่นตัามหล้ักเกณ์ฑ์์ท่ี่�กำาหนดโดยคัณ์ะกรรมการกำากับหล้ักที่รพัีย์ แล้ะตัล้าดหล้ักที่รพัีย์ คัณ์ะกรรมการกำากับ 
 ตัล้าดทีุ่น 

 องค์ประกอบและคุณ์สมบัติ

 (1) คัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ ป็ระกอบด้ว่ยกรรมการอส่ิ่ระอยา่งน้อย 3 ท่ี่าน

 (2) คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ที่ำาการแต่ังตัั�งกรรมการอส่ิ่ระของบรษั่ที่ฯ เป็็นสิ่มาชื่่กคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ 

 (3) คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ต้ัองแต่ังตัั�งหนึ�งในคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบเป็็นป็ระธานคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ 

 (4) ผู้บรห่ารฝ่ายตัรว่จสิ่อบภายในได้รบัมอบหมายให้ดำารงตัำาแหน่งเล้ขานุการคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ โดยที่ำาหน้าท่ี่�ให้การ 
  สิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นงานต่ัางๆ ของคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ ซึ่ึ�งป็ระกอบไป็ด้ว่ย การจดัป็ระชุื่ม การจดัเตัรย่มว่าระการป็ระชุื่ม 
  การนำาส่ิ่งเอกสิ่ารป็ระกอบการป็ระชุื่ม การจดัที่ำารายงานการป็ระชุื่ม แล้ะหน้าท่ี่�อ่�นๆ ตัามท่ี่�ได้รบัมอบหมายจากคัณ์ะกรรมการ 
  ตัรว่จสิ่อบ

 วาระการดำารงตำาแหน่งและการเล่อกตั�งกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตัรว่จสิ่อบม่ว่าระการดำารงตัำาแหน่งตัามว่าระการดำารงตัำาแหน่งของกรรมการ ทัี่�งน่� กรรมการตัรว่จสิ่อบ ซึ่ึ�งพี้นจากตัำาแหน่ง 
 ตัามว่าระอาจได้รบัการแต่ังตัั�งให้ดำารงตัำาแหน่งใหม่ได้ ในกรณ่์ท่ี่�กรรมการตัรว่จสิ่อบพ้ีนจากตัำาแหน่ง ส่ิ่งผล้กระที่บต่ัอจำานว่น 
 สิ่มาชื่่กคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ต้ัองแต่ังตัั�งกรรมการบรษั่ที่ท่ี่�ม่คัุณ์สิ่มบัต่ั แล้ะไม่ม่ลั้กษณ์ะต้ัองห้ามเข้าเป็็น 
 สิ่มาชื่่กคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบภายใน 3 เด่อน นับแต่ัว่ันท่ี่�จำานว่นสิ่มาชื่่กคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบไม่คัรบถ้ึว่น ทัี่�งน่� ในระหว่่าง 
 กระบว่นการสิ่รรหา แล้ะแต่ังตัั�งกรรมการตัรว่จสิ่อบท่ี่านใหม่แที่นท่ี่�ท่ี่านเด่มนั�น กรรมการตัรว่จสิ่อบท่ี่านท่ี่�เหล้่อสิ่ามารถึป็ฏ่ิบัต่ัหน้าท่ี่� 
 ได้ตัามป็กต่ั

 ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 คัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบของบรษั่ที่ฯ ป็ระกอบด้ว่ยกรรมการอส่ิ่ระ จำานว่น 3 ท่ี่าน ดังรายชื่่�อต่ัอไป็น่�

หมีายเหต่  
* นายศุภว่ตััร ล่้ขต่ัธนว่งศ์ เป็น็กรรมการตัรว่จสิ่อบท่ี่�มค่ัว่ามรูแ้ล้ะป็ระสิ่บการณ์์เพ่ียงพีอท่ี่�จะสิ่ามารถึที่ำาหน้าท่ี่�ในการสิ่อบที่านคัว่ามน่าเชื่่�อถ่ึอของงบการเง่น 
 ของบรษั่ที่ฯ 

รายช้่�อคณ์ะกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง

1. นางเกศรา มัญชุื่ศร่ ป็ระธานคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ

2. นายศุภว่ัตัร ล้่ข่ตัธนว่งศ์* กรรมการตัรว่จสิ่อบ

3. นายภัที่ร ยงว่ณ่์ชื่ย์ กรรมการตัรว่จสิ่อบ

 

 โดยม่เล้ขานุการคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบได้แก่ นายรตัันศักด่� ศรชุ่ื่่มส่ิ่น ผู้บรห่ารฝ่ายตัรว่จสิ่อบภายใน 

 คัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบม่การป็ระชุื่มทีุ่กไตัรมาสิ่ โดยในป็ี 2564 ได้ป็ระชุื่มทัี่�งส่ิ่�น 4 คัรั�ง แล้ะรายงานตัรงต่ัอคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาป ี2564 124



 คณะกรรมีการบรหิารคว่ามีเสีู่�ยง

 คัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงเป็็นคัณ์ะกรรมการชุื่ดย่อยท่ี่�ได้รบัการแต่ังตัั�งเพี่�อที่ำาหน้าท่ี่�กำาหนดนโยบาย ด้านการบรห่าร 
 คัว่ามเส่ิ่�ยงให้คัรอบคัลุ้มคัว่ามเส่ิ่�ยงป็ระเภที่ต่ัางๆ รว่มทัี่�งกำากับดูแล้ให้ม่ระบบหรอ่กระบว่นการบรห่ารจัดการคัว่ามเส่ิ่�ยง 
 เพี่�อคัว่บคัุมแล้ะล้ดผล้กระที่บของคัว่ามเส่ิ่�ยงต่ัอธุรก่จของบรษั่ที่ฯ แล้ะกำาหนดมาตัรการป็้องกันแล้ะต่ัดตัามดูแล้การป็ฏิ่บัต่ัตัาม 
 มาตัรการดังกล่้าว่ แล้ะม่บที่บาที่หน้าท่ี่�คัว่ามรบัผ่ดชื่อบคัรอบคัลุ้มถึึงบที่บาที่หน้าท่ี่�ของคัณ์ะกรรมการกำากับคัว่ามเส่ิ่�ยง (Risk  
 Oversight Committee) ตัามหล้ักเกณ์ฑ์์ท่ี่�กำาหนด โดยหน่ว่ยงานท่ี่�กำากับบรษั่ที่ฯ โดยองคัป์็ระกอบแล้ะคัณุ์สิ่มบต่ััของคัณ์ะกรรมการ 
 บรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงของบรษั่ที่ฯ นั�น ถึูกกำาหนดไว่้ในกฎบัตัรของคัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง ซึ่ึ�งสิ่ามารถึสิ่รปุ็สิ่าระสิ่ำาคััญได้ดังน่�

 องค์ประกอบและคุณ์สมบัติ

 (1) คัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงป็ระกอบดว้่ยกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงในจำานว่นท่ี่�เหมาะสิ่มแล้ะเพีย่งพีอสิ่ำาหรบัการที่ำาหน้าท่ี่� 
  โดยขึ�นอยูกั่บขนาดแล้ะล้ักษณ์ะของธุรก่จ

 (2) คัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงป็ระกอบด้ว่ยกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่ี่าน ท่ี่�มป่็ระสิ่บการณ์์ในภาคัการเงน่ แล้ะกรรมการอยา่งน้อย  
  1 ท่ี่าน ท่ี่�ม่คัว่ามชื่ำานาญในด้านการเง่น การบัญชื่่ หรอ่การจดัการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง 

 (3) ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายอำานว่ยส่ิ่นเชื่่�อ ที่ำาหน้าท่ี่�เป็็นกรรมการแล้ะเล้ขานุการคัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง

 วาระการดำารงตำาแหน่งและการเล่อกตั�งกรรมการบรหิารความเส่�ยง

 กรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงมว่่าระการดำารงตัำาแหน่งตัามว่าระการดำารงตัำาแหน่งของกรรมการ (เว่น้แต่ัผูบ้รห่ารระดับสูิ่ง ด้านการบรห่าร 
 คัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�แต่ังตัั�งโดยคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่) ทัี่�งน่� กรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงซึ่ึ�งพ้ีนจากตัำาแหน่งตัามว่าระอาจได้รบัการแต่ังตัั�ง 
 ให้ดำารงตัำาแหน่งใหม่ได้ โดยในระหว่่างการสิ่รรหา กรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�ดำารงตัำาแหน่งอยู่สิ่ามารถึดำาเน่นการได้ถึึงแม ้
 จำานว่นกรรมการจะน้อยกว่่าท่ี่�กำาหนด

 ณ์ ป็ัจจุบัน คัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงของบรษั่ที่ฯ ป็ระกอบด้ว่ยกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง จำานว่น 3 ท่ี่าน โดยม่รายชื่่�อดังน่� 

รายช้่�อ ตำาแหน่ง

1. นายชื่านดาเชื่การ ์สุิ่บรามาเน่�ยน ค่ัสิ่ชูื่มันการมั ป็ระธานคัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง

2. นายแอล้ส่ิ่ที่ธ่� เว่อรก์ารา กรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง

3. นายธญัญะ ก่จชื่ัยนุกูล้ กรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง

 โดยม่ นายธญัญะ ก่จชื่ยันุกลู้ ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝา่ยอำานว่ยส่ิ่นเชื่่�อ เป็น็เล้ขานุการคัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง ตัามท่ี่�ได้กำาหนด 
 ในกฎบตััรของคัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง

 คัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงมก่ารป็ระชื่มุที่กุไตัรมาสิ่ โดยในป็ ี2564 ไดป้็ระชื่มุทัี่�งส่ิ่�น 5 คัรั�ง แล้ะรายงานตัรงตัอ่คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่

 คณ์ะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 คัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหาเป็็นคัณ์ะกรรมการชุื่ดย่อยท่ี่�ได้รบัการแต่ังตัั�งเพี่�อที่ำาหน้าท่ี่�กำาหนดนโยบาย 
 ด้านการสิ่รรหาแล้ะกล้ั�นกรองบุคัคัล้ท่ี่�เหมาะสิ่มเพี่�อเป็น็กรรมการ แล้ะ/หรอ่ ผู้บรห่ารระดับสูิ่ง (รว่มถึึงกำาหนดโคัรงสิ่รา้งค่ัาตัอบแที่น  
 แล้ะรปู็แบบแล้ะหล้ักเกณ์ฑ์์การจา่ยค่ัาตัอบแที่นของกรรมการ แล้ะ/หรอ่ ผู้บรห่ารระดับสูิ่งดังกล้่าว่) ก่อนท่ี่�จะดำาเน่นการเสิ่นอแนะ 
 ต่ัอคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ แล้ะ/หรอ่ ท่ี่�ป็ระชุื่มผูถ่้ึอหุน้เพี่�อพีจ่ารณ์าอนุมต่ััการแต่ังตัั�งบุคัคัล้ดังกล่้าว่ต่ัอไป็ โดยองค์ัป็ระกอบแล้ะคัณุ์สิ่มบต่ัั 
 ของคัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหาของบรษั่ที่นั�น ถึูกกำาหนดไว่้ในกฎบัตัรของคัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่น  
 แล้ะสิ่รรหา ซึ่ึ�งสิ่ามารถึสิ่รปุ็สิ่าระสิ่ำาคััญได้ดังน่�

 องค์ประกอบและคุณ์สมบัติ

 (1)  คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่เป็็นผู้พ่ีจารณ์าแต่ังตัั�งคัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา

 (2)  คัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหาป็ระกอบด้ว่ยกรรมการอ่สิ่ระ หรอ่กรรมการท่ี่�ไม่เป็็นผู้บรห่ารจำานว่นไม่น้อยกว่่า  
   3 ท่ี่าน

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 125



 โดยม่ นางอาฑ่์ตัยา พีูนว่ัตัถึุ ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายที่รพัียากรบุคัคัล้ เป็็นเล้ขานุการคัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา  
 ตัามท่ี่�ได้กำาหนดในกฎบัตัรของคัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา

 คัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหาม่การป็ระชุื่มไม่น้อยกว่่าป็ีล้ะ 2 คัรั�ง โดยในป็ี 2564 ได้ป็ระชุื่มทัี่�งส่ิ่�น 6 คัรั�ง  
 แล้ะรายงานตัรงต่ัอคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่

 คณ์ะกรรมการการลงทุน 

 คัณ์ะกรรมการการล้งทีุ่นเป็็นคัณ์ะกรรมการชืุ่ดย่อยท่ี่�ได้รบัการแตั่งตัั�งเพี่�อที่ำาหน้าท่ี่� กำากับดูแล้นโยบายการล้งทีุ่นการคัว่บรว่ม 
 ก่จการ การเขา้ซึ่่�อก่จการ แล้ะการจำาหน่ายส่ิ่นที่รพัีย ์รว่มถึึงการที่บที่ว่นขอ้เสิ่นอท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกับการคัว่บรว่ม การเขา้ซึ่่�อก่จการ การล้งที่นุ  
 หรอ่การจำาหน่ายส่ิ่นที่รพัียท่์ี่�ม่สิ่าระสิ่ำาคััญ หรอ่ม่ส่ิ่ว่นสิ่าระสิ่ำาคััญอ่�นใดท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการป็ระเม่นราคัาซึ่่�อ หรอ่มูล้ค่ัาการล้งทีุ่นนั�นๆ  
 โดยองค์ัป็ระกอบแล้ะคัุณ์สิ่มบัต่ัของคัณ์ะกรรมการการล้งทีุ่นของบรษั่ที่ฯ นั�น ถึกูกำาหนดไว่ใ้นกฎบตััรของคัณ์ะกรรมการการล้งทีุ่น  
 ซึ่ึ�งสิ่ามารถึสิ่รปุ็สิ่าระสิ่ำาคััญได้ดังน่�

 องค์ประกอบและคุณ์สมบัติ

 (1)  คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่เป็็นผู้พ่ีจารณ์าแต่ังตัั�งคัณ์ะกรรมการการล้งทีุ่น

 (2)  คัณ์ะกรรมการการล้งทีุ่นป็ระกอบด้ว่ยกรรมการจำานว่นไม่น้อยกว่่า 3 ท่ี่าน โดยคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่จะเป็็นผู้พีจ่ารณ์าแต่ังตัั�ง 
   คัณ์ะกรรมการการล้งที่นุที่กุรอบป็ ีแล้ะให้ดำารงตัำาแหน่งดังกล้า่ว่จนกว่า่จะมก่ารแจง้ล้าออก หรอ่ถึอดถึอน แล้ะให้คัณ์ะกรรมการ 
   บรษั่ที่เป็็นผู้แต่ังตัั�งป็ระธานคัณ์ะกรรมการการล้งทีุ่น

 (3)  กรรมการการล้งทีุ่นเป็็นผู้ม่คัว่ามรูค้ัว่ามสิ่ามารถึป็ระสิ่บการณ์์ ตัล้อดจนม่คัว่ามเข้าใจถึึงหน้าท่ี่� แล้ะคัว่ามรบัผ่ดชื่อบของตัน

 (4)  ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายบัญชื่่แล้ะการเง่นที่ำาหน้าท่ี่�เป็็นเล้ขานุการคัณ์ะกรรมการการล้งทีุ่น

 วาระการดำารงตำาแหน่งและการเล่อกตั�งกรรมการลงทุน

 กรรมการการล้งทีุ่นม่ว่าระการดำารงตัำาแหน่งตัามว่าระการดำารงตัำาแหน่งของกรรมการ แล้ะให้ดำารงตัำาแหน่งดังกล้่าว่จนกว่า่จะม่ 
 การแจง้ล้าออก หรอ่ถึอดถึอน ทัี่�งน่� กรรมการซึ่ึ�งพีน้จากตัำาแหน่งตัามว่าระอาจได้รบัการแต่ังตัั�งให้ดำารงตัำาแหน่งใหม่ได้

รายช้่�อ ตำาแหน่ง

1. นายม่นก่ ไบรอนั ฮง ป็ระธานคัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา

2. นายพีงษ์อนันต์ั ธณั์ต่ัไตัร กรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา

3. นายแอล้ส่ิ่ที่ธ่� เว่อรก์ารา กรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา

4. นางเกศรา มัญชุื่ศร่ กรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา

5. นายว่ศ่น อุดมรชัื่ตัว่น่ชื่ย์ กรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา

 (3)  กรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหาจะต้ัองเป็็นผู้ม่คัว่ามรูค้ัว่ามสิ่ามารถึป็ระสิ่บการณ์์ ตัล้อดจนม่คัว่ามเข้าใจถึึงหน้าท่ี่� 
   แล้ะคัว่ามรบัผ่ดชื่อบของตัน

 (4)  ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายที่รพัียากรบุคัคัล้ ที่ำาหน้าท่ี่�เป็็นเล้ขานุการคัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา

 วาระการดำารงตำาแหน่งและการเล่อกตั�งกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 กรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหาม่ว่าระการดำารงตัำาแหน่งตัามว่าระการดำารงตัำาแหน่งของกรรมการ โดยคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ 
 ต้ัองแต่ังตัั�งบุคัคัล้ท่ี่�ม่คัว่ามเหมาะสิ่มเพี่�อดำารงตัำาแหน่ง ทัี่�งน่� กรรมการซึ่ึ�งพ้ีนจากตัำาแหน่งตัามว่าระอาจได้รบัการแต่ังตัั�งให้ 
 ดำารงตัำาแหน่งใหม่ได้ โดยในระหว่่างการสิ่รรหา กรรมการท่ี่�ดำารงตัำาแหน่งอยู่สิ่ามารถึป็ฏ่ิบัต่ัหน้าท่ี่�ได้ถึึงแม้จำานว่นกรรมการ 
 จะน้อยกว่่าท่ี่�กำาหนด

 ณ์ ป็ัจจุบัน คัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหาของบรษั่ที่ฯ ป็ระกอบด้ว่ยกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา จำานว่น  
 5 ท่ี่าน โดยม่รายชื่่�อดังน่�
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รายช้่�อ ตำาแหน่ง

1. นายภัที่ร ยงว่ณ่์ชื่ย์ ป็ระธานกรรมการการล้งทีุ่น

2. นายศุภว่ตััร ล้ข่ต่ัธนว่งศ์ กรรมการการล้งที่นุ

3. นายป็ยิะศักด่� อกุฤษฎ์นุกลู้ กรรมการการล้งที่นุ

4. นายณั์ฐพีล้ ล้่อพีรอ้มชื่ัย กรรมการการล้งทีุ่น

5. นายแอล้ส่ิ่ที่ธ่� เว่อรก์ารา กรรมการการล้งทีุ่น

 ณ์ ป็จัจบุนั คัณ์ะกรรมการการล้งที่นุของบรษั่ที่ฯ ป็ระกอบด้ว่ยกรรมการการล้งที่นุ จำานว่น 5 ท่ี่าน โดยมร่ายชื่่�อดังน่�

 โดยม่ นายว่่รภัที่ร ์ ว่่รย่ะโกว่่ที่ยา ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายบัญชื่่แล้ะการเง่นเป็็นเล้ขานุการคัณ์ะกรรมการการล้งทีุ่นตัามท่ี่�ได้กำาหนด 
 ในกฎบตััรของคัณ์ะกรรมการการล้งทีุ่น

 คัณ์ะกรรมการการล้งทีุ่นม่การป็ระชุื่มไม่น้อยกว่่าป็ีล้ะ 1 คัรั�ง โดยในป็ี 2564 ได้ป็ระชุื่มทัี่�งส่ิ่�น 2 คัรั�ง แล้ะรายงานตัรงต่ัอ 
 คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่

4. ข้อมูลเก่�ยวกับผู้บรหิาร
 4.1 ขอบเขต อำานาจหน้าท่�และความรบัผิดช้อบของกรรมการผู้จดัการใหญ่

  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็็นตัำาแหน่งฝ่ายบรห่ารสูิ่งสุิ่ดของบรษั่ที่ฯ โดยได้รบัแต่ังตัั�งจากคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ ให้ม่อำานาจ 
  แล้ะหน้าท่ี่�เก่�ยว่กับการบรห่ารจดัการก่จการงานต่ัางๆ ของบรษั่ที่ฯ ตัามท่ี่�ได้รบัมอบหมาย ทัี่�งน่� เป็น็ไป็ตัามมต่ัของคัณ์ะกรรมการ 
  บรษั่ที่ บที่บญัญต่ัักฎหมายแล้ะกฎระเบย่บท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง โดยขอบเขตั อำานาจหน้าท่ี่� แล้ะคัว่ามรบัผ่ดชื่อบของกรรมการผู้จดัการใหญ ่
  ให้รว่มถึึงเร่�องหรอ่ก่จการต่ัางๆ โดยสิ่รปุ็ ดังต่ัอไป็น่�ด้ว่ย

 (1) ป็ฏ่ิบต่ััหน้าท่ี่�ตัามท่ี่�ได้รบัมอบหมายจากคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ ตัล้อดจนคัณ์ะกรรมการชุื่ดยอ่ยท่ี่�รายงานต่ัอคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่  
  แล้ะกำากับดูแล้คัว่บคัุมให้บรษั่ที่ฯ ป็ฏ่ิบัต่ัตัามกฎหมายหรอ่กฎเกณ์ฑ์์ข้อบังคัับของหน่ว่ยงานภาคัรฐั

 (2) ดูแล้แล้ะคัว่บคัุมการป็ฏ่ิบัต่ังานด้านต่ัางๆ ให้เป็็นไป็ตัามนโยบาย เป็้าหมาย กล้ยุที่ธ์ แผนงาน แล้ะงบป็ระมาณ์ป็ระจำาป็ ี
  ของบรษั่ที่ฯ ตัามท่ี่�คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่อนุมัต่ั แล้ะตัามกฎหมาย แล้ะกฎระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยว่ข้อง

 (3) รายงานการดำาเน่นงานในเร่�องท่ี่�สิ่ำาคััญต่ัอคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่อยา่งสิ่มำาเสิ่มอ

 (4) ส่ิ่งเสิ่รม่การป็ฏิ่บัต่ัตัามหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่ แล้ะส่ิ่งเสิ่รม่ให้เก่ดมาตัรฐานด้านคัว่ามซึ่่�อสัิ่ตัย์ แล้ะจรย่ธรรม  
  ตัล้อดจนมาตัรฐานด้านคัว่ามรบัผ่ดชื่อบต่ัอสัิ่งคัม

 (5) จดัโคัรงสิ่รา้งแล้ะบรห่ารจดัการองคั์กรตัามแนว่ที่างท่ี่�คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่แนะนำา ดำาเน่นการสิ่รา้ง แล้ะรกัษาท่ี่มผู้บรห่าร 
  ท่ี่�ม่คัว่ามสิ่ามารถึในการป็ฏ่ิบัต่ังานให้เป็็นไป็ตัามกล้ยุที่ธแ์ล้ะเป็้าหมายของบรษั่ที่ฯ อยา่งม่ป็ระส่ิ่ที่ธผ่ล้

 (6) เป็็นตััว่แที่นของบรษั่ที่ฯ ในการต่ัดต่ัอกับหน่ว่ยงานภาคัรฐัแล้ะหน่ว่ยงานกำากับดูแล้อ่�นๆ โดยอาจมอบหมายให้บุคัคัล้อ่�นใด 
  กระที่ำาการแที่นได้

 (7) แสิ่ว่งหาโอกาสิ่ที่างธุรก่จใหม่ๆ ซึ่ึ�งสิ่อดคัล้้องกับว่่สัิ่ยทัี่ศน์แล้ะท่ี่ศที่างกล้ยุที่ธข์องบรษั่ที่ฯ

 (8) พีัฒนาแล้ะดำาเน่นงานตัามแผนกล้ยุที่ธ์ที่างธุรก่จเพี่�อให้แน่ใจว่่าบรษั่ที่ฯ ดำาเน่นการอยู่บนหล้ักการที่างธุรก่จอย่างม่ออาชื่่พี 
  แล้ะม่การต่ัดตัามเพี่�อให้เป็็นไป็ตัามว่ัตัถึุป็ระสิ่งค์ัท่ี่�บรษั่ที่ฯ กำาหนดไว่้

 (9) บรห่ารแล้ะจัดการดำาเน่นการของบรษั่ที่ฯ เพี่�อให้บรรลุ้ถึึงเป็้าหมายแล้ะมาตัรฐานทัี่�งด้านการดำาเน่นงานด้านที่างการเง่น 
  ตัามแผนการท่ี่�ว่างไว่้ โดยจะต้ัองเป็็นไป็อยา่งม่คัุณ์ภาพี สิ่อดคัล้้องกับว่ัฒนธรรมองค์ักร แล้ะอยูใ่นกรอบของกฎหมาย
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รายช้่�อ ตำาแหน่ง

1. นายป็ิยะศักด่� อุกฤษฎ์นุกูล้ กรรมการผู้จดัการใหญ่ แล้ะป็ระธานคัณ์ะผู้บรห่ารระดับสูิ่ง

2. นายธญัญะ ก่จชื่ยันุกลู้ ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝา่ยอำานว่ยส่ิ่นเชื่่�อ

3. นางสิ่าว่ฉว่ม่าศ แยม้ย่�ม ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝา่ยพัีฒนาแล้ะบรห่ารงานขายสิ่าขาแล้ะฝา่ยพีฒันาคัณุ์ภาพีส่ิ่นเชื่่�อ

4. นายซึ่ว่่ ป็อง โชื่ ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝา่ยการตัล้าดแล้ะพัีฒนาธุรก่จแล้ะฝา่ยเที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ

5. นางอาฑ่์ตัยา พีนูว่ตััถึุ ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝา่ยที่รพัียากรบุคัคัล้แล้ะฝา่ยนายหน้าป็ระกันภัย

6. นายว่ร่ภัที่ร ์ว่ร่ย่ะโกว่ท่ี่ยา ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝา่ยบญัชื่แ่ล้ะการเงน่

7. นางสิ่าว่เป็ยีโน ว่ชัื่ราพีล้เมฆ ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝา่ยป็ฏ่ิบต่ััการแล้ะบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านป็ฏ่ิบต่ััการ

8. นางสิ่าว่น่ภา ว่น่ชื่ว่ัฒน์ ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายสิ่นับสิ่นุนธุรก่จแล้ะบรก่ารกล้าง

9. นางดว่งพีร อุทัี่ยพัีฒน์ ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายกำากับธุรกรรม

 การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงสุด

 ในการสิ่รรหากรรมการแล้ะผู้บรห่ารระดับสูิ่งของบรษั่ที่ฯ คัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหาม่หน้าท่ี่�กำาหนดนโยบาย 
 ด้านการสิ่รรหาแล้ะกล้ั�นกรองบุคัคัล้ท่ี่�ม่คัุณ์สิ่มบัต่ัเหมาะสิ่มเพี่�อเสิ่นอชื่่�อเป็็นกรรมการ แล้ะ/หรอ่ ผูบ้รห่ารระดับสูิ่งรว่มถึึงกำาหนด  
 โคัรงสิ่รา้งค่ัาตัอบแที่น แล้ะรปู็แบบแล้ะหล้ักเกณ์ฑ์์การจา่ยค่ัาตัอบแที่นของกรรมการ แล้ะ/หรอ่ ผู้บรห่ารระดับสูิ่งดังกล้่าว่ ก่อนท่ี่� 
 จะดำาเน่นการเสิ่นอแนะตัอ่คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ แล้ะ/หรอ่ ท่ี่�ป็ระชื่มุผูถ่้ึอหุน้ เพี่�อพี่จารณ์าอนุมัต่ัการแต่ังตัั�งบุคัคัล้ดังกล้่าว่ต่ัอไป็ ทัี่�งน่�  
 เป็็นไป็ตัามนโยบายแล้ะกฎบัตัรท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ข้อบังคัับของบรษั่ที่ฯ ขอ้กำาหนดของกฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง แล้ะเพี่�อเป็น็การคัุม้คัรองส่ิ่ที่ธ ่
 ของผู้ถ่ึอหุ้นส่ิ่ว่นน้อย บรษั่ที่ฯ จะจดัให้ม่การพี่จารณ์าล้งมต่ัในการแต่ังตัั�งกรรมการแยกเป็็นรายบุคัคัล้ในว่าระการพี่จารณ์าแต่ังตัั�ง 
 กรรมการในการป็ระชุื่มผูถ่้ึอหุ้นของบรษั่ที่ฯ

5. ข้อมูลเก่�ยวกับพนักงาน
 5.1 บุคลากร

  จำานวนบุคลากร 

  ณ์ ว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2563 แล้ะ ณ์ ว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ มพ่ีนักงานป็ระจำารว่มจำานว่นทัี่�งส่ิ่�น 5,368 คัน แล้ะ 5,844 คัน  
  ตัามล้ำาดับ แล้ะม่พีนักงานสัิ่ญญาจา้ง รว่มจำานว่นทัี่�งส่ิ่�น 51 คัน แล้ะ 57 คัน ตัามล้ำาดับ โดยตัารางต่ัอไป็น่�แสิ่ดงรายล้ะเอย่ด 
  เก่�ยว่กับจำานว่นพีนักงานป็ระจำาแบง่ตัามสิ่ายงานหล้กัสิ่ำาหรบัรอบระยะเว่ล้าตัามท่ี่�ระบุไว่้

 รายชิื�อและตำาแหน�งข้องผ้่บรหิาร

 ณ์ ว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 ผูบ้รห่ารของบรษั่ที่ฯ ตัามคัำาน่ยามท่ี่�กำาหนดในป็ระกาศคัณ์ะกรรมการกำากับหล้กัที่รพัีย ์แล้ะตัล้าดหล้กัที่รพัีย ์
 ป็ระกอบด้ว่ยผู้บรห่าร จำานว่น 9 ท่ี่าน ซึ่ึ�งเป็็นสิ่มาชื่่กของคัณ์ะผู้บรห่ารระดับสูิ่งของบรษั่ที่ฯ โดยม่รายชื่่�อดังน่� 
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 ตัารางด้านล้า่งน่�แสิ่ดงรายล้ะเอย่ดจำานว่นสิ่าขาแล้ะพีนักงานทัี่�งหมดของบรษั่ที่ฯ ณ์ ว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม  2563 แล้ะ 2564

ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม

2563 2564

จำานว่นสิ่าขา 1,076 1,286

จำานว่นพีนักงานท่ี่�สิ่าขา 3,885 4,263

จำานว่นพีนักงานท่ี่�สิ่ำานักงานใหญ่ 1,534 1,638

 การเปล่�ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างม่นัยสำาคัญในช้ว่ง 3 ปท่ี�ผ่านมา

 -ไมม่-่

 ค่าตอบแทนพนักงาน 

 สิ่ำาหรบัป็ส่ีิ่�นสุิ่ดว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ จา่ยค่ัาตัอบแที่นให้แก่พีนักงาน (ไมร่ว่มผูบ้รห่าร แต่ัรว่มพีนักงานสัิ่ญญาจา้ง) 3,085.8  
 ล้้านบาที่ โดยเป็น็ค่ัาตัอบแที่นในรปู็ของเง่นเด่อน ค่ัาจา้ง โบนัสิ่ แล้ะค่ัาตัอบแที่นอ่�นๆ เชื่น่ ค่ัาตัอบแที่นจูงใจจากผล้การดำาเน่นงาน  
 เงน่สิ่มที่บกองที่นุสิ่ำารองเล้่�ยงชื่พ่ี แล้ะเงน่สิ่มที่บกองที่นุป็ระกันสัิ่งคัม เป็น็ต้ัน

 กองทุนสำารองเล่�ยงช้พ่

 ป็จัจบุนับรษั่ที่ฯ มก่องที่นุสิ่ำารองเล้่�ยงชื่พ่ีภายใต้ัการจดัการของบรษั่ที่หล้กัที่รพัียจ์ดัการกองที่นุ กรงุศร ่จำากัด ภายใต้ัชื่่�อ “กองที่นุสิ่ำารอง 
 เล้่�ยงชื่พ่ีพีนักงาน บมจ. เงน่ต่ัดล้อ้ มาสิ่เตัอรฟ์ันัด์ ซึ่ึ�งจดที่ะเบย่นแล้ว้่ในส่ิ่ว่นของบรษั่ที่ฯ”

 ขอ้พิพาทด้านแรงงาน

 บรษั่ที่ฯ ไมม่ข่อ้พ่ีพีาที่ด้านแรงงานท่ี่�มนั่ยสิ่ำาคััญต่ัอการดำาเน่นธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ในชื่ว่่ง 3 ป็ท่ีี่�ผา่นมา แล้ะบรษั่ที่ฯ ไมม่ส่ิ่หภาพีแรงงาน

สายงาน

สำาหรบัปสิี�นสุด 
วนัท่� 31 ธนัวาคม 2563 (คน)

สำาหรบัปสิี�นสุด 
วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 (คน)

พนักงาน
ประจำา

พนักงาน
สัญญาจา้ง

พนักงาน
ประจำา

พนักงาน
สัญญาจา้ง

ฝา่ยพีฒันาแล้ะบรห่ารงานขายสิ่าขา 3,881 4 4,259 4
ฝา่ยการตัล้าดแล้ะพีฒันาธุรก่จ 71 1 77 1
ฝา่ยอำานว่ยส่ิ่นเชื่่�อ 140 2 149 2
ฝา่ยพีฒันาคัณุ์ภาพีส่ิ่นเชื่่�อ 413 4 418 4
ฝา่ยป็ฏ่ิบต่ััการแล้ะบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านป็ฏ่ิบต่ััการ 266 4 266 3
ฝา่ยขายที่างโที่รศัพีท์ี่ 136 - 150 -
ฝา่ยสิ่นับสิ่นุนธุรก่จแล้ะบรก่ารกล้าง 51 5 63 7
ฝา่ยเที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ 147 - 171 -
ฝา่ยบญัชื่แ่ล้ะการเงน่ 52 2 54 2
ฝา่ยที่รพัียากรบุคัคัล้ 72 25 77 29
ฝา่ยกำากับธุรกรรม 12 - 14 -
ฝา่ยกฎหมาย 10 - 10 -
ฝา่ยตัรว่จสิ่อบแล้ะป็อ้งกันการที่จุรต่ั 10 1 11 -
ฝา่ยสิ่ำานักงานกรรมการผู้จดัการใหญ่ 4 - 5 1
ฝา่ยนายหน้าป็ระกันภัย 72 3 93 4
ฝา่ยว่เ่คัราะห์แล้ะพีฒันา 22 - 16 -
ฝา่ยตัรว่จสิ่อบภายใน 9 - 11 -
รว่มี 5,368 51 5,844 57
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 นโยบายพัฒนาบุคลากร

 บรษั่ที่ฯ มค่ัว่ามมุง่มั�นท่ี่�จะดำาเน่นธุรก่จให้เต่ับโตัอยา่งยั�งยน่ แล้ะมค่ัว่ามรบัผด่ชื่อบต่ัอสัิ่งคัมแล้ะผูม้ส่่ิ่ว่นได้เส่ิ่ย สิ่รา้งคัว่ามมั�นคังให้กับ 
 ชุื่มชื่นแล้ะป็ระเที่ศชื่าต่ั ที่ำาให้ธุรก่จเต่ับโตัอยา่งยั�งยน่แล้ะตัระหนักเป็น็อยา่งด่ว่า่พีนักงานเป็น็ที่รพัียากรท่ี่�มค่ัณุ์ค่ัาอยา่งย่�งแล้ะเป็น็ป็จัจยั 
 สิ่ำาคััญในการนำาไป็สู่ิ่คัว่ามสิ่ำาเรจ็ของบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ฯ จงึให้คัว่ามสิ่ำาคััญกับการมุง่พีฒันาคัว่ามรูค้ัว่ามสิ่ามารถึให้แก่กรรมการ ผูบ้รห่าร  
 บุคัล้ากร แล้ะพีนักงานของบรษั่ที่ฯ อยา่งต่ัอเน่�องเพี่�อให้มค่ัว่ามรู ้ทัี่กษะ ป็ระสิ่บการณ์์ คัณุ์ลั้กษณ์ะท่ี่�จำาเป็น็แล้ะเหมาะสิ่มต่ัอการขบัเคัล่้�อน 
 องค์ักรไป็สู่ิ่เป็้าหมาย แล้ะให้เป็็นไป็ตัามมาตัรฐานการป็ฏ่ิบัต่ัท่ี่�ด่สิ่ำาหรบับรษั่ที่จดที่ะเบ่ยน นอกจากนั�นยังให้คัว่ามสิ่ำาคััญในการดูแล้ 
 สิ่ว่ัสิ่ด่ภาพีแล้ะสิ่ว่ัสิ่ด่การของพีนักงานอย่างต่ัอเน่�อง แม้ในสิ่ถึานการณ์์ท่ี่�ต้ัองเผชื่่ญกับการระบาดของโคัว่่ด-19 บรษั่ที่ฯ ก็ม ่
 การว่างแผนรบัมอ่กับการเป็ล้่�ยนแป็ล้งอยา่งรว่ดเรว็่ แล้ะมแ่นว่ที่างพัีฒนาบุคัล้ากรของบรษั่ที่ฯ ดังน่�

 บรษั่ที่ฯ มน่โยบายดา้นการฝกึอบรมแล้ะพีฒันาให้พีนักงานที่กุคันในที่กุว่ช่ื่าชื่พ่ีแล้ะที่กุระดับได้รบัการพีฒันาอยา่งเพีย่งพีอแล้ะตัอ่เน่�อง 
 ทัี่�งเร ่�องการที่ำางานโดยหน้าท่ี่� คัว่ามรูเ้ก่�ยว่กับธุรก่จ ตัล้อดจนการบรห่ารแล้ะการจดัการตัามคัว่ามเหมาะสิ่มของหน้าท่ี่�แล้ะคัว่ามรบัผด่ชื่อบ 
 ของพีนักงาน รว่มทัี่�งยงัมน่โยบายสิ่รา้งจต่ัสิ่ำานึกในเร่�องคัณุ์ภาพี คัว่ามถึกูต้ัอง คัว่ามป็ล้อดภัยให้แก่พีนักงานที่กุคัน ซึ่ึ�งเป็น็การฝกึอบรม 
 จากบุคัล้ากรภายในท่ี่�เพีย่บพีรอ้มด้ว่ยคัว่ามรูแ้ล้ะป็ระสิ่บการณ์์ แล้ะจากสิ่ถึาบนัภายนอกท่ี่�มช่ื่่�อเส่ิ่ยง โดยจะมก่ารที่บที่ว่นแล้ะป็รบัป็รงุ 
 หล้กัสูิ่ตัรให้ทัี่นสิ่มยัแล้ะเหมาะสิ่มอยูเ่สิ่มอ นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ยงัมุง่เน้นระบบการพีฒันาพีนักงานตัามขด่คัว่ามสิ่ามารถึของแตัล่้ะระดบั  
 แล้ะการส่ิ่งเสิ่รม่เส้ิ่นที่างการเจรญ่เต่ับโตัสิ่ายอาชื่พ่ีให้แก่พีนักงาน (Career Development Model) ทัี่�งพีนักงานสิ่าขา แล้ะพีนักงาน 
 สิ่ำานักงานใหญ ่บรษั่ที่ฯ จดัให้มศู่นยฝ์กึอบรมท่ี่�สิ่ำานักงานใหญ ่แล้ะศูนยอ์บรมตัามภมูภ่าคั เพี่�อเตัรย่มคัว่ามพีรอ้มในการพัีฒนาศักยภาพี 
 ของพีนักงานอยา่งทัี่�ว่ถึึงแล้ะเป็น็ไป็ตัามแนว่ที่างเด่ยว่กันกับการดำาเน่นธุรก่จ โดยใชื่เ้คัร่�องมอ่แล้ะว่ธ่ก่ารเรย่นรูท่้ี่�หล้ากหล้าย ให้เหมาะสิ่ม 
 กับยุคัสิ่มยัแล้ะชื่ว่่งอายุของพีนักงาน เชื่น่ ก่จกรรมระดมคัว่ามค่ัด บอรด์เกมส์ิ่ แล้ะการจำาล้องสิ่ถึานการณ์์เพี่�อการเรย่นรู ้นอกจากนั�น 
 บรษั่ที่ฯ ยงัส่ิ่งเสิ่รม่ชื่อ่งการเรย่นรูต่้ัางๆ ด้ว่ยตันเอง (Self-Learning) ในหล้ายชื่อ่งที่าง เชื่น่ ผ่านระบบ e-learning ท่ี่�สิ่ามารถึเรย่นรู ้
 ได้ตัล้อดเว่ล้า ทัี่�งบนคัอมพี่ว่เตัอร ์ แท็ี่บเล้็ตั (Tablet) แล้ะโที่รศัพีท์ี่เคัล้่�อนท่ี่� แล้ะในสิ่ถึานการณ์์โคัว่่ด-19 ท่ี่�เป็น็ว่ก่ฤตัระดับป็ระเที่ศ  
 ทีุ่กภาคัส่ิ่ว่นต่ัางได้รบัผล้กระที่บอย่างหล้่กเล้่�ยงไม่ได้ นอกจากบรษั่ที่ฯ ให้คัว่ามใส่ิ่ใจเร่�องคัว่ามป็ล้อดภัยด้านสุิ่ขภาพีของพีนักงาน 
 ในการจดัหาว่คััซึ่น่แล้ะการดแูล้กลุ้ม่เส่ิ่�ยงได้อยา่งเหมาะสิ่มแล้ว้่นั�น เพี่�อให้พีนักงานได้มก่ารเรย่นรูอ้ยา่งต่ัอเน่�อง บรษั่ที่ฯ ได้มก่ารป็รบั 
 ตััว่อยา่งรว่ดเรว็่ต่ัอการเป็ล้่�ยนแป็ล้งท่ี่�เก่ดขึ�น โดยได้มก่ารพีฒันาการฝกึอบรมผา่นส่ิ่�ออเ่ล้ก็ที่รอน่กส์ิ่  (Virtual Classroom) แล้ะนำาเคัร่�องมอ่ 
 ต่ัางๆ ท่ี่�ใชื่เ้พี่�มคัว่ามน่าสิ่นใจในการเรย่นออนไล้น์ให้พีนักงานรูสึ้ิ่กกระต่ัอรอ่รน้เสิ่ม่อนมานั�งเรย่นอยูใ่นห้องเรย่นจรง่ แล้ะการส่ิ่งเสิ่รม่ 
 การอา่นหนังส่ิ่อแล้ะนำาคัว่ามรูท่้ี่�ได้มาแบง่ป็นักับเพี่�อนรว่่มงาน ทัี่�งหมดน่�เป็น็การส่ิ่งเสิ่รม่แล้ะสิ่รา้งบรรยากาศการเรย่นรูเ้พี่�อการพีฒันา 
 ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีการที่ำางานของพีนักงานอยา่งจรง่จงัแล้ะต่ัอเน่�อง อก่ทัี่�งบรษั่ที่ฯ ให้คัว่ามสิ่ำาคััญเร่�องการว่างแผนด้านการเง่น เพี่�อเป็น็ 
 แนว่ที่างในการดำาเน่นชื่่ว่่ตัในการใชื่้เง่นอย่างรอบคัอบ เชื่่น คัว่ามรูท้ี่างการเง่นเพี่�อการว่างแผนเกษ่ยณ์กับพีนักงานทีุ่กระดับ  
 บรษั่ที่ฯ เล้็งเห็นคัว่ามสิ่ำาคััญในการพีัฒนาให้พีนักงานสิ่ามารถึส่ิ่งต่ัอโคัรงการคัว่ามสุิ่ขที่างการเง่นให้ภายในแล้ะภายนอก เพี่�อเป็็น 
 การสิ่รา้งสิ่รรค์ั แล้ะแบง่ป็นัคัว่ามรูอ้ยา่งยั�งยน่ 

 ในยุคัท่ี่�ม่การเป็ล้่�ยนแป็ล้งอย่างรว่ดเรว็่ท่ี่�เก่ดจาก Digital Disruption แล้ะสิ่ถึานการณ์์โคัว่่ด-19 ที่ำาให้เที่คัโนโล้ย่ด่จ่ทัี่ล้ 
 ม่บที่บาที่ในการที่ำางานมากขึ�น ด้านกระบว่นการที่ำางานที่างธุรก่จ แล้ะการบรก่ารลู้กค้ัาต้ัองให้ทัี่นกับด่จ่ทัี่ล้มากย่�งขึ�น บรษั่ที่ฯ 
 จงึให้คัว่ามสิ่ำาคััญเร่�อง Digital Transformation ซึ่ึ�งส่ิ่งผล้ตัรงตั่อการพีัฒนาบุคัล้ากรของบรษั่ที่ฯ ได้ส่ิ่งเสิ่รม่ให้พีนักงานมุ่งเน้น 
 ในการพีัฒนาตันเองเพี่�อเป็็นผู้นำาในยุคัด่จทั่ี่ล้ เรง่สิ่รา้งศักยภาพีของพีนักงานทีุ่กระดับ ในด้านคัว่ามรู ้ คัว่ามสิ่ามารถึ แล้ะที่ักษะ 
 ท่ี่�จำาเป็น็ในอนาคัตั (Future Skill) มาใชื่ใ้นการที่ำางานเพี่�อให้บรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึแขง่ขนัได้ด่ แล้ะรว่ดเรว็่ย่�งขึ�น โดยสิ่นับสิ่นุนหล้กัสูิ่ตัรฝกึอบรม 
 ทัี่�งภายในแล้ะภายนอก ซึ่ึ�งในหล้ายป็ท่ีี่�ผา่นมา บรษั่ที่ฯ ได้พีฒันาขด่คัว่ามสิ่ามารถึของพีนักงานที่างด้านด่จทั่ี่ล้ (Digital Capability)  
 แล้ะคัว่ามเป็น็เล้ศ่ในการป็ฏ่ิบต่ัังาน (Operational Excellence) เชื่น่ การให้คัว่ามรูด้้าน Lean Startup, Lean Six Sigma Yellow &  
 Green belt, Agile mindset, Python, RPA แล้ะ Re-skill คัว่ามรูพ้ี่�นฐานด้านการเข่ยนโป็รแกรมสิ่ำาหรบัผู้ท่ี่�ไม่ใชื่่โป็รแกรมเมอร ์ 
 โดยม่การจดัที่ำาหล้ักสูิ่ตัรการฝกึอบรมให้พีนักงาน เพี่�อการพัีฒนาทัี่กษะแล้ะคัว่ามสิ่ามารถึในหล้ากหล้ายสิ่าขา ส่ิ่งผล้ให้สิ่ามารถึนำาไป็ 
 ใชื่้ป็ระโยชื่น์ในงานได้จรง่ เชื่่น การล้ดระยะเว่ล้าการที่ำางาน ล้ดคัว่ามซึ่ับซึ่้อนในกระบว่นการ แล้ะเพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีของกระบว่นการ 
 ที่ำางาน เป็น็ต้ัน ทัี่�งน่�เพี่�อให้มั�นใจว่า่การพัีฒนาศักยภาพีของบรษั่ที่ฯ มค่ัณุ์ภาพีแล้ะตัอบสิ่นองเป็า้หมายแล้ะกล้ยุที่ธข์องบรษั่ที่ฯ

6.  ข้อมูลสำาคัญอ่�นๆ 
 6.1 เลขานุการบรษัิท สมุหบ์ัญช้ ่

  เลขานุการบรษัิท

  ท่ี่�ป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ คัรั�งท่ี่� 11/2563 เม่�อว่ันท่ี่� 25 พีฤศจก่ายน 2563 ได้ม่มต่ัแต่ังตัั�งให้ นางสิ่าว่ว่ันที่น่ย์ ธ่ระกุล้  
  เป็น็เล้ขานุการบรษั่ที่ของบรษั่ที่ฯ เพี่�อให้เป็น็ไป็ตัามมาตัรา 89/15 แห่ง พี.ร.บ. หลั้กที่รพัีย ์ โดยเล้ขานุการบรษั่ที่ม่หน้าท่ี่�แล้ะ 
  คัว่ามรบัผด่ชื่อบดังน่� 1) จดัที่ำาแล้ะเก็บรกัษาเอกสิ่ารดังต่ัอไป็น่� ก) ที่ะเบย่นกรรมการ ข) หนังส่ิ่อนัดป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการรายงาน 
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  การป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการ คั) หนังส่ิ่อนัดป็ระชุื่มผูถ่้ึอหุ้นแล้ะรายงานการป็ระชุื่มผูถ่้ึอหุ้น แล้ะ ง) รายงานป็ระจำาป็ ี2) เก็บรกัษา 
  รายงานการม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยท่ี่�รายงานโดยกรรมการหรอ่ผู้บรห่ารแล้ะจดัส่ิ่งสิ่ำาเนารายงานการม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยตัามมาตัรา 89/14  
  แห่ง พี.ร.บ. หล้กัที่รพัีย ์ซึ่ึ�งจดัที่ำาโดยกรรมการแล้ะผูบ้รห่ารของบรษั่ที่ฯ ให้กับป็ระธานกรรมการ แล้ะป็ระธานกรรมการตัรว่จสิ่อบ 
  ที่ราบภายใน 7 ว่นัที่ำาการนับแต่ัว่นัท่ี่�บรษั่ที่ฯ ได้รบัรายงานนั�น 3) ดำาเน่นการเก่�ยว่กับการป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่แล้ะการป็ระชุื่ม 
  ผูถ่้ึอหุ้น 4) ให้คัำาแนะนำาเก่�ยว่กับขอ้กำาหนด แล้ะกฎเกณ์ฑ์์ต่ัางๆ ท่ี่�คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่แล้ะผูบ้รห่ารคัว่รรบัที่ราบ 5) จดัอบรม 
  แล้ะป็ฐมน่เที่ศ ตัล้อดจนให้ข้อมูล้ท่ี่�จำาเป็็นต่ัอการป็ฏิ่บัต่ัหน้าท่ี่�แก่กรรมการป็ัจจุบันแล้ะกรรมการท่ี่�ได้รบัแต่ังตัั�งใหม่ 6) ดูแล้ 
  แล้ะป็ระสิ่านงานให้บรษั่ที่ฯ ป็ฏ่ิบต่ััตัามกฎหมาย ขอ้บงัคัับ ขอ้กำาหนด แล้ะมต่ัท่ี่�ป็ระชื่มุคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ แล้ะท่ี่�ป็ระชุื่มผูถ่้ึอหุน้  
  รว่มทัี่�งนโยบายการกำากับดแูล้ก่จการท่ี่�ด่แล้ะจรรยาบรรณ์ธรุก่จ แล้ะ 7) ดำาเน่นการอ่�นๆ ตัามท่ี่�คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่มอบหมาย 
  หรอ่ตัามท่ี่�กฎหมายหรอ่ป็ระกาศท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกำาหนด

  ผู้ท่�ได้รบัมอบหมายใหร้บัผิดช้อบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทำาบญัช้่

  นางสิ่าว่ว่รฏัินาว่ ่ ว่งศ์อกน่ษฐ ์ เป็น็ สิ่มุห์บญัชื่ ่ซึ่ึ�งเป็น็ผู้ท่ี่�ได้รบัมอบหมายให้รบัผ่ดชื่อบโดยตัรงในการคัว่บคัมุดแูล้การที่ำาบญัชื่ ่
  ของบรษั่ที่ฯ โดยที่ำาหน้าท่ี่�กำากับดแูล้การดำาเน่นธุรกรรมที่างบญัชื่แ่ล้ะการจา่ยเงน่ของบรษั่ที่ฯ ให้ม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีแล้ะเป็น็ไป็ตัาม 
  ระเบย่บ ขอ้กำาหนด หล้กัเกณ์ฑ์์ต่ัางๆ ของบรษั่ที่ฯ แล้ะมาตัรฐานที่างบญัชื่่

 6.2 รายช้่�อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

  บรษั่ที่ฯ ม่หน่ว่ยงานนักล้งทีุ่นสัิ่มพัีนธ์ (Investor Relations) เพี่�อสิ่รา้งคัว่ามเข้าใจท่ี่�ถึูกต้ัอง แล้ะรกัษาสัิ่มพัีนธภาพีท่ี่�ด่ 
  กับผู้เก่�ยว่ข้องทีุ่กกลุ้่ม ทัี่�งผู้ล้งทีุ่นรายยอ่ย ผู้ล้งทีุ่นสิ่ถึาบัน ผู้ล้งทีุ่นทัี่�ว่ไป็ นักว่่เคัราะห์หลั้กที่รพัีย ์ ผู้จดัการกองทีุ่นทัี่�งในแล้ะ 
  ต่ัางป็ระเที่ศ รว่มทัี่�งหน่ว่ยงานอ่�นๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้องแล้ะบุคัคัล้ทัี่�ว่ไป็ เพี่�อให้บุคัคัล้ทีุ่กฝ่ายท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับบรษั่ที่ฯ ได้รบัข้อมูล้ 
  อยา่งถึกูต้ัอง คัรบถ้ึว่น แล้ะเท่ี่าเท่ี่ยมกัน

  นอกจากนั�น บรษั่ที่ฯ ให้คัว่ามสิ่ำาคััญกับการให้ขอ้มูล้แกนั่กว่เ่คัราะห์ นักล้งที่นุ รว่มทัี่�งผูม้ส่่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งอย่างสิ่มำาเสิ่มอ  
  ผ่านที่างการป็ระชุื่มนักว่่เคัราะห์ การจดัป็ระชุื่มแล้ะเด่นที่างให้ข้อมูล้แก่นักล้งทีุ่น (Roadshow) การป็ระชุื่มที่างโที่รศัพีท์ี่  
  (Conference Call) แล้ะการเขา้รว่่มการป็ระชุื่มท่ี่�สิ่ำาคััญต่ัางๆ นอกจากนั�น กลุ้ม่บุคัคัล้ท่ี่�สิ่นใจยงัสิ่ามารถึขอนัดหมายกับบรษั่ที่ฯ 
  เพี่�อเพี่�มคัว่ามเข้าใจในธุรก่จ อก่ทัี่�ง บรษั่ที่ฯ ม่การจดัที่ำาแบบป็ระเม่นการจดัการป็ระชุื่มนักว่่เคัราะห์เพี่�อนำาไป็พีัฒนางานด้าน 
  นักล้งที่นุสัิ่มพัีนธใ์ห้มป่็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีย่�งขึ�น  

     ตัารางก่จกรรมของฝา่ยนักล้งที่นุสัิ่มพีนัธใ์นป็ ี2564 มดั่งน่�

กิจกรรม จำานวนครั�ง

ผ่้ถือห้่น นักลงท่น และนักว่ิเคราะห์ เข้้าชิมีพิ่ื�นที�ดิำาเนินงานข้องบรษัิัทฯ (Site Visit) 2

การปีระช่ิมีให้ข้อ้มีล่แบบตัว่ต�อตัว่ (One-on-One Meeting)
- การป็ระชุื่มที่างโที่รศัพีท์ี่ (Conference Call Meeting)
- การป็ระชุื่มผ่านระบบออนไล้น์ (Online Virtual Meeting)
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การปีระช่ิมีให้ข้อ้มีล่แบบกล่�มี (Group Meeting)
- การป็ระชุื่มที่างโที่รศัพีท์ี่ (Conference Call Meeting)
- การป็ระชุื่มผ่านระบบออนไล้น์ (Online Virtual Meeting)

9

การจดัิปีระช่ิมีนักว่เิคราะห์และผ้่จดัิการกองทน่ (Analyst and Fund Manager Meeting) 6

การเข้า้ร �ว่มีงานปีระช่ิมีพิ่บนักลงทน่ (Investor Conference)
- Thailand Focus 2021 
การป็ระชุื่มผ่านระบบออนไล้น์ (Online Virtual Meeting)

1

กิจกรรมี SET Opportunity Day 1

 นอกจากน่� หน่ว่ยงานนักล้งที่นุสัิ่มพัีนธไ์ด้นำารปู็แบบการที่ำางานแบบด่จทั่ี่ล้มาใชื่อ้ยา่งต่ัอเน่�อง อาท่ี่ การล้ดป็รม่าณ์การจดัพีม่พีเ์อกสิ่าร 
 โดยใชื่เ้อกสิ่ารป็ระกอบการป็ระชุื่มในรปู็แบบด่จทั่ี่ล้ อนัเป็น็การรว่่มดแูล้รกัษาส่ิ่�งแว่ดล้อ้มให้ด่ย่�งขึ�น
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ขอ้มูลหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์

หวัหน้าหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ:์  

+66 (0)2-792-1394

+66 (0)-2792-1839

https://www.
tidlorinvestor.com/th

InvestorRelations
@tidlor.com

428 อาคารอารย์่ ฮิิลล์ ช้ั�น 11 
ถุนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

นายทะเบย่นหลักทรพัย์: 
บรษัิท ศูนย์รบัฝ่ากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จำากัด

+66 (0) 2009 9999

 6.3 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช้ ่(Audit Fee)

  สิ่ำาหรบัรอบป็บีญัชื่ส่่ิ่�นสุิ่ดว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 ท่ี่�ป็ระชุื่มสิ่ามัญผู้ถ่ึอหุ้นของบรษั่ที่ฯ ป็ระจำาป็ ี 2564 เม่�อว่นัท่ี่� 20 เมษายน  
  2564 ได้ม่มต่ัแต่ังตัั�ง บรษั่ที่ ด่ล้อยท์ี่ ทีู่้ชื่ โธมัที่สุิ่ ไชื่ยยศ สิ่อบบญัชื่ ่ จำากัด ซึ่ึ�งเป็น็ผู้สิ่อบบญัชื่ท่่ี่�ได้รบัอนุญาตัจากสิ่ำานักงาน  
  คัณ์ะกรรมการกำากับหลั้กที่รพัียแ์ล้ะตัล้าดหลั้กที่รพัียเ์ป็น็ผูส้ิ่อบบญัชื่ข่องบรษั่ที่ฯ สิ่ำาหรบัป็ ี2564 แล้ะอนุมต่ััให้จา่ยค่ัาตัอบแที่น 
  จากการสิ่อบบญัชื่ข่องบรษั่ที่ฯ ให้แก่ บรษั่ที่ ด่ล้อยท์ี่ ทีู่้ชื่ โธมัที่สุิ่ ไชื่ยยศ สิ่อบบญัชื่ ่จำากัด จำานว่น 2.45 ล้า้นบาที่

  ค่าบรกิารอ่�น (Non-Audit Fee)

  ท่ี่�ป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ได้ม่มต่ัอนุมัต่ัให้จา่ยค่ัาบรก่ารอ่�น ให้แก่ บรษั่ที่ ด่ล้อยท์ี่ ทีู่้ชื่ โธมัที่สุิ่ ไชื่ยยศ สิ่อบบัญชื่่ จำากัด  
  จำานว่น 19.0 ล้้านบาที่ ซึ่ึ�งเป็็นค่ัาบรก่ารท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการออกแล้ะเสิ่นอขายหุ้นสิ่ามัญเพี่�มทีุ่นต่ัอป็ระชื่าชื่นเป็็นคัรั�งแรก 
  โดยจา่ยในป็ ี2564
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รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ
1. สรปุผลการปฏิบัติงานของคณ์ะกรรมการในรอบปท่ี�ผ่านมา
 ในป็ี 2564 คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ ได้ที่บที่ว่นนโยบาย เพี่�อให้เป็็นป็ัจจุบันแล้ะสิ่อดคัล้้องกับท่ี่ศที่างการดำาเน่นธุรก่จ ในระยะยาว่  
 อนุมัต่ัในป็ระเด็นสิ่ำาคััญเก่�ยว่กับท่ี่ศที่างแล้ะนโยบายการดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ รว่มถึึงแผนธุรก่จ แล้ะงบป็ระมาณ์ป็ระจำาป็ ีที่บที่ว่น 
 คัว่ามเพีย่งพีอของกระบว่นการคัว่บคัมุภายใน แล้ะกระบว่นการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�เหมาะสิ่ม กำากับดแูล้แล้ะต่ัดตัามให้การบรห่ารงาน 
 ของฝ่ายจดัการเป็็นไป็ตัามนโยบาย กล้ยุที่ธ์ แล้ะแผนธุรก่จท่ี่�กำาหนดอย่างม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ผล้ แล้ะถึูกต้ัองตัามกฎหมายข้อบังคัับตั่างๆ  
 ของหน่ว่ยงานที่างการท่ี่�เก่�ยว่ข้อง แล้ะตัามมต่ัท่ี่�ป็ระชุื่มผู้ถ่ึอหุ้น โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานผล้การดำาเน่นงานต่ัอท่ี่�ป็ระชุื่ม 
 คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ที่กุเด่อน

 1.1  การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่�ของคณ์ะกรรมการบรษัิท 

  การสิ่รรหากรรมการแล้ะผู้บรห่าร คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่แต่ังตัั�งคัณ์ะกรรมการที่ำาหน้าท่ี่�ในการสิ่รรหา แล้ะคััดเล้อ่กบุคัคัล้ ท่ี่�มค่ัว่ามรู ้
  คัว่ามสิ่ามารถึแล้ะป็ระสิ่บการณ์์ท่ี่�เป็น็ป็ระโยชื่น์ต่ัอการดำาเน่นงานในระยะยาว่ แล้ะสิ่อดคัล้อ้งกับท่ี่ศที่างแล้ะกล้ยุที่ธใ์นการดำาเน่น 
  ธุรก่จแล้ะการพีฒันาอยา่งยั�งยน่ของบรษั่ที่ฯ เพี่�อดำารงตัำาแหน่งกรรมการบรษั่ที่ 

  บรษั่ที่ฯ กำาหนดกระบว่นการสิ่รรหากรรมการ โดยพี่จารณ์าจากบุคัคัล้ท่ี่�ม่คัุณ์สิ่มบัต่ัเหมาะสิ่มแล้ะไม่ม่ลั้กษณ์ะต้ัองห้าม 
  ในการเป็็นกรรมการ ตัามหลั้กเกณ์ฑ์์ของหน่ว่ยงานที่างการท่ี่�เก่�ยว่ข้องแล้ะข้อบังคัับของบรษั่ที่ฯ แล้ะพี่จารณ์าจากสัิ่ดส่ิ่ว่น  
  จำานว่น แล้ะนโยบายคัว่ามหล้ากหล้ายขององคั์ป็ระกอบของคัณ์ะกรรมการ ได้แก่ เพีศ เชื่่�อชื่าต่ั สัิ่ญชื่าต่ั อายุ ทัี่กษะ คัว่ามรู ้ 
  คัว่ามสิ่ามารถึ ป็ระสิ่บการณ์์ แล้ะคัว่ามเป็น็อส่ิ่ระโดยใชื่ต้ัารางคัว่ามรูค้ัว่ามชื่ำานาญเฉพีาะด้าน (Board Skill Matrix) เป็็นข้อมูล้ 
  ป็ระกอบการพ่ีจารณ์า หากเป็น็กรรมการอส่ิ่ระ ต้ัองมค่ัณุ์สิ่มบต่ััของกรรมการอส่ิ่ระตัามท่ี่�บรษั่ที่ฯ กำาหนด

  คัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา จะสิ่รรหาบุคัคัล้เพี่�อดำารงตัำาแหน่งกรรมการบรษั่ที่จากการรบัการเสิ่นอชื่่�อ 
  การเป็ดิโอกาสิ่ให้ผู้ถ่ึอหุ้นเสิ่นอชื่่�อบุคัคัล้เพี่�อเล้่อกตัั�งเป็น็กรรมการ กรณ่์กรรมการออกจากตัำาแหน่งตัามว่าระแล้ะเสิ่นอกลั้บเขา้ 
  ดำารงตัำาแหน่งกรรมการต่ัอไป็อก่ว่าระหนึ�ง คัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหาจะพีจ่ารณ์าผล้การป็ฏ่ิบต่ัังานท่ี่�ผา่นมา 
  ป็ระกอบด้ว่ย ได้แก่ การเข้ารว่่มป็ระชุื่ม การมส่่ิ่ว่นรว่่มในการป็ระชื่มุ ฯล้ฯ สิ่ำาหรบัการสิ่รรหาแล้ะกำาหนดอตััราคัา่ตัอบแที่นของ 
  กรรมการผู้จดัการใหญ ่คัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหาจะพีจ่ารณ์าจากผูท่้ี่�มทั่ี่กษะ คัว่ามรู ้คัว่ามสิ่ามารถึ ป็ระสิ่บการณ์์ 
  ท่ี่�จำาเป็น็แล้ะเป็น็ป็ระโยชื่น์ต่ัอการดำาเน่นธุรก่จของบรษั่ที่ฯ แล้ะผล้การป็ฏิ่บต่ัังานของผู้ท่ี่�ม่คัณุ์สิ่มบต่ััเขา้ขา่ยเหมาะสิ่ม รว่มถึึง 
  มว่่สั่ิ่ยทัี่ศน์ท่ี่�โดดเด่นสิ่ามารถึนำาพีาองค์ักรไป็สู่ิ่คัว่ามสิ่ำาเรจ็

 คณุ์สมบัติของกรรมการบรษัิท

 1. กรรมการไมเ่ป็น็บุคัคัล้ล้ม้ล้ะล้าย คันไรค้ัว่ามสิ่ามารถึ หรอ่คันเสิ่มอ่นไรค้ัว่ามสิ่ามารถึ

 2. กรรมการไม่เคัยรบัโที่ษจำาคัุกโดยคัำาพี่พีากษาถึึงท่ี่�สุิ่ดให้จำาคัุกในคัว่ามผ่ดเก่�ยว่กับที่รพัีย์ท่ี่�ได้กระที่ำาโดยทีุ่จรต่ั แล้ะไม่เคัย 
  ถึกูล้งโที่ษไล้อ่อกหรอ่ป็ล้ดออกจากราชื่การ หรอ่องค์ัการหรอ่หน่ว่ยงานของรฐั ฐานที่จุรต่ัต่ัอหน้าท่ี่�

 3. กรรมการต้ัองม่คัณุ์สิ่มบต่ััเหมาะสิ่มแล้ะไม่ม่ล้ักษณ์ะต้ัองห้ามตัามท่ี่�กำาหนดไว่ใ้นกฎหมายว่า่ด้ว่ยบรษั่ที่มหาชื่น จำากัด กฎหมาย 
  ว่่าด้ว่ยหล้ักที่รพัีย์แล้ะตัล้าดหลั้กที่รพัีย์ แล้ะกฎหมายอ่�นท่ี่�เก่�ยว่ข้องในการดำาเน่นธุรก่จ รว่มทัี่�งไม่ม่ล้ักษณ์ะท่ี่�แสิ่ดงถึึง 
  การขาดคัว่ามเหมาะสิ่มท่ี่�จะได้รบัคัว่ามไว่ว้่างใจให้บรห่ารจดัการก่จการท่ี่�มม่หาชื่นเป็น็ผูถ่้ึอหุ้นตัามท่ี่�สิ่ำานักงาน ก.ล้.ตั. กำาหนด

 4. กรรมการไม่ป็ระกอบก่จการอันม่สิ่ภาพีอย่างเด่ยว่กันแล้ะเป็็นการแข่งขันกับก่จการของบรษั่ที่ฯ หรอ่เข้าเป็็นหุ้นส่ิ่ว่น 
  ในห้างหุ้นส่ิ่ว่นสิ่ามัญ หรอ่เป็็นหุ้นส่ิ่ว่นไม่จำากัดคัว่ามรบัผ่ดชื่อบในห้างหุ้นส่ิ่ว่นจำากัด หรอ่เป็็นกรรมการของบรษั่ที่เอกชื่น 
  หรอ่บรษั่ที่อ่�นท่ี่�ป็ระกอบก่จการท่ี่�ม่สิ่ภาพีอย่างเด่ยว่กัน แล้ะเป็็นการแข่งขันกับก่จการของบรษั่ที่ฯ ไม่ว่่าจะเพี่�อป็ระโยชื่น์ตัน 
  หรอ่ป็ระโยชื่น์ผู้อ่�น เว่น้แต่ัจะได้แจง้ให้ท่ี่�ป็ระชุื่มผูถ่้ึอหุ้นที่ราบก่อนท่ี่�จะมม่ต่ัแต่ังตัั�ง

 5. กรรมการของบรษั่ที่ฯ ทีุ่กคันรว่มถึึงกรรมการอ่สิ่ระม่คัุณ์สิ่มบัต่ัเป็็นไป็ตัามข้อกำาหนดของกฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ข้อง กฎระเบ่ยบ 
  ของหน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูแล้บรษั่ที่ฯ ข้อบังคัับของบรษั่ที่ฯ แล้ะหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่ รว่มทัี่�งม่คัว่ามหล้ากหล้าย 
  ทัี่�งในด้านทัี่กษะ ป็ระสิ่บการณ์์ แล้ะคัว่ามสิ่ามารถึแบบม่ออาชื่พ่ีท่ี่�เป็น็ป็ระโยชื่น์ต่ัอบรษั่ที่ฯ รว่มทัี่�งต้ัองผ่านกระบว่นการสิ่รรหา 
  ของคัณ์ะกรรมการกำาหนดพ่ีจารณ์าค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา
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 6. กรรมการของบรษั่ที่ฯ เป็็นผู้ท่ี่�สิ่ามารถึอุท่ี่ศเว่ล้าให้แก่การป็ฏ่ิบัต่ัหน้าท่ี่�ได้อย่างเต็ัมท่ี่� ในกรณ่์ท่ี่�ม่การดำารงตัำาแหน่งเป็็น 
  ป็ระธานกรรมการ กรรมการท่ี่�เป็็นผู้บรห่าร หรอ่กรรมการผู้ม่อำานาจล้งนามอย่างใดอย่างหนึ�งหรอ่หล้ายอย่างในบรษั่ที่อ่�น  
  จะต้ัองใชื่ค้ัว่ามระมดัระว่งัมใ่ห้การดำารงตัำาแหน่งดังกล้า่ว่ กระที่บต่ัอการป็ฏ่ิบต่ััหน้าท่ี่�ในฐานะกรรมการของบรษั่ที่ฯ

 7. กรรมการบรษั่ที่แต่ัล้ะท่ี่านดำารงตัำาแหน่งกรรมการในบรษั่ที่จดที่ะเบ่ยนในตัล้าดหล้ักที่รพัีย์ฯ ได้ไม่เก่น 5 บรษั่ที่ รว่มตัำาแหน่ง 
  กรรมการในบรษั่ที่ฯ

 8. กรรมการของบรษั่ที่ฯ ไม่เป็็นกรรมการของบรษั่ที่ย่อยของผู้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ หรอ่บรษั่ที่อ่�นใดในอนาคัตัท่ี่�เป็็นบรษั่ที่ย่อย 
  ของผูถ่้ึอหุ้นรายใหญ ่ซึ่ึ�งป็ระกอบธุรก่จในล้กัษณ์ะท่ี่�คัล้า้ยคัล้งึกับธุรก่จของบรษั่ที่ฯ

 การแต่งตั�ง ถุอดถุอน และวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษัิท

 1. ในการป็ระชุื่มผู้ถ่ึอหุ้นสิ่ามัญป็ระจำาป็ีทีุ่กคัรั�ง ให้กรรมการออกจากตัำาแหน่งจำานว่นหนึ�งในสิ่าม ถ้ึาจำานว่นกรรมการท่ี่�จะแบง่ให้ 
  ตัรงเป็็นสิ่ามส่ิ่ว่นไม่ได้ ก็ให้จำานว่นใกล้้ท่ี่�สุิ่ดกับส่ิ่ว่นหนึ�งในสิ่าม โดยกรรมการท่ี่�จะต้ัองออกจากตัำาแหน่งนั�นให้พี่จารณ์าจาก 
  กรรมการท่ี่�อยู่ในตัำาแหน่งนานท่ี่�สุิ่ดเป็็นผู้ออกจากตัำาแหน่ง โดยท่ี่�ป็ระชืุ่มผู้ถ่ึอหุ้น ว่าระเล่้อกตัั�งกรรมการจะกำาหนดให้เล้่อก 
  กรรมการเป็น็รายบุคัคัล้ผู้ถ่ึอหุน้แต่ัล้ะรายมค่ัะแนนเส่ิ่ยงเท่ี่ากับจำานว่นหุ้นท่ี่�ถ่ึอ โดยถ่ึอว่า่ 1 หุ้นเท่ี่ากับ 1 เส่ิ่ยง

 2. กรรมการท่ี่�พีน้จากตัำาแหน่งตัามว่าระอาจถึกูเล่้อกกล้บัเขา้มาดำารงตัำาแหน่งใหมอ่ก่ได้

 3. นอกจากการพ้ีนตัำาแหน่งตัามว่าระแล้้ว่ กรรมการพ้ีนจากตัำาแหน่งเม่�อ (ก) ตัาย (ข) ล้าออก (คั) ขาดคัณุ์สิ่มบต่ััหรอ่ม่ล้ักษณ์ะ 
  ต้ัองห้ามตัามกฎหมายกำาหนด (ง) ท่ี่�ป็ระชุื่มผู้ถ่ึอหุ้นล้งมต่ัให้ออกด้ว่ยคัะแนนเส่ิ่ยงไม่น้อยกว่่าสิ่ามในส่ิ่�ของจำานว่นผู้ถ่ึอหุ้น 
  ซึ่ึ�งมาป็ระชุื่มแล้ะม่ส่ิ่ที่ธ่ออกเส่ิ่ยง แล้ะม่หุ้นนับรว่มกันได้ไม่น้อยกว่่ากึ�งหนึ�งของจำานว่นหุ้นท่ี่�ถ่ึอ โดยผู้ถ่ึอหุ้นท่ี่�มาป็ระชุื่ม 
  แล้ะมส่่ิ่ที่ธอ่อกเส่ิ่ยง แล้ะ (จ) ศาล้มค่ัำาสัิ่�งให้ออก

 4. กรรมการคันใดจะล้าออกจากตัำาแหน่งให้ย่�นใบล้าออกต่ัอบรษั่ที่ฯ แล้ะให้การล้าออกมผ่ล้ตัั�งแต่ัว่นัท่ี่�ใบล้าออกไป็ถึึงบรษั่ที่ฯ

 5. กรรมการของบรษั่ที่ฯ มก่ำาหนดเกษ่ยณ์อายุเม่�อคัรบ 75 ป็ ีหากกรรมการของบรษั่ที่ฯ มอ่ายุคัรบ 75 ป็ ีในขณ์ะท่ี่�ยงัดำารงตัำาแหน่งอยู ่ 
  ก็ให้ดำารงตัำาแหน่งต่ัอไป็จนคัรบกำาหนดว่าระแล้้ว่จึงเกษ่ยณ์อายุ แล้ะหากขณ์ะเสิ่นอเล้่อกตัั�ง กรรมการของบรษั่ที่ผู้นั�น  
  มอ่ายุยงัไมค่ัรบ 75 ป็ ีก็ยงัสิ่ามารถึได้รบัเล้อ่กตัั�งให้กล้บัเขา้มาดำารงตัำาแหน่งได้

 คณุ์สมบัติของกรรมการอิสระ

 บรษั่ที่ ม่นโยบายการแตั่งตัั�งกรรมการอ่สิ่ระอย่างน้อยหนึ�งในสิ่ามของจำานว่นกรรมการทัี่�งหมดแล้ะตั้องม่จำานว่นไม่น้อยกว่่า 
 สิ่ามท่ี่าน ทัี่�งน่� กรรมการอ่สิ่ระจะตั้องม่คัว่ามเป็็นอ่สิ่ระจากการคัว่บคัุมของผู้บรห่าร ผู้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ แล้ะต้ัองไม่ม่ส่ิ่ว่นเก่�ยว่ข้อง 
 หรอ่ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยในที่างการเง่นแล้ะการบรห่ารก่จการ อ่กทัี่�งม่คัุณ์สิ่มบัต่ัคัรบถ้ึว่นตัามหล้ักเกณ์ฑ์์ท่ี่�เก่�ยว่ข้องของคัณ์ะกรรมการ 
 กำากับตัล้าดที่นุ ก.ล้.ตั. แล้ะกฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกำาหนด 

 1.  ถ่ึอหุ้นไมเ่ก่นรอ้ยล้ะ 1 ของจำานว่นหุ้นท่ี่�มส่่ิ่ที่ธอ่อกเส่ิ่ยงทัี่�งหมดของบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ใหญ ่บรษั่ที่ยอ่ย บรษั่ที่รว่่ม ผูถ่้ึอหุ้นรายใหญ ่
  หรอ่ผูม้อ่ำานาจคัว่บคัมุของบรษั่ที่ฯ โดยให้นับรว่มหุ้นท่ี่�ถ่ึออยูข่องผูท่้ี่�เก่�ยว่ขอ้งด้ว่ย

 2.  ไม่เป็็นหรอ่เคัยเป็็นกรรมการอ่สิ่ระ แล้ะไม่เป็็นหรอ่เคัยเป็็นผู้จัดการ ผู้ม่อำานาจในการจัดการ ลู้กจ้าง พีนักงานท่ี่�ป็รกึษา 
  ท่ี่�ได้เง่นเด่อนป็ระจำา หรอ่ผู้ม่อำานาจคัว่บคัุมของบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ใหญ่ บรษั่ที่ย่อย บรษั่ที่รว่่ม บรษั่ที่ย่อยล้ำาดับเด่ยว่กัน  
  ผูถ่้ึอหุ้นรายใหญ ่หรอ่ของผู้มอ่ำานาจคัว่บคัมุของบรษั่ที่ฯ ภายในระยะเว่ล้า 2 ป็ ีก่อนได้รบัการแต่ังตัั�ง

 3.  ไม่ม่คัว่ามสัิ่มพัีนธ์ที่างสิ่ายโล้ห่ตั หรอ่โดยการจดที่ะเบ่ยนตัามกฎหมายในล้ักษณ์ะท่ี่�เป็็นบ่ดา มารดา คัู่สิ่มรสิ่ พี่�น้อง แล้ะบุตัร  
  รว่มทัี่�ง คัู่สิ่มรสิ่ของบุตัร ของกรรมการรายอ่�น ผู้บรห่าร ผู้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ ผู้ม่อำานาจคัว่บคัุม หรอ่บุคัคัล้ท่ี่�จะได้รบัการเสิ่นอ 
  ให้เป็น็กรรมการ ผู้บรห่าร หรอ่ผู้มอ่ำานาจคัว่บคัมุของบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ยอ่ยหรอ่บรษั่ที่รว่่ม

 4.  ไม่ม่หรอ่เคัยม่คัว่ามสัิ่มพีันธ์ที่างธุรก่จกับบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ใหญ่ บรษั่ที่ย่อย บรษั่ที่รว่่ม ผู้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ หรอ่ผู้ม่อำานาจคัว่บคัุม 
  ของบรษั่ที่ฯ ในล้ักษณ์ะท่ี่�อาจเป็็นการขัดขว่างการใชื่้ว่่จารณ์ญาณ์อย่างอ่สิ่ระของตัน รว่มทัี่�ง ไม่เป็็นหรอ่เคัยเป็็นผู้ถ่ึอหุ้น 
  ท่ี่�ม่นัย หรอ่ผู้ม่อำานาจคัว่บคัุมของผู้ท่ี่�ม่คัว่ามสัิ่มพีันธ์ที่างธุรก่จกับบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ใหญ ่ บรษั่ที่ยอ่ยบรษั่ที่รว่่ม ผู้ถ่ึอหุ้นรายใหญ ่
   หรอ่ผูม้อ่ำานาจคัว่บคัมุของบรษั่ที่ฯ ภายในระยะเว่ล้า 2 ป็ ีก่อนได้รบัการแต่ังตัั�ง

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาป ี2564 134



 5.  ไมเ่ป็น็หรอ่เคัยเป็น็ผู้สิ่อบบญัชื่ข่องบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ใหญ ่บรษั่ที่ยอ่ย บรษั่ที่รว่่ม ผูถ่้ึอหุ้นรายใหญ ่หรอ่ผูม้อ่ำานาจคัว่บคัมุของบรษั่ที่ฯ 
  แล้ะไมเ่ป็น็ผูถ่้ึอหุน้ท่ี่�มนั่ย ผูม้อ่ำานาจคัว่บคัมุ หรอ่หุน้ส่ิ่ว่นของสิ่ำานักงานสิ่อบบญัชื่ ่ซึ่ึ�งมผู่ส้ิ่อบบญัชื่ข่องบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ใหญ ่บรษั่ที่ยอ่ย  
  บรษั่ที่รว่่ม ผู้ถ่ึอหุน้รายใหญ ่หรอ่ผู้มอ่ำานาจคัว่บคัมุของบรษั่ที่ฯ สัิ่งกัดอยู ่ภายในระยะเว่ล้า 2 ป็ ีก่อนได้รบัการแต่ังตัั�ง

 6.  ไม่เป็็นหรอ่เคัยเป็็นผู้ให้บรก่ารที่างว่่ชื่าชื่่พีใดๆ รว่มถึึงการให้บรก่ารเป็็นท่ี่�ป็รกึษากฎหมายหรอ่ท่ี่�ป็รกึษาที่างการเง่น ซึ่ึ�งได้รบั 
  ค่ัาบรก่ารเก่นกว่า่ 2 ล้า้นบาที่ต่ัอป็จีากบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ใหญ ่บรษั่ที่ยอ่ย บรษั่ที่รว่่ม ผูถ่้ึอหุน้รายใหญ ่หรอ่ผูม้อ่ำานาจคัว่บคัมุของบรษั่ที่ฯ 
  แล้ะไม่เป็็นผู้ถ่ึอหุ้นท่ี่�ม่นัย ผู้ม่อำานาจคัว่บคัุม หรอ่หุ้นส่ิ่ว่นของผู้ให้บรก่ารที่างว่่ชื่าชื่่พีนั�น ภายในระยะเว่ล้า 2 ป็ี ก่อนได้รบั 
  การแต่ังตัั�ง

 7.  ไม่เป็็นกรรมการท่ี่�ได้รบัการแต่ังตัั�ง เพี่�อเป็็นตััว่แที่นของกรรมการของบรษั่ที่ฯ ผู้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ หรอ่ผู้ถ่ึอหุ้น ซึ่ึ�งเป็็นผู้ท่ี่� 
  เก่�ยว่ขอ้งกับผูถ่้ึอหุ้นรายใหญข่องบรษั่ที่ฯ

 8.  ไม่ป็ระกอบก่จการท่ี่�ม่สิ่ภาพีอย่างเด่ยว่กันแล้ะเป็็นการแข่งขันท่ี่�ม่นัยกับก่จการของบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ย่อย หรอ่บรษั่ที่รว่่ม  
  หรอ่ไม่เป็น็หุน้ส่ิ่ว่นท่ี่�มนั่ยในห้างหุน้ส่ิ่ว่น หรอ่เป็น็กรรมการท่ี่�มส่่ิ่ว่นรว่่มบรห่ารงานล้กูจา้ง พีนักงาน ท่ี่�ป็รกึษาท่ี่�ได้เง่นเด่อนป็ระจำา  
  หรอ่ถ่ึอหุ้นเก่น รอ้ยล้ะ 0.5 ของจำานว่นหุ้นท่ี่�ม่ส่ิ่ที่ธอ่อกเส่ิ่ยงทัี่�งหมดของบรษั่ที่อ่�น ซึ่ึ�งป็ระกอบก่จการท่ี่�ม่สิ่ภาพีอยา่งเด่ยว่กัน 
  แล้ะเป็น็การแขง่ขนัท่ี่�มนั่ยกับก่จการของบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ยอ่ย หรอ่บรษั่ที่รว่่ม

 9.  ไม่ม่ล้ักษณ์ะอ่�นใดท่ี่�ที่ำาให้ไม่สิ่ามารถึให้คัว่ามเห็นอย่างเป็็นอ่สิ่ระเก่�ยว่กับการดำาเน่นงานของกลุ้่มธุรก่จทัี่�งน่� การพี่จารณ์า 
  ระยะเว่ล้าของคัว่ามสัิ่มพัีนธข์า้งต้ันเป็น็ไป็ตัามท่ี่�ป็ระกาศคัณ์ะกรรมการกำากับตัล้าดที่นุกำาหนด

 วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ

 กรรมการอ่สิ่ระของบรษั่ที่ฯ จะดำารงตัำาแหน่งต่ัอเน่�องได้ไม่เก่น 9 ป็ี นับจากว่ันท่ี่�ได้รบัการแต่ังตัั�งให้ดำารงตัำาแหน่งกรรมการ 
 อ่สิ่ระคัรั�งแรก เว่้นแต่ัคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่จะเห็นสิ่มคัว่รพี่จารณ์าขยายระยะเว่ล้าการดำารงตัำาแหน่งของกรรมการอ่สิ่ระตัาม 
 เหตัผุล้แล้ะคัว่ามจำาเป็น็

 การพัิ่ฒนาผ่บ้รหิารและแผนสืู่บทอดิตำาแหน�ง

 บรษั่ที่ฯ ได้ม่การกำาหนดแผนส่ิ่บที่อดตัำาแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบรห่ารแล้ะตัำาแหน่งงานในสิ่ายงานหล้ัก  
 โดยพี่จารณ์าจากผล้การป็ฏ่ิบต่ัังาน ศักยภาพี แล้ะคัว่ามพีรอ้มของแต่ัล้ะบุคัคัล้เป็น็หล้ัก ทัี่�งน่� บรษั่ที่ฯ จดัให้ม่การเตัรย่มคัว่ามพีรอ้ม 
 สิ่ำาหรบับุคัคัล้ท่ี่�เป็็น Successor ในการพีัฒนาคัว่ามรู ้ คัว่ามสิ่ามารถึ แล้ะที่ักษะท่ี่�จำาเป็็นตัามตัำาแหน่งงาน เพี่�อให้การดำาเน่นธุรก่จ 
 เป็น็ไป็ด้ว่ยคัว่ามยั�งยน่

 การปีระเมิีนผลการปีฏิิบติัหน้าที�ข้องคณะกรรมีการ

 เพี่�อให้เป็็นไป็ตัามหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ แล้ะคัณ์ะกรรมการชุื่ดย่อย จะต้ัองที่ำาแบบป็ระเม่นผล้ 
 การป็ฏิ่บัต่ังานอย่างน้อยป็ีล้ะ 1 คัรั�ง โดยใชื่้แนว่ที่างแบบป็ระเม่นจากตัล้าดหล้ักที่รพัีย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย มาป็รบัใชื่้ให้เหมาะสิ่ม 
 กับล้กัษณ์ะแล้ะโคัรงสิ่รา้งของคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ แบง่เป็น็การป็ระเมน่รายบุคัคัล้แล้ะการป็ระเมน่ผล้การป็ฏ่ิบต่ัังานทัี่�งคัณ์ะ

 เพี่�อเป็น็การพ่ีจารณ์าที่บที่ว่นการป็ฏ่ิบต่ัังาน รว่มถึึงป็ญัหาแล้ะอปุ็สิ่รรคัในป็ท่ีี่�ผา่นมา โดยจะนำาผล้การป็ระเม่นมาว่่เคัราะห์ แล้ะสิ่รปุ็ผล้ 
 เพี่�อเป็็นแนว่ที่างในการป็รบัป็รงุแล้ะพัีฒนาการป็ฏ่ิบัต่ังานต่ัอไป็ คัะแนนป็ระเม่นแต่ัล้ะหัว่ข้อเต็ัม 4 คัะแนน โดยม่ผล้การป็ระเม่น 
 ดังต่ัอไป็น่� 

 1.  โคัรงสิ่รา้งแล้ะคัณุ์สิ่มบต่ััของคัณ์ะกรรมการ
 2.  บที่บาที่หน้าท่ี่�แล้ะคัว่ามรบัผ่ดชื่อบของคัณ์ะกรรมการ
 3.  การป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการ
 4.  การที่ำาหน้าท่ี่�ของกรรมการ
 5.  คัว่ามสัิ่มพีนัธกั์บฝา่ยจดัการ
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 โดยในป็ ี2564 เป็น็ป็แีรกท่ี่�บรษั่ที่ฯ เขา้เป็น็สิ่มาชื่ก่ของตัล้าดหล้กัที่รพัีย ์บรษั่ที่ฯ จงึให้คัณ์ะผูบ้รห่ารระดับสูิ่ง แล้ะพีนักงานท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง 
 เข้าอบรมหลั้กสูิ่ตัรการจดัที่ำารายงานคัว่ามยั�งยน่ตัามกลุ้่มอุตัสิ่าหกรรม: กลุ้่มธุรก่จการเง่น แล้ะเข้ารว่่มอบรมเร่�องกฎเกณ์ฑ์์พี่�นฐาน 
 ของตัล้าดหล้กัที่รพัียแ์ห่งป็ระเที่ศไที่ย ผ่านส่ิ่�ออเ่ล้ก็ที่รอน่กส์ิ่

 1.2 การเข้ารว่มประช้มุและการจา่ยค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทและกรรมการช้ดุย่อย

  1. บรษั่ที่ฯ ต้ัองจดัให้ม่การป็ระชืุ่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่อยา่งสิ่มำาเสิ่มอ อยา่งน้อยเด่อนล้ะหนึ�งคัรั�ง เว่้นแต่ัมเ่หตัจุำาเป็น็อยา่งย่�ง 
   ตัามท่ี่�ป็ระธานกรรมการเห็นสิ่มคัว่รท่ี่�ไม่อาจจดัป็ระชุื่มได้ โดยให้กำาหนดว่ันนัดป็ระชุื่ม แล้ะว่าระท่ี่�สิ่ำาคััญของแต่ัล้ะเด่อน 
   เป็น็การล่้ว่งหน้าตัล้อดทัี่�งป็ ีแล้ะอาจจดัให้มก่ารป็ระชุื่มคัรั�งพีเ่ศษตัามคัว่ามจำาเป็น็แล้ะเรง่ด่ว่น ในการจดัป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการ 
   บรษั่ที่จะกำาหนดให้จัดการป็ระชุื่มผ่านส่ิ่�ออ่เล้็กที่รอน่กส์ิ่ก็ได้ แล้ะให้ม่ผล้เชื่่นเด่ยว่กับการป็ระชุื่มตัามว่่ธ่การท่ี่�บัญญัต่ัไว่้ใน 
   กฎหมาย โดยการป็ระชุื่มผ่านส่ิ่�ออเ่ล้็กที่รอน่กส์ิ่ให้เป็็นไป็ตัามกฎหมาย กฎระเบ่ยบ ป็ระกาศ ข้อกำาหนด หรอ่หล้ักเกณ์ฑ์์ใดๆ  
   ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง

  2. กรรมการบรษั่ที่ที่กุท่ี่านมห่น้าท่ี่�เขา้รว่่มป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ที่กุคัรั�งท่ี่�จดัขึ�น เว่น้แต่ัมภ่ารก่จสิ่ำาคััญ หรอ่เหตั ุแล้ะมค่ัว่ามจำาเป็น็ 
   อนัสิ่มคัว่ร

สมาคมส่งเสรมิสถุาบันกรรมการบรษัิทไทย

นายพีงษ์อนันต์ั  ธณั์ต่ัไตัร Role of Chairman Program 47/2021
Board Nomination and Compensation Program  11/2021

นายณั์ฐพีล้ ล้อ่พีรอ้มชื่ยั Director Accreditation Program  180/2021

นายว่ศ่น อดุมรชัื่ตัว่น่ชื่ย์ Director Certification Program 306/2021

นายมน่ก่  ไบรอนั ฮง Director Certification Program 313/2021

นายศุภว่ตััร  ล้ข่ต่ัธนว่งศ์ Director Accreditation Program  173/2020,
Director Certification Program 302/2021

นายภัที่ร  ยงว่ณ่์ชื่ย ์ Director Accreditation Program  135/2017, 
Director Certification Program 313/2021

นายสัิ่นต่ัธาร  เสิ่ถ่ึยรไที่ย Director Accreditation Program  180/2021

 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บรหิาร 

 บรษั่ที่ฯ ได้เล้็งเห็นถึึงคัว่ามสิ่ำาคััญในการเพี่�มพูีนคัว่ามรู ้ แล้ะการพัีฒนาศักยภาพีให้แก่กรรมการแล้ะผู้บรห่าร โดยบรษั่ที่ฯ ได้ม่ 
 การสิ่นับสิ่นุนให้กรรมการแล้ะผู้บรห่ารของบรษั่ที่ฯ เขา้รบัการอบรมหล้ักสูิ่ตัร ก่จกรรม แล้ะการสัิ่มมนาต่ัางๆ จากสิ่ถึาบนัท่ี่�น่าเชื่่�อถ่ึอ 
 แล้ะเก่�ยว่ข้องในการพีัฒนาเพี่�มพีูนคัว่ามรูค้ัว่ามสิ่ามารถึอย่างต่ัอเน่�อง เชื่่น สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับหล้ักที่รพัีย์แล้ะ 
 ตัล้าดหล้ักที่รัพีย์ (SEC) ตัล้าดหล้ักที่รัพีย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย (SET) สิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่ร่มสิ่ถึาบันกรรมการบร่ษัที่ไที่ย (IOD)  
 รว่มถึึงสิ่ถึาบันการศึกษาทัี่�งภาคัรฐั แล้ะภาคัเอกชื่น โดยกรรมการทุี่กท่ี่าน ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายบัญชื่่แล้ะการเง่น ได้ผ่านการอบรม 
 ในหล้ักสูิ่ตัรท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการป็ฏิ่บัต่ัหน้าท่ี่�เรย่บรอ้ยแล้้ว่ในป็ี 2564 กรรมการเข้ารบัการอบรมหล้ักสูิ่ตัรเพี่�อพีัฒนาศักยภาพี 
 แล้ะเพี่�มพีนูคัว่ามรู ้ได้แก่
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  3. องค์ัป็ระชืุ่มต้ัองม่จำานว่นไม่น้อยกว่่ากึ�งหนึ�งของจำานว่นกรรมการทัี่�งหมด แล้ะการว่่น่จฉัยชื่่�ขาดของท่ี่�ป็ระชืุ่มถ่ึอเส่ิ่ยง 
   ข้างมาก ในกรณ่์ท่ี่�คัะแนนเส่ิ่ยงเท่ี่ากัน ให้ป็ระธานในท่ี่�ป็ระชืุ่มออกเส่ิ่ยงเพี่�มขึ�นอก่หนึ�งเส่ิ่ยงเป็็นเส่ิ่ยงชื่่�ขาด ทัี่�งน่� ณ์ ขณ์ะท่ี่� 
   คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่จะล้งมต่ัในท่ี่�ป็ระชุื่ม คัว่รมก่รรมการอยูไ่มน้่อยกว่า่ 2 ใน 3 ของจำานว่นกรรมการทัี่�งหมด

  4. ป็ระธานกรรมการ แล้ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ม่หน้าท่ี่�รว่่มกันในการกำาหนดเร่�องท่ี่�จะบรรจุเข้าเป็็นว่าระการป็ระชืุ่ม  
   คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ โดยเป็ิดโอกาสิ่ให้กรรมการท่ี่านอ่�นรว่มถึึงกรรมการอส่ิ่ระได้รว่่มพี่จารณ์าให้คัว่ามเห็น (ถ้ึาม่) ก่อนการ 
   จดัส่ิ่งหนังส่ิ่อเชื่่ญป็ระชุื่มให้แก่คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ด้ว่ย ทัี่�งน่� เร ่�องดังกล่้าว่จะต้ัองได้รบัการกล้ั�นกรองจากคัณ์ะกรรมการ 
   ชุื่ดย่อยท่ี่�รายงานต่ัอคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ยกเว่้นว่าระลั้บหรอ่ว่าระอ่�นๆ ท่ี่�ผ่านคัว่ามเห็นชื่อบจากกรรมการ 
   ผูจ้ดัการใหญแ่ล้ะป็ระธานกรรมการให้นำาเสิ่นอต่ัอท่ี่�ป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่

  5. เล้ขานุการบรษั่ที่ซึ่ึ�งแต่ังตัั�งโดยคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ ม่หน้าท่ี่�จัดส่ิ่งหนังส่ิ่อเชื่่ญป็ระชืุ่ม แล้ะเอกสิ่ารป็ระกอบการป็ระชุื่ม 
   ซึ่ึ�งม่ข้อมูล้ท่ี่�จำาเป็็นแล้ะเพ่ียงพีอให้แก่กรรมการบรษั่ที่ล้่ว่งหน้าอย่างน้อย 7 ว่ัน ก่อนว่ันป็ระชุื่ม เว่้นแต่ัเร่�องท่ี่�เพี่�มเต่ัมขึ�น  
   เน่�องจากมค่ัว่ามจำาเป็น็เรง่ด่ว่นเพี่�อรกัษาส่ิ่ที่ธป่็ระโยชื่น์ของบรษั่ที่ฯ

  6. กรณ่์ม่ว่าระการป็ระชุื่มใดท่ี่�กรรมการบรษั่ที่ซึ่ึ�งม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยหรอ่ผล้ป็ระโยชื่น์เก่�ยว่ข้อง ไม่ว่่าที่างตัรงหรอ่ที่างอ้อม กรรมการ 
   จะต้ัองแจง้ให้คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ที่ราบแล้ะไม่เข้าไป็ม่ส่ิ่ว่นรว่่มหรอ่ม่ส่ิ่ว่นเก่�ยว่ข้องในการตััดส่ิ่นใจหรอ่ล้งมต่ัในว่าระนั�น  
   รว่มถึึงให้มก่ารบนัทึี่กการมส่่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยดังกล้า่ว่ไว่ใ้นมต่ัของว่าระนั�นๆ ด้ว่ย

  7. นอกเหน่อจากการป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่แล้้ว่ ให้กรรมการบรษั่ที่ท่ี่�ไม่เป็็นผู้บรห่ารพี่จารณ์าจดัป็ระชุื่มระหว่่างกันเอง 
   ตัามคัว่ามจำาเป็็นหรอ่อย่างน้อย 1 คัรั�ง ต่ัอป็ี โดยไม่ม่กรรมการท่ี่�เป็็นผู้บรห่ารรว่่มป็ระชุื่มด้ว่ยเพี่�ออภ่ป็รายป็ระเด็นหรอ่ 
   ป็ัญหาต่ัางๆ เก่�ยว่กับการจัดการท่ี่�อยู่ในคัว่ามสิ่นใจ แล้ะหาแนว่ที่างพัีฒนาป็รบัป็รุง หรอ่ให้ข้อเสิ่นอแนะท่ี่�เป็็นป็ระโยชื่น์ 
   แก่ฝา่ยจดัการ โดยให้แจง้สิ่รปุ็ขอ้ค่ัดเห็นท่ี่�ได้รบัจากการป็ระชุื่มให้กรรมการผูจ้ดัการใหญร่บัที่ราบด้ว่ย 

  8. ใ น ป็ี  2 5 6 4  เป็็ น ป็ี ท่ี่�  2  ข อ ง สิ่ ถึ า น ก า ร ณ์์ ก า ร แ พี ร่ร ะ บ า ด ข อ ง โ คั ว่่ ด - 1 9  แ ล้ ะ แ ต่ั ล้ ะ ป็ ร ะ เที่ ศ ม่ ม า ตั ร ก า ร 
   ป็้องกันท่ี่�เข้มงว่ดรว่มถึึงการคัว่บคัุมการเด่นที่างระหว่่างป็ระเที่ศ บรษั่ที่ฯ จึงได้จัดให้ม่การป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ 
   ในรูป็แบบการป็ระชืุ่มผ่านส่ิ่�ออ่เล้็กที่รอน่กส์ิ่ (e-Meeting) ด้ว่ยระบบ Microsoft Team เพี่�อให้ทัี่�งกรรมการท่ี่�อยู่ใน 
   ป็ระเที่ศไที่ยแล้ะต่ัางป็ระเที่ศสิ่ามารถึเข้ารว่่มป็ระชุื่มแล้ะแสิ่ดงคัว่ามค่ัดเห็นระหว่่างกันได้อย่างต่ัอเน่�อง โดยกรรมการ 
   ต้ัองแสิ่ดงตันเพี่�อรว่่มป็ระชุื่มผ่านส่ิ่�ออ่เล้็กที่รอน่กส์ิ่ก่อนรว่่มการป็ระชุื่ม ม่การบันทึี่กเส่ิ่ยงหรอ่ทัี่�งเส่ิ่ยงแล้ะภาพีของ 
   ผู้รว่่มป็ระชืุ่มทีุ่กคัน ตัล้อดระยะเว่ล้าท่ี่�ม่การป็ระชืุ่มม่การจัดเก็บข้อมูล้จราจรอ่เล้็กที่รอน่กส์ิ่ของผู้รว่่มป็ระชืุ่มทีุ่กคัน 
   ไว่เ้ป็น็หลั้กฐาน ตัล้อดจนป็ฏ่ิบต่ััตัามกระบว่นการต่ัางๆ ตัามท่ี่�กฎหมายกำาหนด

  9. รายงานการป็ระชืุ่มม่การระบุ ว่ัน เว่ล้า ท่ี่�เร ่�มแล้ะเสิ่รจ็ส่ิ่�นการป็ระชืุ่มรายชื่่�อกรรมการท่ี่�เข้าแล้ะไม่ได้เข้ารว่่มป็ระชุื่ม 
   สิ่รุป็สิ่าระสิ่ำาคััญของเร่�องท่ี่�นำาเสิ่นอ ป็ระเด็นท่ี่�ได้ม่การอภ่ป็ราย แล้ะข้อเสิ่นอแนะของคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ รว่มถึึง 
   คัำาชื่่�แจงของฝ่ายจัดการมต่ัของคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่อย่างล้ะเอ่ยดชื่ัดเจนเพี่ยงพีอแล้ะม่การล้งล้ายม่อชื่่�อของป็ระธาน 
   ในท่ี่�ป็ระชืุ่มแล้ะผู้จดบันทึี่กการป็ระชืุ่ม ทัี่�งน่� กรณ่์ท่ี่�กรรมการคันใดม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยกับเร่�องใด ก็จะไม่เข้ารว่่มพี่จารณ์าแล้ะ 
   งดออกเส่ิ่ยงล้งมต่ัในเร่�องนั�น โดยเล้ขานุการบรษั่ที่จะที่ำาการตัรว่จสิ่อบข้อมูล้ล้่ว่งหน้าแล้ะแจ้งให้กรรมการทีุ่กคัน 
   ที่ราบก่อนเร่�มการป็ระชุื่ม แล้ะม่การจดบันทึี่กไว่้ในรายงานการป็ระชุื่มด้ว่ย นอกจากน่� เม่�อม่การจัดป็ระชุื่มในรูป็แบบ  
   e-Meeting ม่การระบุข้อมูล้ในรายงานการป็ระชืุ่มตัามท่ี่�กฎหมายกำาหนด ได้แก่ ว่่ธ่การแสิ่ดงตันของผู้เข้ารว่่มป็ระชืุ่ม  
   รายชื่่�อผู้ชื่่�แจงข้อมูล้ แล้ะรายชื่่�อผู้คัว่บคัุมระบบป็ระชุื่ม อนึ�ง สิ่ำาหรบัรายชื่่�อกรรมการผู้เข้ารว่่มป็ระชุื่มจะระบุโดยแยก 
   ระหว่า่งกรรมการท่ี่�เขา้รว่่มป็ระชุื่มภายในห้องป็ระชุื่มแล้ะกรรมการท่ี่�เขา้รว่่มป็ระชุื่มผ่านส่ิ่�ออเ่ล้ก็ที่รอน่กส์ิ่ด้ว่ย 

  10. ภายหลั้งจากท่ี่�ป็ระชุื่มได้รบัรองรายงานการป็ระชุื่มแล้้ว่ฝ่ายเล้ขานุการบรษั่ที่จะนำาส่ิ่งสิ่ำาเนารายงานการป็ระชุื่มให้แก่ 
   หน่ว่ยงานภายในแล้ะหน่ว่ยงานภายนอกท่ี่�เก่�ยว่ข้องภายในระยะเว่ล้าท่ี่�กำาหนด คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่สิ่นับสิ่นุนให้กรรมการ 
   ท่ี่�ไม่เป็็นผู้บรห่ารได้ม่การป็ระชืุ่มระหว่่างกันเอง โดยได้หารอ่ป็ระเด็นท่ี่�คัรอบคัลุ้มถึึงว่ัฒนธรรมองค์ักร การบรห่าร 
   ที่รัพียากรบุคัคัล้ รว่มถึึงท่ี่ศที่างการดำาเน่นธุรก่จในอนาคัตั แล้ะเป็ิดโอกาสิ่ให้อภ่ป็รายป็ัญหาต่ัางๆ อย่างอ่สิ่ระ 
   โดยป็ราศจากฝ่ายจดัการ แล้ะแจง้สิ่รปุ็ข้อค่ัดเห็นให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ที่ราบด้ว่ย โดยในป็ี 2564 ม่การป็ระชุื่มระหว่่าง 
   กรรมการท่ี่�ไม่เป็น็ผู้บรห่าร จำานว่น 1 คัรั�ง เม่�อว่นัท่ี่� 25 พีฤศจก่ายน 2564
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ค่าตอบแทนท่�เปน็ตัวเงนิ

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

 สิ่ำาหรบัป็ส่ีิ่�นสุิ่ดว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2563 ท่ี่�ป็ระชุื่มสิ่ามัญผู้ถ่ึอหุ้นของบรษั่ที่ฯ ป็ระจำาป็ ี 2564 เม่�อว่นัท่ี่� 20 เมษายน 2564 ได้ม่มต่ั 
 กำาหนดค่ัาตัอบแที่นคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่แล้ะค่ัาตัอบแที่นคัณ์ะกรรมการชุื่ดย่อยต่ัางๆ ของบรษั่ที่ฯ ป็ระจำาป็ี 2564 โดยม ่
 รายล้ะเอย่ดดังน่�

 (ก) ค่ัาเบ่�ยป็ระชุื่มกรรมการ

  ไม่ม่ เพี่�อสิ่อดคัล้้องกับนโยบายของผู้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�กำาหนดห้ามม่ให้กรรมการท่ี่�ได้รบัการเสิ่นอชื่่�อจากตัน 
  ได้รบัค่ัาตัอบแที่นเน่�องจากการดำารงตัำาแหน่งในบรษั่ที่ฯ

คณ์ะกรรมการ
บรษัิท 
ประช้มุ 
14 ครั�ง

คณ์ะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประช้มุ 
4 ครั�ง

คณ์ะกรรมการ
กำาหนด

ค่าตอบแทน
และสรรหา 

ประช้มุ 
6 ครั�ง

คณ์ะกรรมการ
บรหิาร

ความเส่�ยง 
ประช้มุ 
5 ครั�ง

คณ์ะกรรมการ
การลงทุน 

ประช้มุ 
2 ครั�ง

1.  นายชื่านดาเชื่การ ์สุิ่บรามาเน่�ยน  
 ค่ัสิ่ชูื่มนัการมั(ก)

14/14 4/5

2.  นางเกศรา มัญชุื่ศร(่ข) 14/14 4/4 6/6

3.  นายป็ยิะศักด่� อกุฤษฎ์นุกลู้ 14/14 2/2

4.  นายพีงษ์อนันต์ั ธณั์ต่ัไตัร(คั) 13/14 5/6

5.  นายว่ศ่น อดุมรชัื่ตัว่น่ชื่ย(์ง) 13/14 6/6

6.  นายณั์ฐพีล้ ล้อ่พีรอ้มชื่ยั(จ) 13/13 2/2

7.  นายมน่ก่ ไบรอนั ฮง(คั) 12/14 6/6

8.  นายแอล้ส่ิ่ที่ธ่� เว่อรก์ารา(คั) 14/14 6/6 4/5 2/2

9.  นายชื่ว่ณ่์ เจย่รว่นนท์ี่(คั) 13/14

10.  นายศุภว่ตััร ล้ข่ต่ัธนว่งศ์(ข) 14/14 4/4 2/2

11.  นายภัที่ร ยงว่ณ่์ชื่ย(์ข) 14/14 4/4 2/2

12.  นายสัิ่นต่ัธาร เสิ่ถ่ึยรไที่ย(ฉ) 13/14

หมีายเหต่
(ก) นายชื่านดาเชื่การ ์สุิ่บรามาเน่�ยน ค่ัสิ่ชูื่มนัการมั ได้รบัการแต่ังตัั�งโดยท่ี่�ป็ระชุื่มว่ส่ิ่ามญัผูถ่้ึอหุ้นของบรษั่ที่ฯ คัรั�งท่ี่� 3/2562 เม่�อว่นัท่ี่� 4 พีฤศจก่ายน 2562  
 ให้กล้บัเขา้ดำารงตัำาแหน่งกรรมการของบรษั่ที่ฯ
(ข) ได้รบัการแต่ังตัั�งโดยท่ี่�ป็ระชุื่มว่่สิ่ามัญผู้ถ่ึอหุ้นของบรษั่ที่ฯ คัรั�งท่ี่� 1/2563 เม่�อว่ันท่ี่� 6 ม่นาคัม 2563 ให้เข้าดำารงตัำาแหน่งกรรมการอ่สิ่ระ  
 แล้ะกรรมการตัรว่จสิ่อบของบรษั่ที่ฯ
(คั) ได้รบัการแต่ังตัั�งโดยท่ี่�ป็ระชุื่มว่ส่ิ่ามัญผูถ่้ึอหุ้นของบรษั่ที่ฯ คัรั�งท่ี่� 2/2562 เม่�อว่นัท่ี่� 28 กมุภาพัีนธ ์2562 ให้เขา้ดำารงตัำาแหน่งกรรมการของบรษั่ที่ฯ
(ง) นายว่ศ่น อดุมรชัื่ตัว่น่ชื่ย ์ได้รบัการแต่ังตัั�งโดยท่ี่�ป็ระชุื่มว่ส่ิ่ามัญผู้ถ่ึอหุ้นของบรษั่ที่ฯ คัรั�งท่ี่� 2/2563 เม่�อว่นัท่ี่� 15 มถ่ึนุายน 2563 ให้เขา้ดำารงตัำาแหน่ง 
 กรรมการของบรษั่ที่ฯ
(จ) นายณั์ฐพีล้ ล้่อพีรอ้มชื่ัย ได้รบัการแตั่งตัั�งโดยท่ี่�ป็ระชืุ่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ฯ คัรั�งท่ี่� 1/2564 เม่�อว่ันท่ี่� 28 มกราคัม 2564 ให้เขา้ดำารงตัำาแหน่ง 
 กรรมการของบรษั่ที่ฯ 
(ฉ) นายสัิ่นต่ัธาร เสิ่ถ่ึยรไที่ย ได้รบัการแต่ังตัั�งโดยท่ี่�ป็ระชุื่มว่ส่ิ่ามัญผู้ถ่ึอหุ้นของบรษั่ที่ฯ คัรั�งท่ี่� 3/2563 เม่�อว่นัท่ี่� 14 ธนัว่าคัม 2563 ให้เขา้ดำารงตัำาแหน่ง 
 กรรมการอส่ิ่ระของบรษั่ที่ฯ

การเขา้รว่่มป็ระชุื่มแล้ะการจา่ยค่ัาตัอบแที่นกรรมการบรษั่ที่แล้ะกรรมการชุื่ดยอ่ย รายล้ะเอย่ดเป็น็ดังน่�
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คณ์ะกรรมการบรษัิทและคณ์ะกรรมการช้ดุย่อย
ประธานกรรมการ 

(บาท)
กรรมการ 

(บาท)

คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ 140,000 80,000

คัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ 50,000 30,000

คัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา 40,000 20,000

 ตัารางต่ัอไป็น่�แสิ่ดงค่ัาตัอบแที่นกรรมการท่ี่�เป็น็ตััว่เงน่ในรปู็ของค่ัาตัอบแที่นป็ระจำารายเด่อน

 (คั) ค่ัาตัอบแที่นสิ่ำาหรบัป็ส่ีิ่�นสุิ่ดว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564

  ระหว่่างว่ันท่ี่� 1 มกราคัม ถึึงว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 บรษั่ที่ ได้จ่ายค่ัาตัอบแที่นให้แก่กรรมการ ในรูป็ของค่ัาตัอบแที่น 
  ป็ระจำารายเด่อนเป็น็จำานว่นทัี่�งส่ิ่�น 5,400,000 บาที่

 (ง) ค่ัาตัอบแที่นอ่�นๆ

  ไมม่่

 ค่ัาตัอบแที่นสิ่ำาหรบัป็ส่ีิ่�นสุิ่ดว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 โดยมร่ายล้ะเอย่ดดังต่ัอไป็น่�

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ตั�งแต่วนัท่� 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2564

คณ์ะกรรมการ
บรษัิท

คณ์ะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณ์ะกรรมการ
กำาหนด

ค่าตอบแทน
และสรรหา

คณ์ะกรรมการ
บรหิาร

ความเส่�ยง รวม

1. นายชื่านดาเชื่การ ์สุิ่บรามาเน่�ยน  
 ค่ัสิ่ชูื่มนัการมั

- - - - -

2. นายพีงษ์อนันต์ั ธณั์ต่ัไตัร - - - - -

3. นายชื่ว่ณ่์ เจย่รว่นนท์ี่ - - - - -

4. นายแอล้ส่ิ่ที่ธ่� เว่อรก์ารา - - - - -

5. นายมน่ก่ ไบรอนั ฮง - - - - -

6. นางเกศรา มัญชุื่ศร(่ก) 960,000 600,000  240,000  - 1,800,000

7. นายศุภว่ตััร ล้ข่ต่ัธนว่งศ์ 960,000 360,000 - - 1,320,000

8. นายภัที่ร ยงว่ณ่์ชื่ย์ 960,000 360,000 - - 1,320,000

9. นายสัิ่นต่ัธาร เสิ่ถ่ึยรไที่ย 960,000 - - - 960,000

10. นายว่ศ่น อดุมรชัื่ตัว่น่ชื่ย์ - - - - -

11. นายป็ยิะศักด่� อกุฤษฎ์นุกลู้ - - - - -

12. นายณั์ฐพีล้ ล้อ่พีรอ้มชื่ยั - - - - -

รว่ม 3,840,000 1,320,000 240,000 - 5,400,000

หมีายเหต ่
(ก) นางเกศรา มัญชุื่ศร ่ได้รบัการแต่ังตัั�งเป็น็ กรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา ตัามมต่ัท่ี่�ป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ คัรั�งท่ี่� 5/2563 เม่�อว่นัท่ี่�  
 28 พีฤษภาคัม 2563

 (ข) ค่ัาตัอบแที่นป็ระจำารายเด่อน

  บรษั่ที่ฯ จา่ยค่ัาตัอบแที่นป็ระจำารายเด่อนให้แก่กรรมการท่ี่�เป็น็กรรมการอส่ิ่ระเท่ี่านั�น ในอตััราดังต่ัอไป็น่�
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(2) ค่าตอบแทนผู้บรหิาร

 สิ่ำาหรบัป็ส่ีิ่�นสุิ่ดว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ จา่ยค่ัาตัอบแที่นผูบ้รห่ารของบรษั่ที่ฯ จำานว่น 9 ราย ในรปู็แบบของเงน่เด่อน โบนัสิ่  
 แล้ะค่ัาตัอบแที่นอ่�นๆ เชื่่น เง่นสิ่มที่บกองทีุ่นสิ่ำารองเล้่�ยงชื่่พี เง่นสิ่มที่บกองทีุ่นป็ระกันสัิ่งคัม แล้ะผล้ป็ระโยชื่น์ว่ันล้าพัีกรอ้นสิ่ะสิ่ม  
 เป็น็ต้ัน เป็น็จำานว่นรว่ม 89.4 ล้า้นบาที่ 

 ค่าตอบแทนอ่�น

 - ไมม่ ่-

1.3  การกำากับดูแลบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม 

 ไมม่เ่น่�องจากบรษั่ที่ฯ ไม่มบ่รษั่ที่ยอ่ยหรอ่บรษั่ที่รว่่ม

1.4  การติดตามใหม่้การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ

 1) การปีอ้งกันคว่ามีข้ดัิแยง้ในผลปีระโยชิน์

  เพี่�อให้ม่แนว่ที่างในการป็ฏิ่บัต่ัหน้าท่ี่�ด้ว่ยคัว่ามสุิ่จรต่ัแล้ะไม่แสิ่ว่งหาผล้ป็ระโยชื่น์ส่ิ่ว่นตััว่ท่ี่�ขัดแย้งกับผล้ป็ระโยชื่น์ของบรษั่ที่ฯ 
  แล้ะเป็น็ไป็ตัาม พีระราชื่บญัญต่ััหล้ักที่รพัียแ์ล้ะตัล้าดหล้ักที่รพัีย ์ พี.ศ. 2535 แล้ะท่ี่�แก้ไขเพี่�มเต่ัม บรษั่ที่ฯ ได้กำาหนดนโยบาย 
  ป็อ้งกันคัว่ามขดัแยง้ในผล้ป็ระโยชื่น์โดยสิ่รปุ็ไว่ดั้งน่� 

 (1) กรรมการบรษั่ที่ต้ัองป็ฏ่ิบัต่ัตัามนโยบายเก่�ยว่กับข้อมูล้ท่ี่�ไม่พีึงเป็ิดเผยตั่อสิ่าธารณ์ะแล้ะการป็้องกันการใชื่้ข้อมูล้ภายใน 
  แล้ะนโยบายเก่�ยว่กับคัว่ามขดัแยง้ในผล้ป็ระโยชื่น์อยา่งเคัรง่คัรดั

 (2) กรรมการของบรษั่ที่ฯ ต้ัองหล้่กเล่้�ยงคัว่ามขัดแย้งในผล้ป็ระโยชื่น์ท่ี่�อาจเก่ดขึ�นหรอ่คัาดว่่าจะเก่ดขึ�น แล้ะหากเก่ดกรณ่์ 
  คัว่ามขดัแยง้ในผล้ป็ระโยชื่น์ กรรมการของบรษั่ที่ฯ จะต้ัองจดัการคัว่ามขดัแยง้ในผล้ป็ระโยชื่น์นั�นอยา่งเป็น็ธรรมโดยเรว็่

 (3) กรรมการของบรษั่ที่ฯ ต้ัองแจง้ให้บรษั่ที่ฯ ที่ราบโดยไมช่ื่กัชื่า้ เม่�อมส่่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยไมว่่า่โดยตัรงหรอ่โดยออ้มในสัิ่ญญาใดๆ ท่ี่�บรษั่ที่ฯ 
  ที่ำาขึ�นหรอ่เม่�อมข่อ้สิ่งสัิ่ยว่า่อาจเก่ดคัว่ามขดัแยง้ในผล้ป็ระโยชื่น์

 (4) กรรมการของบรษั่ที่ฯ ตั้องรายงานการม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยต่ัอบรษั่ที่ฯ อย่างสิ่มำาเสิ่มอ หรอ่เม่�อม่สิ่ถึานการณ์์ใดๆ ท่ี่�ที่ำาให้เก่ด 
  การเป็ล้่�ยนแป็ล้งในรายงาน

 (5) พีนักงานท่ี่�รูว้่่าม่พีนักงานอ่�นได้ฝ่าฝ้นข้อห้ามนโยบายเก่�ยว่กับคัว่ามขัดแย้งในผล้ป็ระโยชื่น์ ต้ัองรายงานข้อมูล้ดังกล้่าว่ 
  ให้กับผูบ้งัคัับบญัชื่าระดับผู้บรห่าร แล้ะฝา่ยกำากับธุรกรรม

 (6) กรรมการของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�ได้รบัการเสิ่นอชื่่�อจากธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยาจะต้ัองไม่เป็ิดเผยหรอ่ใชื่้ข้อมูล้คัว่ามล้ับใดๆ ของบรษั่ที่ฯ  
  ให้แก่ธนาคัารกรุงศรอ่ยุธยาแล้ะ/หรอ่ บุคัคัล้อ่�นใดในล้ักษณ์ะท่ี่�อาจก่อให้เก่ดคัว่ามขัดแย้งในผล้ป็ระโยชื่น์กับบรษั่ที่ฯ  
  เชื่น่ ขอ้มลู้ที่างการเงน่ ซึ่ึ�งยงัไมไ่ด้มก่ารเป็ดิเผยสู่ิ่สิ่าธารณ์ะ

 (7) กรรมการของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�ได้รบัการเสิ่นอชื่่�อจากธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยาจะต้ัองไม่ล้งคัะแนนเส่ิ่ยงในการป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการ 
  ในว่าระท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�อาจม่คัว่ามขัดแย้งกับบรษั่ที่ย่อยของธนาคัารกรุงศรอ่ยุธยาหรอ่บรษั่ที่อ่�นใด 
  ในอนาคัตัท่ี่�เป็น็บรษั่ที่ยอ่ยของธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยาซึ่ึ�งป็ระกอบธุรก่จในล้กัษณ์ะท่ี่�คัล้า้ยคัล้งึกับธุรก่จของบรษั่ที่ฯ

 (8) รายการระหว่่างกันต้ัองกระที่ำาอย่างโป็ร่งใสิ่เป็็นไป็ตัามป็กต่ัธุรก่จการค้ัาภายใต้ัเง่�อนไขท่ี่�กฎหมาย แล้ะกฎเกณ์ฑ์์ 
  กำาหนด เสิ่ม่อนเป็็นการที่ำาธุรกรรมกับบุคัคัล้ทัี่�ว่ไป็ โดยมุ่งป็ระโยชื่น์ต่ัอองค์ักรเป็็นหล้ัก รว่มทัี่�งเป็็นไป็ตัามราคัาตัล้าด 
  (at arms’ length) ไม่ม่ล้ักษณ์ะถึ่ายเที่ผล้ป็ระโยชื่น์ของบรษั่ที่ฯ ไป็ยังบุคัคัล้ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ในการที่ำารายการระหว่่างกัน 
  ต้ัองได้รบัการพ่ีจารณ์าแล้ะอนุมัต่ัโดยผู้ม่อำานาจในการให้คัว่ามเห็นชื่อบ แล้ะ/หรอ่ คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ตัามป็ระเภที่ 
  แล้ะมูล้คั่าของธุรกรรมท่ี่�ที่ำารายการระหว่่างกัน โดยม่คัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบเป็็นผู้ให้คัว่ามเห็นเก่�ยว่กับคัว่ามจำาเป็็นแล้ะ 
  คัว่ามเหมาะสิ่มในการเขา้ที่ำารายการ
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*บุคัคัล้ท่ี่�ม่คัว่ามสัิ่มพัีนธ์กับกรรมการ ได้แก่ คัู่สิ่มรสิ่หรอ่ผู้ท่ี่�อยู่ก่นฉันสิ่าม่ภรรยา แล้ะบุตัรท่ี่�ยังไม่บรรลุ้น่ต่ัภาว่ะ ทัี่�งน่� ให้รว่มถึึงน่ต่ับุคัคัล้ท่ี่�กรรมการ 
แล้ะ/หรอ่บุคัคัล้ท่ี่�มค่ัว่ามสัิ่มพีนัธกั์บกรรมการเป็น็ผูถ่้ึอหุ้นรว่มกันเก่นกว่า่รอ้ยล้ะ 30 ของจำานว่นส่ิ่ที่ธอ่อกเส่ิ่ยงทัี่�งหมด แล้ะมสั่ิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นมากท่ี่�สุิ่ด
ในน่ต่ับุคัคัล้ดังกล้า่ว่

 2) การกำากับดิแ่ลการใชิข้้อ้มีล่ภัายใน 

  บรษั่ที่ฯ ตัระหนักถึึงคัว่ามสิ่ำาคััญในการป็อ้งกันการใชื่ข้อ้มูล้ภายในของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�มส่ิ่าระสิ่ำาคััญแล้ะยงัไมไ่ด้เป็ดิเผยต่ัอสิ่าธารณ์ชื่น 
  เพี่�อป็ระโยชื่น์ของตันเองหรอ่ผู้อ่�น ดังนั�น บรษั่ที่ฯ จงึม่นโยบายห้ามม่ให้กรรมการ ผู้บรห่าร พีนักงาน แล้ะล้กูจา้งของบรษั่ที่ฯ 
  ตัล้อดจนผู้ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง นำาขอ้มูล้ต่ัางๆ ท่ี่�อาจม่ผล้กระที่บต่ัอราคัาหลั้กที่รพัียข์องบรษั่ที่ฯ หรอ่ขอ้มูล้ท่ี่�หากม่การเป็ดิเผยออกไป็ 
  แล้้ว่จะที่ำาให้บรษั่ที่ฯ เส่ิ่ยหาย หรอ่เส่ิ่ยเป็รย่บ ถ่ึอเป็็นข้อมูล้ท่ี่�เป็็นคัว่ามล้ับแล้ะคัว่ามสิ่ำาคััญ รว่มถึึงคัว่ามล้ับแล้ะ/หรอ่  
  ข้อมูล้ภายในของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�ยังไม่เป็ิดเผยตั่อสิ่าธารณ์ชื่นไป็เป็ิดเผยหรอ่แสิ่ว่งหาป็ระโยชื่น์แก่ตันเองหรอ่ผู้อ่�นไม่ว่่าที่างตัรง 
  หรอ่ที่างออ้ม แล้ะไม่ว่า่จะได้รบัผล้ตัอบแที่นหรอ่ไมก็่ตัาม รว่มทัี่�งต้ัองไม่ที่ำาการซึ่่�อขายหลั้กที่รพัียข์องบรษั่ที่ฯ โดยใชื่ข้อ้มลู้ภายใน  
  ทัี่�งน่� บรษั่ที่ฯ กำาหนดนโยบายเก่�ยว่กับข้อมูล้ท่ี่�ไม่พีึงเป็ิดเผยต่ัอสิ่าธารณ์ะ แล้ะการป็้องกันการใชื่้ข้อมูล้ภายในโดยสิ่รุป็ได้ 
  ดังน่�

 (1) ในระหว่่างการดำารงตัำาแหน่ง เม่�อกรรมการแล้ะบุคัคัล้ท่ี่�ม่คัว่ามสัิ่มพีันธ์กับกรรมการ* ม่การเป็ล้่�ยนแป็ล้งการถ่ึอคัรอง 
  หล้ักที่รพัียอ์นัเน่�องมาจากการซึ่่�อ ขาย โอน หรอ่รบัโอนหลั้กที่รพัียห์รอ่สัิ่ญญาซึ่่�อขายล่้ว่งหน้าท่ี่�ออกโดยบรษั่ที่ฯ ให้กรรมการ 
  รายงานการเป็ล้่�ยนแป็ล้งนั�นต่ัอสิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับหลั้กที่รัพีย์แล้ะตัล้าดหล้ักที่รัพีย์  ภายใน 3 ว่ัน 
  ที่ำาการนับแต่ัว่ันท่ี่�ม่การซึ่่�อ ขาย โอน หรอ่รบัโอน ตัามหล้ักเกณ์ฑ์์แล้ะว่่ธ่การท่ี่�สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับหล้ักที่รพัีย ์
  แล้ะตัล้าดหลั้กที่รพัีย์กำาหนด แล้ะต้ัองรายงานให้คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ที่ราบการเป็ล้่�ยนแป็ล้งดังกล่้าว่ตัามหลั้กเกณ์ฑ์์  
  แล้ะว่ธ่ก่ารท่ี่�บรษั่ที่ฯ กำาหนดด้ว่ย

 (2) กรรมการบรษั่ที่แล้ะบุคัคัล้ท่ี่�ม่คัว่ามสัิ่มพัีนธ์กับกรรมการ* จะที่ำาการขายหรอ่โอนหลั้กที่รพัีย์ของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�ได้มาระหว่่าง 
  การดำารงตัำาแหน่งได้ต่ัอเม่�อถ่ึอคัรองหลั้กที่รัพีย์นั�นมาไม่น้อยกว่่า 90 ว่ัน นับจากว่ันท่ี่�ได้มาซึ่ึ�งหลั้กที่รัพีย์ เว่้นแต่ั 
  ได้รบัอนุญาตัจากกรรมการผู้จดัการใหญ ่หรอ่บุคัคัล้ท่ี่�ได้รบัมอบหมาย

 (3) ห้ามพีนักงานใชื่ข้อ้มลู้ท่ี่�ไม่พึีงเป็ดิเผยต่ัอสิ่าธารณ์ะเพี่�อป็ระโยชื่น์ส่ิ่ว่นตัน

 (4) ขณ์ะท่ี่�ม่ข้อมูล้ท่ี่�ไม่พีึงเป็ิดเผยต่ัอสิ่าธารณ์ะ กรรมการ ผู้บรก่าร แล้ะพีนักงานท่ี่�เก่�ยว่ข้องไม่สิ่ามารถึจองซึ่่�อ ซึ่่�อหรอ่ขาย  
  หรอ่จัดให้บุคัคัล้อ่�นจองซึ่่�อ ซึ่่�อหรอ่ขายหลั้กที่รพัีย์ท่ี่�เก่�ยว่กับข้อมูล้ท่ี่�ไม่พีึงเป็ิดเผยต่ัอสิ่าธารณ์ะ นอกจากน่� ห้ามไม่ให้ 
  พีนักงานส่ิ่งข้อมูล้หรอ่เป็ิดเผยข้อมูล้ท่ี่�ไม่พีึงเป็ิดเผยต่ัอสิ่าธารณ์ะ (โดยตัรงหรอ่โดยอ้อม) ให้กับบุคัคัล้ท่ี่�สิ่าม โดยห้าม 
  กรรมการ ผู้บรห่าร แล้ะพีนักงานท่ี่�เก่�ยว่ข้องที่ำาการซึ่่�อขายหลั้กที่รพัีย์ของบรษั่ที่ฯ เป็็นระยะเว่ล้า 30 ว่ัน ก่อนแล้ะ  
  3 ว่นัที่ำาการ หลั้งการเป็ดิเผยผล้ป็ระกอบการต่ัอสิ่าธารณ์ะแล้ว้่ 

 (5) พีนักงานท่ี่� เก่�ยว่ข้องต้ัองใชื่้แล้ะป็กป็้องข้อมูล้ท่ี่� ไม่พีึงเป็ิดเผยต่ัอสิ่าธารณ์ะท่ี่� ได้ร ับจากบุคัคัล้อ่�น รว่มถึึงป็ฏ่ิบัต่ั 
  ให้สิ่อดคัล้้องกับข้อกำาหนดอย่างเคัรง่คัรดั ไม่ว่่าเป็็นการเฉพีาะหรอ่อย่างม่นัย โดยอย่างน้อยต้ัองอยู่ในระดับเด่ยว่กับ 
  การดแูล้ขอ้มลู้ลั้บของบรษั่ที่ฯ

 (6) พีนักงานของฝา่ยงานท่ี่�กำาหนดจะต้ัองเป็ดิเผยการถ่ึอคัรองหล้กัที่รพัียเ์ป็น็ระยะๆ ตัามท่ี่�บรษั่ที่ฯ กำาหนด

 (7) พีนักงานท่ี่�รูว้่่าม่พีนักงานอ่�นได้ฝ่าฝ้นข้อห้ามตัามนโยบายเก่�ยว่กับข้อมูล้ท่ี่�ไม่พีึงเป็ิดเผยต่ัอสิ่าธารณ์ะแล้ะการป็้องกัน 
  การซึ่่�อขายหลั้กที่รพัีย์โดยใชื่้ข้อมูล้ภายใน แล้ะนโยบายป็้องกันคัว่ามขัดแย้งในผล้ป็ระโยชื่น์ จะต้ัองรายงานข้อมูล้ 
  ดังกล้า่ว่ให้กับผู้บงัคัับบญัชื่าระดับผู้บรห่าร แล้ะฝา่ยกำากับธุรกรรม

 (8) ห้ามกรรมการ ผู้บรห่าร แล้ะพีนักงานจงใจป็ล่้อยให้เก่ดการรั�ว่ไหล้ของข้อมูล้ท่ี่�ไม่พีึงเป็ิดเผยต่ัอสิ่าธารณ์ะ แม้ว่่าจะเป็็นไป็ 
  เพี่�อป็ระโยชื่น์ในการที่ำาธุรกรรมใดๆ ก็ตัาม
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 3) การต�อต้านการให้สิู่นบนและการทจ่รติคอรร์ปัีชินั 

  บรษั่ที่ฯ มุ่งมั�นในการดำาเน่นธุรก่จด้ว่ยคัว่ามโป็รง่ใสิ่ สุิ่จรต่ั เป็น็ไป็ตัามกฎหมาย แนว่ที่างการกำากับดแูล้ก่จการท่ี่�ด่ แล้ะยดึมั�น 
  ในการต่ัอต้ัานการให้ส่ิ่นบนแล้ะการที่จุรต่ัที่กุรปู็แบบ โดยได้ดำาเน่นการดังน่�

 (1) บรษั่ที่ฯ ได้เข้ารว่่มเป็็นภาค่ัใน “แนว่รว่่มตั่อต้ัานคัอรร์ปั็ชื่ันของภาคัเอกชื่นไที่ย” (Thai Private Sector Collective 
  Action Against Corruption: “CAC”) เพี่�อป็ระกาศเจตันารมณ์์เป็็นแนว่รว่่มป็ฏ่ิบัต่ัของภาคัเอกชื่นไที่ยในการต่ัอต้ัาน 
  การทีุ่จรต่ัคัอรร์ปั็ชื่ัน ซึ่ึ�งได้รบัป็ระกาศน่ยบัตัรรบัรองฐานะเป็็นสิ่มาชื่่กแนว่รว่่มป็ฏิ่บัต่ัฯ จากคัณ์ะกรรมการแนว่รว่่ม 
  ป็ฏ่ิบัต่ัของภาคัเอกชื่นไที่ย ในการตั่อต้ัานการทีุ่จรต่ัคัรั�งแรกในป็ี 2557 แล้ะได้รบัการรบัรองต่ัออายุสิ่มาชื่่กคัรั�งล่้าสุิ่ด 
  ในป็ ี2562 เรย่บรอ้ยแล้ว้่

  นอกจากน่�บรษั่ที่ฯ ยังได้จัดที่ำาแบบป็ระเม่นตันเองเพี่�อพีัฒนาระบบต่ัอต้ัานการให้ส่ิ่นบนแล้ะคัอรร์ปั็ชื่ันเป็็นป็ระจำาทีุ่กป็ ี
  ตัามมาตัรฐานของ CAC ซึ่ึ�งฝ่ายตัรว่จสิ่อบภายในจะตัรว่จสิ่อบคัว่ามคัรบถ้ึว่นเพี่ยงพีอของกระบว่นการทัี่�งหมด  
  แล้ะรายงานผล้ต่ัอคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ แล้ะคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่เพี่�อที่ราบ

 (2) บร่ษัที่ฯ ได้กำาหนดแนว่ที่างป็ฏ่ิบัต่ัในการต่ัอต้ัานการให้ส่ิ่นบนแล้ะการทีุ่จร่ตัคัอร์ร ัป็ชื่ันทีุ่กรูป็แบบ การห้ามรับหร่อ 
  ให้ส่ิ่นบนแล้ะส่ิ่�งจูงใจถึูกระบุไว่้ในหลั้กการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่� ด่ซึ่ึ�งกรรมการ แล้ะพีนักงานจะต้ัองยึดถ่ึอป็ฏ่ิบัต่ั 
  อย่างเคัรง่คัรดั นอกจากน่�คัณ์ะกรรมการได้อนุมัต่ันโยบาย แล้ะมาตัรการเก่�ยว่กับการต่ัอต้ัานการให้ส่ิ่นบนแล้ะการ 
  ทีุ่จรต่ัคัอรร์ปั็ชื่ัน ซึ่ึ�งคัรอบคัลุ้มเร่�องส่ิ่นบน ของขว่ัญแล้ะผล้ป็ระโยชื่น์ การบรจ่าคัเพี่�อการกุศล้แล้ะการให้เง่นสิ่นับสิ่นุน 
  ก่จกรรม การจ่ายเง่นหรอ่ป็ระโยชื่น์อ่�นใดเพี่�อรบัการอำานว่ยคัว่ามสิ่ะดว่ก รว่มถึึงการให้เง่นหรอ่สิ่นับสิ่นุนที่างการเม่อง 
   โดยจดัให้ม่การที่บที่ว่นนโยบายแล้ะมาตัรการดังกล้่าว่เป็็นป็ระจำาทีุ่กป็ี ในป็ี 2564 บรษั่ที่ฯ ได้ดำาเน่นการที่บที่ว่นนโยบาย 
  ดังกล้า่ว่แล้ว้่ แล้ะไม่มก่ารบรจ่าคัแก่องค์ักร หน่ว่ยงาน โคัรงการหรอ่ก่จกรรมท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งที่างการเมอ่ง

 (3) บรษั่ที่ฯ ให้คัว่ามสิ่ำาคััญในการส่ิ่�อสิ่ารนโยบายแล้ะมาตัรการป้็องกันการให้ส่ิ่นบน แล้ะการทีุ่จรต่ัคัอรร์ปั็ชื่ัน เพี่�อนำาไป็สู่ิ่ 
  การป็ฏิ่บัต่ัแล้ะดำาเน่นการท่ี่� เหมาะสิ่มทัี่�งภายในแล้ะภายนอกองคั์กร ม่การส่ิ่�อสิ่ารภายในองคั์กรอย่างต่ัอเน่�อง 
  ผ่านชื่่องที่างการส่ิ่�อสิ่ารภายในของบร่ษัที่ฯ ม่การกำาหนดชื่่องที่างท่ี่�หล้ากหล้ายในการแจ้งเบาะแสิ่แล้ะข้อร้องเร่ยน 
  ให้กับพีนักงาน แล้ะชื่อ่งที่างสิ่ำาหรบัผู้ท่ี่�อาจมส่่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยกับบรษั่ที่ฯ ผา่นที่างเว่บ็ไซึ่ต์ัของบรษั่ที่ฯ

 4) การรบัแจง้ข้อ้มีล่ เบาะแสู่ และข้อ้รอ้งเรยีน

  บรษั่ที่ฯ จดัให้ม่ชื่่องที่างการแจง้ข้อมูล้ เบาะแสิ่ แล้ะข้อรอ้งเรย่น (Whistleblowing Channel) สิ่ำาหรบัพีนักงานในชื่่องที่าง 
  ต่ัางๆ ไม่ว่่าจะเป็็นผู้บังคัับบัญชื่าท่ี่�พีนักงานไว่้ว่างใจ ผู้บรห่ารฝ่ายตัรว่จสิ่อบภายใน (Internal Audit) ผู้บรห่ารฝ่าย 
  กำากับธุรกรรม (Compliance) ผู้รบัเร ่�องรอ้งเรย่น (Ombudsperson) ท่ี่�ได้รบัการแต่ังตัั�งจากกรรมการผู้จดัการใหญ ่ รว่มถึึง  
  ม่การจัดที่ำาชื่่องที่างสิ่ำาหรบัผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยภายนอก ผ่านที่าง www.tidlor.com แล้ะม่การจัดตัั�งคัณ์ะที่ำางานเพี่�อพี่จารณ์า 
  เร ่�องรอ้งเรย่น แล้ะตัอบกลั้บผู้แจง้เบาะแสิ่กรณ่์ท่ี่�ผูแ้จง้เบาะแสิ่ให้ขอ้มลู้การต่ัดต่ัอ รว่มถึึงบรษั่ที่ฯ มม่าตัรการป็กป็อ้งคัุ้มคัรอง 
  ผู้แจง้เบาะแสิ่ แล้ะพีนักงานท่ี่�ป็ฏ่ิเสิ่ธการให้ส่ิ่นบนหรอ่การทีุ่จรต่ัคัอรร์ปั็ชื่ัน โดยไม่ล้ดตัำาแหน่ง ล้งโที่ษ หรอ่ให้ผล้ที่างล้บ 
  ต่ัอพีนักงานแมว้่า่การกระที่ำานั�นจะที่ำาให้องค์ักรสูิ่ญเส่ิ่ยโอกาสิ่ที่างธุรก่จก็ตัาม

  นอกจากน่�บรษั่ที่ฯ ยังได้กำาหนดนโยบายเก่�ยว่กับการแจง้เบาะแสิ่แล้ะการรอ้งเรย่น (Policy for Whistleblowing) ไว้่เป็็น 
  ล้ายล้ักษณ์์อักษร ซึ่ึ�งได้รบัการอนุมัต่ัจากคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ โดยม่การที่บที่ว่นอย่างสิ่มำาเสิ่มอ รว่มถึึงได้จัดที่ำาระเบ่ยบ 
  ป็ฏ่ิบต่ัังาน ซึ่ึ�งกำาหนดขั�นตัอนการบรห่ารจดัการเร่�องรอ้งเรย่นดังกล้า่ว่อก่ด้ว่ย

  ทัี่�งน่� บรษั่ที่ฯ ยังได้ป็ระชื่าสัิ่มพีันธ์การงดรบัของขว่ัญในเที่ศกาล้หรอ่โอกาสิ่ต่ัางๆ ไป็ยังผู้ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยผ่านที่างเว่็บไซึ่ต์ั 
  ของบรษั่ที่ฯ รว่มถึึงได้นำาส่ิ่งจดหมาย แล้ะจดหมายอ่เล้็กที่รอน่กส์ิ่แจ้งคัู่ค้ัาขอคัว่ามรว่่มม่องดให้ของขว่ัญแล้ะการเล้่�ยง 
  รบัรองแก่ผูบ้รห่ารแล้ะพีนักงานของบรษั่ที่ฯ ด้ว่ย
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 ในป็ี 2564 ม่การแจ้งข้อมูล้หรอ่เบาะแสิ่มายังชื่่องที่างต่ัางๆ รว่มทัี่�งหมด 9 เร ่�อง จากการตัรว่จสิ่อบ พีบว่่าเป็็นเร่�องเก่�ยว่กับ 
 การไม่ป็ฏ่ิบต่ััตัามระเบย่บป็ฏ่ิบต่ัังานหรอ่ขอ้บงัคัับการที่ำางานของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งบรษั่ที่ฯ ได้ม่การดำาเน่นการในแต่ัล้ะเร่�องอยา่งเหมาะสิ่ม 
 ตัามกระบว่นการท่ี่�กำาหนดเรย่บรอ้ยแล้ว้่

2.  การส่งเสรมิสิทธขิองผู้ถุ่อหุน้
 บรษั่ที่ฯ ให้คัว่ามสิ่ำาคััญการให้ส่ิ่ที่ธข่องผู้ถ่ึอหุ้นทีุ่กกลุ้่มอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน โดยกำาหนดไว่้เป็็นล้ายลั้กษณ์์อกัษรในหลั้กการกำากับดูแล้ 
 ก่จการของบรษั่ที่ฯ เพี่�อสิ่รา้งคัว่ามเชื่่�อมั�นว่า่ผูถ่้ึอหุน้ได้รบัส่ิ่ที่ธพ่ี่�นฐานโดยเท่ี่าเท่ี่ยมกัน ได้แก่ ส่ิ่ที่ธเ่ขา้รว่่มป็ระชุื่มผูถ่้ึอหุน้ ส่ิ่ที่ธม่อบฉนัที่ะ 
 ให้บุคัคัล้อ่�นเข้าป็ระชุื่มแล้ะออกเส่ิ่ยงล้งคัะแนนแที่น ส่ิ่ที่ธ่ออกเส่ิ่ยงล้งคัะแนนเพี่�อแต่ังตัั�งหรอ่ถึอดถึอนกรรมการเป็็นรายบุคัคัล้  
 ส่ิ่ที่ธอ่อกเส่ิ่ยงล้งคัะแนนแต่ังตัั�งแล้ะกำาหนดส่ิ่นจา้งผู้สิ่อบบญัชื่ ่ ส่ิ่ที่ธอ่อกเส่ิ่ยงล้งคัะแนนในก่จการตั่างๆ ท่ี่�สิ่ำาคััญ ส่ิ่ที่ธร่บัเง่นป็นัผล้  
 ส่ิ่ที่ธแ่สิ่ดงคัว่ามค่ัดเห็นแล้ะซึ่กัถึามในการป็ระชุื่มผู้ถ่ึอหุ้น แล้ะส่ิ่ที่ธท่่ี่�จะได้รบัสิ่ารสิ่นเที่ศอยา่งเพี่ยงพีอแล้ะทัี่นเว่ล้า นอกจากน่� ได้ให้ 
 คัว่ามสิ่ำาคััญในการเป็ดิเผยขอ้มลู้ขา่ว่สิ่ารท่ี่�ถึกูต้ัอง คัรบถ้ึว่น ทัี่นเว่ล้า แล้ะโป็รง่ใสิ่แก่ผูถ่้ึอหุ้น โดยบรษั่ที่ฯ ได้กำาหนดนโยบายส่ิ่งเสิ่รม่ 
 ส่ิ่ที่ธข่องผูถ่้ึอหุ้น

3.  การปฏิบัติต่อผู้ถุ่อหุน้อย่างเท่าเท่ยมกัน
 บรษั่ที่ฯ ให้คัว่ามสิ่ำาคััญในการป็ฏ่ิบัต่ัต่ัอผู้ถ่ึอหุ้นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกันโดยคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ได้กำาหนดหล้ักการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่  
 โดยคัำานึงถึึงส่ิ่ที่ธข่องผู้ถ่ึอหุ้นแล้ะป็ฏ่ิบต่ััต่ัอผู้ถ่ึอหุ้นที่กุรายอยา่งเป็น็ธรรมแล้ะเท่ี่าเท่ี่ยมกัน ซึ่ึ�งได้ดำาเน่นการต่ัางๆ ดังต่ัอไป็น่�

 1.  การให้ขอ้มลู้ก่อนการป็ระชุื่มผู้ถ่ึอหุ้น แจง้การออกเส่ิ่ยงล้งคัะแนนโดยนับ 1 หุ้น เป็น็ 1 เส่ิ่ยง 

 2.  การคัุ้มคัรองส่ิ่ที่ธข่องผู้ถ่ึอหุ้น 

 • เป็ิดโอกาสิ่ให้ผู้ถ่ึอหุ้นเสิ่นอเร่�องเพี่�อพี่จารณ์าบรรจุเป็็นว่าระการป็ระชืุ่มสิ่ามัญผู้ถ่ึอหุ้น รว่มถึึงเสิ่นอชื่่�อบุคัคัล้ท่ี่�ม่คัุณ์สิ่มบัต่ั 
  คัรบถ้ึว่นแล้ะไม่ม่ล้ักษณ์ะต้ัองห้าม เพี่�อเข้ารบัการพี่จารณ์าเล่้อกตัั�งเป็็นกรรมการบรษั่ที่ในการป็ระชุื่มสิ่ามัญผู้ถ่ึอหุ้นคัราว่ 
  เด่ยว่กัน ตัามหล้ักเกณ์ฑ์์ท่ี่�ที่างการแล้ะคัณ์ะกรรมการบรษ่ัที่กำาหนด ตัั�งแต่ัว่ันท่ี่� 15 พีฤศจ่กายน ถึึง 31 ธันว่าคัม 2564  
  โดยบรษั่ที่ฯ ได้ป็ระกาศแจง้หลั้กเกณ์ฑ์์ให้ผู้ถ่ึอหุ้นที่ราบถึึงส่ิ่ที่ธแ่ล้ะว่ธ่ก่ารเสิ่นอผ่านระบบเผยแพีรข่อ้มูล้ของตัล้าดหลั้กที่รพัีย ์
  แห่งป็ระเที่ศไที่ย รว่มทัี่�งเผยแพีรบ่นเว่บ็ไซึ่ต์ับรษั่ที่ฯ ด้ว่ย 

 • บรษั่ที่ฯ ให้ม่กระบว่นการป็ระชุื่มสิ่ามัญผู้ถ่ึอหุ้นท่ี่�โป็รง่ใสิ่แล้ะม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี เป็็นไป็ตัามข้อบังคัับของบรษั่ที่ฯ แล้ะกฎหมาย 
  ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง การพี่จารณ์าแล้ะล้งคัะแนนเส่ิ่ยงเป็็นไป็ตัามล้ำาดับว่าระการป็ระชุื่มท่ี่�กำาหนด ม่การพี่จารณ์า แล้ะล้งมต่ัเล้่อกตัั�ง 
  กรรมการบรษั่ที่เป็็นรายบุคัคัล้ แล้ะพี่จารณ์าคั่าตัอบแที่นกรรมการ รว่มทัี่�งแตั่งตัั�งผู้สิ่อบบัญชื่่แล้ะอนุมัต่ัค่ัาสิ่อบบัญชื่ ่ 
  แล้ะว่าระอ่�นตัามท่ี่�กำาหนดในหนังส่ิ่อเชื่ญ่ป็ระชุื่ม
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
1. สรปุความเหน็ของคณ์ะกรรมการต่อการควบคมุภายใน และการบรหิารความเส่�ยง
 บรษั่ที่ฯ ตัระหนักถึึงคัว่ามสิ่ำาคััญของการม่ระบบการคัว่บคุัมภายในท่ี่�ด่แล้ะถ่ึอเป็น็หน้าท่ี่�สิ่ำาคััญท่ี่�จะต้ัองดำาเน่นการ เพี่�อให้มั�นใจได้ว่า่ 
 บรษั่ที่ฯ ม่ระบบการคัว่บคัมุภายในท่ี่�เหมาะสิ่มแล้ะเพี่ยงพีอในการดแูล้การดำาเน่นงานให้เป็น็ไป็ตัามเป็า้หมาย ว่ตััถึปุ็ระสิ่งคั์ กฎหมาย 
 แล้ะขอ้กำาหนดท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งได้อยา่งมป่็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี สิ่ามารถึป็อ้งกันที่รพัียส่์ิ่นจากการที่จุรต่ัเส่ิ่ยหาย รว่มทัี่�งมก่ารจดัที่ำาบญัชื่แ่ล้ะรายงาน 
 ที่างการเง่นท่ี่�ถึกูต้ัอง น่าเชื่่�อถ่ึอ แล้ะม่การเป็ดิเผยขอ้มูล้อยา่งคัรบถ้ึว่น เพี่ยงพีอ แล้ะในระยะเว่ล้าท่ี่�เหมาะสิ่ม บรษั่ที่ฯ จงึได้จดัให้ม ่
 ฝ่ายตัรว่จสิ่อบภายใน ที่ำาหน้าท่ี่�ตัรว่จสิ่อบหน่ว่ยงานต่ัางๆ รว่มถึึงรายการระหว่่างกันแล้ะการป็้องกันการขัดแย้งในผล้ป็ระโยชื่น์  
 ซึ่ึ�งฝ่ายตัรว่จสิ่อบภายในรายงานตัรงต่ัอคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบของบรษั่ที่ฯ เพี่�อรองรบัการกำากับดูแล้การป็ฏ่ิบัต่ังานด้าน 
 การตัรว่จสิ่อบภายในให้มค่ัว่ามเป็น็อส่ิ่ระ มป่็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี แล้ะป็ระส่ิ่ที่ธผ่ล้

 คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ในการป็ระชุื่มคัรั�งท่ี่� 2/2565 เม่�อว่ันท่ี่� 21 กุมภาพัีนธ์ 2565 ม่กรรมการอ่สิ่ระแล้ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ 
 รว่่มป็ระชุื่มด้ว่ยได้พีจ่ารณ์าแล้ะรบัที่ราบผล้การป็ระเม่นระบบการคัว่บคัมุภายในของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งนำาเสิ่นอ โดยหัว่หน้าฝา่ยตัรว่จสิ่อบภายใน  
 ในการป็ระเม่นผล้ดังกล่้าว่ม่การพี่จารณ์าระบบการคัว่บคัมุภายในของบรษั่ที่ฯ ตัามองค์ัป็ระกอบสิ่ำาคััญ 5 ป็ระการ ตัามแนว่ที่างของ  
 The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”) อนัป็ระกอบด้ว่ย

 (1) การคัว่บคัมุภายในองค์ักร (Control Environment)

 (2) การป็ระเมน่คัว่ามเส่ิ่�ยง (Risk Assessment)

 (3) การคัว่บคัมุการป็ฏ่ิบต่ัังาน (Control Activities)

 (4) ระบบสิ่ารสิ่นเที่ศแล้ะการส่ิ่�อสิ่ารขอ้มลู้ (Information and Communication)

 (5) ระบบการต่ัดตัาม (Monitoring Activities)
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บุคคลหรอ่นิติบุคคล
ท่�อาจม่ความขัดแย้ง

ลักษณ์ะ
การประกอบธรุกิจ

ความสัมพันธกั์บบรษัิท

1. บรษั่ที่ อยุธยา แคัป็ป็ติัอล้   
 เซึ่อรว์่ส่ิ่เซึ่สิ่ จำากัด

ธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้
แล้ะบตััรเคัรด่ตั

• ผู้ถ่ึอหุน้ใหญข่องบรษั่ที่ ค่ัอ ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา 
 จำากัด (มหาชื่น) ถ่ึอหุน้โดยตัรงรอ้ยล้ะ 100

2. บรษั่ที่ อยุธยา แคัป็ป็ติัอล้ ออโต้ั ล้ส่ิ่ 
 จำากัด (มหาชื่น) (“AYCAL”)

ธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อเชื่า่ซึ่่�อ
รถึยนต์ั

• ผู้ถ่ึอหุน้ใหญข่องบรษั่ที่ ค่ัอ ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา 
 จำากัด (มหาชื่น) ถ่ึอหุน้โดยตัรงรอ้ยล้ะ 100

3. ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา 
 จำากัด (มหาชื่น) (“BAY”)

ธุรก่จธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์ • ผูถ่้ึอหุน้ใหญข่องบรษั่ที่ ซึ่ึ�งถ่ึอหุน้โดยตัรง
 รอ้ยล้ะ 30 
 (ณ์ ว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 ถ่ึอหุน้โดยตัรง
 รอ้ยล้ะ 50)

4. บรษั่ที่ รกัษาคัว่ามป็ล้อดภัย 
 สิ่ยามเรย่ล้ต่ั�แอนด์เซึ่อรว์่ส่ิ่ จำากัด 
 (“SRS”)

ธุรก่จบรก่ารรถึเชื่า่
แล้ะบรก่ารบุคัล้ากร

• ผู้ถ่ึอหุน้ใหญข่องบรษั่ที่ ค่ัอ ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา 
 จำากัด (มหาชื่น) ถ่ึอหุน้โดยตัรงรอ้ยล้ะ 100

5. บรษั่ที่ บตััรกรงุศรอ่ยุธยา จำากัด ธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้
แล้ะบตััรเคัรด่ตั

• ผู้ถ่ึอหุน้ใหญข่องบรษั่ที่ ค่ัอ ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา 
 จำากัด (มหาชื่น) ถ่ึอหุน้โดยตัรงรอ้ยล้ะ 100
• มก่รรมการรว่่มกันกับบรษั่ที่ 1 ท่ี่าน ได้แก่ 
 นาย พีงษ์อนันต์ั ธณั์ต่ัไตัร
• นาย พีงษ์อนันต์ั ธณั์ต่ัไตัร ซึ่ึ�งเป็น็กรรมการบรษั่ที่ 
 ดำารงตัำาแหน่งเป็น็ กรรมการ บรษั่ที่ 
 บตััรกรงุศรอ่ยุธยา จำากัด

6.  นายภัที่ร  ยงว่ณ่์ชื่ย ์    - กรรมการอส่ิ่ระ

7.  นายชื่ว่ณ่์   เจย่รว่นนท์ี่     - กรรมการบรษั่ที่

 ทัี่�งน่� คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่มค่ัว่ามเห็นว่า่ระบบการคัว่บคัมุภายในของบรษั่ที่ฯ มค่ัว่ามเพีย่งพีอ เหมาะสิ่ม แล้ะสิ่อดคัล้อ้งกับขนาดก่จการ 
 แล้ะสิ่ภาว่การณ์์ป็จัจบุนัของบรษั่ที่ฯ อยา่งไรก็ตัามระบบการคัว่บคัมุภายในยงัต้ัองมก่ารพัีฒนา แล้ะต่ัดตัามอยา่งต่ัอเน่�อง เพี่�อรองรบั 
 การเป็ล้่�ยนแป็ล้งจากป็ัจจยัเส่ิ่�ยงท่ี่�เป็ล้่�ยนแป็ล้งไป็ ซึ่ึ�งเป็็นไป็ตัามกระบว่นการตัรว่จสิ่อบภายในแล้ะการกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�บรษั่ที่ฯ 
 ได้กำาหนดไว่ ้

 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน

 ท่ี่�ป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ คัรั�งท่ี่� 4/2563 เม่�อว่ันท่ี่� 12 พีฤศจก่ายน 2563 ได้ม่มต่ัอนุมัต่ัแต่ังตัั�ง นายรตัันศักด่� ศรชุ่ื่่มส่ิ่น  
 เป็น็หัว่หน้างานตัรว่จสิ่อบภายในของบรษั่ที่ฯ เน่�องจากม่คัณุ์สิ่มบต่ัั ว่ฒุ่การศึกษา ป็ระสิ่บการณ์์ แล้ะการอบรมท่ี่�เหมาะสิ่ม เพี่ยงพีอ 
 ต่ัอการเป็น็ผูค้ัว่บคัมุการป็ฏ่ิบต่ัังานดังกล้า่ว่ 

2. บุคคลหรอ่นิติบุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้ง
 บุคัคัล้หรอ่น่ต่ับุคัคัล้ท่ี่�อาจมค่ัว่ามขดัแยง้ที่างผล้ป็ระโยชื่น์ท่ี่�เขา้ที่ำารายการระหว่า่งกนักับบรษั่ที่ฯ สิ่ำาหรบัป็ส่ีิ่�นสุิ่ดว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2563  
 แล้ะ 2564 มดั่งน่�
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3. รายการระหวา่งกันของบรษัิทฯ กับบุคคลหรอ่นิติบุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้ง
 รายการระหว่า่งกันของบรษั่ที่ฯ กับบุคัคัล้ท่ี่�อาจมค่ัว่ามขดัแยง้สิ่ำาหรบัป็ส่ีิ่�นสุิ่ดว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2563 แล้ะ 2564 มดั่งน่�

 3.1 รายการระหวา่งกันของบรษัิทฯ กับบุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้งท่�จะไม่ม่ต่อเน่�องไปในอนาคต หรอ่ไม่นับเปน็
  รายการระหวา่งกันในอนาคต

บุคคล/
นิติบุคคลท่�อาจม่

ความขัดแย้ง

ลักษณ์ะของ
รายการระหวา่งกัน

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท)

ความจำาเปน็
และความสมเหตสุมผล
ของรายการระหวา่งกัน

ความเหน็ของ
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ป ี2563 ป ี2564

1. บรษั่ที่ อยุธยา 
 แคัป็ป็ติัอล้ 
 เซึ่อรว์่ส่ิ่เซึ่สิ่ จำากัด

รายการส่ิ่นที่รพัีย์

บรษั่ที่ฯ ซึ่่�อล้ข่ส่ิ่ที่ธ่�ระบบ
เที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ 

ซึ่่�อส่ิ่นที่รพัียไ์มม่ตั่ัว่ตัน 56,630 -

l ค่ัาบรก่ารเป็น็อตััราต้ันที่นุ
 บว่กอตััรากำาไรส่ิ่ว่นเพี่�ม 
 (Cost Plus) ซึ่ึ�งราคัา
 ซึ่่�อขายเป็น็ราคัาท่ี่�สิ่มเหตัุ
 สิ่มผล้แล้ะคัุ้มค่ัากว่า่
 ท่ี่�บรษั่ที่ฯ ไป็ว่า่จา้ง
 ผูใ้ห้บรก่ารภายนอก  
 ในการจดัที่ำาระบบดังกล้า่ว่

รายการดังกล่้าว่เป็น็การ
สิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นธุรก่จ
ตัามป็กต่ั สิ่มเหตัสุิ่มผล้ 
แล้ะไมท่ี่ำาให้บรษั่ที่ฯ 
เส่ิ่ยป็ระโยชื่น์ โดยมอ่ตััรา
ค่ัาบรก่ารซึ่ึ�งคัำานว่ณ์จากต้ันที่นุ 
บว่กอตััรากำาไรส่ิ่ว่นเพี่�ม 
(Cost Plus) 

2. บรษั่ที่ อยุธยา 
 แคัป็ป็ติัอล้ 
 ออโต้ั ล้ส่ิ่ จำากัด 
 (มหาชื่น) 
 (“AYCAL”)

รายการรายได้

บรษั่ที่ฯ ให้ท่ี่�เชื่า่ชื่ว่่งบางส่ิ่ว่น
ของท่ี่�ที่ำาการสิ่าขา ทัี่�งหมด 
3 แห่ง เพี่�อเป็น็ท่ี่�ที่ำาการ
เสิ่นอขายผล้ต่ัภัณ์ฑ์์
แล้ะบรก่ารของ AYCAL 

รายได้อ่�นๆ (4) -

l  อตััราค่ัาเชื่า่ชื่ว่่งท่ี่� AYCAL  
 จา่ยให้กับบรษั่ที่ฯ เป็น็อตััรา
 เด่ยว่กันกับค่ัาเชื่า่ท่ี่�บรษั่ที่ฯ 
 เชื่า่จากบุคัคัล้ภายนอก 
 โดยคัำานว่ณ์ตัามสัิ่ดส่ิ่ว่น
 พี่�นท่ี่�ท่ี่� AYCAL เชื่า่ชื่ว่่ง
 ต่ัอจาก บรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งรว่มกับ 
 ภาษ่หัก ณ์ ท่ี่�จา่ย ภาษ่
 โรงเรอ่น ค่ัานำาป็ระป็า
 แล้ะค่ัาไฟัฟัา้ ตัามสัิ่ดส่ิ่ว่น
 พี่�นท่ี่�ท่ี่� AYCAL 
 เชื่า่ชื่ว่่งต่ัอจาก บรษั่ที่ฯ แล้ว้่ 
l	การกล้บัรายการบญัชื่่
 ในงว่ดป็ ี2563 นั�น
 เก่ดขึ�นจากการยกเล้ก่
 สัิ่ญญาสิ่าขานนที่บุร ่
 ณ์ ว่นัท่ี่� 15 ตัลุ้าคัม 2562 
 โดยก่อนหน้าท่ี่�จะยกเล้ก่
 สัิ่ญญาดังกล้า่ว่ บรษั่ที่ฯ 
 ได้บนัทึี่กรายการรายได้
 จากค่ัาเชื่า่ในพี่�นท่ี่�ดังกล้า่ว่
 แล้ว้่ บรษั่ที่ฯ จงึดำาเน่นการ
 กล้บัรายการบญัชื่ดั่งกล้า่ว่ 
 โดยการยกเล้ก่สัิ่ญญานั�น
 เป็น็ไป็ตัามเง่�อนไขในสัิ่ญญา  
 โดยป็จัจบุนัสัิ่ญญาให้เชื่า่
 ชื่ว่่งพี่�นท่ี่�อก่ 2 แห่ง   
 นั�นได้ส่ิ่�นสุิ่ดล้งแล้ว้่

การที่ำารายการดังกล้า่ว่
เป็น็รายการให้เชื่า่ชื่ว่่ง 
โดยมอ่ตััราค่ัาเชื่า่ท่ี่�เท่ี่ยบเค่ัยง
ได้กับอตััราการเชื่า่ท่ี่�บรษั่ที่ฯ 
เชื่า่จากบุคัคัล้ภายนอก
อก่ทัี่�งยงัรว่มค่ัาใชื่จ้า่ยอ่�นๆ 
เชื่น่ ภาษ่หัก ณ์ ท่ี่�จา่ย 
ภาษ่โรงเรอ่น ค่ัานำาป็ระป็า
แล้ะค่ัาไฟัฟัา้ อก่ด้ว่ย 
จงึพีจ่ารณ์าเห็นว่า่รายการ
ดังกล้า่ว่ไม่ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ 
เส่ิ่ยเป็รย่บ แล้ะมค่ัว่าม
สิ่มเหตัสุิ่มผล้
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บุคคล/
นิติบุคคลท่�อาจม่

ความขัดแย้ง

ลักษณ์ะของ
รายการระหวา่งกัน

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท)

ความจำาเปน็
และความสมเหตสุมผล
ของรายการระหวา่งกัน

ความเหน็ของ
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ป ี2563 ป ี2564

รายการค่ัาใชื่จ้า่ย

บรษั่ที่ฯ ได้ใชื่บ้รก่ารระบบ
เที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ 
โคัรงสิ่รา้งพ่ี�นฐาน
ที่างเที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ 
แล้ะการสิ่ำารองขอ้มลู้ 
จาก AYCAL 

ค่ัาธรรมเน่ยมบรก่าร 4,430 -

l รายการดังกล้า่ว่เป็น็
 การใชื่บ้รก่ารในส่ิ่ว่นงาน
 ท่ี่�สิ่นับสิ่นุนธุรก่จป็กต่ั
 ของบรษั่ที่ฯ
l ค่ัาบรก่ารเป็น็อตััราต้ันที่นุ
 บว่กอตััรากำาไรส่ิ่ว่นเพี่�ม 
 (Cost Plus) แล้ะเป็น็
 ค่ัาบรก่ารท่ี่�เท่ี่ยบเค่ัยง
 ได้กับอตััราค่ัาบรก่ารท่ี่� 
 AYCAL ให้บรก่ารกับ
 บรษั่ที่อ่�นในกลุ้ม่
 ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา 
 จำากัด (มหาชื่น)
l โดยป็จัจบุนัสัิ่ญญาบรก่าร
 ระบบเที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ 
 จาก AYCAL นั�นได้ส่ิ่�นสุิ่ด
 ล้งแล้ว้่ตัั�งแต่ัว่นัท่ี่� 
 30 มถ่ึนุายน 2563

รายการดังกล่้าว่เป็น็
การสิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นธุรก่จ
ตัามป็กต่ั เก่ดขึ�นด้ว่ย
คัว่ามจำาเป็น็ สิ่มเหตัสุิ่มผล้ 
แล้ะไมท่ี่ำาให้บรษั่ที่ฯ 
เส่ิ่ยป็ระโยชื่น์ โดยมอ่ตััรา
ค่ัาบรก่ารซึ่ึ�งคัำานว่ณ์จาก
ต้ันที่นุบว่กอตััรากำาไรส่ิ่ว่นเพี่�ม 
(Cost Plus) ทัี่�งน่�หล้งัจาก
การส่ิ่�นสุิ่ดของสัิ่ญญา 
บรษั่ที่ฯ ได้ผล้ต่ัแล้ะพัีฒนา
บรก่ารระบบเที่คัโนโล้ย่
สิ่ารสิ่นเที่ศด้ว่ยตันเอง

บรษั่ที่ฯ ได้ใชื่บ้รก่าร
การป็ระเมน่ราคัา 
การบรห่ารจดัการ 
การจดัเก็บ แล้ะการ
จดัสิ่รรยานพีาหนะ
ท่ี่�ยดึได้เขา้การป็ระมูล้ 
(Remarketing) 
จาก AYCAL 
โดยมอ่ายุสัิ่ญญา 3 ป็ี

ค่ัาธรรมเน่ยมบรก่าร 139 -

l รายการดังกล้า่ว่เป็น็
 การใชื่บ้รก่ารในส่ิ่ว่นงาน
 ท่ี่�สิ่นับสิ่นุนธุรก่จป็กต่ั
 ของบรษั่ที่ฯ
l การใชื่บ้รก่ารจาก AYCAL 
 นั�นคัาดว่า่จะเก่ดป็ระโยชื่น์ 
 สูิ่งสุิ่ดแก่บรษั่ที่ฯ เน่�องจาก  
 AYCAL มบุ่คัล้ากรท่ี่�ม่
 ป็ระสิ่บการณ์์ แล้ะสิ่ามารถึ
 บรห่ารจดัการต้ันที่นุ
 ได้ด่กว่า่บรษั่ที่ฯ โดยเฉพีาะ
 อยา่งย่�งด้านการป็ระหยดั
 ต่ัอขนาด 
 (Economy of Scale)
• โดยป็จัจบุนับรษั่ที่ฯ 
 ได้ที่ำาการยกเล้ก่สัิ่ญญา
 บรก่ารการป็ระเมน่ราคัา  
 การบรห่ารจดัการ 
 แล้ะจดัเก็บแล้ะการจดัสิ่รร
 ยานพีาหนะท่ี่�ยดึได้เขา้
 การป็ระมลู้ (Remarketing) 
 จาก AYCAL แล้ว้่ตัั�งแต่ั
 ว่นัท่ี่� 1 เมษายน 2562

รายการดังกล่้าว่เป็น็
การสิ่นับสิ่นุนธุรก่จป็กต่ั
ของบรษั่ที่ฯ เก่ดขึ�นด้ว่ย
คัว่ามจำาเป็น็ สิ่มเหตัสุิ่มผล้ 
แล้ะไมท่ี่ำาให้บรษั่ที่ฯ 
เส่ิ่ยป็ระโยชื่น์ โดยอตััรา
ค่ัาบรก่ารเท่ี่ยบเค่ัยงได้กับ
การที่ำาธุรกรรมกับบุคัคัล้
ภายนอก ทัี่�งน่�หล้งัจาก
การยกเล้ก่สัิ่ญญาบรษั่ที่ฯ 
ได้ใชื่บุ้คัล้ากรภายในของ
บรษั่ที่ฯ ในการดำาเน่นการ
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บุคคล/
นิติบุคคลท่�อาจม่

ความขัดแย้ง

ลักษณ์ะของ
รายการระหวา่งกัน

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท)

ความจำาเปน็
และความสมเหตสุมผล
ของรายการระหวา่งกัน

ความเหน็ของ
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ป ี2563 ป ี2564

รายการส่ิ่นที่รพัีย์

บรษั่ที่ฯ ซึ่่�อล้ข่ส่ิ่ที่ธ่�ระบบ
เที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ 

ซึ่่�อส่ิ่นที่รพัียไ์มม่ตั่ัว่ตัน 10,759 -

l ค่ัาบรก่ารเป็น็อตััราต้ันที่นุ
 บว่กอตััรากำาไรส่ิ่ว่นเพี่�ม  
 (Cost Plus) ซึ่ึ�งราคัา
 ซึ่่�อขายเป็น็ราคัาท่ี่�สิ่มเหตัุ
 สิ่มผล้แล้ะคัุ้มค่ัากว่า่ท่ี่�
 บรษั่ที่ ไป็ว่า่จา้งผู้ให้บรก่าร
 ภายนอก ในการจดัที่ำาระบบ
 ดังกล้า่ว่

รายการดังกล่้าว่เป็น็การ
สิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นธุรก่จ
ตัามป็กต่ั สิ่มเหตัสุิ่มผล้ 
แล้ะไมท่ี่ำาให้บรษั่ที่ฯ 
เส่ิ่ยป็ระโยชื่น์ โดยมอ่ตััรา
ค่ัาบรก่ารซึ่ึ�งคัำานว่ณ์จาก
ต้ันที่นุบว่กอตััรากำาไรส่ิ่ว่นเพี่�ม 
(Cost Plus) 

3.  นายชื่ว่ณ่์  
 เจย่รว่นนท์ี่

รายการค่ัาใชื่จ้า่ย

บรษั่ที่ฯ ได้ที่ำาการว่า่จา้ง 
นายชื่ว่ณ่์ เจย่รว่นนท์ี่ 
ให้คัำาป็รกึษา ด้านกล้ยุที่ธ์
ท่ี่�เก่�ยว่กับการบรห่าร
จดัการผู้มส่่ิ่ว่น
เก่�ยว่ขอ้งต่ัางๆ 
แล้ะการหาพัีนธมต่ัรใหม่ๆ 
ให้กับบรษั่ที่ฯ 

ค่ัาธรรมเน่ยมบรก่าร 1,400 -

l นายชื่ว่ณ่์ เจย่รว่นนท์ี่  
 เป็น็บุคัคัล้ท่ี่�มค่ัว่ามรู้
 คัว่ามสิ่ามารถึ 
 โดยมป่็ระสิ่บการณ์์
 ดำารงตัำาแหน่งเป็น็ COO 
 and Honorary Director 
 ท่ี่� Open Forest (USA)  
 ธุรก่จบรห่ารส่ิ่นที่รพัีย ์
 ตัั�งแต่ัป็ ี2562 ถึึงป็จัจบุนั  
 แล้ะเคัยดำารงตัำาแหน่ง
 เป็น็ Executive Director 
 ท่ี่� Aura Group 
 (Singapore) 
 ธุรก่จบรห่ารส่ิ่นที่รพัีย์
 แล้ะว่าณ่์ชื่ธนก่จ 
 ในป็ ี2558 ถึึง 2560 
 บรษั่ที่ฯ จงึได้มก่ารว่า่จา้ง
 นายชื่ว่ณ่์ เจย่รว่นนท์ี่ 
 มาให้คัำาป็รกึษา 
 ด้านกล้ยุที่ธท่์ี่�เก่�ยว่กับ
 การบรห่ารจดัการ
 ผูม้ส่่ิ่ว่นเก่�ยว่ขอ้งต่ัางๆ 
 แล้ะการหาพีนัธมต่ัรใหม่ๆ  
 ให้กับบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งบรษั่ที่ฯ 
 ได้ชื่ำาระค่ัาบรก่ารให้ 
 นายชื่ว่ณ่์ เจย่รว่นนท์ี่
 ในอตััรารายเด่อน 
 ซึ่ึ�งอตััราดังกล้า่ว่เป็น็ไป็
 ตัามนโยบายของบรษั่ที่ฯ  
 ในการว่า่จา้งท่ี่�ป็รกึษา
 ภายนอก อยา่งไรก็ตัาม
 บรษั่ที่ฯ ได้ที่ำาการยกเล้ก่
 สัิ่ญญาจา้ง นายชื่ว่ณ่์ 
 เจย่รว่นนท์ี่ แล้ว้่ตัั�งแต่ัว่นัท่ี่� 
 31 กรกฎาคัม 2563

รายการดังกล่้าว่เป็น็
การสิ่นับสิ่นุนธุรก่จป็กต่ั
ของบรษั่ที่ฯ เก่ดขึ�น
ด้ว่ยคัว่ามจำาเป็น็ 
สิ่มเหตัสุิ่มผล้ 
แล้ะไมท่ี่ำาให้บรษั่ที่ฯ 
เส่ิ่ยป็ระโยชื่น์ โดยอตััรา
ค่ัาบรก่ารเท่ี่ยบเค่ัยง
ได้กับธุรกรรมท่ี่�ที่ำากับ
บุคัคัล้ภายนอก 
(Arm’s Length Basis)
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 3.2 รายการระหวา่งกันของบรษัิทฯ กับบุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้งท่�ม่แนวโน้มท่�จะเกิดขึ�นอย่างต่อเน่�อง
  ในอนาคต

บุคคล/
นิติบุคคลท่�อาจม่

ความขัดแย้ง

ลักษณ์ะของ
รายการระหวา่งกัน

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท)

ความจำาเปน็
และความสมเหตสุมผล
ของรายการระหวา่งกัน

ความเหน็ของ
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ป ี2563 ป ี2564

1. ธนาคัาร
 กรงุศรอ่ยุธยา  
 จำากัด (มหาชื่น)  
 (“BAY”)

รายการรายได้

รายได้ดอกเบ่�ยเงน่ฝาก 
BAY

รายได้ดอกเบ่�ยรบั
เงน่สิ่ดแล้ะรายการเท่ี่ยบเท่ี่า
เงน่สิ่ด
ส่ิ่นที่รพัียท่์ี่�เก่ดจากสัิ่ญญา
หมนุเว่ย่น
ส่ิ่นที่รพัียไ์มห่มนุเว่ย่นอ่�น 

8,359
942,069

11

3,135 

7,652
3,957,596

49

3,145

l บรษั่ที่ฯ ได้ฝากเงน่ใน
 บญัชื่อ่อมที่รพัียแ์ล้ะบญัชื่่
 ฝากป็ระจำากับ BAY 
 โดยบรษั่ที่ฯ ได้รบัอตััรา
 ดอกเบ่�ยป็กต่ัท่ี่� BAY 
 ให้กับน่ต่ับุคัคัล้ โดยทัี่�ว่ไป็

รายการดังกล่้าว่เป็น็การ
สิ่นับสิ่นุนธุรก่จป็กต่ัของบรษั่ที่ ฯ 
เก่ดขึ�นด้ว่ยคัว่ามจำาเป็น็ 
สิ่มเหตัสุิ่มผล้ แล้ะไม่ที่ำาให้
บรษั่ที่ฯ เส่ิ่ยป็ระโยชื่น์ 
โดยอตััราดอกเบ่�ยท่ี่�ได้รบันั�น 
เท่ี่ยบเค่ัยงได้กับอตััรา
ดอกเบ่�ยท่ี่�ธนาคัารพีาน่ชื่ยอ์่�นๆ 
ให้กับน่ต่ับุคัคัล้ทัี่�ว่ไป็ 
(Arm’s Length Basis)

บรษั่ที่ฯ ให้ท่ี่�เชื่า่ชื่ว่่งสิ่ถึานท่ี่�
ของท่ี่�ที่ำาการสิ่าขาทัี่�งหมด 
2 แห่ง เพี่�อเป็น็ท่ี่�ที่ำาการ
เสิ่นอขายผล้ต่ัภัณ์ฑ์์
แล้ะบรก่ารของล้กูค้ัาของ 
BAY ซึ่ึ�งมอ่ายุสัิ่ญญา 3 ป็ี

รายได้อ่�นๆ 
รายได้รบัล้ว่่งหน้า
หน่�ส่ิ่นไมห่มนุเว่ย่นอ่�น
ส่ิ่นที่รพัียห์มนุเว่ย่นอ่�น

259
227
67

-

255
201

67
230

l อตััราค่ัาเชื่า่ชื่ว่่งท่ี่� BAY  
 จา่ยให้กับบรษั่ที่ฯ เป็น็อตััรา 
 เด่ยว่กันกับค่ัาเชื่า่ท่ี่�บรษั่ที่ฯ  
 เชื่า่จากบุคัคัล้ภายนอก  
 โดยคัำานว่ณ์ตัามสัิ่ดส่ิ่ว่น
 พี่�นท่ี่�ท่ี่� BAY เชื่า่ชื่ว่่ง
 ต่ัอจาก บรษั่ที่ฯ

การที่ำารายการดังกล้า่ว่ 
เป็น็รายการให้เชื่า่ชื่ว่่ง  
โดยมอ่ตััราคัา่เชื่า่ท่ี่�เท่ี่ยบเค่ัยง 
ได้กับอตััราการเชื่า่ท่ี่�บรษั่ที่ฯ 
เชื่า่จากบุคัคัล้ภายนอก 
จงึพีจ่ารณ์าเห็นว่า่รายการ
ดังกล้า่ว่ไม่ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ 
เส่ิ่ยเป็รย่บ แล้ะมค่ัว่าม
สิ่มเหตัสุิ่มผล้

บรษั่ที่ฯ ให้ท่ี่�เชื่า่ชื่ว่่งสิ่ถึานท่ี่�
ของท่ี่�ที่ำาการสิ่าขาทัี่�งหมด 
1 แห่ง เพี่�อท่ี่�ต่ัดตัั�ง Auto 
Lobby ซึ่ึ�งมอ่ายุสัิ่ญญา 3 ป็ี

รายได้อ่�นๆ
ส่ิ่นที่รพัียห์มนุเว่ย่นอ่�น

165
41

145
12

l อตััราค่ัาเชื่า่ชื่ว่่งท่ี่� BAY
 จา่ยให้กับบรษั่ที่ฯ เป็น็อตััรา
 เด่ยว่กันกับค่ัาเชื่า่ท่ี่�บรษั่ที่ฯ  
 เชื่า่จากบุคัคัล้ภายนอก  
 โดยคัำานว่ณ์ตัามสัิ่ดส่ิ่ว่น
 พี่�นท่ี่�ท่ี่� BAY เชื่า่ชื่ว่่งต่ัอจาก 
 บรษั่ที่ฯ 

การที่ำารายการดังกล้า่ว่
เป็น็รายการให้เชื่า่ชื่ว่่ง 
โดยมอ่ตััราคัา่เชื่า่ท่ี่�เท่ี่ยบเค่ัยง 
ได้กับอตััราการเชื่า่ท่ี่�บรษั่ที่ฯ 
เชื่า่จากบุคัคัล้ภายนอก  
จงึพีจ่ารณ์าเห็นว่า่รายการ 
ดังกล้า่ว่ไม่ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ 
เส่ิ่ยเป็รย่บ แล้ะมค่ัว่าม
สิ่มเหตัสุิ่มผล้

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 149



บุคคล/
นิติบุคคลท่�อาจม่

ความขัดแย้ง

ลักษณ์ะของ
รายการระหวา่งกัน

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท)

ความจำาเปน็
และความสมเหตสุมผล
ของรายการระหวา่งกัน

ความเหน็ของ
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ป ี2563 ป ี2564

บรษั่ที่ฯ ให้ท่ี่�เชื่า่ชื่ว่่งสิ่ถึานท่ี่� 
ของท่ี่�ที่ำาการสิ่าขา เพี่�อให้ 
BAY ต่ัดตัั�งเคัร่�องถึอนเงน่
อตััโนมต่ัั (ATM) 
รายได้อ่�นๆ
ส่ิ่นที่รพัียห์มนุเว่ย่นอ่�น

216
36

180
15

l สัิ่ญญามเ่ง่�อนไข แล้ะอตััรา
 ค่ัาเชื่า่เท่ี่ยบเค่ัยงได้กับ
 อตััราค่ัาเชื่า่ท่ี่� BAY เชื่า่พี่�นท่ี่�
 จากบุคัคัล้ภายนอก 
 สิ่ำาหรบัต่ัดตัั�งเคัร่�อง
 ถึอนเงน่อตััโนมต่ัั (ATM)  
 ในบรเ่ว่ณ์ใกล้เ้ค่ัยง 

รายการดังกล่้าว่เป็น็
การดำาเน่นธุรก่จตัามป็กต่ั 
ซึ่ึ�งเป็น็ราคัาตัล้าดแล้ะม่
หล้กัการเด่ยว่กันกับธุรกรรม
ท่ี่�ที่ำากับบุคัคัล้ภายนอก 
(Arm’s Length Basis)

รายการค่ัาใชื่จ้า่ย

บรษั่ที่ฯ ได้เชื่า่หรอ่เชื่า่ชื่ว่่ง
พี่�นท่ี่�บางส่ิ่ว่นของท่ี่�ที่ำาการ
สิ่าขาของ BAY 
เพี่�อเป็ดิที่ำาการสิ่าขา
ของบรษั่ที่ฯ
ค่ัาธรรมเน่ยมบรก่าร
ส่ิ่ที่ธก่ารใชื่ส่้ิ่นที่รพัีย ์- สุิ่ที่ธ่
ส่ิ่นที่รพัียไ์มห่มนุเว่ย่นอ่�น
หน่�ส่ิ่นตัามสัิ่ญญาเชื่า่ - สุิ่ที่ธ่

1,629
1,086

608
1,544

1,268
1,172
404

1,572

l บรษั่ที่ฯ ได้เชื่า่หรอ่เชื่า่
 ชื่ว่่งพี่�นท่ี่�สิ่าขาของ BAY  
 เพี่�อตัั�งสิ่าขาของบรษั่ที่ฯ 
 เน่�องจากพี่�นท่ี่�ดังกล้า่ว่
 มท่ี่ำาเล้ท่ี่�ตัั�งท่ี่�ด่ สิ่ะดว่ก
 แล้ะเป็น็ท่ี่�รูจ้กัสิ่ำาหรบัล้กูค้ัา 
 โดยรายล้ะเอย่ดของ
 สัิ่ญญาสิ่ามารถึจำาแนก
 ได้เป็น็ 2 ป็ระเภที่ ค่ัอ
 1. พี่�นท่ี่�ท่ี่�เป็น็กรรมส่ิ่ที่ธ่�
 ของ BAY จำานว่นทัี่�งส่ิ่�น 
 7 แห่ง ซึ่ึ�งอตััราค่ัาเชื่า่นั�น
 คัำานว่นจากสัิ่ดส่ิ่ว่นการ
 ใชื่ง้านพี่�นท่ี่�แล้ะอตััราค่ัาเชื่า่
 จากการป็ระเมน่ราคัาตัล้าด 
 ของฝา่ยป็ระเมน่ราคัา
 หล้กัป็ระกันของ BAY ทัี่�งน่�
 สัิ่ญญาดังกล้า่ว่มอ่ายุ
 สัิ่ญญาเฉล้่�ยอยูท่่ี่�ป็ระมาณ์ 
 3 ป็ี
 2. พี่�นท่ี่�ท่ี่�เป็น็กรรมส่ิ่ที่ธ่�
 ของบุคัคัล้ภายนอก   
 แล้ะโดยบรษั่ที่ฯ 
 เป็น็ผูเ้ชื่า่ชื่ว่่ง  
 จำานว่นทัี่�งส่ิ่�น 10 แห่ง 
 ซึ่ึ�งอตััราค่ัาเชื่า่นั�นเป็น็
 อตััราเด่ยว่กันกับค่ัาเชื่า่ท่ี่�  
 BAY เชื่า่จากบุคัคัล้ภายนอก 
 โดยคัำานว่ณ์ตัามสัิ่ดส่ิ่ว่น
 พี่�นท่ี่�ท่ี่�บรษั่ที่ฯ เชื่า่ชื่ว่่งต่ัอ
 จาก BAY หรอ่จากสัิ่ดส่ิ่ว่น
 การใชื่ง้านพี่�นท่ี่�แล้ะอตััรา
 ค่ัาเชื่า่จากการป็ระเมน่ราคัา
 ตัล้าดของฝา่ยป็ระเมน่ 
 ราคัาหล้กัป็ระกันของ BAY 
 ทัี่�งน่�สัิ่ญญาดังกล้า่ว่ม่
 อายุสัิ่ญญาเฉล้่�ยอยูท่่ี่�
 ป็ระมาณ์ 3 ป็ี

การที่ำารายการดังกล้า่ว่
เป็น็รายการให้เชื่า่ชื่ว่่ง 
โดยมอ่ตััราค่ัาเชื่า่ท่ี่�
เท่ี่ยบเค่ัยงได้กับอตััรา
การเชื่า่ท่ี่�บรษั่ที่ฯ 
เชื่า่จากบุคัคัล้ภายนอก 
แล้ะ/หรอ่ ราคัาตัล้าด 
จงึพีจ่ารณ์าเห็นว่า่รายการ
ดังกล้า่ว่ไม่ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ 
เส่ิ่ยเป็รย่บ แล้ะมค่ัว่าม
สิ่มเหตัสุิ่มผล้
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บุคคล/
นิติบุคคลท่�อาจม่

ความขัดแย้ง

ลักษณ์ะของ
รายการระหวา่งกัน

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท)

ความจำาเปน็
และความสมเหตสุมผล
ของรายการระหวา่งกัน

ความเหน็ของ
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ป ี2563 ป ี2564

เพี่�อเป็น็เงน่ที่นุหมนุเว่ย่น
สิ่ำาหรบัการดำาเน่นธุรก่จ
บรษั่ที่ฯ มก่ารกูย้ม่จาก BAY 
ทัี่�งในรปู็แบบส่ิ่นเชื่่�อ
ระยะสัิ่�น ส่ิ่นเชื่่�อระยะยาว่ 
แล้ะจากการออกหุน้กู้
ของบรษั่ที่ฯ  

ดอกเบ่�ยจา่ย
ค่ัาธรรมเน่ยมบรก่าร
ค่ัาใชื่จ้า่ยค้ัางจา่ย
เงน่กูย้ม่ระยะสัิ่�น
เงน่กูย้ม่ระยะยาว่
หุน้กูร้ะยะยาว่
ค่ัาใชื่จ้า่ยในการออกหุน้
กูร้อตััดบญัชื่่

518,290
2,822

16,239
2,600,000

10,180,000
1,144,800

 4,620

387,468
6,174

6,048
3,300,000

8,820,000
295,200

3,648

l บรษั่ที่ฯ ใชื่บ้รก่ารส่ิ่นเชื่่�อ 
 จาก BAY ซึ่ึ�งป็ระกอบ
 ไป็ด้ว่ยส่ิ่นเชื่่�อระยะสัิ่�น
 แล้ะระยะยาว่ ซึ่ึ�งมอ่ตััรา
 ดอกเบ่�ย แล้ะค่ัาธรรมเน่ยม
 ท่ี่�เท่ี่ยบเค่ัยงได้กับอตััรา
 ดอกเบ่�ย แล้ะ
 ค่ัาธรรมเน่ยมจาก
 สิ่ถึาบนัการเงน่ทัี่�ว่ไป็ 
l นอกเหน่อจากการใชื่บ้รก่าร
 ส่ิ่นเชื่่�อ จาก BAY บรษั่ที่ฯ 
 ยงัมก่ารออกหุ้นกู้
 เพี่�อใชื่ใ้นการดำาเน่นธุรก่จ 
 โดยม ่BAY เป็น็ผูจ้ดัการ 
 การจดัจำาหน่ายหุ้นกู้   
 อยา่งไรก็ตัาม
 ค่ัาธรรมเน่ยมการ
 จดัจำาหน่ายหุ้นกู้นั�น
 สิ่ามารถึเท่ี่ยบเค่ัยงได้กับ
 ราคัาตัล้าดแล้ะมห่ล้กัการ
 เด่ยว่กันกับธุรกรรม
 ท่ี่�ที่ำากับบุคัคัล้ภายนอก 
 อก่ทัี่�งการให้ส่ิ่นเชื่่�อ
 แล้ะการให้บรก่ารของ 
 BAY ต่ัอบุคัคัล้ท่ี่�อาจม่
 คัว่ามขดัแยง้ยงัเป็น็ไป็ตัาม 
 นโยบายของ BAY ซึ่ึ�งระบุ
 ไว่ว้่า่การที่ำาธุรกรรม
 ระหว่า่งกันภายในกลุ้ม่
 การเงน่ของ BAY จะต้ัองม่
 เง่�อนไข แล้ะขอ้กำาหนด 
 รว่มทัี่�งการค่ัดอตััรา
 ดอกเบ่�ย หรอ่ค่ัาบรก่าร
 เชื่น่เด่ยว่กับการที่ำา 
 ธุรกรรมกับล้กูค้ัาทัี่�ว่ไป็ท่ี่�ม่
 ระดับคัว่ามเส่ิ่�ยงเท่ี่ากัน

เพี่�อเพี่�มสิ่ภาพีคัล้อ่ง
ในการดำาเน่นธุรก่จ 
รายการดังกล่้าว่จงึเป็น็
การดำาเน่นธุรก่จ
ตัามป็กต่ั ซึ่ึ�งเป็น็ราคัาตัล้าด
แล้ะมห่ล้กัการเด่ยว่กันกับ
ธุรกรรมท่ี่�ที่ำากับ
บุคัคัล้ภายนอก 
(Arm’s Length Basis)
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บุคคล/
นิติบุคคลท่�อาจม่

ความขัดแย้ง

ลักษณ์ะของ
รายการระหวา่งกัน

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท)

ความจำาเปน็
และความสมเหตสุมผล
ของรายการระหวา่งกัน

ความเหน็ของ
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ป ี2563 ป ี2564

เพี่�อบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง
จากคัว่ามผันผว่นของ
อตััราดอกเบ่�ยจากเงน่กู้ 
บรษั่ที่ฯ ใชื่บ้รก่ารธุรกรรม
แล้กเป็ล้่�ยนอตััราดอกเบ่�ย 
(IRS) จาก BAY 

ค่ัาธรรมเน่ยมบรก่าร
ขาดที่นุจากการป็อ้งกัน
คัว่ามเส่ิ่�ยงกระแสิ่เงน่สิ่ด
หน่�ส่ิ่นที่างการเงน่
หมนุเว่ย่นอ่�น

4
337

341

(3)
104

441

l บรษั่ที่ฯ ใชื่บ้รก่ารธุรกรรม
 แล้กเป็ล้่�ยนอตััราดอกเบ่�ย 
 (IRS) จาก BAY เพี่�อ
 บรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงจาก
 คัว่ามผนัผว่นของอตััรา
 ดอกเบ่�ยจากเงน่กู้ ทัี่�งน่�
 อตััราแล้กเป็ล้่�ยนของ
 สัิ่ญญาดังกล้า่ว่ เท่ี่ยบเค่ัยง
 ได้กับอตััราแล้กเป็ล้่�ยน
 จากสิ่ถึาบนัการเงน่ทัี่�ว่ไป็
l อก่ทัี่�งการให้ส่ิ่นเชื่่�อแล้ะ
 การให้บรก่ารของ BAY 
 ต่ัอบุคัคัล้ท่ี่�อาจมค่ัว่าม
 ขดัแยง้ยงัเป็น็ไป็ตัาม 
 นโยบายของ BAY 
 ซึ่ึ�งระบุไว่ว้่า่การที่ำาธุรกรรม
 ระหว่า่งกันภายในกลุ้ม่
 การเงน่ของ BAY 
 จะต้ัองมเ่ง่�อนไข
 แล้ะขอ้กำาหนด รว่มทัี่�งการ
 ค่ัดอตััราดอกเบ่�ย
 หรอ่ค่ัาบรก่ารเชื่น่เด่ยว่กับ
 การที่ำาธุรกรรมกับล้กูค้ัา
 ทัี่�ว่ไป็ท่ี่�มร่ะดับคัว่ามเส่ิ่�ยง
 เท่ี่ากัน

เพี่�อเพี่�มสิ่ภาพีคัล้อ่ง
ในการดำาเน่นธุรก่จรายการ
ดังกล้า่ว่จงึเป็น็การดำาเน่น
ธุรก่จตัามป็กต่ัซึ่ึ�งเป็น็
ราคัาตัล้าดแล้ะ
มห่ล้กัการเด่ยว่กันกับ
ธุรกรรมท่ี่�ที่ำากับ
บุคัคัล้ภายนอก
(Arm’s Length Basis)

บรษั่ที่ฯ ได้ใชื่บ้รก่าร
เที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ 
ในด้านโคัรงสิ่รา้งพี่�นฐาน
ที่างเที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ 
จาก BAY 

ค่ัาธรรมเน่ยมบรก่าร
ค่ัาใชื่จ้า่ยจา่ยล้ว่่งหน้า
เจา้หน่�ก่จการท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกัน

23,075
469

5,303

2,335
-

148

l รายการดังกล้า่ว่เป็น็การ
 ใชื่บ้รก่ารในส่ิ่ว่นงาน
 ท่ี่�สิ่นับสิ่นุนธุรก่จป็กต่ั
 ของบรษั่ที่ฯ
l ค่ัาบรก่ารเป็น็อตััราต้ันที่นุ
 บว่กอตััรากำาไรส่ิ่ว่นเพี่�ม 
 (Cost Plus)   
 หรอ่ค่ัาเฉล้่�ยตัล้าด 
 ซึ่ึ�งเป็น็เป็น็ค่ัาบรก่าร
 ท่ี่�เท่ี่ยบเค่ัยงได้กับอตััรา
 ค่ัาบรก่ารท่ี่� BAY 
 ให้บรก่ารกับบรษั่ที่อ่�น
 ในกลุ้ม่ธนาคัาร
l ค่ัาบรก่ารเป็น็อตััราต้ันที่นุ
 บว่กอตััรากำาไรส่ิ่ว่นเพี่�ม 
 (Cost Plus) เน่�องจาก 
 BAY สิ่ามารถึบรห่ารจดัการ
 ต้ันที่นุได้ด่กว่า่บรษั่ที่ฯ  
 โดยเฉพีาะอยา่งย่�งด้านการ
 ป็ระหยดัต่ัอขนาด 
 (Economy of Scale)

รายการดังกล่้าว่เป็น็
การสิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นธุรก่จ
ตัามป็กต่ั สิ่มเหตัสุิ่มผล้ 
แล้ะไมท่ี่ำาให้ บรษั่ที่ฯ 
เส่ิ่ยป็ระโยชื่น์ โดยมอ่ตััรา
ค่ัาบรก่ารซึ่ึ�งคัำานว่ณ์จาก
ต้ันที่นุบว่กอตััรากำาไรส่ิ่ว่นเพี่�ม 
(Cost Plus)
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บุคคล/
นิติบุคคลท่�อาจม่

ความขัดแย้ง

ลักษณ์ะของ
รายการระหวา่งกัน

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท)

ความจำาเปน็
และความสมเหตสุมผล
ของรายการระหวา่งกัน

ความเหน็ของ
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ป ี2563 ป ี2564

บรษั่ที่ฯ จา่ยค่ัาธรรมเน่ยม
การแนะนำาล้กูค้ัาให้กับ BAY 
เม่�อมก่ารแนะนำาล้กูค้ัา
ให้กับบรษั่ที่ แล้ะล้กูค้ัา
รายนั�นใชื่บ้รก่ารส่ิ่นเชื่่�อ
กับบรษั่ที่ฯ

ค่ัาธรรมเน่ยมบรก่าร
ค่ัานายหน้ารอตััดบญัชื่่
เจา้หน่�ก่จการท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกัน

8,315
7,319
1,290

8,916
6,337
1,372

l อตััราค่ัาธรรมเน่ยมสิ่ามารถึ
 แบง่ได้เป็น็ 2 ป็ระเภที่ 
 (1) อตััราค่ัาธรรมเน่ยม
 สิ่ำาหรบัการแนะนำาล้กูค้ัา 
 (Referral fee) รายบุคัคัล้ 
 โดยแบง่เป็น็ค่ัาธรรมเน่ยม
 สิ่ำาหรบัการแนะนำาล้กูค้ัา
 ส่ิ่นเชื่่�อรถึจกัรยานยนต์ั 
 แล้ะรถึยนต์ั 
 (2) ค่ัาธรรมเน่ยมโคัรงการ
 ส่ิ่งเสิ่รม่การขาย
 1. ค่ัาธรรมเน่ยมสิ่ำาหรบั
  การแนะนำาล้กูค้ัาส่ิ่นเชื่่�อ
  รถึจกัรยานยนต์ั
  แล้ะรถึยนต์ั ซึ่ึ�งเป็น็
  ค่ัาธรรมเน่ยมท่ี่�
  เท่ี่ยบเค่ัยงได้กับอตััรา
  ค่ัาธรรมเน่ยมท่ี่�บรษั่ที่ฯ 
  ให้กับผูแ้นะนำารายอ่�น
 2. ค่ัาธรรมเน่ยมของ
  โคัรงการส่ิ่งเสิ่รม่
  การขายเป็น็
  ค่ัาธรรมเน่ยมท่ี่�ให้กับ
  สิ่าขา หรอ่บุคัคัล้ใน
  สิ่าขาของ BAY 
  ซึ่ึ�ง BAY ไม่ใชื่ผู่ไ้ด้รบั
  ผล้ป็ระโยชื่น์ เพีย่งแต่ั
  เป็น็การชื่ำาระผา่น BAY 
  เท่ี่านั�น

เพี่�อเป็น็แรงจงูใจให้พีนักงาน
ให้การขายส่ิ่นค้ัาแล้ะบรก่าร 
รายการดังกล่้าว่จงึเป็น็
การดำาเน่นธุรก่จตัามป็กต่ั 
ซึ่ึ�งเป็น็ราคัาตัล้าดแล้ะม่
หล้กัการเด่ยว่กันกับธุรกรรม
ท่ี่�ที่ำากับบุคัคัล้ภายนอก 
(Arm’s Length Basis) 
อก่ทัี่�งค่ัาธรรมเน่ยมของ
โคัรงการส่ิ่งเสิ่รม่การขายนั�น 
ยงัมจ่ดุป็ระสิ่งค์ัเพี่�อให้กับ
บุคัคัล้ภายนอก เพีย่งแต่ั
เป็น็การชื่ำาระผา่น BAY 
เท่ี่านั�น จงึพีจ่ารณ์าเห็นว่า่
รายการดังกล่้าว่ไม่ที่ำาให้
บรษั่ที่ฯ เส่ิ่ยเป็รย่บ 
แล้ะมค่ัว่ามสิ่มเหตัสุิ่มผล้
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บุคคล/
นิติบุคคลท่�อาจม่

ความขัดแย้ง

ลักษณ์ะของ
รายการระหวา่งกัน

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท)

ความจำาเปน็
และความสมเหตสุมผล
ของรายการระหวา่งกัน

ความเหน็ของ
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ป ี2563 ป ี2564

บรษั่ที่ฯ ได้ใชื่บ้รก่าร
การอบรมพีนักงาน 
จาก BAY โดยสัิ่ญญา
มร่ะยะเว่ล้า 3 ป็ี

ค่ัาธรรมเน่ยมบรก่าร
เจา้หน่�ก่จการท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกัน

581
581

22
556

l บรษั่ที่ฯ ได้ชื่ำาระอตััรา
 ค่ัาบรก่ารของตัามท่ี่�ระบุ
 ไว่ใ้นสัิ่ญญา ซึ่ึ�งอตััรา
 ค่ัาบรก่ารเป็น็อตััรา
 ต้ันที่นุบว่กอตััรากำาไร
 ส่ิ่ว่นเพี่�ม (Cost Plus) 
 แล้ะ/หรอ่ เป็น็ราคัาตัล้าด 
 ซึ่ึ�งเป็น็ค่ัาบรก่าร
 ท่ี่�เท่ี่ยบเค่ัยงได้กับ
 อตััราค่ัาบรก่ารท่ี่� BAY  
 ให้บรก่ารกับบรษั่ที่อ่�น
 ในกลุ้ม่ธนาคัาร
l การใชื่บ้รก่ารจาก BAY  
 ในการอบรมพีนักงาน 
 คัาดว่า่จะเก่ดป็ระโยชื่น์
 สูิ่งสุิ่ดแก่บรษั่ที่ฯ เน่�องจาก 
 BAY มบุ่คัล้ากรท่ี่�ม่
 ป็ระสิ่บการณ์์ แล้ะสิ่ามารถึ
 บรห่ารจดัการต้ันที่นุได้ด่
 กว่า่บรษั่ที่ฯ โดยเฉพีาะ
 อยา่งย่�ง ด้านการ
 ป็ระหยดัต่ัอขนาด 
 (Economy of Scale)  
 ในด้านการจดัอบรม
 พีนักงาน

รายการดังกล่้าว่เป็น็การ
สิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นธุรก่จ
ตัามป็กต่ั เก่ดขึ�น
ด้ว่ยคัว่ามจำาเป็น็ 
สิ่มเหตัสุิ่มผล้ แล้ะไมท่ี่ำาให้
บรษั่ที่ฯ เส่ิ่ยป็ระโยชื่น์ 
โดยมอ่ตััราค่ัาบรก่าร
ซึ่ึ�งคัำานว่ณ์จากต้ันที่นุ
บว่กอตััรากำาไรส่ิ่ว่นเพี่�ม 
(Cost Plus) แล้ะ/หรอ่ 
เป็น็ราคัาตัล้าดแล้ะม่
หล้กัการเด่ยว่กันกับธุรกรรม
ท่ี่�ที่ำากับบุคัคัล้ภายนอก 
(Arm’s Length Basis)

บรษั่ที่ฯ ให้บรก่ารล้กูค้ัา
ของ BAY เพี่�อที่ำาธุรกรรม 
E-KYC ท่ี่�จดุให้บรก่าร 
Krungsri i-CONFIRM 
ท่ี่�สิ่าขาของบรษั่ที่ฯ

รายได้ค่ัาธรรมเน่ยม
แล้ะบรก่าร

- 2

l สัิ่ญญามเ่ง่�อนไขแล้ะอตััรา 
 ค่ัาธรรมเน่ยมเท่ี่ยบเค่ัยง 
 ได้กับอตััราค่ัาธรรมเน่ยม
 ท่ี่�บุคัคัล้ภายนอกได้
 ให้บรก่ารกับ BAY

รายการดังกล่้าว่เป็น็การ
ดำาเน่นธุรก่จตัามป็กต่ั 
ซึ่ึ�งเป็น็ราคัาตัล้าดแล้ะม่
หล้กัการเด่ยว่กันกับธุรกรรม
ท่ี่�ที่ำากับบุคัคัล้ภายนอก 
(Arm’s Length Basis)
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บุคคล/
นิติบุคคลท่�อาจม่

ความขัดแย้ง

ลักษณ์ะของ
รายการระหวา่งกัน

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท)

ความจำาเปน็
และความสมเหตสุมผล
ของรายการระหวา่งกัน

ความเหน็ของ
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ป ี2563 ป ี2564

รายการหน่�ส่ิ่น

BAY ได้รบัว่คััซึ่น่ 
Sinopharm แล้ะ 
Modernna ให้กับบรษั่ที่ฯ

เจา้หน่�ก่จการท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกัน - 1,293

l BAY ได้รบัว่คััซึ่น่สิ่ำาหรบั
 บรษั่ที่ในกลุ้ม่ BAY 
 บรษั่ที่ฯ จะจา่ยค่ัาว่คััซึ่น่
 ตัามราคัาตัล้าด 
 ซึ่ึ�งเป็น็ราคัาท่ี่�เท่ี่ยบเค่ัยง
 ได้กับราคัาตัล้าด 
 โดยเป็น็การชื่ำาระเงน่
 ผ่าน BAY เท่ี่านั�น

รายการดังกล่้าว่เป็น็การ
สิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นธุรก่จ
ตัามป็กต่ั เก่ดขึ�นด้ว่ย
คัว่ามจำาเป็น็ สิ่มเหตัสุิ่มผล้ 
แล้ะไมท่ี่ำาให้บรษั่ที่ฯ 
เส่ิ่ยป็ระโยชื่น์ 
เพี่�อเป็น็การป็ระหยดัค่ัาใชื่จ้า่ย
ของบรษั่ที่ฯ โดยราคัาสิ่ามารถึ
เท่ี่ยบเค่ัยงได้กับราคัาตัล้าด 
(Arm’s Length Basis)

2. นายภัที่ร ยงว่ณ่์ชื่ย์ รายการรายได้

บรษั่ที่ฯ ให้บรก่ารเงน่
ให้กูย้ม่กับ นายภัที่ร 
ยงว่ณ่์ชื่ย ์

ล้กูหน่�เงน่ให้กูย้ม่

รายได้ดอกเบ่�ยจากเงน่
ให้กูย้ม่

-

-

25

1

l การใชื่บ้รก่ารเงน่ 
 ให้กู้ยม่ของบรษั่ที่ฯ   
 เป็น็ไป็ตัามเง่�อนไข
 การค้ัาป็กต่ั โดยอตััรา
 ดอกเบ่�ยเท่ี่ยบเค่ัยง
 ได้กับธุรกรรมท่ี่�ที่ำากับ
 บุคัคัล้ภายนอก

รายการดังกล่้าว่เป็น็การ
สิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นธุรก่จ
ตัามป็กต่ั เก่ดขึ�นด้ว่ยคัว่าม
จำาเป็น็ สิ่มเหตัสุิ่มผล้ 
แล้ะไมท่ี่ำาให้บรษั่ที่ฯ 
เส่ิ่ยป็ระโยชื่น์ โดยมอ่ตััรา
ดอกเบ่�ยซึ่ึ�งอา้งอง่กับอตััรา
ดอกเบ่�ยของบรษั่ที่ฯ 
ท่ี่�ที่ำากับบุคัคัล้ภายนอก 
(Arm’s Length Basis)

3. บรษั่ที่ รกัษา
 คัว่ามป็ล้อดภัย  
 สิ่ยามเรย่ล้ต่ั�
 แอนด์เซึ่อรว์่ส่ิ่ 
 จำากัด (“SRS”)

รายการค่ัาใชื่จ้า่ย

บรษั่ที่ ได้ใชื่บ้รก่ารเชื่า่ 
ยานพีาหนะป็ระเภที่รถึยนต์ั 
จาก SRS

ค่ัาธรรมเน่ยมบรก่าร
ดอกเบ่�ยจา่ย
ส่ิ่ที่ธก่ารใชื่ส่้ิ่นที่รพัีย ์- สุิ่ที่ธ่
เจา้หน่�ก่จการท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกัน
หน่�ส่ิ่นตัามสัิ่ญญาเชื่า่- สุิ่ที่ธ่

46,230
2,602

75,468
12

74,771

39,285
1,377

36,865
-

76,149

l รายการดังกล้า่ว่เป็น็การ
 ใชื่บ้รก่ารในส่ิ่ว่นงาน
 ท่ี่�สิ่นับสิ่นุนธุรก่จป็กต่ั
 ของบรษั่ที่ฯ
l บรษั่ที่ฯ ได้ชื่ำาระค่ัาบรก่าร 
 ตัามท่ี่�ระบุไว่ใ้นสัิ่ญญา  
 ซึ่ึ�งเป็น็อตััราค่ัาบรก่าร 
 ต่ัอคัันแล้ะอา้งอง่
 จากต้ันที่นุบว่กด้ว่ยอตััรา
 กำาไรส่ิ่ว่นเพี่�ม (Cost plus)

รายการดังกล่้าว่เป็น็
การสิ่นับสิ่นุนการดำาเน่นธุรก่จ 
ตัามป็กต่ั เก่ดขึ�นด้ว่ย 
คัว่ามจำาเป็น็ สิ่มเหตัสุิ่มผล้ 
แล้ะไมท่ี่ำาให้บรษั่ที่ฯ 
เส่ิ่ยป็ระโยชื่น์ โดยมอ่ตััรา
ค่ัาบรก่ารซึ่ึ�งคัำานว่ณ์จาก
ต้ันที่นุบว่กอตััรากำาไร
ส่ิ่ว่นเพี่�ม (Cost Plus) 
อก่ทัี่�งยงัเป็น็ราคัาตัล้าด
แล้ะมห่ล้กัการเด่ยว่กันกับ
ธุรกรรมท่ี่�ที่ำากับ
บุคัคัล้ภายนอก 
(Arm’s Length Basis)
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 3.3 ความจำาเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน

  ท่ี่�ป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบของบรษั่ที่ฯ คัรั�งท่ี่� 1/2565 เม่�อว่ันท่ี่� 21 กุมภาพีันธ์ 2565 ได้พี่จารณ์า ข้อมูล้ 
  รายการระหว่่างกันของบรษั่ที่ฯ สิ่ำาหรบังว่ดป็ีบัญชื่่ส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 ป็ระกอบกับสิ่อบถึามข้อมูล้ต่ัางๆ  
  จากฝ่ายบรห่ารของบรษั่ที่ฯ รว่มทัี่�ง สิ่อบที่านเอกสิ่ารตั่างๆ รว่มถึึงข้อมูล้ตัามท่ี่�ระบุในหมายเหตัุป็ระกอบงบการเง่นท่ี่�ได้รบั 
  การตัรว่จสิ่อบ โดยผูส้ิ่อบบญัชื่ข่องบรษั่ที่ฯ แล้ว้่เห็นว่า่รายการระหว่า่งกันของบรษั่ที่ฯ ในงว่ดป็บีญัชื่ส่่ิ่�นสุิ่ดว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม  
  2564 เป็น็รายการท่ี่�เป็น็ไป็เพี่�อการดำาเน่นธุรก่จตัามป็กต่ั หรอ่สิ่นับสิ่นุนธุรก่จป็กต่ัของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งรายการดังกล้า่ว่เป็น็ไป็ตัาม 
  เง่�อนไขการคั้าทัี่�ว่ไป็ ในล้ักษณ์ะเด่ยว่กับท่ี่�ว่ญ่ญููชื่นจะพีึงกระที่ำากับคัู่สัิ่ญญาทัี่�ว่ไป็ในสิ่ถึานการณ์์เด่ยว่กัน ด้ว่ยอำานาจต่ัอรอง 
  ที่างการค้ัาท่ี่�ป็ราศจากอท่ี่ธพ่ีล้ในการท่ี่�คัู่สัิ่ญญาอก่ฝา่ยมส่ิ่ถึานะเป็น็บุคัคัล้ท่ี่�อาจมค่ัว่ามขดัแยง้

  มาตรการและขั�นตอนการอนุมัติการทำารายการระหวา่งกัน

  ในการเข้าที่ำารายการท่ี่�เก่�ยว่โยงกัน บรษั่ที่ฯ จะป็ฏ่ิบัต่ัตัามหล้ักเกณ์ฑ์์ของพีระราชื่บัญญัต่ัหล้ักที่รพัีย์ แล้ะตัล้าดหลั้กที่รพัีย ์ 
  พี.ศ. 2535 (รว่มทัี่�งท่ี่�มก่ารแก้ไขเพี่�มเต่ัม) รว่มทัี่�งขอ้บงัคัับ ป็ระกาศ คัำาสัิ่�ง หรอ่ขอ้กำาหนดของคัณ์ะกรรมการกำากับหลั้กที่รพัีย ์
  แล้ะตัล้าดหล้กัที่รพัีย ์คัณ์ะกรรมการกำากับตัล้าดที่นุ แล้ะตัล้าดหล้กัที่รพัียฯ์ ตัล้อดจนป็ฏ่ิบต่ััตัามขอ้กำาหนดเก่�ยว่กับการเป็ดิเผย 
  ข้อมูล้การที่ำารายการท่ี่�เก่�ยว่โยงกันแล้ะหล้ักเกณ์ฑ์์อ่�นท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ทัี่�งน่� ผู้ท่ี่�ม่ส่ิ่ว่นได้เส่ิ่ยจะไม่สิ่ามารถึเข้ามาม่ส่ิ่ว่นรว่่ม 
  ในการอนุมต่ััรายการดังกล่้าว่ได้

  (ก) การที่ำารายการท่ี่�เป็น็ขอ้ตักล้งที่างการค้ัาท่ี่�มเ่ง่�อนไขการค้ัาโดยทัี่�ว่ไป็

  การที่ำารายการระหว่่างกันท่ี่�เป็็นรายการธุรก่จป็กต่ัหรอ่รายการสิ่นับสิ่นุนธุรก่จป็กต่ัท่ี่�ม่ข้อตักล้งที่างการค้ัาท่ี่�ม่เง่�อนไข 
  การค้ัาโดยทัี่�ว่ไป็แล้ะเป็็นป็ระโยชื่น์ต่ัอธุรก่จหรอ่การดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ กรณ่์ท่ี่�เป็็นการเข้าที่ำารายการท่ี่�เก่�ยว่โยงกัน 
  ท่ี่�อยูภ่ายใตั้อำานาจอนุมัต่ัของฝ่ายจดัการ ฝ่ายงานต้ันเร่�องจะเป็็นผู้พี่จารณ์าตััดส่ิ่นใจบุคัคัล้ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง เชื่่น แผนกว่างแผน 

บุคคล/
นิติบุคคลท่�อาจม่

ความขัดแย้ง

ลักษณ์ะของ
รายการระหวา่งกัน

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท)

ความจำาเปน็
และความสมเหตสุมผล
ของรายการระหวา่งกัน

ความเหน็ของ
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ป ี2563 ป ี2564

4. บรษั่ที่  
 บตััรกรงุศรอ่ยุธยา  
 จำากัด

รายการหน่�ส่ิ่น

บรษั่ที่ฯ ได้มก่ารใชื่บ้รก่าร
บตััรเคัรด่ตัองค์ักร 
สิ่ำาหรบัค่ัาใชื่จ้า่ยท่ี่�ต้ัองการ
คัว่ามรว่ดเรว็่ในการเบก่จา่ย 

เจา้หน่�ก่จการท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกัน 222 1,052

l บรษั่ที่ฯ ได้ใชื่บ้รก่าร
 บตััรเคัรด่ตั จากบรษั่ที่  
 บตััรกรงุศรอ่ยุธยา จำากัด  
 เพี่�อให้พีนักงานของบรษั่ที่ฯ 
 ใชื่ส้ิ่ำาหรบัค่ัาใชื่จ้า่ยท่ี่�
 ต้ัองการคัว่ามรว่ดเรว็่
 ในการเบก่จา่ย 
l การใชื่บ้รก่ารบตััรเคัรด่ตั
 จากบรษั่ที่ 
 บตััรกรงุศรอ่ยุธยา จำากัด  
 นั�นเป็น็ไป็ตัามเง่�อนไข
 การค้ัาป็กต่ั แล้ะมอ่ตััรา
 ค่ัาบรก่ารเท่ี่ยบเค่ัยงได้กับ
 ธุรกรรมท่ี่�ที่ำากับ
 บุคัคัล้ภายนอก 
 (Arm’s Length Basis)  
 อก่ทัี่�งบรษั่ที่ฯ ยงัไม่เคัยจา่ย
 เก่นว่นัส่ิ่�นงว่ดท่ี่�กำาหนด
 จงึไม่ก่อให้เก่ดภาระ
 ดอกเบ่�ยจากการใชื่ว้่งเงน่
 บตััรเคัรด่ตัดังกล้า่ว่

เพี่�อคัว่ามรว่ดเรว็่ในการ
เบก่จา่ยของรายการค่ัาใชื่จ้า่ย
บางรายการ ดังนั�นรายการ
ดังกล้า่ว่เป็น็การสิ่นับสิ่นุน
ธุรก่จป็กต่ัของบรษั่ที่ฯ 
เก่ดขึ�นด้ว่ยคัว่ามจำาเป็น็ 
สิ่มเหตัสุิ่มผล้ แล้ะไมท่ี่ำาให้
บรษั่ที่ฯ เส่ิ่ยป็ระโยชื่น์ 
โดยอตััราค่ัาบรก่ารเท่ี่ยบเค่ัยง
ได้กับธุรกรรมท่ี่�ที่ำากับ
บุคัคัล้ภายนอก 
(Arm’s Length Basis)
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  แล้ะว่่เคัราะห์ (FP&A) แผนกภาษ่ (Tax) หรอ่ฝ่ายกำากับธุรกรรม ตัามขั�นตัอนการขออนุมัต่ัในระเบ่ยบป็ฏ่ิบัต่ัแล้ะตัาม 
  อำานาจดำาเน่นการของบรษั่ที่ฯ หากรายการดังกล่้าว่นั�นม่ข้อตักล้งที่างการคั้าในล้ักษณ์ะเด่ยว่กับท่ี่�ว่่ญญููชื่นพีึงกระที่ำากับ 
  คัู่สัิ่ญญาทัี่�ว่ไป็ในสิ่ถึานการณ์์เด่ยว่กัน ด้ว่ยอำานาจตั่อรองที่างการคั้าท่ี่�ป็ราศจากอ่ที่ธ่พีล้ในการท่ี่�ตันเป็็นกรรมการ  
  ผู้บรห่าร หรอ่บุคัคัล้ท่ี่�ม่คัว่ามเก่�ยว่ข้อง ทัี่�งน่�ฝ่ายจัดการจะจัดที่ำารายงานสิ่รุป็การที่ำาธุรกรรมดังกล้่าว่ เพี่�อรายงาน 
  ในการป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบแล้ะการป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ที่กุไตัรมาสิ่ 

  ทัี่�งน่� รายการท่ี่�เป็็นไป็ตัามเง่�อนไขการคั้าโดยทัี่�ว่ไป็ค่ัอ เง่�อนไขการคั้าท่ี่�ม่ราคัาแล้ะเง่�อนไขท่ี่�เป็็นธรรม แล้ะไม่ก่อให้เก่ด 
  การถ่ึายเที่ผล้ป็ระโยชื่น์ ซึ่ึ�งรว่มถึึงเง่�อนไขการค้ัาท่ี่�มร่าคัาแล้ะเง่�อนไข ดังต่ัอไป็น่�

  • เป็น็ราคัาแล้ะเง่�อนไขท่ี่�บรษั่ที่ได้รบั หรอ่ให้กับบุคัคัล้ทัี่�ว่ไป็

  • เป็น็ราคัาแล้ะเง่�อนไขท่ี่�บุคัคัล้ท่ี่�เก่�ยว่โยงกันให้กับบุคัคัล้ทัี่�ว่ไป็

  • เป็น็ราคัาแล้ะเง่�อนไขท่ี่�บรษั่ที่ สิ่ามารถึแสิ่ดงได้ว่า่ผูป้็ระกอบธุรก่จในล้กัษณ์ะที่ำานองเด่ยว่กันให้กับบุคัคัล้ทัี่�ว่ไป็

  (ข) การที่ำารายการท่ี่�เป็น็ขอ้ตักล้งที่างการค้ัาท่ี่�ไม่เป็น็เง่�อนไขการค้ัาโดยทัี่�ว่ไป็

  การที่ำารายการท่ี่�เป็็นข้อตักล้งที่างการค้ัาท่ี่�ไม่เป็็นเง่�อนไขการค้ัาโดยทัี่�ว่ไป็ จะต้ัองพี่จารณ์า แล้ะให้คัว่ามเห็นเก่�ยว่กับ 
  คัว่ามจำาเป็น็แล้ะคัว่ามสิ่มเหตัสุิ่มผล้ของการเขา้ที่ำารายการนั�นๆ โดยคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบก่อนนำาเสิ่นอต่ัอคัณ์ะกรรมการ 
  บรห่าร แล้ะ/หรอ่ คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ แล้ะ/หรอ่ ท่ี่�ป็ระชืุ่มผู้ถ่ึอหุ้น (แล้้ว่แตั่กรณ่์) เพี่�อพี่จารณ์าอนุมัต่ั  ทัี่�งน่� ให้ป็ฏ่ิบัต่ั 
  ตัามกฎหมายว่่าด้ว่ยหล้ักที่รพัีย์แล้ะตัล้าดหลั้กที่รพัีย์ แล้ะข้อบังคัับ ป็ระกาศ คัำาสัิ่�ง หรอ่ข้อกำาหนดของคัณ์ะกรรมการ 
  กำากับตัล้าดทีุ่นตัล้าดหลั้กที่รพัีย์แห่งป็ระเที่ศไที่ย แล้ะสิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับหล้ักที่รพัีย์ แล้ะตัล้าดหลั้กที่รพัีย ์ 
  รว่มถึึงการป็ฏ่ิบัต่ัตัามข้อกำาหนดเก่�ยว่กับการเป็ิดเผยข้อมูล้การที่ำารายการท่ี่�เก่�ยว่โยงกันหรอ่รายการระหว่่างกัน การได้มา 
  หรอ่จำาหน่ายไป็ซึ่ึ�งที่รพัียส่์ิ่นท่ี่�สิ่ำาคััญของบรษั่ที่ฯ (ถ้ึาม่) แล้ะหล้ักเกณ์ฑ์์อ่�นท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งรว่มทัี่�งป็ฏ่ิบต่ััตัามมาตัรฐานที่างบญัชื่ ่
  ท่ี่�กำาหนดโดยสิ่ภาว่่ชื่าชื่่พีบัญชื่่ในพีระบรมราชืู่ป็ถัึมภ์ แล้ะบรษั่ที่ จะดำาเน่นการเป็ิดเผยรายการระหว่่างกันดังกล่้าว่ไว่้ใน 
  หมายเหตัปุ็ระกอบงบการเงน่ของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�ได้รบัการตัรว่จสิ่อบหรอ่สิ่อบที่านโดยผูส้ิ่อบบญัชื่ข่องบรษั่ที่ฯ

  ในกรณ่์ท่ี่�คัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบไม่มค่ัว่ามชื่ำานาญในการพีจ่ารณ์ารายการระหว่า่งกันท่ี่�อาจเก่ดขึ�น บรษั่ที่ฯ จะแต่ังตัั�งบุคัคัล้ 
  ท่ี่�ม่คัว่ามรู ้คัว่ามเชื่่�ยว่ชื่าญ หรอ่คัว่ามชื่ำานาญพ่ีเศษ เชื่น่ ผูส้ิ่อบบญัชื่ ่ผูป้็ระเมน่ราคัาที่รพัียส่์ิ่น หรอ่ผูเ้ชื่่�ยว่ชื่าญในสิ่าขาท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง  
  ท่ี่�มค่ัว่ามเป็น็อส่ิ่ระจากบรษั่ที่ฯ แล้ะบุคัคัล้ท่ี่�อาจมค่ัว่ามขดัแยง้กับบรษั่ที่ฯ เป็น็ผูใ้ห้คัว่ามเห็นเก่�ยว่กับรายการระหว่า่งกันดังกล่้าว่ 
  เพี่�อนำาไป็ใชื่ป้็ระกอบการตััดส่ิ่นใจของคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ แล้ะ/หรอ่ คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ แล้ะ/หรอ่ ท่ี่�ป็ระชุื่มผูถ่้ึอหุ้น  
  (แล้้ว่แต่ักรณ่์) เพี่�อให้มั�นใจว่า่การเขา้ที่ำารายการดังกล่้าว่ม่คัว่ามจำาเป็น็ แล้ะม่คัว่ามสิ่มเหตัสุิ่มผล้ โดยคัำานึงถึึงผล้ป็ระโยชื่น์ 
  ของบรษั่ที่ฯ แล้ะผูถ่้ึอหุ้นเป็น็สิ่ำาคััญ

 3.4 นโยบายการทำารายการระหวา่งกันในอนาคต

  ในอนาคัตั หากม่การเขา้ที่ำารายการระหว่า่งกันหรอ่รายการท่ี่�เก่�ยว่โยงกัน บรษั่ที่ฯ จะป็ฏิ่บต่ััให้เป็น็ไป็ตัาม พี.ร.บ. หล้ักที่รพัีย ์
  แล้ะตัล้าดหล้ักที่รพัีย ์ ขอ้บงัคัับ ป็ระกาศ คัำาสัิ่�ง หรอ่ขอ้กำาหนดของคัณ์ะกรรมการกำากับตัล้าดที่นุ สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการ 
  กำากับหล้ักที่รพัียแ์ล้ะตัล้าดหล้ักที่รพัีย ์แล้ะตัล้าดหล้ักที่รพัียแ์ห่งป็ระเที่ศไที่ย ทัี่�งน่� การเขา้ที่ำารายการดังกล้่าว่จะต้ัองไม่เป็น็ 
  การโยกยา้ย หรอ่ถ่ึายเที่ผล้ป็ระโยชื่น์ระหว่า่งบรษั่ที่ฯ หรอ่ผู้ถ่ึอหุ้นของบรษั่ที่ฯ แตัต้่ัองเป็น็การที่ำารายการท่ี่�บรษั่ที่ฯ ไดค้ัำานึงถึึง 
  ป็ระโยชื่น์สูิ่งสุิ่ดของบรษั่ที่ฯ แล้ะผูถ่้ึอหุ้นที่กุราย

  ในกรณ่์ท่ี่�เป็น็รายการท่ี่�เก่ดขึ�นเป็น็ป็กต่ัหรอ่รายการสิ่นับสิ่นุนธุรก่จป็กต่ั แล้ะคัาดว่า่จะเก่ดขึ�นอยา่งต่ัอเน่�องในอนาคัตั บรษั่ที่  
  จะดำาเน่นการตัามหล้กัเกณ์ฑ์์แล้ะแนว่ที่างในการป็ฏ่ิบต่ััให้เป็น็ไป็ตัามล้กัษณ์ะการค้ัาโดยทัี่�ว่ไป็ โดยอา้งอง่กับราคัาแล้ะเง่�อนไข 
  ท่ี่�เหมาะสิ่มแล้ะยุต่ัธรรม สิ่มเหตัสุิ่มผล้ สิ่ามารถึตัรว่จสิ่อบได้ แล้ะการเขา้ที่ำารายการดังกล่้าว่จะเป็น็ไป็ตัามหลั้กการเก่�ยว่กับ 
  ขอ้ตักล้งท่ี่�ม่เง่�อนไขที่างการค้ัาทัี่�ว่ไป็ตัามท่ี่�ม่การอนุมัต่ัจากท่ี่�ป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ ในการน่� ฝา่ยจดัการจะม่การจดัที่ำา 
  รายการสิ่รปุ็การเขา้ที่ำาธุรกรรมดังกล้่าว่เพี่�อรายงานในการป็ระชุื่มคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบทีุ่กป็ ี เพี่�อป็ระกอบการจดัที่ำาแบบ  
  56-1 One Report

  การเป็ิดเผยรายการระหว่่างกันหรอ่รายการท่ี่�เก่�ยว่โยงกันของบรษั่ที่ฯ จะเป็็นไป็ตัามกฎหมายแล้ะระเบ่ยบท่ี่�สิ่ำานักงาน 
  คัณ์ะกรรมการกำากับหล้ักที่รพัีย์แล้ะตัล้าดหล้ักที่รพัีย์ รว่มทัี่�งตัล้าดหล้ักที่รพัีย์แห่งป็ระเที่ศไที่ยกำาหนด อ่กทัี่�งเป็็นไป็ตัาม 
  มาตัรฐานการบญัชื่เ่ก่�ยว่กับบรษั่ที่ฯ หรอ่บุคัคัล้ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกันของสิ่ภาว่ช่ื่าชื่พ่ีบญัชื่่

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 157



หมายเหตัุ : 
(1) สัิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นนับรว่มหุ้นของคัู่สิ่มรสิ่แล้ะบุตัรท่ี่�ยงัไม่บรรลุ้น่ต่ัภาว่ะ

ประวัติคณ์ะกรรมการ

 นายช้านดาเช้การ ์สุบรามาเน่�ยน คิสช้มัูนการมั

ตำาแหน่ง ป็ระธานกรรมการ กรรมการผู้ม่อำานาจล้งนาม 
  แล้ะป็ระธานกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง
อายุ 59 ป็ี
สัญช้าติ อน่เด่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาโที่ Bombay University, Commerce
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD)
- Strategic IT Governance (for non-IT) ป็ี 2560 
- หล้กัสูิ่ตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ 112/2552
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
2550 - ป็ัจจุบัน  ป็ระธานคัณ์ะเจา้หน้าท่ี่�ด้านบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง  
   กรรมการเจา้หน้าท่ี่�บรห่ารแล้ะรองกรรมการ
   ผู้จดัการใหญ่ ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา จำากัด 
   (มหาชื่น)
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• 2563 - ป็ัจจุบัน กรรมการ แล้ะกรรมการผู้ม่อำานาจล้งนาม 
   SB Finance Company, Inc
• 2559 - ป็ัจจุบัน กรรมการ Hattha Bank PLC. (Formerly, 
   Hattha Kaksekar Limited)
• 2558 - ป็ัจจุบัน กรรมการ แล้ะกรรมการผู้ม่อำานาจล้งนาม 
   บรษั่ที่ อยุธยา ด่เว่ล้ล้อป็เม้นท์ี่ ล้่สิ่ซึ่่�ง จำากัด
• 2558 - ป็ัจจุบัน ป็ระธานกรรมการ แล้ะกรรมการ
   ผู้ม่อำานาจล้งนาม 
   บรษั่ที่ บรห่ารส่ิ่นที่รพัียก์รงุศรอ่ยุธยา จำากัด
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี 
• 2557- 2562  กรรมการ แล้ะกรรมการผู้ม่อำานาจล้งนาม 
   บรษั่ที่ กรงุศร ่แฟั็กเตัอรง่ จำากัด
• 2551 - 2563  กรรมการ แล้ะกรรมการผู้ม่อำานาจล้งนาม 
   บรษั่ที่ อยุธยา แคัป็ป็ิตัอล้ ออโต้ัล้่สิ่ จำากัด
วนัท่�เข้ารบัตำาแหน่งกรรมการบรษัิท 18 ส่ิ่งหาคัม 2558
ประธานบรษัิท    28 มกราคัม 2564
จำานวนครั�งท่�เข้าประชุ้มในป ี2564
คณ์ะกรรมการบรษัิท  14/14
คณ์ะกรรมการบรหิารความเส่�ยง    4/5
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    ไม่ม่ (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

 นายปยิะศักดิ� อุกฤษฎ์นุกูล

ตำาแหน่ง กรรมการผู้จดัการใหญ ่กรรมการผู้ม่อำานาจล้งนาม  
  กรรมการการล้งทีุ่น 
  แล้ะป็ระธานคัณ์ะผู้บรห่ารระดับสูิ่ง
อายุ 40 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาตัร ่คัณ์ะพีาณ่์ชื่ยศาสิ่ตัรแ์ล้ะการบญัชื่ ่หลั้กสูิ่ตัรนานาชื่าต่ั 
 มหาว่่ที่ยาล้ัยธรรมศาสิ่ตัร์
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD)
- หล้ักสูิ่ตัร Director Accreditation Program รุน่ 113/2557
- หล้กัสูิ่ตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ 207/2558
- หล้ักสูิ่ตัร Board Matters and Trends รุน่ 4/2560
- หล้ักสูิ่ตัร Board Nomination and Compensation Program 
 รุน่ 6/2562
- หล้ักสูิ่ตัร Exam: Diploma Examination รุน่ 45/2558
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• 2564 - ป็ัจจุบัน ท่ี่�ป็รกึษาอาวุ่โสิ่ บรษั่ที่ F88 จำากัด 
   (ป็ระเที่ศเว่่ยดนาม)
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี 
• 2556 - ป็ัจจุบัน ป็ระธานคัณ์ะผู้บรห่ารระดับสูิ่ง 
   บรษั่ที่ เง่นต่ัดล้้อ จำากัด (มหาชื่น)
วนัท่�เข้ารบัตำาแหน่งกรรมการบรษัิท 1 พีฤศจก่ายน 2556
จำานวนครั�งท่�เข้าประชุ้มในป ี2564
คณ์ะกรรมการบรษัิท  14/14
คณ์ะกรรมการการลงทุน   2/2
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    
400,000 หุ้น รอ้ยล้ะ 0.02 (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่
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หมายเหตัุ : 
(1) สัิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นนับรว่มหุ้นของคัู่สิ่มรสิ่แล้ะบุตัรท่ี่�ยงัไม่บรรลุ้น่ต่ัภาว่ะ

 นางเกศรา มัญช้ศุร่

ตำาแหน่ง กรรมการอส่ิ่ระ ป็ระธานกรรมการตัรว่จสิ่อบ 
  แล้ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา
อายุ 61 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาโที่ Golden Gate University, 
 Master of Science in Finance
• ป็รญ่ญาตัร ่เศรษฐศาสิ่ตัรบัณ์ฑ่์ตั มหาว่่ที่ยาล้ัยธรรมศาสิ่ตัร ์
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• ASEP “Advanced Senior Executive Program” Evanston, 
 Illinois, USA Sasin and Kellogg School of Management, 
 Senior Executive Program จุฬาล้งกรณ์์มหาว่่ที่ยาลั้ย
• Certificate, Capital Market Academy Leadership Program 
 ตัล้าดหล้ักที่รพัียแ์ห่งป็ระเที่ศไที่ย รุน่ 4
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD)
 - หล้ักสูิ่ตัร Director Certification Program (DCP) 
    รุน่ 82/2549
 - หล้ักสูิ่ตัร The Role of Chairman Program รุน่ 46/2563
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• 2563 - ป็ัจจุบัน กรรมการอส่ิ่ระ 
   แล้ะป็ระธานกรรมการตัรว่จสิ่อบ 
   บรษั่ที่ อน่เตัอรล์้่�งค์ั เที่เล้คัอม จำากัด (มหาชื่น)
• 2561 - ป็ัจจุบัน  ป็ระธานกรรมการ แล้ะป็ระธานอนุกรรมการ 
   Sustainability 
   บรษั่ที่ เอน็อาร ์อน่สิ่แตันท์ี่ โป็รด่ว่ซึ่์ จำากัด 
   (มหาชื่น)

การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• 2563 - ป็ัจจุบัน  กรรมการอส่ิ่ระ 
   แล้ะป็ระธานกรรมการตัรว่จสิ่อบ 
   บรษั่ที่ เอคัอมเม่รซ์ึ่ กรุ �ป็ จำากัด
• 2561 - ป็ัจจุบัน  ป็ระธานกรรมการ ป็ระธานอนุกรรมการ 
   Sustainability 
   บรษั่ที่หล้ักที่รพัีย ์เพี่�อธุรก่จหล้ักที่รพัีย ์
   จำากัด (มหาชื่น)
• 2562 - ป็ัจจุบัน  กรรมการอส่ิ่ระ 
   แล้ะป็ระธานกรรมการตัรว่จสิ่อบ 
   บรษั่ที่ เคัท่ี่บ่ เอสิ่ท่ี่ โฮล้ด่�ง จำากัด (มหาชื่น)
• 2561 - ป็ัจจุบัน  กรรมการอส่ิ่ระ 
   แล้ะป็ระธานกรรมการตัรว่จสิ่อบ 
   บรษั่ที่ หล้ักที่รพัียเ์คัท่ี่บ ่(ป็ระเที่ศไที่ย) 
   จำากัด (มหาชื่น)
• 2561 - ป็ัจจุบัน  ป็ระธานกรรมการ แล้ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ 
   บรษั่ที่ หล้ักที่รพัียจ์ดัการกองทีุ่น ว่่ จำากัด 
• 2559 - ป็ัจจุบัน  กรรมการผู้ที่รงคัุณ์วุ่ฒ ่
   สิ่ภามหาว่่ที่ยาล้ัยธรรมศาสิ่ตัร์
• 2563 - ป็ัจจุบัน กรรมการผู้ที่รงคัุณ์วุ่ฒ ่
   สิ่ภามหาว่่ที่ยาล้ัยขอนแก่น
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
• 2557 - 2561  กรรมการแล้ะผู้จดัการ    
   ตัล้าดหล้ักที่รพัียแ์ห่งป็ระเที่ศไที่ย
• 2556 - 2557  รองผู้จดัการ     
   ตัล้าดหล้ักที่รพัียแ์ห่งป็ระเที่ศไที่ย 
• 2547 - 2557  กรรมการผู้จดัการ บมจ.    
   ตัล้าดสัิ่ญญาซึ่่�อขายล้่ว่งหน้า (ป็ระเที่ศไที่ย) 
วนัท่�เข้ารบัตำาแหน่งกรรมการบรษัิท 6 ม่นาคัม 2563
จำานวนครั�งท่�เข้าประชุ้มในป ี2564
คณ์ะกรรมการบรษัิท  14/14
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ 4/4
คณ์ะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา 6/6
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    
1,000,000 หุ้น รอ้ยล้ะ 0.04 (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 159



 นายพงษ์อนันต์ ธณั์ติไตร

ตำาแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้ม่อำานาจล้งนาม 
  แล้ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา
อายุ 57 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาโที่ คัณ์ะบรห่ารธุรก่จ (พีาณ่์ชื่ยศาสิ่ตัรมหาบัณ์ฑ่์ตั) 
 มหาว่่ที่ยาล้ัยธรรมศาสิ่ตัร์
• ป็รญ่ญาตัร ่คัณ์ะบรห่ารธุรก่จ (การตัล้าด) มหาว่ท่ี่ยาล้ยัอสัิ่สัิ่มชื่ญั
ประวติัการฝ่กึอบรม
• Strategic IT Governance (for non-IT) ป็ี 2560 
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD)
- Role of the Chairman Program รุน่ 47/2564
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
 no. 11/2564
- หล้กัสูิ่ตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ 289/2563
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
 (CGI-English) รุน่ 3/2558
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา จำากัด (มหาชื่น)
• ตั.คั. 2564 -  ป็ระธานกลุ้่มธุรก่จลู้กค้ัารายยอ่ย
 ป็ัจจุบัน  แล้ะลู้กค้ัาบุคัคัล้ 
   แล้ะกรรมการเจา้หน้าท่ี่�บรห่าร
• 2555 - ป็ัจจุบัน ผู้ชื่่ว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุ่โสิ่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• 2564 - ป็ัจจุบัน  ป็ระธานกรรมการ กรรมการผูม้อ่ำานาจล้งนาม                             
   บรษั่ที่ หลั้กที่รพัียก์รงุศร ่จำากัด (มหาชื่น)
• 2564 - ป็ัจจุบัน ป็ระธานกรรมการ กรรมการผู้มอ่ำานาจล้งนาม 
   บรษั่ที่ หล้ักที่รพัียจ์ดัการกองทีุ่น กรงุศร ่
   จำากัด
• 2562 - ป็ัจจุบัน กรรมการผู้ม่อำานาจล้งนาม 
   บรษั่ที่ บัตัรกรงุศรอ่ยุธยา จำากัด

ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี 
ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา จำากัด (มหาชื่น)
• ม.คั. - ก.ย. 2564 รกัษาการแที่นป็ระธานคัณ์ะเจา้หน้าท่ี่� 
                                 ด้านธุรก่จลู้กค้ัารายยอ่ยแล้ะเคัรอ่ข่าย
   การขาย
• 2562 - เม.ย. 2564 รกัษาการแที่นผู้บรห่ารสิ่ายงานลู้กค้ัา
   ไฮเน็ตัเว่่รธ์ 
• 2560 - 2563 ป็ระธานคัณ์ะเจา้หน้าท่ี่�ด้านธุรก่จลู้กค้ัา
   รายยอ่ยแล้ะเคัรอ่ข่ายการขาย
• 2558 - 2562  รกัษาการแที่นผู้บรห่ารสิ่ายงานธุรก่จ
   สิ่าขาภมู่ภาคั
• 2558 - 2560 รกัษาการแที่นผู้บรห่ารสิ่ายงานธุรก่จ
   สิ่าขากล้าง
• 2558 - 2559  ป็ระธานคัณ์ะเจา้หน้าท่ี่�ด้านเคัรอ่ขา่ยการขาย
• 2558 - 2562  กรรมการ บรษั่ที่ บัตัรกรงุศรอ่ยุธยา จำากัด
• 2560 - 2561  กรรมการผู้ม่อำานาจล้งนาม 
   บรษั่ที่ หล้ักที่รพัียก์รงุศร ่จำากัด (มหาชื่น)
• 2557 - 2560  กรรมการผู้ม่อำานาจล้งนาม 
   บรษั่ที่ หล้ักที่รพัียจ์ดัการกองทีุ่น 
   กรงุศร ่จำากัด
• 2560 - 2561  กรรมการผู้ม่อำานาจล้งนาม 
   บมจ. โที่เท่ี่ล้ เซึ่อรว์่่สิ่เซึ่สิ่ โซึ่ลู้ชื่ั�นส์ิ่
วนัท่�เข้ารบัตำาแหน่งกรรมการบรษัิท 28 กุมภาพีันธ ์2562
จำานวนครั�งท่�เข้าประชุ้มในป ี2564
คณ์ะกรรมการบรษัิท  13/14
คณ์ะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา   5/6
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    ไม่ม่ (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

หมายเหตัุ : 
(1) สัิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นนับรว่มหุ้นของคัู่สิ่มรสิ่แล้ะบุตัรท่ี่�ยงัไม่บรรลุ้น่ต่ัภาว่ะ

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาป ี2564 160



 นายณั์ฐพล ล่อพรอ้มช้ยั

ตำาแหน่ง กรรมการ แล้ะกรรมการการล้งทีุ่น
อายุ 47 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาโที่ บรห่ารธุรก่จมหาบัณ์ฑ่์ตั 
 สิ่ถึาบันศศ่นที่ร ์จุฬาล้งกรณ์์มหาว่่ที่ยาล้ัย 
• ป็รญ่ญาโที่ เที่คัโนโล้ยก่ารจดัการระบบสิ่ารสิ่นเที่ศ 
 มหาว่่ที่ยาล้ัยมห่ดล้
• ป็รญ่ญาตัร ่ว่่ที่ยาศาสิ่ตัร ์มหาว่่ที่ยาล้ัยเกษตัรศาสิ่ตัร์
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD)  
 หล้ักสูิ่ตัร Director Accreditation Program รุน่ 180/2564
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• 2557 - ป็ัจจุบัน  ผู้ชื่่ว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ ่
   สิ่ายงานส่ิ่นเชื่่�อเพี่�อท่ี่�อยูอ่าศัย 
   ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา จำากัด (มหาชื่น)
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• ไม่ม่
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี  -
วนัท่�เข้ารบัตำาแหน่งกรรมการบรษัิท 28 มกราคัม 2564
จำานวนครั�งท่�เข้าประชุ้มในป ี2564
คณ์ะกรรมการบรษัิท  13/13 (ได้รบัการแต่ังตัั�งกรรมการ
เม่�อว่ัน 28 มกราคัม 2564)
คณ์ะกรรมการการลงทุน    2/2
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    ไม่ม่ (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

 นายวศิน อุดมรชั้ตวนิช้ย์

ตำาแหน่ง กรรมการ แล้ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่น
  แล้ะสิ่รรหา
อายุ 48 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาเอก Technology Management, 
 Stevens Institute of Technology
• ป็รญ่ญาโที่ ว่ศ่ว่กรรมศาสิ่ตัร ์Stevens Institute of Technology
• ป็รญ่ญาตัร ่ว่่ศว่กรรมศาสิ่ตัร ์มหาว่่ที่ยาล้ัยเกษตัรศาสิ่ตัร์
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 
 “An Industry Wake-up Call” ป็ี 2562
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD)
- หล้ักสูิ่ตัร Director Certification Program (DCP)
   รุน่ 306/2564
- หล้ักสูิ่ตัร Director Accreditation Program รุน่ 176/2563
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา จำากัด (มหาชื่น)
• 2563 - ป็ัจจุบัน ผู้ชื่่ว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุ่โสิ่ 
• 2562 - ป็ัจจุบัน  ป็ระธานคัณ์ะเจา้หน้าท่ี่�ด้านที่รพัียากรบุคัคัล้  
   กรรมการเจา้หน้าท่ี่�บรห่าร 
   แล้ะเล้ขานุการคัณ์ะกรรมการกำาหนด
   ค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา 
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• 2562 - ป็ัจจุบัน  กรรมการ บรษั่ที่ กรงุศร ่น่มเบ่ล้ จำากัด
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี 
• 2557 - 2563  ผู้ชื่ว่่ยกรรมการผู้จดัการใหญ ่
   กลุ้่มงานที่รพัียากรบุคัคัล้
   ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา จำากัด (มหาชื่น)
วนัท่�เข้ารบัตำาแหน่งกรรมการบรษัิท 15 ม่ถึุนายน 2563
จำานวนครั�งท่�เข้าประชุ้มในป ี2564
คณ์ะกรรมการบรษัิท  13/14
คณ์ะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา   6/6
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    ไม่ม่ (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

หมายเหตัุ : 
(1) สัิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นนับรว่มหุ้นของคัู่สิ่มรสิ่แล้ะบุตัรท่ี่�ยงัไม่บรรลุ้น่ต่ัภาว่ะ

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 161



 นายมินกิ ไบรอัน ฮิง

ตำาแหน่ง กรรมการ แล้ะป็ระธานกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่น 
  แล้ะสิ่รรหา
อายุ 49 ป็ี
สัญช้าติ อเมรกั่น
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาตัร ่ศ่ล้ป็ศาสิ่ตัรบัณ์ฑ่์ตั Business Economics and 
 Political Science, Brown University
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD) 
 หล้ักสูิ่ตัร Director Certification Program (DCP)
 รุน่ 313/2564
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• 2565 - ป็ัจจุบัน  กรรมการ, Starlight Top Co Limited 
   (Hong Kong) 
• 2565 - ป็ัจจุบัน  กรรมการ, Starlight Universe Limited 
   (Hong Kong) 
• 2564 - ป็ัจจุบัน  กรรมการ, Southeastasia Retail Inc. 
   (Philippines) 
• 2564 - ป็ัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ, South East Asia, 
   CVC Capital Partners (Hong Kong) 
• 2563 - ป็ัจจุบัน  กรรมการ, CVC Asia Pacific Limited 
   (Hong Kong) 
• 2558 - ป็ัจจุบัน  กรรมการ, Asia Link Dewa Pte. Ltd. 
   (Singapore) 
• 2556 - ป็ัจจุบัน  กรรมการ, Asia Outsourcing Singapore 
   Pte. Ltd. (Singapore) 

ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี 
• Evaluated and advised on potential investment 
 opportunities. Activities include deal origination, 
 development of investment thesis, due diligence, 
 and deal terms and structure. 
• Monitoring of selected portfolio investments including 
 active board member participation and direct 
 engagement with company management with a focus 
 on implementation of identified key initiatives. 
• Co-lead coverage for South East Asia region and lead for 
 Financial Services sector, managing team of nine 
 investment professionals. 
• Completed investment in SoutheastAsia Retail Inc. 
 a membership-only warehouse club in Philippines. 
• Completed IPO of Ngern Tid Lor, debuts its shares, 
 TIDLOR, in the Stock Exchange of Thailand. 
• Completed investment in Fast Logistics a transport and 
 warehousing business in Philippines. 
• Completed investment in a non-bank auto finance 
 company Ngern Tid Lor in Thailand. 
•  Completed investment in Asia Commercial Bank in 
 Vietnam. 
•  Completed investment into LOLC Singapore for 
 acquisition of 35% effective interest in PRASAC 
 Microfinance of Cambodia. 
วนัท่�เข้ารบัตำาแหน่งกรรมการบรษัิท 28 กุมภาพีันธ ์2562
จำานวนครั�งท่�เข้าประชุ้มในป ี2564
คณ์ะกรรมการบรษัิท  12/14
คณ์ะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา     6/6
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    ไม่ม่ (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

หมายเหตัุ : 
(1) สัิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นนับรว่มหุ้นของคัู่สิ่มรสิ่แล้ะบุตัรท่ี่�ยงัไม่บรรลุ้น่ต่ัภาว่ะ

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาป ี2564 162



 นายแอลสิทธิ� เวอรก์ารา

ตำาแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้ม่อำานาจล้งนาม   
  กรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา
  กรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง แล้ะกรรมการการล้งทุี่น
อายุ 43 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาโที่ Economics, London School of Economics and 
 Political Sciences (LSE)
• ป็รญ่ญาตัร ่Economics, Harvard University
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD) 
 หล้ักสูิ่ตัร Director Accreditation Program รุน่ 177/2563
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• 2558 - ป็ัจจุบัน   Managing Director, South East Asia, 
   CVC Capital Partners
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี -
วนัท่�เข้ารบัตำาแหน่งกรรมการบรษัิท 28 กุมภาพัีนธ ์2562
จำานวนครั�งท่�เข้าประชุ้มในป ี2564
คณ์ะกรรมการบรษัิท  14/14
คณ์ะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา    6/6
คณ์ะกรรมการบรหิารความเส่�ยง    4/5
คณ์ะกรรมการการลงทุน 2/2
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    ไม่ม่ (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

 นายช้วณิ์ เจย่รวนนท์

ตำาแหน่ง กรรมการ แล้ะกรรมการผู้ม่อำานาจล้งนาม
อายุ 30 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาตัร ่สิ่าขา Economics and Business, 
 University of North Carolina at Chapel Hill, 
 Emphases in Corporate Finance and Entrepreneurship 
 at the Kenan-Flagler Business School
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD) 
 หล้กัสูิ่ตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ 270/2562
• Bloomberg Capital Market Lab Certified
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• Co-Founder & Director, Blueprint Forest
• Co-Founder & Managing Partner, 9 Basil
• Co-Founder & Director, 2W Group (Direct Family Office)
• Innovation Committee, 
 UNC Kenan-Flagler Business School
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี -
วนัท่�เข้ารบัตำาแหน่งกรรมการบรษัิท 28 กุมภาพีันธ ์2562
จำานวนครั�งท่�เข้าประชุ้มในป ี2564
คณ์ะกรรมการบรษัิท  13/14
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    ไม่ม่ (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

หมายเหตัุ : 
(1) สัิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นนับรว่มหุ้นของคัู่สิ่มรสิ่แล้ะบุตัรท่ี่�ยงัไม่บรรลุ้น่ต่ัภาว่ะ

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 163



 นายศุภวตัร ลิขิตธนวงศ์

ตำาแหน่ง กรรมการอส่ิ่ระ กรรมการตัรว่จสิ่อบ 
  แล้ะกรรมการการล้งทีุ่น
อายุ 48 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาโที่ Darden Graduate School of Business 
 Administration MBA, University of Virginia
• ป็รญ่ญาตัร ่บัญชื่่บัณ์ฑ่์ตั เก่ยรต่ัน่ยม มหาว่่ที่ยาล้ัยธรรมศาสิ่ตัร์
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD) 
 - หล้ักสูิ่ตัร Director Certification Program (DCP) 
   รุน่ 302/2564
 - หล้ักสูิ่ตัร Director Accreditation Program รุน่ 173/2563
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• 2563 - ป็ัจจุบัน  กรรมการ บรษั่ที่ เที่ว่กรรม โอสิ่ถึ จำากัด
• 2563 - ป็ัจจุบัน  กรรมการ บรษั่ที่ บซ่ึ่แ่อล้ พีรอ็พีเพีอรต่์ั� จำากัด
• 2551 - ป็ัจจุบัน  Partner, Lakeshore Capital Thailand
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี -
วนัท่�เข้ารบัตำาแหน่งกรรมการบรษัิท 6 ม่นาคัม 2563
จำานวนครั�งท่�เข้าประชุ้มในป ี2564
คณ์ะกรรมการบรษัิท  14/14
คณ์ะกรรมการตรวจสอบ 4/4
คณ์ะกรรมการการลงทุน 2/2
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    
1,000,000 หุ้น รอ้ยล้ะ 0.04 (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

 นายภัทร ยงวณิ์ช้ย์

ตำาแหน่ง กรรมการอส่ิ่ระ กรรมการตัรว่จสิ่อบ 
  แล้ะป็ระธานกรรมการการล้งทีุ่น
อายุ 47 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาโที่ Cornell University, 
 Master of Business Administration 
• ป็รญ่ญาโที่ Stanford University, 
 Master of Science (Industrial Engineering)
• ป็รญ่ญาตัร ่Cornell University, 
 Business of Science (Mechanical Engineering)
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD)
 -  หล้ักสูิ่ตัร Director Certification Program (DCP)
     รุน่ 313/2564
 -  หล้ักสูิ่ตัร Directors Accreditation Program Class 
    รุน่ 134/2560
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• 2557 - ป็ัจจุบัน   กรรมการอส่ิ่ระ แล้ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ 
   บรษั่ที่ ฮว่่แมน่ก้า จำากัด (มหาชื่น)
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
•  2564 - ป็ัจจุบัน   กรรมการ Relationship Republic Co., Ltd.
•  2556 - ป็ัจจุบัน   กรรมการผู้จดัการ Asia, 
   Rhipe Technology (Thailand) Co., Ltd.
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี -
วนัท่�เข้ารบัตำาแหน่งกรรมการบรษัิท 6 ม่นาคัม 2563
จำานวนครั�งท่�เข้าประชุ้มในป ี2564
คณ์ะกรรมการบรษัิท  14/14
คณ์ะกรรมการกรรมการตรวจสอบ 4/4
คณ์ะกรรมการกรรมการการลงทุน       2/2
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)   
1,000,000 หุ้น รอ้ยล้ะ 0.04 (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

หมายเหตัุ : 
(1) สัิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นนับรว่มหุ้นของคัู่สิ่มรสิ่แล้ะบุตัรท่ี่�ยงัไม่บรรลุ้น่ต่ัภาว่ะ

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาป ี2564 164



 นายสันติธาร เสถุ่ยรไทย

ตำาแหน่ง กรรมการอส่ิ่ระ
อายุ 40 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาเอก ด้านนโยบายสิ่าธารณ์ะ สิ่าขาการพีัฒนาการเง่น
 แล้ะเศรษฐก่จ (Public Policy, specializing in Finance and 
 Economic Development), Harvard University
• ป็รญ่ญาโที่ ด้านเศรษฐศาสิ่ตัร ์London School of Economics 
 and Political Sciences (LSE)
• ป็รญ่ญาโที่ ด้านรฐัป็ระศาสิ่นศาสิ่ตัรด้์านการพีัฒนาระหว่่าง
 ป็ระเที่ศ Harvard University
• ป็รญ่ญาตัร ่ด้านเศรษฐศาสิ่ตัร ์London School of Economics 
 and Political Sciences (LSE)
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD) 
 หล้ักสูิ่ตัร Director Accreditation Program รุน่ 180/2564

การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• 2561 - ป็ัจจุบัน  Group Chief Economist แล้ะ 
   Managing Director, Sea, Singapore
• 2561 - ป็ัจจุบัน  ท่ี่�ป็รกึษา เที่ใจดอที่คัอม
• 2546 - ป็ัจจุบัน  อาจารยบ์รรยายรบัเชื่่ญ คัณ์ะเศรษฐศาสิ่ตัร ์
   จุฬาล้งกรณ์์มหาว่่ที่ยาล้ัย
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
• 2553 - 2561  Head of Emerging Asia Economics 
   Research, Credit Suisse AG, Singapore
วนัท่�เข้ารบัตำาแหน่งกรรมการบรษัิท 14 ธนัว่าคัม 2564
จำานวนครั�งท่�เข้าประชุ้มในป ี2564
คณ์ะกรรมการบรษัิท  13/14
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    
750,000 หุ้น รอ้ยล้ะ 0.03 (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

หมายเหตัุ : 
(1) สัิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นนับรว่มหุ้นของคัู่สิ่มรสิ่แล้ะบุตัรท่ี่�ยงัไม่บรรลุ้น่ต่ัภาว่ะ

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 165



 นายวร่ภัทร ์วริยิะโกวทิยา

ตำาแหน่ง ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายบัญชื่่แล้ะการเง่น   
  แล้ะเล้ขานุการคัณ์ะกรรมการการล้งทีุ่น
อายุ 44 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาโที่ Indiana University, MBA (Finance)
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• DBD e-Learning หลั้กสูิ่ตัรท่ี่�เก่�ยว่ข้อง กับว่่ชื่าบัญชื่่
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD) 
- หล้ักสูิ่ตัร Director Accreditation Program รุน่ 122/2558 
- หล้ักสูิ่ตัร Corporate Governance for Executives รุน่ 3/2558
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• ไม่ม่
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
• 2555 - ป็ัจจุบัน ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายบัญชื่่แล้ะการเง่น
   บรษั่ที่ เง่นต่ัดล้้อ จำากัด (มหาชื่น)
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    
1,000,000 หุ้น รอ้ยล้ะ 0.04 (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

ประวัติคณ์ะผู้บรหิารระดับสูง
 นายซิว ปอง โช้

ตำาแหน่ง ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายการตัล้าดแล้ะพีัฒนาธุรก่จ
  แล้ะฝ่ายเที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ
อายุ 47 ป็ี
สัญช้าติ จน่ (ฮอ่งกง)
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาตัร ่คัณ์ะว่่ที่ยาศาสิ่ตัร ์สิ่าขาว่่ชื่าว่่ที่ยาการคัอมพี่ว่เตัอร์
 มหาว่่ที่ยาล้ัยฮอ่งกง
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• ป็ระกาศน่ยบตััรสิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบนักรรมการบรษั่ที่ไที่ย (IOD) 
 หล้ักสูิ่ตัร Director Certification Program (DCP) 
 รุน่ 256/2561 
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• ไม่ม่
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
• 2558 - ป็ัจจุบัน ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายการตัล้าด
   แล้ะพีัฒนาธุรก่จ
   แล้ะฝ่ายเที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ 
   บรษั่ที่ เง่นต่ัดล้้อ จำากัด (มหาชื่น)
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    
1,430,000 หรอ่ รอ้ยล้ะ 0.06 (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

หมายเหตัุ : 
(1) สัิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นนับรว่มหุ้นของคัู่สิ่มรสิ่แล้ะบุตัรท่ี่�ยงัไม่บรรลุ้น่ต่ัภาว่ะ
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 นางอาฑิตยา พูนวตัถุุ

ตำาแหน่ง ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายที่รพัียากรบุคัคัล้
  แล้ะฝ่ายนายหน้าป็ระกันภัย แล้ะเล้ขานุการ
  คัณ์ะกรรมการกำาหนดค่ัาตัอบแที่นแล้ะสิ่รรหา
อายุ 47 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาโที่ การพัีฒนาองค์ักร Pittsburg State University
• ป็รญ่ญาตัร ่บรห่ารธุรก่จบัณ์ฑ่์ตั จุฬาล้งกรณ์์มหาว่่ที่ยาลั้ย
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• InsurTech Connect Asia 2021: The Future of Insurance 
 is here, สิ่ถึาบัน Clarion Events PTE. LTD., รุน่ 1/2564
•  Corporate Governance for Executives รุน่ 11/2561 
 สิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบันกรรมการบรษั่ที่ไที่ย
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• ไม่ม่
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
บรษั่ที่ เง่นต่ัดล้้อ จำากัด (มหาชื่น)
• 2562 - ป็ัจจุบัน ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝา่ยที่รพัียากรบุคัคัล้
   แล้ะฝา่ยนายหน้าป็ระกันภัย
• 2559 - 2561  ผู้ชื่ว่่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่
   ฝ่ายที่รพัียากรบุคัคัล้ 
   แล้ะนายหน้าป็ระกันภัย
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    
1,000,000 หุ้น หรอ่รอ้ยล้ะ 0.04  (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

 นายธญัญะ กิจช้ยันุกูล

ตำาแหน่ง ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายอำานว่ยส่ิ่นเชื่่�อแล้ะ 
  เล้ขานุการคัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง
อายุ 63 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาตัร ่ คัณ์ะน่ต่ัศาสิ่ตัรก์ฎหมาย จุฬาล้งกรณ์์มหาว่่ที่ยาล้ัย
ประวติัการฝ่กึอบรม 
สิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบันกรรมการบรษั่ที่ไที่ย  
• Risk Management Program for Corporate Leader 
 รุน่ 23/2564 
•  Director Accreditation Program รุน่ 169/2563 
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• ไม่ม่
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
• 2561 - ป็ัจจุบัน ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายอำานว่ยส่ิ่นเชื่่�อ
   บรษั่ที่ เง่นต่ัดล้้อ จำากัด (มหาชื่น) 
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)   
1,000,000 หุ้น หรอ่ รอ้ยล้ะ 0.04 (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

หมายเหตัุ : 
(1) สัิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นนับรว่มหุ้นของคัู่สิ่มรสิ่แล้ะบุตัรท่ี่�ยงัไม่บรรลุ้น่ต่ัภาว่ะ

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 167



 นางสาวเปยีโน วชั้ราพลเมฆ

ตำาแหน่ง ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายป็ฏ่ิบัต่ัการ
  แล้ะบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านป็ฏ่ิบัต่ัการ
อายุ 45 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาโที่ คัณ์ะบรห่ารธุรก่จ, California State University, 
 Long Beach
• ป็รญ่ญาตัร ่บรห่ารธุรก่จบัณ์ฑ่์ตั จุฬาล้งกรณ์์มหาว่่ที่ยาล้ัย
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• Risk Management Program for Corporate Leader 
 รุน่ 23/2564
 สิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบันกรรมการบรษั่ที่ไที่ย 
•  CreditLab Core Training รุน่ 1/2564 
 สิ่ถึาบัน บจก.เอสิ่ เอม็ เที่คัไที่ย รุน่ 1/2564
• The Emerging COO : Driving Innovation and Operational  
 Excellence (COO) สิ่ถึาบัน Stanford Business School 
 Graduate School of Executive Education (ส่ิ่งหาคัม 2562)
•  Corporate Governance for Executives (CGE 2561) 
 สิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบันกรรมการบรษั่ที่ไที่ย
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• ไม่ม่
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
• 2561 - ป็ัจจุบัน บรษั่ที่ เง่นต่ัดล้้อ จำากัด (มหาชื่น)
• ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายป็ฏ่ิบัต่ัการแล้ะบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง
 ด้านป็ฏ่ิบัต่ัการ
• 2553 - 2560 ธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา จำากัด (มหาชื่น)
• ผู้อำานว่ยการอาวุ่โสิ่สิ่ายงานสิ่นับสิ่นุนกลุ้่มงานป็ฏ่ิบัต่ัการ
 แล้ะเที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ 
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)   
500,000 หุ้น หรอ่รอ้ยล้ะ 0.02 (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

 นางสาวฉวม่าศ แย้มยิ�ม

ตำาแหน่ง ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายพัีฒนาแล้ะบรห่ารงานขาย
  สิ่าขาแล้ะฝ่ายพัีฒนาคัุณ์ภาพีส่ิ่นเชื่่�อ
อายุ 50 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาโที่ บรห่ารธุรก่จ มหาว่่ที่ยาล้ัยรามคัำาแหง
ประวติัการฝ่กึอบรม 
• Corporate Governance for Executive(CGE) : 
 Thai Institute of Directors
• Advanced Business Analysis รุน่ท่ี่� 2 : 
 ศูนยบ์รก่ารว่่ชื่าการแห่งจุฬาล้งกรณ์์มหาว่่ที่ยาลั้ย
• Senior Leadership Development Program : 
 Lead Business Institute
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• ไม่ม่
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
บรษั่ที่ เง่นต่ัดล้้อ จำากัด (มหาชื่น)
• 2562 - ป็ัจจุบัน ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายพีัฒนา
   แล้ะบรห่ารงานขายสิ่าขา
   แล้ะฝ่ายพัีฒนาคัุณ์ภาพีส่ิ่นเชื่่�อ
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)   
1,000,000 หุ้น หรอ่รอ้ยล้ะ 0.04 (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

หมายเหตัุ : 
(1) สัิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นนับรว่มหุ้นของคัู่สิ่มรสิ่แล้ะบุตัรท่ี่�ยงัไม่บรรลุ้น่ต่ัภาว่ะ
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 นางสาวนิภา วนิช้วฒัน์

ตำาแหน่ง ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายสิ่นับสิ่นุนธุรก่จ
  แล้ะบรก่ารกล้าง
อายุ 51 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาโที่ คัณ์ะภาษาแล้ะการส่ิ่�อสิ่าร 
 สิ่ถึาบันบัณ์ฑ่์ตัพีัฒนบรห่ารศาสิ่ตัร์
• ป็รญ่ญาตัร ่คัรศุาสิ่ตัรบัณ์ฑ่์ตั จุฬาล้งกรณ์์มหาว่่ที่ยาล้ัย
ประวติัการฝ่กึอบรม 
สิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบันกรรมการบรษั่ที่ไที่ย
• How to Develop a Risk Management Plan รุน่ 20/2561 
• Corporate Governance for Executives รุน่ 7/2559
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• ไม่ม่
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
• 2558 - ป็ัจจุบัน ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายสิ่นับสิ่นุนธุรก่จ
   แล้ะบรก่ารกล้าง 
   บรษั่ที่เง่นต่ัดล้้อ จำากัด (มหาชื่น) 
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    
550,000 หุ้น หรอ่รอ้ยล้ะ 0.02 (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

 นางดวงพร อุทัยพัฒน์

ตำาแหน่ง ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายกำากับธุรกรรม
อายุ 64 ป็ี
สัญช้าติ ไที่ย
วุฒิการศึกษา 
• ป็รญ่ญาโที่ บรห่ารธุรก่จ (การเง่นแล้ะการธนาคัาร) 
 สิ่ถึาบันบัณ์ฑ่์ตัพีัฒนบรห่ารศาสิ่ตัร์
• ป็รญ่ญาตัร ่บัญชื่่บัณ์ฑ่์ตั จุฬาล้งกรณ์์มหาว่่ที่ยาลั้ย
ประวติัการฝ่กึอบรม 
สิ่มาคัมส่ิ่งเสิ่รม่สิ่ถึาบันกรรมการบรษั่ที่ไที่ย
• Advanced Audit Committee Program รุน่ 33/2562
• Director Certification Program รุน่ 259/2561 
• Corporate Governance for Executives รุน่ 8/2560
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบ่ยนอ่�น 
• ไม่ม่
การดำารงตำาแหน่งในบรษัิทอ่�น 
• ไม่ม่
ประสบการณ์์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
บรษั่ที่เง่นต่ัดล้้อ จำากัด (มหาชื่น)
• 2562 - ป็ัจจุบัน ผู้บรห่ารระดับสูิ่งฝ่ายกำากับธุรกรรม
• 2561 - ป็ัจจุบัน ท่ี่�ป็รกึษา
• 2550 - 2561  ผู้อำานว่ยการอาวุ่โสิ่ฝ่ายป็ฏ่ิบัต่ัการ
   แล้ะบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านป็ฏ่ิบัต่ัการ
จำานวนหุน้บรษัิทท่�ถุ่อ (ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)    
670,000 หุ้น หรอ่ รอ้ยล้ะ 0.03 (1)

ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บรหิาร    ไม่ม่

หมายเหตัุ : 
(1) สัิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นนับรว่มหุ้นของคัู่สิ่มรสิ่แล้ะบุตัรท่ี่�ยงัไม่บรรลุ้น่ต่ัภาว่ะ
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สแกนเพ่ือดูวดีิโอ
เสียงจากใจลูกค้า

รายได้ไม่เหมือนแต่ก่อน และเราก็ไปติดเชือ้โควดิ-19 
ในขณะท่ีเราเป็น ก็มีแต่รายจา่ย ไม่มีเงนิเขา้ แย่จนถึงข้ัน
ไม่มีเงนิจะซือ้ขา้วกิน เคยกู้นอกระบบ แต่ดอกเบีย้
เขารอ้ยละย่ีสิบ แล้วเราก็ไม่ไหว ขอบคณุโอกาส
จากเงนิติดล้อท่ีชว่ยต่อชวีติในชว่งวกิฤตโควดิ-19

ต้ังแต่เกิดโควดิ-19 เศรษฐกิจก็ค่อนขา้งแย่

3 
งบการเงนิ

คณุอัญชลี เลาะเมาะ

ลกูค้าเงนิติดล้อ สาขาก่ิงแก้ว



สแกนเพ่ือดูวดีิโอ
เสียงจากใจลูกค้า

รายได้ไม่เหมือนแต่ก่อน และเราก็ไปติดเชือ้โควดิ-19 
ในขณะท่ีเราเป็น ก็มีแต่รายจา่ย ไม่มีเงนิเขา้ แย่จนถึงข้ัน
ไม่มีเงนิจะซือ้ขา้วกิน เคยกู้นอกระบบ แต่ดอกเบีย้
เขารอ้ยละย่ีสิบ แล้วเราก็ไม่ไหว ขอบคณุโอกาส
จากเงนิติดล้อท่ีชว่ยต่อชวีติในชว่งวกิฤตโควดิ-19

ต้ังแต่เกิดโควดิ-19 เศรษฐกิจก็ค่อนขา้งแย่

3 
งบการเงนิ

คณุอัญชลี เลาะเมาะ

ลกูค้าเงนิติดล้อ สาขาก่ิงแก้ว



รายงานความรบัผิดช้อบ
ของคณ์ะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ

คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ เป็็นผู้รบัผ่ดชื่อบต่ัองบการเง่นของบรษั่ที่ฯ รว่มทัี่�งข้อมูล้สิ่ารสิ่นเที่ศที่างการเง่น ท่ี่�ป็รากฏิในรายงาน One report  
ป็ระจำาป็ ี2564 ซึ่ึ�งจดัที่ำาขึ�นตัามมาตัรฐานรายงานที่างการเง่น โดยบรษั่ที่ฯ เล้่อกใชื่น้โยบายการบญัชื่ท่่ี่�เหมาะสิ่ม ซึ่ึ�งถ่ึอป็ฏ่ิบต่ััอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ 
รว่มถึึงการใชื่้ดุล้ยพี่น่จอย่างระมัดระว่ัง แล้ะใชื่้ป็ระมาณ์การท่ี่�สิ่มเหตัุสิ่มผล้ในการจดัที่ำางบการเง่นดังกล้่าว่ รว่มทัี่�งม่การเป็ิดเผยข้อมูล้ 
สิ่ำาคััญอย่างเพ่ียงพีอในหมายเหตัุป็ระกอบงบการเง่น ทัี่�งน่� ได้ผ่านการตัรว่จสิ่อบจากผู้สิ่อบบัญชื่่รบัอนุญาตัท่ี่�เป็็นอ่สิ่ระ ซึ่ึ�งได้แสิ่ดง 
คัว่ามเห็นดังท่ี่�ป็รากฏิในรายงานของผู้สิ่อบบัญชื่่รบัอนุญาตั งบการเง่นดังกล้่าว่จงึสิ่ะท้ี่อนฐานะการเง่นแล้ะผล้การดำาเน่นงานท่ี่�แท้ี่จรง่ 
แล้ะสิ่มเหตัุสิ่มผล้ ซึ่ึ�งเป็็นป็ระโยชื่น์ต่ัอผู้ถ่ึอหุ้นแล้ะนักล้งทีุ่นทัี่�ว่ไป็

คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ได้จัดให้ม่แล้ะดำารงไว่้ซึ่ึ�งระบบการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะระบบการคัว่บคัุมภายในท่ี่�เหมาะสิ่มแล้ะม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ผล้  
เพี่�อให้มั�นใจได้อยา่งม่เหตัุผล้ว่่าการบันทึี่กข้อมูล้ที่างบัญชื่่ม่คัว่ามถึูกต้ัอง คัรบถ้ึว่น แล้ะเพี่ยงพีอท่ี่�จะดำารงรกัษาไว่้ซึ่ึ�งที่รพัียส่์ิ่นของบรษั่ที่ฯ 
แล้ะเพี่�อให้ที่ราบจุดอ่อนเพี่�อป็้องกันไม่ให้เก่ดการทีุ่จรต่ัหรอ่การดำาเน่นการท่ี่�ผ่ดป็กต่ัอย่างม่สิ่าระสิ่ำาคััญในการน่� คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ 
ได้แต่ังตัั�งคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ ซึ่ึ�งป็ระกอบด้ว่ยกรรมการอ่สิ่ระเป็็นผู้ดูแล้รบัผ่ดชื่อบเก่�ยว่กับการสิ่อบที่านคัุณ์ภาพีของรายงาน 
ที่างการเง่นแล้ะระบบการคัว่บคัุมภายในให้เหมาะสิ่มแล้ะม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี สิ่อบที่านให้บรษั่ที่ฯ ป็ฏ่ิบัต่ัตัามกฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับธุรก่จ 
ของบรษั่ที่ฯ รว่มทัี่�งรายการท่ี่�เก่�ยว่โยงกันเพี่�อให้มั�นใจว่่ารายการดังกล้่าว่สิ่มเหตัุสิ่มผล้แล้ะเป็็นป็ระโยชื่น์สูิ่งสุิ่ดต่ัอบรษั่ที่ฯ แล้ะคัว่ามเห็น 
ของคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบเก่�ยว่กับเร่�องดังกล้่าว่ป็รากฏิในรายงานคัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ ซึ่ึ�งแสิ่ดงไว่้ในรายงาน One report แล้้ว่

คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ ม่คัว่ามเห็นว่่าระบบคัว่บคัุมภายในของบรษั่ที่ฯ โดยรว่มอยู่ในระดับท่ี่�น่าพีอใจ แล้ะสิ่ามารถึสิ่รา้งคัว่ามเชื่่�อมั�นอย่าง 
ม่เหตัุผล้ต่ัอคัว่ามเชื่่�อถ่ึอได้ของงบการเง่นของบรษั่ที่ฯ สิ่ำาหรบัป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564

นายปิยะศักด์ิ้  อุกฤษฎ์นุกูล
กรรมการผู้จดั้การใหญ่

นายชานด้าเชการ์ สุบรามาเน่ียน คิสชูมันการัม 
   ประธานกรรมการ  
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การวิเคราะหแ์ละคำาอธบิายของฝ่่ายจดัการ 

ภาพรวมผลการดำาเนินงานท่�ผ่านมา
ภาพีรว่มการดำาเน่นงานของป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ ม่รายได้รว่มทัี่�งส่ิ่�น 12,047.1 ล้้านบาที่ เพี่�มขึ�น 1,488.2 ล้้านบาที่ 
หรอ่ค่ัดเป็็น รอ้ยล้ะ 14.1 เม่�อเท่ี่ยบกับงว่ดเด่ยว่กันของป็ีก่อน เป็็นผล้มาจากการเต่ับโตัของการให้ส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะการเต่ับโตัของรายได้ 
ค่ัาธรรมเน่ยมแล้ะบรก่าร โดยรายได้หลั้กของบรษั่ที่ฯ ค่ัอดอกเบ่�ยรบัจากเง่นให้ส่ิ่นเชื่่�อซึ่ึ�งม่สัิ่ดส่ิ่ว่นรอ้ยล้ะ 81.6 ของรายได้รว่ม 
แล้ะรายได้คั่าธรรมเน่ยมแล้ะบรก่าร รว่มถึึงรายได้อ่�นๆ ม่สัิ่ดส่ิ่ว่นรอ้ยล้ะ 18.4 ของรายได้รว่ม ซึ่ึ�งการเต่ับโตัของรายได้ค่ัาธรรมเน่ยม 
แล้ะบรก่ารเป็็นผล้มาจากการเต่ับโตัของผล้่ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันว่่นาศภัยแล้ะผล่้ตัภัณ์ฑ์์ป็ระกันชื่่ว่่ตั สิ่ำาหรบัค่ัาใชื่้จ่ายหล้ักของบรษั่ที่ฯ 
ค่ัอ ค่ัาใชื่้จา่ยในการบรก่ารแล้ะบรห่าร ซึ่ึ�งม่สัิ่ดส่ิ่ว่นรอ้ยล้ะ 81.0 ของค่ัาใชื่จ้า่ยรว่ม โดยเม่�อเท่ี่ยบกับงว่ดเด่ยว่กันของป็ีก่อน ป็รบัตััว่เพี่�มขึ�น 
จำานว่น 786.9 ล้า้นบาที่ หรอ่เพี่�มขึ�นรอ้ยล้ะ 13.6 เป็น็ผล้มาจากการล้งที่นุในด้านบุคัล้ากรแล้ะการขยายสิ่าขา เพี่�อให้สิ่อดคัล้อ้งกบัการเต่ับโตัขึ�น 
ของฐานลู้กค้ัาแล้ะธุรก่จท่ี่�เต่ับโตัอย่างต่ัอเน่�อง รว่มถึึงการเพี่�มขึ�นของค่ัาใชื่้จ่ายเก่�ยว่กับเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศแล้ะการเป็ล่้�ยนผ่าน 
สู่ิ่ระบบด่จทั่ี่ล้ บรษั่ที่ฯ ม่กำาไรสุิ่ที่ธ ่3,168.9 ล้้านบาที่ เพี่�มขึ�นจากป็ีก่อน 752.8 ล้้านบาที่ หรอ่ค่ัดเป็็นรอ้ยล้ะ 31.2 

ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ ม่ส่ิ่นที่รพัีย์รว่ม 66,525.4 ล้้านบาที่ เต่ับโตัขึ�น 13,189.9 ล้้านบาที่ หรอ่เพี่�มขึ�นรอ้ยล้ะ 24.7 จาก 
ณ์ ส่ิ่�นป็ี 2563 โดยส่ิ่นที่รพัีย์หล้ักของบรษั่ที่ฯ ค่ัอ ลู้กหน่�ตัามสัิ่ญญาเชื่่าซึ่่�อ แล้ะลู้กหน่�จากเง่นให้กู้ย่ม ซึ่ึ�งลู้กหน่�ดังกล้่าว่เต่ับโตัเพี่�มขึ�น 
10,127.0 ล้้านบาที่ หรอ่เพี่�มขึ�นรอ้ยล้ะ 19.7 การเพี่�มขึ�นลู้กหน่�ดังกล่้าว่เป็็นผล้มาจากการที่ำาการตัล้าดเชื่่งรกุ การออกผล้่ตัภัณ์ฑ์์ใหม่ๆ 
แล้ะการขยายสิ่าขาอยา่งต่ัอเน่�อง 

หมายเหตัุ : คัำาอธ่บายต่ัอไป็น่�เป็็นคัำาอธ่บายของฝ่ายจัดการของบรษั่ที่ฯ เก่�ยว่กับฐานะที่างการเง่นแล้ะผล้การดำาเน่นงานท่ี่�จัดที่ำาขึ�นตัามมาตัรฐานการรายงาน 
ที่างการเง่นไที่ย 
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ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ ม่หน่�ส่ิ่นรว่มจำานว่น 44,120.4 ล้้านบาที่ เพี่�มขึ�น 2,533.4 ล้้านบาที่ หรอ่เพี่�มขึ�นรอ้ยล้ะ 6.1 จาก ณ์ ส่ิ่�นป็ ี
2563 โดยหน่�ส่ิ่นส่ิ่ว่นใหญ่ของบรษั่ที่ฯ ค่ัอ หุ้นกู้ระยะยาว่ แล้ะเง่นกู้ยม่ระยะยาว่จากสิ่ถึาบันการเง่น ซึ่ึ�งสิ่อดคัล้้องกับการป็ล้่อยส่ิ่นเชื่่�อใหม่ 
แล้ะยงัคังรกัษาส่ิ่ว่นต่ัางของอตััราดอกเบ่�ยให้บรษั่ที่ฯ ที่ำากำาไรได้อยา่งสิ่มำาเสิ่มอ

ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ ม่ส่ิ่ว่นของผู้ถ่ึอหุ้นรว่มจำานว่น 22,405.0 ล้้านบาที่ เพี่�มขึ�น 10,656.5 ล้้านบาที่ หรอ่รอ้ยล้ะ 90.7 
จาก ณ์ ส่ิ่�นป็ี 2563 สิ่าเหตัุหลั้กมาจากการเข้าจดที่ะเบ่ยนในตัล้าดหล้ักที่รพัีย์แห่งป็ระเที่ศไที่ยในเด่อนพีฤษภาคัม 2564 ท่ี่�ผ่านมา 
แล้ะการเพี่�มขึ�นของกำาไรสุิ่ที่ธใ่นป็ี 2564

1.  สรปุผลประกอบการประจำาปี และการวิเคราะหผ์ลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงนิ
 1.1 งบกำาไรขาดทุน

  ตัารางต่ัอไป็น่�แสิ่ดงถึึงผล้กำาไรสุิ่ที่ธส่ิ่ำาหรบัป็ี 2564 โดยม่รายล้ะเอย่ดดังต่ัอไป็น่�

 1.1.1 รายได้ิ

หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
อัตราการเติบโต

เพิ�ม/(ลด) รอ้ยละ

รายได้ดอกเบ่�ยรบัจากลู้กหน่�ตัามสัิ่ญญาเชื่่าซึ่่�อ 1,663.0 1,204.8 1,111.6 (93.2) (7.7)

รายได้ดอกเบ่�ยรบัจากเง่นให้กู้ยม่ 5,972.2 7,530.5 8,713.1 1,182.6 15.7

รายได้ค่ัาธรรมเน่ยมแล้ะบรก่าร 1,803.3 1,792.0 2,197.1 405.1 22.6

รายได้อ่�น 19.4 31.6 25.3 (6.3) (19.9)

รว่มีรายได้ิ 9,457.9 10,558.9 12,047.1 1,488.2 14.1

  รายได้ิดิอกเบี�ยรบัจากล่กหนี�ตามีสัู่ญญาเชิ�าซึ่ื�อ สิ่ำาหรบัป็ี 2564 จำานว่น 1,111.6 ล้้านบาที่ ป็รบัตััว่ล้ดล้งเป็็นจำานว่น  
  93.2 ล้้านบาที่ หรอ่รอ้ยล้ะ 7.7 จากป็ีก่อน โดยม่สิ่าเหตัุหล้ักจากคัว่ามต้ัองการของลู้กค้ัาท่ี่�เป็ล้่�ยนไป็จากการใชื่้ผล่้ตัภัณ์ฑ์์ 
  ส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อไป็ใชื่้ผล้่ตัภัณ์ฑ์์เง่นให้กู้ย่มของบรษั่ที่ฯ (เชื่่น ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน) ท่ี่�สิ่ามารถึดึงดูดลู้กค้ัา 
  ได้เพี่�มขึ�น เน่�องจากผล้่ตัภัณ์ฑ์์เง่นให้กู้ยม่ม่เอกสิ่ารแล้ะขั�นตัอนการขอส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ง่ายกว่่า 

  รายได้ิดิอกเบี�ยรบัจากเงินให้ก่้ยืมี ป็รบัตััว่เพี่�มขึ�นจากป็ีก่อนจำานว่น 1,182.6 ล้้านบาที่ หรอ่เพี่�มขึ�นรอ้ยล้ะ 15.7 โดยม่สิ่าเหตัุหลั้ก 
  จากการขยายตััว่ของส่ิ่นเชื่่�ออย่างต่ัอเน่�อง แล้ะการเป็ิดสิ่าขาใหม่เพี่�อรองรบัการบรก่ารลู้กค้ัาอย่างทัี่�ว่ถึึง รว่มถึึงการนำาเสิ่นอ 
  บตััรต่ัดล้อ้ส่ิ่งผล้ให้ล้กูค้ัาสิ่ามารถึเขา้ถึึงส่ิ่นเชื่่�อได้อยา่งต่ัอเน่�อง แมจ้ะมค่ัว่ามล้ำาบากในการเด่นที่างในชื่ว่่งล้อ็คัดาว่น์ก็ตัาม รว่มถึึง 
  พีฤต่ักรรมคัว่ามตั้องการของลู้กค้ัาท่ี่�เป็ล้่�ยนไป็จากการใชื่้ผล้่ตัภัณ์ฑ์์ส่ิ่นเชื่่�อเชื่่าซึ่่�อไป็ใชื่้ผล้่ตัภัณ์ฑ์์เง่นให้กู้ย่มของบรษั่ที่ฯ  
  จากเหตัุผล้ท่ี่�กล่้าว่ในเบ่�องต้ัน

  รายได้ิค�าธุรรมีเนียมีและบรกิาร เพี่�มขึ�นจากป็ีก่อนเป็็นจำานว่น 405.1 ล้้านบาที่ โดยสิ่าเหตัุหล้ักมาจากการป็รบัตััว่เพี่�มขึ�น 
  จากการขยายตััว่ของธุรก่จนายหน้าป็ระกันว่่นาศภัยแล้ะป็ระกันชื่่ว่่ตัผ่านชื่่องที่างตั่างๆ ไม่ว่่าจะเป็็นสิ่าขา การขายที่างโที่รศัพีท์ี่  
  แล้ะชื่่องที่างออนไล้น์ รว่มถึึงแพีล้ตัฟัอรม์อารเ่กเตัอร ์ สิ่ำาหรบัรายได้อ่�นนอกเหน่อจากค่ัาธรรมเน่ยมจากธุรก่จป็ระกันว่่นาศภัย 
  แล้ะป็ระกันชื่่ว่่ตัม่การป็รบัตััว่ล้ดล้งเพี่ยงเล้็กน้อยโดยม่สิ่าเหตัุมาจากการล้ดล้งของการเก็บค่ัาธรรมเน่ยม เชื่่น ค่ัาต่ัดตัาม 
  ที่ว่งถึามหน่� แล้ะค่ัาป็รบัท่ี่�เก่ดจากการชื่ำาระหน่�ล้่าชื่้า 

  รายได้ิอื�น รายได้อ่�นของบรษั่ที่ฯ สิ่ำาหรบัป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 ม่จำานว่น 25.3 ล้้านบาที่ ป็รบัตััว่ล้ดล้งจากป็ีก่อน 
  เพ่ียงเล้็กน้อยท่ี่�รอ้ยล้ะ 19.9 จากจำานว่น 31.6 ล้้านบาที่สิ่ำาหรบัป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2563 โดยม่สิ่าเหตัุหลั้กจาก 
  การล้ดล้งของรายได้ดอกเบ่�ยรบัจากบัญชื่่เง่นฝากธนาคัาร
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หน่วย: ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
อัตราการเติบโต

เพิ�ม/(ลด) รอ้ยละ

ค่ัาใชื่้จา่ยในการบรก่ารแล้ะบรห่าร 5,168.2 5,772.0 6,558.9 786.9 13.6

หน่�สูิ่ญแล้ะหน่�สิ่งสัิ่ยจะสูิ่ญ 531.0 - - - -

ขาดทีุ่นจากการตััดรายการส่ิ่นที่รพัียท์ี่างการเง่น
ท่ี่�ว่ัดมูล้ค่ัาด้ว่ยราคัาทีุ่นตััดจำาหน่าย

- 583.3 624.8 41.5 7.1

ต้ันทีุ่นที่างการเง่น 1,005.6 1,178.0 1,121.1 (56.9) (4.8)

กล้ับรายการขาดที่นุจากการด้อยค่ัาซึ่ึ�งเป็น็ไป็ตัาม TFRS9 - (1.7) (210.7) 209.0 12,605.4

รว่มีค�าใชิ้จ�ายในการดิำาเนินงาน 6,704.8 7,531.6 8,094.1 562.5 7.5

 1.1.2 ค�าใชิ้จ�ายในการดิำาเนินงาน

  ตัารางต่ัอไป็น่�แสิ่ดงถึึงค่ัาใชื่้จา่ยในการดำาเน่นงานสิ่ำาหรบัป็ี 2564 โดยม่รายล้ะเอย่ดดังต่ัอไป็น่�

  ค�าใชิ้จ�ายในการบรกิารและบรหิาร เท่ี่ากับ 6,558.9 ล้้านบาที่ เพี่�มขึ�น รอ้ยล้ะ 13.6 จากจำานว่น 5,772.0 ล้้านบาที่ สิ่ำาหรบั 
  งว่ดเด่ยว่กันของป็ีก่อน สิ่อดคัล้้องกับการขยายตััว่ของสิ่าขา แล้ะการขยายตััว่ของธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อ ธุรก่จป็ระกันภัยแล้ะบตััรต่ัดล้้อ  
  รว่มถึึงการเพี่�มขึ�นของค่ัาใชื่้จา่ยเก่�ยว่กับเที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศแล้ะการเป็ล้่�ยนผ่านสู่ิ่ระบบด่จทั่ี่ล้

  ต้นท่นทางการเงิน เท่ี่ากับ 1,121.1 ล้้านบาที่ ล้ดล้งจำานว่น 56.9 ล้้านบาที่ หรอ่รอ้ยล้ะ 4.8 โดยม่สิ่าเหตัุหล้ักจากการล้ดล้ง 
  ของหน่�ท่ี่�ม่ภาระดอกเบ่�ยในชื่ว่่งระยะเว่ล้าดังกล้า่ว่อนัเน่�องมาจากการบรห่ารตัน้ที่นุที่างการเงน่อยา่งมป่็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีส่ิ่งผล้ให้อตััรา 
  ดอกเบ่�ยจา่ยป็รบัตััว่ล้ดล้งอย่างต่ัอเน่�อง แล้ะบรษั่ที่ฯ ได้รบัการจดัอันดับเคัรด่ตัของที่รส่ิ่เรที่ต่ั�งเป็็น “A” ในชื่่ว่งพีฤษภาคัม 
  ท่ี่�ผ่านมา

  ข้าดิท่นจากการตัดิรายการสิู่นทรพัิ่ยท์างการเงินที�ว่ดัิมี่ลค�าด้ิว่ยราคาท่นตัดิจำาหน�าย เท่ี่ากับ 624.8 ล้้านบาที่ เพี่�มขึ�นรอ้ยล้ะ 7.1  
  จากจำานว่น 583.3 ล้้านบาที่ สิ่ำาหรบังว่ดเด่ยว่กันของป็ีก่อน ซึ่ึ�งเป็็นผล้มาจากตััว่เล้ขงว่ดเด่ยว่กันในป็ีก่อนท่ี่�ตัำากว่่าป็กต่ัอนัเน่�อง 
  มาจากมาตัรการให้คัว่ามชื่่ว่ยเหล้่อลู้กค้ัาเป็็นจำานว่นมากในชื่่ว่งสิ่ถึานการณ์์โคัว่ด่-19 ระล้อกแรก 

  กลับรายการข้าดิท่นจากการด้ิอยค�าซึ่่�งเปี็นไปีตามี TFRS9 เป็็นจำานว่น 210.7 ล้้านบาที่ มากกว่่างว่ดเด่ยว่กันในป็ีก่อนซึ่ึ�งอยูท่่ี่� 
  จำานว่น 1.7 ล้้านบาที่ เป็็นผล้มาจากการขยายตััว่เพี่�มขึ�นของพีอรต์ัส่ิ่นเชื่่�อในขณ์ะท่ี่�คัุณ์ภาพีหน่�อยู่ในระดับท่ี่�ด่อย่างต่ัอเน่�อง 
  ส่ิ่งผล้ให้ม่การล้ดระดับค่ัาเผ่�อผล้ขาดทีุ่นด้านเคัรด่ตัให้อยูใ่นระดับท่ี่�เหมาะสิ่มเพี่�อสิ่ะท้ี่อนถึึงระดับคัุณ์ภาพีหน่�ท่ี่�ด่ในป็ัจจุบัน

 1.1.3 กำาไรก�อนค�าใชิ้จ�ายภัาษีัเงินได้ิ

  กำาไรก่อนค่ัาใชื่้จ่ายภาษ่เง่นได้ สิ่ำาหรบัป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 เท่ี่ากับ 3,953.0 ล้้านบาที่ เพี่�มขึ�นรอ้ยล้ะ 30.6  
  จากจำานว่น 3,027.3 ล้้านบาที่ สิ่ำาหรบัป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2563 โดยม่สิ่าเหตัุหล้ักจากการเพี่�มขึ�นอย่างม่นัยสิ่ำาคััญ 
  ของรายได้ดอกเบ่�ยรบั แล้ะรายได้ค่ัาธรรมเน่ยมแล้ะบรก่ารจากธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัย 

 1.1.4 กำาไรสู่่ทธุสิู่ำาหรบังว่ดิ

  จากสิ่าเหตัุดังกล้่าว่ข้างต้ัน กำาไรสุิ่ที่ธ่ของบรษั่ที่ฯ สิ่ำาหรบัป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 เท่ี่ากับ 3,168.9 ล้้านบาที่ เพี่�มขึ�น 
  รอ้ยล้ะ 31.2 จาก 2,416.1 ล้้านบาที่ เป็็นผล้มาจากการขยายตััว่ของพีอรต์ัส่ิ่นเชื่่�อแล้ะธุรก่จป็ระกันชื่่ว่่ตัแล้ะป็ระกันว่่นาศภัย

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 175



 1.2 ฐานะการเงนิของบรษัิทฯ 

  ตัารางต่ัอไป็น่�แสิ่ดงถึึงงบแสิ่ดงฐานะการเง่นของบรษั่ที่ฯ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 โดยม่รายล้ะเอย่ดดังต่ัอไป็น่�

หน่วย: ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
อัตราการเติบโต

เพิ�ม/(ลด) รอ้ยละ

เง่นสิ่ดแล้ะรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเง่นสิ่ด 446.4 1,265.2 3,994.7 2,729.5 215.7

เง่นให้กู้ยม่แล้ะลู้กหน่�ตัามสัิ่ญญาเชื่่าซึ่่�อ 47,979.4 51,331.2 61,458.2 10,127.0 19.7

ค่ัาเผ่�อผล้ขาดทีุ่นด้านเคัรด่ตัท่ี่�คัาดว่่าจะเก่ดขึ�น (2,702.1) (2,763.2) (2,610.9) (152.3) (5.5)

ส่ิ่นที่รพัียห์มุนเว่่ยนอ่�น 775.9       776.2 944.8 168.6 21.7

ส่ิ่นที่รพัียไ์ม่หมุนเว่่ยนอ่�น 1,911.5     2,726.1 2,738.6 12.5 0.5

รว่มีสิู่นทรพัิ่ย์ 48,411.1 53,335.5 66,525.4 13,189.9 24.7

  เงินสู่ดิและรายการเทียบเท�าเงินสู่ดิ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 เง่นสิ่ดแล้ะรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเง่นสิ่ดของบรษั่ที่ฯ ม่จำานว่น  
  3,994.7 ล้้านบาที่ ซึ่ึ�งเพี่�มขึ�น 2,729.5 ล้้านบาที่ เม่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับจำานว่น 1,265.2 ล้้านบาที่ในป็ีก่อน ซึ่ึ�งเป็็นผล้มาจาก 
  การจดัเตัรย่มเง่นเพี่�อใชื่้ในการชื่ำาระหน่�ตัามกำาหนดท่ี่�จะถึึงในเด่อนมกราคัม 2565

  เงินให้ก่้ยืมีและล่กหนี�ตามีสัู่ญญาเชิ�าซึ่ื�อ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 เง่นให้กู้ยม่แล้ะลู้กหน่�ตัามสัิ่ญญาเชื่่าซึ่่�อเท่ี่ากับ 61,458.2  
  ล้้านบาที่ เพี่�มขึ�น 10,127.0 ล้้านบาที่ หรอ่รอ้ยล้ะ 19.7 โดยการเพี่�มขึ�นม่สิ่าเหตัุหล้ักจากการเต่ับโตัของธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อของบรษั่ที่ฯ  
  ซึ่ึ�งเป็็นผล้มาจากการขยายเคัรอ่ข่ายสิ่าขา แล้ะชื่่องที่างการขายอ่�นๆ เชื่่น ตััว่แที่น พีนักงานขายที่างโที่รศัพีท์ี่ แล้ะชื่่องที่างด่จทั่ี่ล้  
  รว่มถึึงการนำาเสิ่นอส่ิ่นเชื่่�อบัตัรต่ัดล้้อ ซึ่ึ�งเสิ่รม่สิ่รา้งคัว่ามสิ่ะดว่กให้กับลู้กค้ัาในการเข้าถึึงแหล้่งเง่นทีุ่นได้อย่างต่ัอเน่�อง 
  โดยไม่ต้ัองพีึ�งพีาสิ่าขาแต่ัเพี่ยงอยา่งเด่ยว่

  สิู่นทรพัิ่ย์หมี่นเว่ียนอื�น ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 ป็รบัตััว่เพี่�มขึ�นจากงว่ดเด่ยว่กันกับป็ีก่อนหน้าเป็็นจำานว่น 168.6 ล้้านบาที่  
  หรอ่รอ้ยล้ะ 21.7 โดยสิ่าเหตัุหล้ักมาจากค่ัาใชื่้จา่ยล้่ว่งหน้า แล้ะส่ิ่นที่รพัียท่์ี่�เก่ดจากสัิ่ญญาหมุนเว่่ยน

  สิู่นทรพัิ่ย์ไมี�หมี่นเว่ียนอื�น ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 เพี่�มขึ�นจากงว่ดเด่ยว่กันกับป็ีก่อนหน้าเพี่ยงเล้็กน้อยเป็็นจำานว่น  
  12.5 ล้้านบาที่ หรอ่รอ้ยล้ะ 0.5

 1.3 คุณ์ภาพลูกหน่�เงนิใหกู้้ย่มและลูกหน่�ตามสัญญาเช้า่ซ่�อ

  ตัารางต่ัอไป็น่�แสิ่ดงถึึงคัุณ์ภาพีลู้กหน่�เง่นให้กู้ย่มแล้ะลู้กหน่�ตัามสัิ่ญญาเชื่่าซึ่่�อของบรษั่ที่ฯ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564  
  โดยม่รายล้ะเอย่ดดังต่ัอไป็น่�

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2563 ปี 2564 อัตราการเติบโต

จำานวน รอ้ยละ จำานวน รอ้ยละ เพิ�ม/(ลด) รอ้ยละ

ส่ิ่นที่รพัียท์ี่างการเง่นท่ี่�ไม่ม่การเพี่�มขึ�น
อยา่งม่นัยสิ่ำาคััญของคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านเคัรด่ตั 
(Performing)

38,409.6 74.8 47,769.0 77.7 9,359.4 24.4

ส่ิ่นที่รพัียท์ี่างการเง่นท่ี่�ม่การเพี่�มขึ�น
อยา่งม่นัยสิ่ำาคััญของคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านเคัรด่ตั 
(Under-performing)

12,071.6 23.5 12,957.0 21.1 885.4 7.3

ส่ิ่นที่รพัียท์ี่างการเง่นท่ี่�ม่การด้อยค่ัาด้านเคัรด่ตั 
(Non-performing)

850.0 1.7 732.2 1.2 (117.8) (13.9)

รว่มีล่กหนี�เงินให้สิู่นเชิื�อ 51,331.2 100.0 61,458.2 100.0 10,127.0 19.7

หัก ค่ัาเผ่�อหน่�สิ่งสัิ่ยจะสูิ่ญ (2,763.2) (5.4) (2,610.9) (4.2) (152.3) (5.5)

ล่กหนี�เงินให้สิู่นเชิื�อสู่่ทธุิ 48,568.0 94.6 58,847.3 95.8 10,279.3 21.2
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  จากตัารางล้กูหน่�เงน่ให้กู้ยม่แล้ะล้กูหน่�ตัามสัิ่ญญาเชื่า่ซึ่่�อนั�น จะเห็นได้ว่า่ส่ิ่นที่รพัียท์ี่างการเงน่ท่ี่�ไมม่ก่ารเพี่�มขึ�นอยา่งมนั่ยสิ่ำาคััญ 
  ของคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านเคัรด่ตั ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม  2564  เม่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2563 เพี่�มขึ�นจำานว่น 9,359.4  
  ล้้านบาที่ หรอ่รอ้ยล้ะ 24.4 จากการเพี่�มขึ�นของพีอรต์ัส่ิ่นเชื่่�อ สิ่ำาหรบัส่ิ่นที่รพัีย์ที่างการเง่นท่ี่�ม่การด้อยค่ัาด้านเคัรด่ตั  
  ป็รบัตััว่ล้ดล้งเป็็นจำานว่น 117.8 ล้้านบาที่ หรอ่รอ้ยล้ะ 13.9 สิ่ะที่้อนถึึงการบรห่ารจดัการหน่�อย่างม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี แล้ะที่ำาให้ 
  คัณุ์ภาพีหน่�ท่ี่�ป็รบัตััว่ด่ขึ�นจากชื่่ว่งเด่ยว่กันของป็ีก่อนหน้า 

 1.4  หน่�สินและส่วนของผู้ถุ่อหุน้

  ตัารางต่ัอไป็น่�แสิ่ดงถึึงหน่�ส่ิ่นแล้ะส่ิ่ว่นของผู้ถ่ึอหุ้นของบรษั่ที่ฯ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 โดยม่รายล้ะเอย่ดดังต่ัอไป็น่�

หน่วย: ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
อัตราการเติบโต

เพิ�ม/(ลด) รอ้ยละ

เง่นกู้ยม่จากสิ่ถึาบันการเง่นแล้ะหุ้นกู้ 37,093.1 39,065.0 41,185.3 2,120.3 5.4

หน่�ส่ิ่นอ่�น 1,972.1 2,522.0 2,935.1 413.1 16.4

รว่มหน่�ส่ิ่น 39,065.2 41,587.0 44,120.4 2,533.4 6.1

ส่ิ่ว่นของผู้ถ่ึอหุ้น 9,345.9 11,748.5 22,405.0 10,656.5 90.7

รว่มีหนี�สิู่นและสู่�ว่นข้องผ้่ถือห้่น 48,411.1 53,335.5 66,525.4 13,189.9 24.7

  เงินก่้ยืมีจากสู่ถาบันการเงินและห้่นก่้ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 ม่จำานว่น 41,185.3 ล้้านบาที่ เพี่�มขึ�นจำานว่น 2,120.3  
  ล้้านบาที่ หรอ่รอ้ยล้ะ 5.4 เม่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับจำานว่น 39,065.0 ล้้านบาที่ โดยม่สิ่าเหตัุหลั้กจากการเพี่�มขึ�นของหุ้นกู้ระยะยาว่ 

  หนี�สิู่นอื�น ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 เพี่�มขึ�นจำานว่น 413.1 ล้้านบาที่ หรอ่รอ้ยล้ะ 16.4 จากงว่ดเด่ยว่กันของป็ีก่อน ซึ่ึ�งเป็็น 
  ผล้มาจากการเพี่�มขึ�นของค่ัาใชื่้จา่ยค้ัางจา่ย, ภาษ่ค้ัางจา่ยแล้ะหน่�ส่ิ่นตัามสัิ่ญญาเชื่่า สิ่อดคัล้้องกับการเพี่�มขึ�นของจำานว่นสิ่าขา 
  แล้ะการดำาเน่นงานตัามป็กต่ัที่างธุรก่จ

  สู่�ว่นข้องผ่้ถือห้่น ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 เท่ี่ากับ 22,405.0 ล้้านบาที่ หรอ่เพี่�มขึ�นรอ้ยล้ะ 90.7 จากงว่ดเด่ยว่กันของป็ีก่อน 
  ท่ี่�จำานว่น 11,748.5 ล้้านบาที่ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2563

  ทีุ่นท่ี่�ออกแล้ะชื่ำาระแล้้ว่ของบรษั่ที่ฯ แล้ะส่ิ่ว่นเก่นมูล้ค่ัาหุ้นสิ่ามัญ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 เท่ี่ากับจำานว่น 16,016.0 ล้้านบาที่  
  เพี่�มขึ�นจากงว่ดเด่ยว่กันของป็ีก่อนหน้าท่ี่�จำานว่น 8,520.3 ล้้านบาที่ สิ่าเหตัุหล้ักมาจากการเข้าจดที่ะเบ่ยนในตัล้าดหลั้กที่รพัีย ์
  แห่งป็ระเที่ศไที่ยในเด่อนพีฤษภาคัม 2564 ท่ี่�ผ่านมา 

  กำาไรสิ่ะสิ่ม ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 เท่ี่ากับจำานว่น 6,393.1 ล้้านบาที่ เพี่�มขึ�นจากงว่ดเด่ยว่กันของป็ีก่อนหน้าท่ี่�จำานว่น  
  3,224.2 ล้้านบาที่ เพี่�มขึ�นจากกำาไรสุิ่ที่ธป่็ระจำาป็ี 2564 ท่ี่�จำานว่น 3,168.9 ล้้านบาที่

 1.5 สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน

  คัว่ามต้ัองการเง่นสิ่ดของบรษั่ที่ฯ โดยหลั้กป็ระกอบด้ว่ยรายการดังต่ัอไป็น่�

  •  เง่นสิ่ดท่ี่�ใชื่้ในการให้ส่ิ่นเชื่่�อแก่ลู้กค้ัา

  •  เง่นสิ่ดท่ี่�ใชื่้สิ่ำาหรบัการชื่ำาระค่ัาใชื่้จา่ยต่ัางๆ ท่ี่�ม่ภาระผูกพีัน เชื่่น สัิ่ญญาเชื่่า

  •  เง่นสิ่ดท่ี่�ใชื่้สิ่ำาหรบัการชื่ำาระค่ันหน่�เง่นกู้ยม่จากธนาคัารแล้ะตัราสิ่ารที่างการเง่นอ่�นๆ
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  แหล่้งสิ่ภาพีคัล่้องของบรษั่ที่ฯ ได้แก่ กระแสิ่เง่นสิ่ดหมุนเว่่ยนจากการดำาเน่นงาน เง่นกู้ย่มจากธนาคัาร แล้ะการออกแล้ะ 
  เสิ่นอขายหุ้นกู ้ซึ่ึ�งขอ้กำาหนดท่ี่�สิ่ำาคััญของเคัร่�องมอ่ที่างการเงน่ดังกล่้าว่ รว่มถึึงแต่ัไมจ่ำากัดเพ่ียง การรกัษาอตััราส่ิ่ว่นหน่�ส่ิ่นต่ัอที่นุ 
  เพี่�อดำาเน่นการให้ผู้ถ่ึอหุ้นใหญ่คังสัิ่ดส่ิ่ว่นการถ่ึอหุ้นในบรษั่ที่ฯ นอกเหน่อจากน่�บรษั่ที่ฯ ยังคังป็ฏ่ิบัต่ัตัามข้อกำาหนดดังกล้่าว่  
  โดยท่ี่�บรษั่ที่ฯ ไม่ได้ผ่ดนัดชื่ำาระเง่นแก่เจา้หน่�การค้ัา หน่�ส่ิ่นท่ี่�ม่ภาระดอกเบ่�ย หรอ่ภาระผูกพีันที่างการจดัหาเง่นทีุ่นอ่�นๆ

  บรษั่ที่ฯ ได้ม่การบรห่ารสิ่ภาพีคัล้่องโดยการบรห่ารส่ิ่นที่รพัียแ์ล้ะหน่�ส่ิ่นให้ม่การสิ่อดคัล้้องกันมากท่ี่�สุิ่ด (Duration Matching)  
  โดยบรห่ารจัดการให้จำานว่นส่ิ่นที่รพัีย์แล้ะหน่�ส่ิ่นท่ี่�ม่อัตัราคังท่ี่�สิ่อดคัล้้องกันตัามแตั่ล้ะชื่่ว่งอายุ เพี่�อให้มั�นใจว่่าบรษั่ที่ฯ  
  ม่คัว่ามสิ่ามารถึในการชื่ำาระภาระผูกพีันต่ัางๆ ได้อย่างม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีรว่มถึึงการรกัษาส่ิ่ว่นต่ัางของอัตัราดอกเบ่�ยให้บรษั่ที่ฯ 
  ที่ำากำาไรได้อยา่งสิ่มำาเสิ่มอ

 1.6  การวเิคราะหก์ระแสเงนิสด

  ตัารางต่ัอไป็น่�แสิ่ดงการว่่เคัราะห์กระแสิ่เง่นสิ่ดของบรษั่ที่ฯ ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 โดยม่รายล้ะเอย่ดดังต่ัอไป็น่�

หน่วย: ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
อัตราการเติบโต

เพิ�ม/(ลด) รอ้ยละ

เง่นสิ่ดสุิ่ที่ธไ่ด้มาจากก่จกรรมดำาเน่นงาน (5,303.2) (235.0) (5,892.8) (5,657.8) 2,407.6

เง่นสิ่ดสุิ่ที่ธไ่ด้มาจากก่จกรรมล้งทีุ่น (507.0) (443.1) (498.6) (55.5) 12.5

เง่นสิ่ดสุิ่ที่ธไ่ด้มาจากก่จกรรมจดัหาเง่น 5,809.8 1,496.9 9,120.9 7,624.0 509.3

เงนิสู่ดิและรายการเทียบเท�าเงนิสู่ดิเพิ่ิ�มีข้่�น (ลดิลง) สู่่ทธุิ (0.4) 818.8 2,729.5 1,910.7 233.4

  เงินสู่ดิสู่่ทธุิได้ิมีาจากกิจกรรมีดิำาเนินงาน สิ่ำาหรบัป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 แล้ะ 31 ธันว่าคัม 2563 เง่นสิ่ดสุิ่ที่ธ ่
  ใชื่้ไป็จากก่จกรรมดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ ม่จำานว่น 5,892.8 ล้้านบาที่ แล้ะ 235.0 ล้้านบาที่ตัามล้ำาดับ ซึ่ึ�งขึ�นสิ่อดคัล้้องกับ 
  การเต่ับโตัของเง่นให้กู้ยม่แล้ะลู้กหน่�ตัามสัิ่ญญาเชื่่าซึ่่�อท่ี่� 20% ในป็ี 2564 ซึ่ึ�งเป็็นผล้จากการเด่นหน้าขยายสิ่าขาอยา่งต่ัอเน่�อง  
  การออกผล้่ตัภัณ์ฑ์์บัตัรต่ัดล้้อสิ่ำาหรบัรถึมอเตัอรไ์ซึ่ค์ั แล้ะแคัมเป็ญอัตัราดอกเบ่�ยพี่เศษสิ่ำาหรบับรรทีุ่กท่ี่�ได้รบัการตัอบรบั 
  เป็็นอย่างด่จากลู้กค้ัา ส่ิ่งผล้ให้ส่ิ่นเชื่่�อขยายตััว่ แม้ว่่าธุรก่จจะเผชื่่ญหน้ากับสิ่ถึานการณ์์การระบาดของโรคัต่ัดเชื่่�อโคัว่่ด-19  
  แล้ะมาตัรการการป็ิดเม่องในป็ีท่ี่�ผ่านมาก็ตัาม

  กระแสู่เงินสู่ดิสู่่ทธุิใชิ้ไปีในกิจกรรมีลงท่น สิ่ำาหรบัป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 แล้ะ 31 ธันว่าคัม 2563 เง่นสิ่ดสุิ่ที่ธ ่
  ใชื่้ไป็ในก่จกรรมล้งทีุ่นของบรษั่ที่ฯ ม่จำานว่น 498.6 ล้้านบาที่ แล้ะ 443.1 ล้้านบาที่ตัามล้ำาดับ โดยหล้ักใชื่้สิ่ำาหรบัส่ิ่ว่นป็รบัป็รงุ 
  อาคัารเชื่่าแล้ะอุป็กรณ์์เพี่�อการขยายสิ่าขาแล้ะการล้งทุี่นด้านเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศเพี่�อสิ่นับสิ่นุนการขยายธุรก่จแล้ะ 
  การเป็ล้่�ยนผ่านสู่ิ่ระบบด่จทั่ี่ล้

  กระแสู่เงินสู่ดิสู่่ทธุไิด้ิมีาจากกิจกรรมีจดัิหาเงิน สิ่ำาหรบัป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 แล้ะ 31 ธนัว่าคัม 2563 เง่นสิ่ดสุิ่ที่ธ ่
  ได้มาจากก่จกรรมจดัหาเงน่ของบรษั่ที่ฯ มจ่ำานว่น 9,120.9 ล้า้นบาที่ แล้ะ 1,496.9 ล้า้นบาที่ตัามล้ำาดับ โดยรายการหล้กัในป็ ี2564  
  ค่ัอเง่นสิ่ดสุิ่ที่ธ่ได้มาจากก่จกรรมจดัหาเง่นเพี่�มขึ�น 7,624.0 ล้้านบาที่จากป็ี 2563 โดยม่สิ่าเหตัุหลั้กมาจากการระดมทีุ่นแล้ะ 
  เขา้จดที่ะเบ่ยนในตัล้าดหลั้กที่รพัียแ์ห่งป็ระเที่ศไที่ย แล้ะการจดัหาเง่นกู้ใหม่ท่ี่�เพี่�มขึ�น สิ่อดคัล้้องกับการขยายตััว่ของเง่นให้กู้ยม่ 
  แล้ะลู้กหน่�ตัามสัิ่ญญาเชื่่าซึ่่�อ แล้ะกำาหนดการชื่ำาระหน่�ต่ัางๆ
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 1.7  อัตราส่วนทางการเงนิท่�สำาคัญ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อตัราสู่�ว่นแสู่ดิงคว่ามีสู่ามีารถในการทำากำาไร

อตััราส่ิ่ว่นรายได้ดอกเบ่�ยรบั (รอ้ยล้ะ) 17.4 17.6 17.4

อตััราส่ิ่ว่นรายจา่ยดอกเบ่�ย (รอ้ยล้ะ) 2.3 2.4 2.0

ส่ิ่ว่นต่ัางรายได้ดอกเบ่�ยสุิ่ที่ธ ่(รอ้ยล้ะ) 15.1 15.2 15.4

อตััรากำาไรสุิ่ที่ธ ่(รอ้ยล้ะ) 23.3 22.9 26.3

อตััราผล้ตัอบแที่นต่ัอส่ิ่ว่นผู้ถ่ึอหุ้นเฉล้่�ย (ROE) (รอ้ยล้ะ) 26.4 22.9 18.6

อตััราผล้ตัอบแที่นจากส่ิ่นที่รพัียเ์ฉล้่�ย (ROA) (รอ้ยล้ะ) 5.0 4.7 5.3

อตัราสู่�ว่นแสู่ดิงปีระสิู่ทธุภิัาพิ่ในการดิำาเนินงาน

อตััราส่ิ่ว่นเง่นทีุ่นหมุนเว่่ยน (Current Ratio) (เท่ี่า) 1.1 1.8 1.2

อัตัราส่ิ่ว่นหน่�ส่ิ่นสุิ่ที่ธ่ต่ัอกำาไรก่อนดอกเบ่�ยจ่าย ภาษ่เง่นได้ ค่ัาเส่ิ่�อมราคัา 
แล้ะค่ัาตััดจำาหน่าย (เท่ี่า) 
(net debt to EBITDA ratio = หน่�ส่ิ่นท่ี่�ม่ภาระดอกเบ่�ย - เง่นสิ่ด
แล้ะรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเง่นสิ่ด - เง่นล้งทีุ่นระยะสัิ่�น /EBITDA)

8.9 7.7 6.3

อตััราส่ิ่ว่นคัว่ามสิ่ามารถึในการชื่ำาระดอกเบ่�ย (เท่ี่า) 
(Interest Coverage Ratio: ICR = กำาไรก่อนค่ัาใชื่้จา่ยภาษ่เง่นได้
แล้ะต้ันทีุ่นที่างการเง่น / ต้ันทีุ่นที่างการเง่น)

3.7 3.6 4.5

อตััราส่ิ่ว่นคัว่ามสิ่ามารถึในการชื่ำาระภาระผูกพัีน (เท่ี่า)
(Debt Service Coverage Ratio: DSCR = EBITDA/หน่�ส่ิ่นระยะสัิ่�น
ท่ี่�ม่ภาระดอกเบ่�ย + ส่ิ่ว่นของหน่�ส่ิ่นท่ี่�ม่ภาระดอกเบ่�ยระยะยาว่
ท่ี่�จะถึึงกำาหนดชื่ำาระภายใน 1 ป็ี)

0.2 0.5 0.3

อตััราส่ิ่ว่นหน่�ส่ิ่นรว่มต่ัอส่ิ่ว่นของผู้ถ่ึอหุ้นรว่ม
(Debt to Equity Ratio: D/E = หน่�ส่ิ่นรว่ม / ส่ิ่ว่นของผู้ถ่ึอหุ้น)

4.2 3.5 2.0

อตัราสู่�ว่นว่ิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตััราส่ิ่ว่นหน่�ส่ิ่นท่ี่�ม่ภาระดอกเบ่�ยท่ี่�คัรบกำาหนดภายใน 1 ป็ี
ต่ัอหน่�ส่ิ่นท่ี่�ม่ภาระดอกเบ่�ยทัี่�งหมด (เท่ี่า)

0.5 0.3 0.5

อตััราส่ิ่ว่นเง่นกู้ยม่จากสิ่ถึาบันการเง่นต่ัอหน่�ส่ิ่นรว่ม (เท่ี่า) 0.7 0.7 0.6

อตัราสู่�ว่นค่ณภัาพิ่สิู่นทรพัิ่ย์

อตััราส่ิ่ว่นหน่�ท่ี่�ไม่ก่อให้เก่ดรายได้ต่ัอส่ิ่นเชื่่�อรว่ม 1.3 1.7 1.2

อตััราส่ิ่ว่นเง่นสิ่ำารองท่ี่�ม่ต่ัอหน่�ท่ี่�ไม่ก่อให้เก่ดรายได้ 438.8 325.1 356.6

อตััราส่ิ่ว่นค่ัาใชื่้จา่ยด้านเคัรด่ตั (Credit Cost) 1.2 1.2 0.7
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  อตัราสู่�ว่นรายได้ิดิอกเบี�ยรบั

  สิ่ำาหรบัรอบป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 เท่ี่ากับ รอ้ยล้ะ 17.4 ล้ดล้งจากรอ้ยล้ะ 17.6 สิ่ำาหรบัรอบป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม  
  2563  ม่สิ่าเหตัุหลั้กจากการเพี่�มขึ�นของสัิ่ดส่ิ่ว่นพีอรต์ัส่ิ่นเชื่่�อ (Portfolio) สิ่ำาหรบัยานพีาหนะมากกว่่า 4 ล้้อ ซึ่ึ�งม่อตััราดอกเบ่�ย 
  ตัำากว่า่ส่ิ่นเชื่่�อป็ระเภที่อ่�นๆ เป็น็ผล้จากการตัอบรบัเป็น็อยา่งด่จากแคัมเป็ญดอกเบ่�ยอตััราพี่เศษสิ่ำาหรบัรถึบรรทีุ่กเพี่�อชื่ว่่ยเหล่้อ 
  ผู้ป็ระกอบการในป็ีท่ี่�ผ่านมา 

  อตัราสู่�ว่นรายจ�ายดิอกเบี�ย

  การล้ดล้งของอัตัราส่ิ่ว่นรายจ่ายดอกเบ่�ยจากรอ้ยล้ะ 2.4 สิ่ำาหรบัรอบป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2563 เป็็นรอ้ยล้ะ 2.0  
  สิ่ำาหรบัรอบป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 ม่สิ่าเหตัุหลั้กจากอตััราดอกเบ่�ยท่ี่�ล้ดล้งของเง่นกู้ยม่จากธนาคัารแล้ะการออกหุ้นกู้ 
  ชุื่ดใหม่ ภายหล้ังจากท่ี่�บรษั่ที่ฯ ได้รบัการป็รบัอันดับคัว่ามน่าเชื่่�อถ่ึอจากการป็ระเม่นของที่รส่ิ่ เรที่ต่ั�ง จาก A- เป็็น A ในชื่่ว่ง 
  เด่อนพีฤษภาคัม 2564

  สู่�ว่นต�างรายได้ิดิอกเบี�ยสู่่ทธุิ

  สิ่ำาหรบัรอบป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 แล้ะ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2563 บรษั่ที่ฯ ม่ส่ิ่ว่นต่ัางรายได้ดอกเบ่�ยสุิ่ที่ธ่ (NIM)  
  รอ้ยล้ะ 15.4 แล้ะ รอ้ยล้ะ 15.2 ตัามล้ำาดับ โดยส่ิ่ว่นต่ัางรายได้ดอกเบ่�ยสุิ่ที่ธ่ท่ี่�เป็ล้่�ยนแป็ล้งเป็็นผล้การจากเป็ล้่�ยนแป็ล้ง 
  อตััรารายได้ดอกเบ่�ยรบั แล้ะอตััราส่ิ่ว่นรายจา่ยดอกเบ่�ยตัามรายล้ะเอย่ดข้างต้ัน

  อตัรากำาไรสู่่ทธุิ

  อัตัรากำาไรสุิ่ที่ธ่เพี่�มขึ�นจากรอ้ยล้ะ 22.9 สิ่ำาหรบัรอบป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2563 เป็็นรอ้ยล้ะ 26.3 สิ่ำาหรบัรอบป็ีส่ิ่�นสุิ่ด 
  ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 ม่สิ่าเหตัุหลั้กจากการเพี่�มขึ�นของรายได้รว่มของบรษั่ที่ฯ อนัเน่�องมาจากการขยายตััว่ของธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อ  
  แล้ะธุรก่จนายหน้าป็ระกันว่่นาศภัย การบรห่ารจดัการต้ันทีุ่นที่างการเง่นท่ี่�ล้ดล้ง รว่มทัี่�งการรกัษาคัุณ์ภาพีหน่�ให้อยูใ่นระดับท่ี่�ด่ 
  ส่ิ่งผล้ให้ค่ัาใชื่้จา่ยด้านเคัรด่ตัล้ดล้งไป็ในที่างเด่ยว่กัน

  อตัราสู่�ว่นหนี�สิู่นรว่มีต�อสู่�ว่นข้องผ้่ถือห้่น

  ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 แล้ะ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2563 อตััราส่ิ่ว่นหน่�ส่ิ่นรว่มต่ัอส่ิ่ว่นของผู้ถ่ึอหุ้นของบรษั่ที่ฯ เป็็น 2.0 เท่ี่า  
  แล้ะ 3.5 เท่ี่าตัามล้ำาดับ ซึ่ึ�งการล้ดล้งของอัตัราส่ิ่ว่นหน่�ส่ิ่นรว่มต่ัอส่ิ่ว่นของผู้ถ่ึอหุ้นอย่างม่สิ่าระสิ่ำาคััญในป็ี 2564 นอกเหน่อ 
  ไป็จากส่ิ่ว่นทีุ่นท่ี่�เพี่�มสูิ่งขึ�นจากกำาไรจากการดำาเน่นงานที่างธุรก่จ ยังเป็็นผล้มาจากการเข้าจดที่ะเบ่ยนในตัล้าดหล้ักที่รพัีย ์
  แห่งป็ระเที่ศไที่ย

  อตัราสู่�ว่นหนี�ที�ไมี�ก�อให้เกิดิรายได้ิต�อสิู่นเชิื�อรว่มี

  การล้ดล้งของอัตัราส่ิ่ว่นหน่�ท่ี่�ไม่ก่อให้เก่ดรายได้ต่ัอส่ิ่นเชื่่�อรว่มจากรอ้ยล้ะ 1.7 สิ่ำาหรบัรอบป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2563  
  เป็็นรอ้ยล้ะ 1.2 สิ่ำาหรบัรอบป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 เป็็นผล้จากการป็ล้่อยส่ิ่นเชื่่�ออย่างระมัดระว่ังแล้ะการบรห่าร 
  จัดการหน่�อย่างม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี ภายใต้ัสิ่ถึานการณ์์คัว่ามไม่แน่นอนจากการแพีรร่ะบาดโรคัโคัว่่ด-19 รว่่มกับการให้คัว่าม 
  ชื่่ว่ยเหล้่อแก่ลู้กค้ัาผู้ป็ระสิ่บคัว่ามยากล้ำาบากจากสิ่ถึานการณ์์ดังกล้่าว่ผ่านโคัรงการพีักชื่ำาระหน่�อยา่งต่ัอเน่�อง  

  อตัราสู่�ว่นเงินสู่ำารองที�มีีต�อหนี�ที�ไมี�ก�อให้เกิดิรายได้ิ

  การเพี่�มขึ�นของอตััราส่ิ่ว่นเง่นสิ่ำารองท่ี่�ม่ต่ัอหน่�ท่ี่�ไม่ก่อให้เก่ดรายได้จากรอ้ยล้ะ 325.1 ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2563 เป็็นรอ้ยล้ะ  
  356.6 ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 สิ่อดคัล้้องกับอตััราส่ิ่ว่นหน่�ท่ี่�ไม่ก่อให้เก่ดรายได้ต่ัอส่ิ่นเชื่่�อรว่มท่ี่�ล้ดล้ง
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 1.8 ค่าใช้จ้า่ยฝ่า่ยทุน

 1.8.1 ค�าใชิ้จ�ายฝ่่ายท่นที�ผ�านมีา

  สิ่ำาหรบัป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 แล้ะ 31 ธนัว่าคัม 2563 บรษั่ที่ฯ ม่ค่ัาใชื่จ้า่ยฝ่ายทีุ่นท่ี่�เก่�ยว่กับส่ิ่ว่นป็รบัป็รงุอาคัารเชื่่า 
  เท่ี่ากับ 122.7 ล้้านบาที่ แล้ะ 74.9 ล้้านบาที่ตัามล้ำาดับ เพี่�อใชื่้ในการขยายสิ่าขา นอกจากน่�บรษั่ที่ฯ ยังม่ค่ัาใชื่้จา่ยฝ่ายทีุ่น 
  ท่ี่�เก่�ยว่กับฮารด์แว่รแ์ล้ะซึ่อฟัต์ัแว่รเ์ท่ี่ากับ 217.3 ล้้านบาที่ แล้ะ 370.6 ล้้านบาที่ สิ่ำาหรบัป็ีส่ิ่�นสุิ่ดว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม  2564  
  แล้ะ 31 ธนัว่าคัม 2563 ตัามล้ำาดับ เพี่�อใชื่้ในการล้งทีุ่นด้านเที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ

 1.8.2 ค�าใชิ้จ�ายฝ่่ายท่นที�มีีการว่างแผนไว่้

  ในชื่่ว่งป็ี 2565 ถึึง 2567 บรษั่ที่ฯ คัาดหมายว่่าจะม่การล้งทีุ่นเพี่�อป็รบัป็รงุสิ่าขาท่ี่�ม่อยู่ในป็ัจจุบัน แล้ะขยายสิ่าขาเพี่�มเต่ัม 
  อก่ป็ระมาณ์ 500 สิ่าขา ซึ่ึ�งจะใชื่้เง่นล้งทีุ่นเก่�ยว่กับส่ิ่ว่นป็รบัป็รงุอาคัารเชื่่าป็ระมาณ์ 300 ล้้านบาที่ แล้ะล้งทีุ่นด้านเที่คัโนโล้ย ่
  สิ่ารสิ่นเที่ศแล้ะระบบด่จทั่ี่ล้เพี่�อเสิ่รม่สิ่รา้งคัว่ามแข็งแกรง่ของธุรก่จ โดยจะใชื่้เง่นล้งทีุ่นป็ระมาณ์ 270 ล้้านบาที่ต่ัอป็ี

  ทัี่�งน่� แผนการล้งทีุ่นข้างต้ันขึ�นอยู่กับป็ัจจยัหล้ายส่ิ่ว่น รว่มถึึงเศรษฐก่จ การเม่องแล้ะสิ่ภาว่ะสัิ่งคัม การเป็ล้่�ยนแป็ล้งที่าง 
  กฎหมายหรอ่กฎเกณ์ฑ์์ต่ัางๆ รว่มถึึงแผนแล้ะกล้ยุที่ธ์ที่างธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งป็ัจจยัเหล่้าน่�อาจส่ิ่งผล้ต่ัอค่ัาใชื่้จา่ยฝ่ายทีุ่น 
  ท่ี่�ม่การว่างแผนไว่้ ไม่ว่่าโดยที่างตัรงหรอ่ที่างอ้อม ดังนั�นบรษั่ที่ฯ จึงอาจม่การแก้ไขเป็ล้่�ยนแป็ล้งค่ัาใชื่้จ่ายฝ่ายทีุ่นท่ี่�ม ่
  การว่างแผนไว่้ตัามคัว่ามเหมาะสิ่ม

 1.8.3 ภัาระผ่กพัิ่นตามีสัู่ญญา

  ตัารางตั่อไป็น่�แสิ่ดงภาระผูกพัีนตัามสัิ่ญญาของบรษั่ที่ฯ ภายใตั้สัิ่ญญาการเชื่่าพี่�นท่ี่�สิ่ำานักงานแล้ะบรก่าร แล้ะการชื่ำาระคั่าเชื่่า 
  ในอนาคัตั ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 โดยม่รายล้ะเอย่ดดังต่ัอไป็น่�

หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
อัตราการเติบโต

เพิ�ม/(ลด) รอ้ยละ

น้อยกว่่า 1 ป็ี 383.5 117.8 109.3 (8.5) (7.2)

ป็ีท่ี่� 1 - 5 288.4 142.0 87.7 (54.3) (38.2)

มากกว่่า 5 ป็ี 4.4 - - - -

รว่มี 676.3 259.8 197.0 (62.8) (24.2)

 1.8.4 ภัาระผ่กพิ่ันและหนี�สิู่นที�อาจเกิดิข้่�น

  ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 แล้ะ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2563 บรษั่ที่ฯ ม่การที่ำาหนังส่ิ่อคัำาป็ระกันท่ี่�ออกโดยธนาคัารสิ่ำาหรบั 
  การดำาเน่นงานที่างธุรก่จจำานว่น 6.0 ล้้านบาที่ ในแต่ัล้ะป็ี

  ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2564 แล้ะ ว่ันท่ี่� 31 ธันว่าคัม 2563 บรษั่ที่ฯ ม่ว่งเง่นเบ่กเก่นบัญชื่่ของธนาคัารในป็ระเที่ศแห่งหนึ�ง  
  40.0 ล้้านบาที่ แล้ะ 20.0 ล้้านบาที่ตัามล้ำาดับ

  ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ ม่ว่งเง่นกู้ยม่ระยะสัิ่�นจากธนาคัารจำานว่น 8,800.5 ล้้านบาที่ แล้ะม่ว่งเง่นกู้ยม่ระยะยาว่ 
  จากธนาคัารจำานว่น 30,398.0 ล้้านบาที่ แล้ะ 100.0 ล้้านดอล้ล้่ารส์ิ่หรฐั

  ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2563 บรษั่ที่ฯ ม่ว่งเง่นกู้ยม่ระยะสัิ่�นจากธนาคัารจำานว่น 9,800.5 ล้้านบาที่ แล้ะม่ว่งเง่นกู้ยม่ระยะยาว่ 
  จากธนาคัารจำานว่น 30,348.0 ล้้านบาที่

  ในป็ี 2554 บรษั่ที่ฯ ถึูกฟั้องรอ้งต่ัอศาล้แพ่ีงข้อหาล้ะเม่ด โดยจำานว่นเง่นท่ี่�ฟั้องรอ้งดังกล้่าว่ม่สิ่าระสิ่ำาคััญแล้ะถึูกฟั้องรอ้ง 
  ต่ัอศาล้แขว่งพีระนคัรเหน่อในข้อหาเอกสิ่ารเท็ี่จ โดยป็ัจจุบันอยูร่ะหว่่างการจำาหน่ายคัด่ชื่ั�ว่คัราว่
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2. ปัจจัยหร่อเหตุการณ์์ท่�อาจม่ผลต่อฐานะการเงินหร่อการดำาเนินงานอย่างม่นัยสำาคัญในอนาคต  
 (Forward Looking)
 การดำาเน่นธุรก่จในรอบป็ีท่ี่�ผ่านมาท่ี่ามกล้างสิ่ถึานการณ์์แพีรร่ะบาดของโคัว่่ด-19 ระล้อกใหม่ในชื่่ว่งกล้างไตัรมาสิ่ 2 แล้ะตั่อเน่�อง 
 ด้ว่ยการล้็อคัดาว่น์กว่่า 29 จังหว่ัด ในไตัรมาสิ่ถัึดมา บรษั่ที่ฯ ได้ดำาเน่นมาตัรการต่ัางๆ รว่มถึึงตัอบสิ่นองมาตัรการชื่่ว่ยเหล้่อ 
 ท่ี่�กำาหนดโดยธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย เพี่�อชื่่ว่ยเหล่้อลู้กค้ัาให้ผ่านว่่กฤตัการณ์์เหล้่าน่�ไป็ด้ว่ยกัน แม้การจดัหาว่ัคัซึ่่นจะม่การชื่ะล้อตััว่  
 แล้ะเศรษฐก่จไที่ยอยูใ่นชื่ว่่งฟั้� นตััว่ก็ตัาม อก่ทัี่�งสิ่ถึานการณ์์ในอนาคัตัยงัม่คัว่ามไม่แน่นอน บรษั่ที่ฯ ยงัคังเฝา้ต่ัดตัามสิ่ถึานการณ์์ต่ัางๆ 
 อย่างใกล้้ชื่่ดรว่มถึึงป็รบัโมเดล้แล้ะแผนธุรก่จให้สิ่อดคัล้้องกับสิ่ถึานการณ์์ท่ี่�เป็ล้่�ยนไป็อย่างสิ่มำาเสิ่มอ แล้ะดำาเน่นธุรก่จด้ว่ย 
 คัว่ามระมัดระว่ัง

 จากสิ่ถึานการณ์์แล้ะเหตัุการณ์์ในอนาคัตัท่ี่�อาจจะเก่ดขึ�นอาจส่ิ่งผล้กระที่บต่ัอผล้การดำาเน่นงานอย่างม่นัยสิ่ำาคััญโดยสิ่รปุ็ป็ระเด็น 
 ได้ดังต่ัอไป็น่�

 1. สิ่ถึานการณ์์แพีรร่ะบาดของโคัว่่ด-19 แล้ะมาตัรการล้็อคัดาว่น์พี่�นท่ี่�ส่ิ่แดงหรอ่พี่�นท่ี่�เขตัเศรษฐก่จ ซึ่ึ�งอาจจะส่ิ่งผล้ที่ำาให้ 
  เศรษฐก่จฟั้� นตััว่อย่างล้่าชื่้า รว่มถึึงการชื่ะล้อตััว่ของการรบัว่ัคัซึ่่นในอนาคัตั ส่ิ่งผล้ให้ภาคัธุรก่จโดยรว่มได้รบัผล้กระที่บ  
  แล้ะกำาล้ังซึ่่�อทัี่�งในแล้ะนอกป็ระเที่ศหดตััว่ล้ง

 2. นโยบายที่างเศรษฐก่จ แล้ะนโยบายการเป็ิดรบันักท่ี่องเท่ี่�ยว่ หากล้่าชื่้าอาจส่ิ่งผล้ให้ม่การชื่ะล้อการล้งทีุ่นในภาคัธุรก่จ 
  แล้ะการเง่น

 3. นโยบายของภาคัรฐั เพี่�อกระตัุ้นเศรษฐก่จแล้ะฟ้ั� นฟัูการไหล้เว่่ยนของเง่นในระบบ อย่างไรก็ด่ด้ว่ยสิ่ถึานการณ์์ท่ี่�มากระที่บ 
  อยา่งต่ัอเน่�องอาจส่ิ่งผล้ให้หน่�คัรวั่เรอ่นเพี่�มมากขึ�น แล้ะส่ิ่งผล้ให้อุป็สิ่งค์ัในภาคัธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อป็รบัตััว่ล้ดล้ง
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รายงานของผู้สอบบัญช้่รบัอนุญาต

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เงินตดิล้อ จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบ      
งบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท เงินติดล้อ จาํกัด (มหาชน)  ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้น    
วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็น
อิสระจากบริษัทตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี          
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ   
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพื่อตอบสนอง 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของ 
เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและประมาณ
การหน้ีสินสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือไดรั้บการพิจารณา
วา่เป็นเร่ืองท่ีมีนยัสําคญั เน่ืองจากตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การ
ประมาณการและสมมติฐานโดยผูบ้ริหารของบริษทั 
 
บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบ ับด ังกล่าว 
กาํหนดให้บ ริษ ัท รับ รู้ข าดทุนจ ากก ารด ้อ ยค่า
ตามผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
 
ค่ าเผื่ อผลขาดทุนด้าน เครดิต ท่ีคาดว่าจะเกิด ข้ึน     
ประมาณการตามรูปแบบการคาดการณ์เหตุการณ์
ในอนาคตเก่ียวกบัการชาํระหน้ีของลูกหน้ี โดยคาํนวณ
จากค่าความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกัของผลขาดทุนดา้น
เครดิตและความเส่ียงของจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวัดมูลค่าด้วย
จาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอีก 12 เดือนข้างหน้า หรือตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงินข้ึนอยู่กับการเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นัยสําคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทาง
การเงินนบัตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

 
จากการประเมินความเส่ียงของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบเน้ือหาสาระเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีวิธีการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ดงัต่อไปน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงใน
การตรวจสอบของขา้พเจา้ วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มี
ดงัต่อไปน้ี 
ขา้พเจา้ไดท้าํการประเมินการออกแบบและปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทํานโยบาย 
และกระบวนการของการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึง การคาํนวณ และ
การปรับปรุงเพ่ิมเติมภายหลงัการคาํนวณตามแบบจาํลอง 
(Post Model Adjustment) นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดป้ระเมิน
การควบคุมภายในสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการควบคุมท่ี เป็นอัตโนมัติ  (Automated control)  
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี เก่ี ยวข้องกับ
กระบวนการดงักล่าว 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพื่อตอบสนอง 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของบริษทัอาจ
ถูกป รับป รุง เพ่ิ ม เติมภายหลังก ารคําน วณ ตาม
แบบจําลองโดยใช้สมมติฐานและดุลยพินิจของ
ผู ้ เ ช่ี ยวช าญ ด้าน เคร ดิต  ในกรณี ท่ี ปั จจัยนํ า เข้า 
สมมติฐาน และ/หรือเทคนิคแบบจาํลองยงัไม่สามารถ
สะทอ้นสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางตลาดใน
ปัจจุบนั 
 

นโยบายการบญัชีสาํหรับค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และรายละเอียดค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน แสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4.6 และขอ้ 7 ตามลาํดบั 

 

 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมของค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ี
ตามสัญญาเช่าซ้ือแบบกลุ่ม (Collective assessment) และ
การรับรู้รายการ ณ วนัท่ีในรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
• สาํหรับการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ซ้ื อแบบกลุ่ ม  วิ ธี การตรวจสอบของข้าพ เจ้ามี
ดงัต่อไปน้ี 
• การพิจารณาความสมเหตุสมผลของหลักเกณฑ ์     

ท่ี ใช้ ในการประมาณการค่ าเผื่ อผลขาดทุ น 
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยผูเ้ช่ียวชาญของ
ผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง ความเหมาะสมของการใช้
ตัวแปรท่ี เก่ียวข้องความเส่ี ยง การปรับปรุง
เพ่ิมเติมภายหลงัการคาํนวณตามแบบจาํลอง (Post 
Model Adjustment) และการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  

• การทดสอบการคํานวณค่ าเผื่ อผลขาดทุ น 
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยผูเ้ช่ียวชาญของ
ผู ้สอบบัญชี  โดยการเลือกตัวอย่างตามแต่ละ
ประเภทเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

• วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ายงัรวมถึงการทดสอบ
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยการกระทบยอด เพ่ือยืนย ัน      
ความถูกตอ้งและครบถว้นของการรับรู้เงินให้กูย้มืและ
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือ
ซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑ์ในการคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าและ มูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
และประมาณการหน้ีสินสําหรับภาระผูกพันวงเงิน
สินเช่ือ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพื่อตอบสนอง 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของบริษทัอาจ
ถูกป รับป รุง เพ่ิ ม เติมภายหลังก ารคําน วณ ตาม
แบบจําลองโดยใช้สมมติฐานและดุลยพินิจของ
ผู ้ เ ช่ี ยวช าญ ด้าน เคร ดิต  ในกรณี ท่ี ปั จจัยนํ า เข้า 
สมมติฐาน และ/หรือเทคนิคแบบจาํลองยงัไม่สามารถ
สะทอ้นสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางตลาดใน
ปัจจุบนั 
 

นโยบายการบญัชีสาํหรับค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และรายละเอียดค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน แสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4.6 และขอ้ 7 ตามลาํดบั 

 

 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมของค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ี
ตามสัญญาเช่าซ้ือแบบกลุ่ม (Collective assessment) และ
การรับรู้รายการ ณ วนัท่ีในรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
• สาํหรับการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ซ้ื อแบบกลุ่ ม  วิ ธี การตรวจสอบของข้าพ เจ้ามี
ดงัต่อไปน้ี 
• การพิจารณาความสมเหตุสมผลของหลักเกณฑ ์     

ท่ี ใช้ ในการประมาณการค่ าเผื่ อผลขาดทุ น 
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยผูเ้ช่ียวชาญของ
ผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง ความเหมาะสมของการใช้
ตัวแปรท่ี เก่ียวข้องความเส่ี ยง การปรับปรุง
เพ่ิมเติมภายหลงัการคาํนวณตามแบบจาํลอง (Post 
Model Adjustment) และการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  

• การทดสอบการคํานวณค่ าเผื่ อผลขาดทุ น 
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยผูเ้ช่ียวชาญของ
ผู ้สอบบัญชี  โดยการเลือกตัวอย่างตามแต่ละ
ประเภทเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

• วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ายงัรวมถึงการทดสอบ
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยการกระทบยอด เพ่ือยืนย ัน      
ความถูกตอ้งและครบถว้นของการรับรู้เงินให้กูย้มืและ
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือ
ซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑ์ในการคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าและ มูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
และประมาณการหน้ีสินสําหรับภาระผูกพันวงเงิน
สินเช่ือ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพื่อตอบสนอง 

 • สําหรับรายการปรับปรุงเพ่ิมเติมภายหลงัการคาํนวณ
ตามแบบจาํลองในสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทาง
ตลาดในปัจจุบนั วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง
การประเมินการออกแบบและปฏิบติัตามระบบควบคุม
ภายในของกระบวนการ ข้าพเจ้าได้ประเมินความ
ครบถว้นและเหมาะสมของสมมติฐาน ปัจจยันาํเขา้ และ
ทดสอบการคาํนวณโดยผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี 

 

• ในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
และระบบประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณ
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ขา้พเจา้
ไดท้ดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของระบบงาน (Application control) และการควบคุม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ไป (General IT control) 
ท่ี เก่ียวข้องโดยผู ้เช่ียวชาญด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูส้อบบญัชี 
 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอื่นประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้ น ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัฝ่ายบริหารหรือผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพ่ือดาํเนินการ
แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น
เพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ ์
การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น
เพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ ์
การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
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• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้ น  และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบั
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี 
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหส้ังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กับหลกัฐาน      
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว  ้และประเด็นที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้ งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  
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หมายเหตุ 2564 2563
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.1 3,994,739 1,265,233
เงินให้กูย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ
ท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 21,792,601 20,035,028

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
    ลูกหน้ีตวัแทนรับชาํระหน้ี 320,604 322,487
    สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน 309,679 232,114
    ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 183,919 86,088
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้แทนลูกคา้ 9,922 9,715
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 61,586 49,313
ทรัพยสิ์นรอการขาย 8 59,082 76,435

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 26,732,132 22,076,413

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินให้กูย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ
ท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 7 37,054,685 28,533,003

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9 1,394,382 1,301,907
ค่าความนิยม 10 294,001 294,001
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 11 332,019 381,720
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 621,019 664,310
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 และ 30 97,161 84,168

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 39,793,267 31,259,109
รวมสินทรัพย์ 66,525,399 53,335,522

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท
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บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาทบรษัิท เงนิติด้ล้อ จำากัด้ (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันัท่ี 31 ธนัวัาคม 2564
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หมายเหตุ 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้น 14 และ 33.1 3,300,000 2,600,000
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33.1 4,421 7,408
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 93,475 85,089
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,178,005 994,869
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 240,172 294,020

หุ้นกูร้ะยะสั้น 15 999,368 -            
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 8,049,734 4,559,663
หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 7,826,893 3,398,262
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 340,159 284,354
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 413,780 318,993
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19.2 10,809 9,515
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 20 441 341
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 46,034 45,045

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 22,503,291 12,597,559

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 16 13,220,000 20,768,747
หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 17 7,789,354 7,738,305
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 18 368,898 345,889
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19.1 120,164 91,058
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 118,736 45,429

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 21,617,152 28,989,428
รวมหน้ีสิน 44,120,443 41,586,987

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พนับาท

บรษัิท เงนิติด้ล้อ จำากัด้ (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันัท่ี 31 ธนัวัาคม 2564
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หมายเหตุ 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 21

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 2,318,984,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท 8,580,243 8,580,243

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 2,318,984,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท
ชาํระครบแลว้ 8,580,243 -            

หุ้นสามญั 2,108,167,870 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท
ชาํระครบแลว้ -            7,800,221

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 7,435,763 720,034
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 617,198 458,751

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,775,878 2,765,419
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (4,126) 4,110

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 22,404,956 11,748,535
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 66,525,399 53,335,522

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บรษัิท เงนิติด้ล้อ จำากัด้ (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันัท่ี 31 ธนัวัาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.1 3,994,739 1,265,233
เงินให้กูย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ
ท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 21,792,601 20,035,028

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
    ลูกหน้ีตวัแทนรับชาํระหน้ี 320,604 322,487
    สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน 309,679 232,114
    ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 183,919 86,088
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้แทนลูกคา้ 9,922 9,715
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 61,586 49,313
ทรัพยสิ์นรอการขาย 8 59,082 76,435

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 26,732,132 22,076,413

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินให้กูย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ
ท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 7 37,054,685 28,533,003

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9 1,394,382 1,301,907
ค่าความนิยม 10 294,001 294,001
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 11 332,019 381,720
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 621,019 664,310
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 และ 30 97,161 84,168

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 39,793,267 31,259,109
รวมสินทรัพย์ 66,525,399 53,335,522

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ 2564 2563
รายได้

รายไดด้อกเบ้ียรับจากลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,111,604           1,204,777          
รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินให้กูย้มื 8,713,071           7,530,509          
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 24 2,197,169           1,791,986          
รายไดอ่ื้น 25,290                31,590               

รวมรายได้ 12,047,134         10,558,862        

ค่าใชจ่้าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 25 6,558,930           5,771,951          

รวมค่าใชจ่้าย 6,558,930           5,771,951          

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,488,204           4,786,911          
ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (624,782)             (583,281)            
ตน้ทุนทางการเงิน (1,121,051)          (1,177,972)         
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 210,655              1,658                 
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 3,953,026           3,027,316          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (784,120)             (611,173)            
กําไรสําหรับปี 3,168,906           2,416,143          
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 20 (108) (272)
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 54

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (86) (218)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)

หน่วย : พนับาท
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หมายเหตุ 2564 2563
รายได้

รายไดด้อกเบ้ียรับจากลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,111,604           1,204,777          
รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินให้กูย้มื 8,713,071           7,530,509          
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 24 2,197,169           1,791,986          
รายไดอ่ื้น 25,290                31,590               

รวมรายได้ 12,047,134         10,558,862        

ค่าใชจ่้าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 25 6,558,930           5,771,951          

รวมค่าใชจ่้าย 6,558,930           5,771,951          

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,488,204           4,786,911          
ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (624,782)             (583,281)            
ตน้ทุนทางการเงิน (1,121,051)          (1,177,972)         
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 210,655              1,658                 
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 3,953,026           3,027,316          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (784,120)             (611,173)            
กําไรสําหรับปี 3,168,906           2,416,143          
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 20 (108) (272)
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 54

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (86) (218)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)

หน่วย : พนับาท

บรษัิท เงนิติด้ล้อ จำากัด้ (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่�น
สำาหรบัปีส้ินสุด้วันัท่ี 31 ธนัวัาคม 2564
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หมายเหตุ 2564 2563
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
   ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 19.1 (10,187)               (4,417)                
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 12 2,037                  884                    

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (8,150)                 (3,533)                
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (8,236)                 (3,751)                
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,160,670           2,412,392          

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 28 บาท 1.41                    1.15                   

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 28 หุ้น 2,246,787,070    2,106,033,021    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พนับาท

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)

บรษัิท เงนิติด้ล้อ จำากัด้ (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่�น (ต่อ)
สำาหรบัปีส้ินสุด้วันัท่ี 31 ธนัวัาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.1 3,994,739 1,265,233
เงินให้กูย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ
ท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 21,792,601 20,035,028

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
    ลูกหน้ีตวัแทนรับชาํระหน้ี 320,604 322,487
    สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน 309,679 232,114
    ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 183,919 86,088
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้แทนลูกคา้ 9,922 9,715
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 61,586 49,313
ทรัพยสิ์นรอการขาย 8 59,082 76,435

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 26,732,132 22,076,413

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินให้กูย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ
ท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 7 37,054,685 28,533,003

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9 1,394,382 1,301,907
ค่าความนิยม 10 294,001 294,001
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 11 332,019 381,720
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 621,019 664,310
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 และ 30 97,161 84,168

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 39,793,267 31,259,109
รวมสินทรัพย์ 66,525,399 53,335,522

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท
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หมายเหตุ 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 3,168,906 2,416,143
ปรับรายการทีกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 784,120 611,173
ตน้ทุนทางการเงิน 1,121,051 1,177,972
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 794,794 700,028
ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 624,782 583,281
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึ งเป็นไปตาม TFRS9 (210,655) (1,658)
ขาดทุนจากการขายและดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 231,359 434,228
ขาดทุนจากการขายและการตดัจาํหน่ายส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,824 12,679
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพยอื์น 11,147 47,251
(กาํไร) ขาดทุนจากปรับมูลค่ายติุธรรมดา้นความเสียงสินเชือ (4) 4
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานระยะสัน 1,294 1,446
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 19.1 19,300 13,100

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 6,549,918 5,995,647
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

เงินให้กูย้มืและลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ (11,029,190) (4,735,959)
ลูกหนีตวัแทนรับชาํระหนี 1,883 99,573
สินทรัพยที์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน (77,373) (98,226)
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (94,857) 11,346
ภาษีมูลค่าเพิมจ่ายล่วงหนา้แทนลูกคา้ (574) (32,356)
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (12,598) (1,054)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (12,988) (6,830)

หน่วย : พนับาท
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

งบกระแสเงินสด
บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)

บรษัิท เงนิติด้ล้อ จำากัด้ (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สำาหรบัปีส้ินสุด้วันัท่ี 31 ธนัวัาคม 2564
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หมายเหตุ 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจา้หนี กิจการทีเกียวขอ้งกนั (2,987) 2,976
เจา้หนีกรมสรรพากร 8,386 (99,488)
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 170,392 (3,028)
เจา้หนีหมุนเวียนอืน 39,911 (45,343)
หนี สินหมุนเวียนอืน 989 1,112
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 73,269 (946)

เงินสดรับ (จ่าย) เพือการดาํเนินงาน (4,385,819) 1,087,424
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 717,653 600,363
รายไดด้อกเบียรับจากลูกหนีตามสญัญาเช่าซือและเงินให้กูย้มื (9,824,675) (8,735,286)
เงินสดรับจากรายไดด้อกเบียจากลูกหนีตามสญัญาเช่าซือและเงินให้กูย้มื 9,228,824 8,552,071
เงินสดรับจากผลประโยชน์พนกังานระยะยาว - 3,093
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังานระยะยาว (656) -
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายดอกเบีย (984,147) (1,105,228)
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (643,983) (637,404)

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (5,892,803) (234,967)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 6.2 (376,540) (255,447)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,550 3,431
เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6.2 (123,581) (191,046)

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (498,571) (443,062)

หน่วย : พนับาท
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)

บรษัิท เงนิติด้ล้อ จำากัด้ (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สำาหรบัปีส้ินสุด้วันัท่ี 31 ธนัวัาคม 2564
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หมายเหตุ 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสัน 6.3 14,900,000 27,228,131
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสัน 6.3 (14,200,000) (32,230,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 6.3 12,350,000 18,530,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 6.3 (16,410,000) (9,800,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะสัน 6.3 1,000,000 -
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ะยะสัน 6.3 - (2,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 6.3 7,800,000 3,275,734
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ะยะยาว 6.3 (3,400,000) (3,100,000)
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการกูย้มืและออกหุ้นกู้ 6.3 (22,489) (9,197)
เงินสดจ่ายหนี สินตามสญัญาเช่า 6.3 (392,382) (397,815)
เงินสดรับจากการเพิมทุน 21 7,495,751 -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 9,120,880 1,496,853

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 2,729,506 818,824
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 1,265,233 446,409
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 6.1 3,994,739 1,265,233

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : พนับาท

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

บรษัิท เงนิติด้ล้อ จำากัด้ (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สำาหรบัปีส้ินสุด้วันัท่ี 31 ธนัวัาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.1 3,994,739 1,265,233
เงินให้กูย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ
ท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 21,792,601 20,035,028

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
    ลูกหน้ีตวัแทนรับชาํระหน้ี 320,604 322,487
    สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน 309,679 232,114
    ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 183,919 86,088
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้แทนลูกคา้ 9,922 9,715
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 61,586 49,313
ทรัพยสิ์นรอการขาย 8 59,082 76,435

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 26,732,132 22,076,413

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินให้กูย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ
ท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 7 37,054,685 28,533,003

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9 1,394,382 1,301,907
ค่าความนิยม 10 294,001 294,001
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 11 332,019 381,720
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 621,019 664,310
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 และ 30 97,161 84,168

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 39,793,267 31,259,109
รวมสินทรัพย์ 66,525,399 53,335,522

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท
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บริษทั เงนิตดิล้อ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
หมายเหตุ เร่ือง 

1 ขอ้มูลทัว่ไปและการดาํเนินงานของบริษทั 
2 เกณฑใ์นการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 
3 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 
4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5 การบริหารความเส่ียง 
6 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 
7 เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
8 ทรัพยสิ์นรอการขาย 
9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
10 ค่าความนิยม 
11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 
12 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
13 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
14 เงินกูย้มืระยะสั้น 
15 หุน้กูร้ะยะสั้น 
16 เงินกูย้มืระยะยาว 
17 หุน้กูร้ะยะยาว 
18 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
19 ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
20 หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 
21 ทุนเรือนหุน้ 
22 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
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หมายเหตุ เร่ือง 

23 การจดัการส่วนของทุน 
24 รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 
25 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
27 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
28 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
29 ส่วนงานดาํเนินงาน 
30 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 
31 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงานและบริการ 
32 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
33 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
34 การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
35 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
36 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
37 การอนุมติังบการเงิน 
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บริษทั เงนิตดิล้อ จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
1. ข้อมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 
2549 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่ที่ 428 อาคารอารีย  ์ฮิลล์ ชั้น 9 - 15 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 บริษทัประกอบธุรกิจการให้บริการสินเช่ือ ให้เช่าซ้ือ
รถทุกประเภท และประกอบกิจการนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิตโดยตรง  

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ไดเ้ปล่ียนช่ือจากบริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั เป็นบริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน)   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 
(“ธนาคารผูถื้อหุ้น”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยโดยถือหุ้นร้อยละ 30 และร้อยละ 50 ตามลาํดบั 
ของทุนที่ออกและชาํระแลว้ของบริษทั และสยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี เป็นบริษทั
จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์โดยถือหุ้นร้อยละ 25 และร้อยละ 50 ตามลาํดบั ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้
ของบริษทั  

บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดของธนาคารผูถื้อหุน้คือ MUFG Bank, Ltd. และบริษทั Mitsubishi 
UFJ Financial Group, Inc. ตามลาํดบั ทั้งสองบริษทัจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่น  

ผูถื้อหุ้นใหญ่ในระดบัสูงสุดของ สยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี คือกลุ่มนักลงทุนท่ีนาํโดย 
กองทุน CVC Capital Partners Asia Fund IV  

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้น งบการเงินน้ีอาจจะไม่
แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่หรือผลการดาํเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษัทได้ดาํเนินงานโดย
ปราศจากความสมัพนัธ์กนัดงักล่าว 

 

บรษัิท เงนิติด้ล้อ จำากัด้ (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
สำาหรบัปีส้ินสุด้วันัท่ี 31 ธนัวัาคม 2564

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 201



 
- 2 - 

 

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

2. เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนในสกุลเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบริษทัได้จ ัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัที่ 1 เร่ือง “การนาํเสนอ
งบการเงิน”  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 
2 ตุลาคม  2560 เร่ือง “การจัดทําและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เร่ือง “กาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563  
เป็นตน้ไป 

2.3 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 

2.4 งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบั
ภาษาไทยเป็นหลกั 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ม ีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
สําหรับงวดบัญชีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี บริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิดสําหรับการ
รายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การปรับปรุงคาํนิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสาํคญั และขอ้กาํหนดทางการ
บญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับกิจการท่ีให้
ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้
ความช่วยเหลือลูกหน้ีดังกล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งน้ี 
กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีและเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี ตอ้งถือปฏิบติัตาม
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุในแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 

มาตรการผอ่นปรนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

มาตรการการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีสําคญัจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
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มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทยระยะท่ี 1 

เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 ธปท. ไดอ้อกมาตรการในการจดัชั้นลูกหน้ีท่ีไม่ไดเ้ป็นสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 
(Non-NPL) ในกรณีท่ีบริษทัเช่ือไดว้่าลูกหน้ีสามารถดาํเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีได ้
โดยสามารถจดัชั้นลูกหน้ี เป็นลูกหน้ีขั้นท่ี 1 หรือลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง
ดา้นเครดิตไดท้นัที ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีเชิงป้องกนั (Pre-emptive) และ
ไม่ถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (Troubled Debt Restructuring: TDR) ทั้งน้ีเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาท่ี ธปท.กาํหนดระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทยระยะท่ี 2 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ไดอ้อกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยเพิ่มเติมในช่วง
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะท่ี 2 ดงัน้ี 
1) ปรับลดเพดานดอกเบ้ีย ค่าบริการต่างๆ และเบ้ียปรับ (“ดอกเบ้ีย”) ท่ีเก่ียวขอ้งกบับตัรเครดิต

และสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้าํกับ เป็นการทั่วไปร้อยละ 2 - 4 ต่อปี โดยมีผลตั้ งแต่วนัท่ี  
1 สิงหาคม 2563 

2) การขยายวงเงินบตัรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั จากเดิม 1.5 เท่าเป็น 2 เท่า
สาํหรับลูกหน้ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 30,000 บาท เป็นการชัว่คราว โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 
1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

3) มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยขั้นตํ่าระยะท่ีสอง โดยขยายขอบเขตและ
ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีรายย่อยท่ีไม่เป็นสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL)  
ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 

มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทยระยะท่ี 3 

เม่ือวันท่ี  14 พฤษภาคม 2564 ธปท. ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะท่ี 3 ดงัน้ี 
1) มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยขั้นตํ่าระยะท่ีสาม โดยขยายขอบเขตและ

ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีรายย่อยท่ีไม่เป็นสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL)  
ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 
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2) ช่องทางและระยะเวลาในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ โดยจดัให้มีช่องทางเพ่ือให้ลูกหน้ี
สามารถแจง้ความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ (opt-in) ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 จนถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

3) ปรับลดเพดานดอกเบ้ีย ค่าบริการต่างๆ และเบ้ียปรับ (“ดอกเบ้ีย”) ท่ีเก่ียวขอ้งกบับตัรเครดิต
และสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้าํกับ เป็นการทัว่ไปร้อยละ 2 - 4 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  
1 สิงหาคม 2563 

4) การลดอตัราการผ่อนชาํระหน้ีขั้นตํ่าของบตัรเครดิต สาํหรับปี 2564 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ของ
ยอดคงคา้งทั้งส้ิน สําหรับปี 2565 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 8 ของยอดคงคา้งทั้งส้ิน และตั้งแต่ปี 2566 
เป็นตน้ไปไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 10 ของยอดคงคา้งทั้งส้ิน 

5) การขยายวงเงินบตัรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั จากเดิม 1.5 เท่า เป็น 2 เท่า 
สําหรับลูกหน้ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 30,000 บาท เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจโดยรวม และมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนตามนโยบายของ ธปท. ดงักล่าว บริษทัไดอ้อกมาตรการเพ่ือช่วยเหลือ
ลูกคา้ในทุกกลุ่มธุรกิจตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ผ่านการพกัชาํระหน้ีเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบ้ีย  
การปรับลดดอกเบ้ีย การลดยอดค่างวดและการขยายเวลาการผอ่นชาํระ  

ขอ้ผอ่นปรนเก่ียวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 
บริษัทได้เลือกถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนเก่ียวกับการยินยอมลดค่าเช่าท่ี เก่ียวข้องกับ COVID-19  
ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า การปรับปรุงดังกล่าว 
อนุญาตให้ผูเ้ช่าท่ีเลือกถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึน                
อนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็น
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ และให้บันทึกบัญชีการยินยอมลดค่าเช่าเหล่านั้ นเสมือนว่าไม่ใช่                  
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า ซ่ึงการลดลงใดๆ ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชาํระ              
ซ่ึงเดิมจะครบกาํหนดในหรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้ น และไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั
เก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนของสญัญาเช่า 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดน้าํขอ้ผอ่นปรนดงักล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบตัิในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (“TFRS 16”) ไดเ้พิ่มขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
ข้อยกเวน้ชั่วคราวสําหรับการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง ระยะท่ี 2 โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตาม                   
การปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุง
น้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยท่ีมีการปรับปรุง ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 
และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้การปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไทยดงักล่าว สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยไดเ้พิ่มขอ้ผ่อนปรน
สาํหรับการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ท่ีเกิด
จากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง รวมทั้งขอ้ยกเวน้สําหรับการถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของการบญัชี
ป้องกันความเส่ียงโดยเฉพาะเป็นการชั่วคราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินไทย ฉบบัท่ี 7 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยท่ีมีการปรับปรุง 
ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 ไดแ้ก่ 

� มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใชเ้ป็นคร้ังแรก มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป  

� แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับ
กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี
การใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 
หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการประกาศเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี กิจการท่ีเลือกใช้
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวน้ี ตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในงบการเงินดว้ย 
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ผูบ้ริหารของบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงิน 
ของบริษัทเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของบริษัทได้
ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นว่าการนาํมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัในงวด
ท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน 
ซ่ึงมีกาํหนดไถ่ถอนไม่เกินสามเดือนหรือนอ้ยกวา่และไม่ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนั 

4.2 สินทรัพยท์างการเงิน 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจะรับรู้ภายใตส้ัญญาท่ีกาํหนดให้ส่งมอบสินทรัพยท์างการเงินภายใน
ระยะเวลาท่ีตลาดกาํหนดและวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยค่าธรรมเนียมและ
ตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการได้มาซ่ึงสินทรัพยท์างการเงิน ยกเวน้สินทรัพย์
ทางการเงินท่ีจดัประเภทเป็น FVTPL ค่าธรรมเนียมและตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การได้มาซ่ึงสินทรัพย์ทางการเงินท่ีจัดประเภทเป็น FVTPL จะรับรู้ทันทีในกําไรหรือขาดทุน  
สินทรัพยท์างการเงินจะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมบนพื้นฐาน
ของโมเดลธุรกิจสําหรับการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงิน 

สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย (“SPPI”) 
เงินตน้คือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก จาํนวนเงินตน้นั้น
อาจเปล่ียนแปลงได้ตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน (เช่น ถา้มีการชําระคืนเงินต้น) ดอกเบ้ีย
ประกอบดว้ยการพิจารณาถึงมูลค่าเงินตามเวลา สาํหรับความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินตน้
ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงและสําหรับความเส่ียงในการกูย้ืมอ่ืนและตน้ทุน รวมถึงส่วนต่างกาํไร 
การประเมิน SPPI จะทาํในสกลุเงินท่ีระบุไวใ้นสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

กระแสเงินสดตามสัญญาท่ีเป็น SPPI เป็นไปตามการให้สินเช่ือโดยทัว่ไป ขอ้ตกลงตามสัญญา
แสดงให้เห็นถึงฐานะเปิดต่อความเส่ียงหรือการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีไม่
สัมพนัธ์กบัการให้สินเช่ือโดยทัว่ไป เช่น การเปล่ียนแปลงของราคาตราสารทุนหรือราคาสินคา้
โภคภณัฑไ์ม่ทาํใหก้ระแสเงินสดตามสัญญาเป็น SPPI  สินทรัพยท์างการเงินท่ีไดม้านั้นอาจเป็น
การใหสิ้นเช่ือโดยไม่ไดค้าํนึงวา่จะเป็นเงินใหสิ้นเช่ือในรูปแบบตามกฎหมายหรือไม่ 
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การประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชใ้นการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินเป็นหลกัพ้ืนฐานสาํหรับ
การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน บริษทัพิจารณาโมเดลธุรกิจในระดับท่ีสะทอ้นวิธีการ
จดัการกลุ่มของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกบริหารร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง
ของธุรกิจ เน่ืองจากโมเดลธุรกิจของบริษทัไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความตั้งใจของผูบ้ริหารสาํหรับเคร่ืองมือ
ทางการเงินแต่ละประเภท ดงันั้นการประเมินโมเดลธุรกิจน้ีจึงมิใช่แนวทางการพิจารณาแบบ
รายสญัญา แต่ควรพิจารณาในระดบัภาพรวม 

ขอ้กาํหนดในการจดัประเภทและการวดัมูลค่าสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินมีดงัน้ี 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

ตราสารหน้ีท่ีบริษทัถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองเพ่ือรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา ซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้ในวนัท่ีท่ีกาํหนดไว ้(SPPI) จะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

ตราสารหน้ีดงักล่าวไดแ้ก่ เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือในงบแสดงฐานะการเงิน
ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ตราสารหน้ีจะวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กาํไร และ/หรือ ขาดทุนจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการตดั
รายการ การจดัประเภทรายการใหม่หรือการดอ้ยค่า และผา่นกระบวนการตดัจาํหน่าย 

รายได้ดอกเบ้ียท่ีคาํนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน            
เม่ือกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินมีการเจรจาต่อรองใหม่หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขเป็นอย่างอ่ืน และการเจรจาต่อรองใหม่หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่
ส่งผลให้มีการตดัรายการของสินทรัพยท์างการเงินนั้น บริษทัจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงในกาํไรหรือขาดทุน 

การจดัประเภทรายการใหม่ 

หากโมเดลธุรกิจของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลต่อการจดัประเภทรายการใหม่ของ
สินทรัพยท์างการเงิน การจดัประเภทและวดัมูลค่ารายการใหม่สาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน 
จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัแรกของรอบระยะเวลารายงานแรกหลงัจากการเปล่ียนแปลงโมเดล
ธุรกิจท่ีส่งผลให้จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินใหม่ การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสด 
ตามสัญญาจะถูกพิจารณาภายใตน้โยบายการบญัชี เร่ือง การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและการตดัรายการ
สินทรัพยท์างการเงิน ดงัน้ี 
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การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสินทรัพยท์างการเงินเกิดข้ึนเม่ือขอ้ตกลงตามสัญญาท่ีระบุถึง 
กระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินไดรั้บการต่อรองใหม่หรือแกไ้ขเป็นอย่างอ่ืนระหว่าง
การรับรู้เร่ิมแรกและวนัครบกาํหนดของสินทรัพยท์างการเงิน การเปล่ียนแปลงจะมีผลต่อ
จาํนวนเงินและ/หรือ ระยะเวลาของกระแสเงินสดตามสญัญาทนัทีหรือในอนาคต 

บริษทัอาจมีการเจรจาต่อรองใหม่กบัลูกคา้ท่ีประสบปัญหาทางการเงินเพ่ือเพิ่มโอกาสการไดรั้บ
ชาํระคืนและลดความเส่ียงในการผิดนัดชาํระหน้ี โดยการผ่อนปรนเง่ือนไขจะให้กบัลูกหน้ีมี
ความเส่ียงสูงท่ีจะผิดนัดชาํระหน้ีหรือมีการผิดนัดชาํระหน้ีแลว้ และลูกหน้ีคาดว่าจะสามารถ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีมีการแกไ้ขได ้โดยท่ีลูกหน้ีไดใ้ชค้วามพยายามท่ีจะชาํระภายใตเ้ง่ือนไข
ตามสัญญาเดิม ถึงแมว้่ายงัมีความเส่ียงสูงจากการผิดชาํระหน้ีหรือมีการผิดนดัชาํระหน้ีเกิดข้ึน
แลว้ และคาดการณ์ว่าลูกหน้ีจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีปรับปรุงใหม่ ขอ้ตกลงท่ีมีการ
แก ้ไขในกรณีส่วนใหญ่รวมถึงการขยายวนัครบกําหนดชําระของ เงิน ให ้สิน เชื่อ        
การเปล่ียนแปลงระยะเวลาของกระแสเงินสดของเงินให้สินเช่ือ (การชาํระคืนเงินตน้และ
ดอกเบ้ีย) การลดจาํนวนของกระแสเงินสดท่ีจะครบกาํหนด (การยกหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย) 
และการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดในสัญญา 

สินทรัพยท์างการเงินจะถือว่าเขา้เง่ือนไขสาํหรับการตดัรายการเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บ
กระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ ในการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินทั้ง
จาํนวน ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี และผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บและผลสะสมของ
ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหนา้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน จะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีไม่ส่งผลให้มีการตดัรายการหมายถึง การเจรจาต่อรองใหม่หรือการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีสาระสาํคญั 
และไม่ส่งผลให้มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้ น (สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข) ในกรณีดงักล่าว กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีเกิดจาก
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินและมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ตามสัญญาท่ีมีการเจรจาต่อรองใหม่หรือเปล่ียนแปลง ท่ีคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม 
(“OEIR”) ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงปรับด้วยความเส่ียงด้าน
เครดิตของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือ
หรือเม่ือกาํเนิด (“POCI”) กาํไรหรือขาดทุนดงักล่าวจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ตน้ทุนหรือ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกนาํไป
ปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และตดัจาํหน่าย
ตลอดอายคุงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 
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การหกักลบ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแสดงหกักลบกนัในงบแสดงฐานะทางการเงินเม่ือบริษทัมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนดังกล่าว และตั้ งใจท่ีจะชาํระด้วยเกณฑ์สุทธิ หรือรับรู้
สินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.3 ตราสารอนุพนัธ์ 
ตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีทาํสัญญา อนุพนัธ์ทางการเงินจะ
ถูกวดัมูลค่าใหม่ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน ผลกาํไร/ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่ตราสารอนุพนัธ์ดงักล่าวถูกเลือกกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัความเส่ียงในเหตุการณ์ท่ีช่วงเวลาของการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง บริษทัไดก้าํหนดอนุพนัธ์ทางการเงินบางรายการใหเ้ป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีมูลค่ายติุธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ส่วนตราสารอนุพนัธ์
ท่ีมีมูลค่ายุติธรรมติดลบรับรู้เป็นหน้ีสินทางการเงิน อนุพันธ์จะไม่หักกลบในงบการเงิน  
เวน้แต่บริษัทจะมีทั้ งสิทธิทางกฎหมายและมีความตั้ งใจในการหักกลบ อนุพนัธ์แสดงเป็น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องอนุพนัธ์มีมากกว่า 
12 เดือนและไม่คาดว่าจะถูกรับรู้หรือจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนัธ์อ่ืนแสดงเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียน 

4.4 การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
การบญัชีป้องกนัความเส่ียง (General hedge) 
บริษัทกาํหนดให้อนุพนัธ์ท่ีเขา้เง่ือนไขเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ียในการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
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ณ การเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง บริษทัมีการจดัทาํเอกสารซ่ึงระบุถึง
ความสัมพันธ์ของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง 
ตลอดจนวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารรายการป้องกันความเส่ียง นอกจากน้ี  
ณ การเร่ิมตน้ของการป้องกนัความเส่ียงและภายหลงัจากการเร่ิมตน้ของการป้องกนัความเส่ียง
แลว้ บริษทัจะประเมินว่าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงมีประสิทธิผลในการป้องกนั
ความเส่ียงหรือไม่ เพื่อหักกลบการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของ
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง อนัเน่ืองมาจากความเส่ียงท่ีถูกป้องกนั เม่ือความสัมพนัธ์ของ
การป้องกนัความเส่ียงเป็นไปตามขอ้กาํหนดความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี 

• มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัความเส่ียง  

• ผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตไม่เหนือกว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าอันเกิดจาก
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ และ 

• อตัราส่วนการป้องกันความเส่ียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียงเท่ากับ
อตัราส่วนของปริมาณของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงบริษทัไดป้้องกนัความเส่ียง
ต่อปริมาณของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงซ่ึงบริษทัไดใ้ชป้้องกนัความเส่ียงสําหรับ
ปริมาณของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว  

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
ผลกาํไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีมีประสิทธิผลของตราสารอนุพนัธ์ และเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนั
ความเส่ียงในกระแสเงินสด จะรับรู้ในสํารองการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
เป็นส่วนประกอบแยกต่างหากในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยรับรู้ผลสะสมของผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากรายการท่ีป้องกันความเส่ียงนับตั้ งแต่วันเร่ิมต้นของการป้องกันความเส่ียง  
หกัจาํนวนท่ีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

จาํนวนเงินสะสมท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและสะสมในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูก 
จดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลารายงานท่ีรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียงส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนในลกัษณะเดียวกบัรายการท่ีถูกรับรู้เป็นรายการท่ี
ได้รับการป้องกันความเส่ียง หากบริษัทมีการคาดการณ์ว่ารายการจะไม่เกิดข้ึน ผลสะสม
ดงักล่าวจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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การยกเลิกการใชบ้ญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดไม่มีผลยอ้นหลงั  กาํไรหรือขาดทุนท่ี
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และผลสะสมของกาํไรหรือขาดทุนท่ีอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น
จะคงอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนักบัท่ีมีการรับรู้รายการ
คาดการณ์ในกาํไรหรือขาดทุน และเม่ือคาดว่ารายการคาดการณ์จะไม่เกิดข้ึน ผลสะสมของ
กาํไรหรือขาดทุนท่ีอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

ผลกาํไรหรือขาดทุนของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ที่ไม่เขา้เง่ือนไขการป้องกัน
ความเส่ียงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

4.5 เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

เงินให้กูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกดว้ยตน้ทุนและค่าธรรมเนียมในการทาํรายการ 
รวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดั
จาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหกัดว้ยค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ แสดงตามยอดเงินตน้สุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
ปรับดว้ยตน้ทุนและค่าธรรมเนียมในการทาํรายการท่ียงัไม่ได้ตดัจาํหน่าย รวมถึงกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข หกัดว้ยค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ดอกเบ้ียคา้งรับคาํนวณโดยใช้อตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ไดถื้อเป็นรายไดคื้อ
รายไดด้อกเบ้ียท่ีคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหกัดว้ยดอกเบ้ียคา้งรับ 

4.6 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

บริษทัรับรู้รายการค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกาํหนดใหว้ดัมูลค่าในจาํนวนท่ีเท่ากบั 

• ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ไดแ้ก่ ผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายซ่ึุงเป็นผลขาดทุนดา้นเครดิตจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญา
ของเคร่ืองมือทางการเงิน ท่ีมีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัท่ี
รายงาน (ขั้นท่ี 1) หรือ 

• ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ ไดแ้ก่ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาท่ีมีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาดไว ้(ขั้นท่ี 2 และ 3) 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุจะถูกวดัมูลค่าหากความเส่ียงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพิ่มข้ึนอย่างมี
นัยสําคัญนับตั้ งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ ค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวัดมูลค่าด้วยจาํนวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  คือ ประมาณการค่าความน่าจะเป็นของ 
มูลค่าปัจจุบนัของผลขาดทุนดา้นเครดิตถ่วงนํ้ าหนกั โดยวดัจากมูลค่าปัจจุบนัของผลต่างระหว่าง 
กระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บจากการถ่วงนํ้ าหนักของ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต คิดลดดว้ย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์นอกจากน้ี  
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกปรับปรุงเพิ่มเติมดว้ยสํารองเพื่อรองรับ
ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคตท่ียงัไม่สามารถสะทอ้นเขา้ไปในโมเดลดา้นเครดิตปัจจุบนั 
(management overlay) เม่ือพิจารณาตามความเหมาะสม 

สําหรับภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน คือผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาในกรณีท่ี              
ผูถื้อสญัญาเบิกใชสิ้นเช่ือ และกระแสเงินสดท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บในกรณีท่ีสินเช่ือถูกเบิกใช ้ 

บริษทัวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นรายสัญญาหรือเป็นรายกลุ่ม
สาํหรับสินเช่ือท่ีมีลกัษณะความเส่ียงทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั การวดัมูลของค่าเผือ่พิจารณา
จากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์โดยใช้อัตราดอกเบ้ีย                        
ท่ีแทจ้ริงเดิมของสินทรัพย ์โดยไม่คาํนึงถึงการวดัมูลค่ารายสญัญาหรือรายกลุ่ม 

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  หากคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินและภาระ
ผูกพนัทางการเงินดีข้ึนและทาํให้ไม่มีความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคญัอีกต่อไป
ตั้งแต่การรับรู้เร่ิมแรก  การรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทุนจะรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีเท่ากบัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า การเปล่ียนแปลงในการกลับรายการค่าเผื่อ                     
ผลขาดทุนจะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงินจะมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์
ท่ีทาํใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหมายถึงสินทรัพยใ์นขั้นท่ี 3  

ณ วนัท่ีรายงาน บริษทัประเมินการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจาํหน่าย  
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เงินให้สินเช่ือจะถูกพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต เม่ือมีการผ่อนปรนเง่ือนไขแก่ผูกู้ท่ี้มี
ปัญหาทางการเงิน เวน้แต่มีหลกัฐานว่าความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บกระแสเงินสดตามสัญญาลดลง
อย่างมีนัยสําคญัและไม่มีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าอื่น ๆ สําหรับสินทรัพยท์างการเงินที่มีการให้
การผอ่นปรนเง่ือนไขแก่ผูกู้แ้ต่ไม่ถือเป็นการผอ่นปรนเง่ือนไข สินทรัพยท์างการเงินจะถูกพิจารณา
ว่ามีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมื่อมีหลกัฐานที่แสดงให้เห็นว่าสินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตตามคาํนิยามของการปฏิบติัผิดสัญญา รวมถึง ขอ้บ่งช้ีของการไม่สามารถชาํระเงิน
ตามสญัญาท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนดเกินกวา่ 90 วนั  

นิยามของการปฏิบติัผดิสญัญา 

นิยามของการปฏิบติัผิดสัญญาเป็นขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัของการประเมินผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึน นิยามของการปฏิบติัผิดสัญญาถูกใช้ในการวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและในการประเมินว่าค่าเผื่อผลขาดทุนเป็นผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนภายใน  12 เดือนข้างหน้า หรือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
เน่ืองจากการปฏิบติัผดิสญัญาเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผดิสญัญา 
(PD) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และการระบุ
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั  

บริษทัถือวา่เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเป็นการปฏิบติัผดิสญัญา 
• ผูกู้ค้า้งชาํระเกินกวา่ 90 วนัสาํหรับภาระผกูพนัดา้นเครดิตท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีมีกบับริษทั หรือ 
• ผูกู้อ้าจจะไม่สามารถจ่ายคืนภาระผกูพนัดา้นเครดิตแก่บริษทัเตม็จาํนวน 

การเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

บริษทัไดมี้การเฝ้าระวงัสินทรัพยท์างการเงินทั้งหมด และภาระผูกพนัวงเงินให้สินเช่ือท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเร่ืองการดอ้ยค่า เพื่อประเมินว่ามีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิตตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หากมีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต บริษทัจะวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุน โดยใชผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายแุทนผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 
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ในการพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองทางการเงินเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่
การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ บริษทัเปรียบเทียบความเส่ียงของการผิดสัญญาท่ีจะเกิดข้ึน
ของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยใช้อายุคงเหลือตามสัญญาของเคร่ืองมือทาง
การเงิน กบัความเส่ียงของการผดิสัญญาท่ีจะเกิดข้ึนตลอดอายคุงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีคาดไว  ้ณ  วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และพิจารณาจากข้อมูลท่ีสนับสนุนและมีความ
สมเหตุสมผลทั้ งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงสามารถหาได้โดยไม่ตอ้งใช้ตน้ทุนหรือความ
พยายามท่ีมากเกินไป ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลในอดีต และการประเมินความเส่ียงดา้นเครดิต 

เม่ือสินทรัพยค์า้งชาํระเกินกว่า 30 วนั บริษทัพิจารณาว่ามีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิตและจดัเป็นกลุ่มสินทรัพยใ์นขั้นท่ี 2 ของโมเดลการดอ้ยค่าโดยค่าเผื่อผลขาดทุน
จะถูกวดัมูลค่าโดยใชผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ 

การตดัรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษัทลดมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินโดยตรง เม่ือบริษัทไม่สามารถ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนสินทรัพยท์างการเงินทั้งจาํนวนหรือบางส่วน  
การตดัออกจากบญัชีถือเป็นสถานการณ์หน่ึงของการตดัรายการ การตดัออกจากบญัชีรับรู้ใน 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

หน้ีสูญรับคืนจากลูกหน้ีท่ีเคยถูกตดัออกจากบญัชีจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจะนาํเสนอในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 
• สําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย: แสดงเป็นรายการหัก

จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
• สาํหรับภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือ: แสดงเป็นประมาณการหน้ีสิน และในกรณีท่ีเคร่ืองมือ

ทางการเงินรวมถึงองคป์ระกอบวงเงินท่ีเบิกใชแ้ลว้และท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้และบริษทัไม่สามารถ
ระบุค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในองคป์ระกอบภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ 
แยกต่างหากจากองค์ประกอบในส่วนท่ีเบิกใช้แลว้ได ้บริษทัแสดงค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับ 
ทั้งสององคป์ระกอบ จาํนวนท่ีรวมกนัน้ีจะแสดงเป็นรายการหักจากมูลค่าตามบญัชีของ
ส่วนท่ีเบิกใช้แลว้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส่วนท่ีเกินกว่าจาํนวนรวม 
ขององคป์ระกอบส่วนท่ีเบิกใชแ้ลว้จะแสดงเป็นประมาณการหน้ีสิน 
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4.7 ทรัพยสิ์นรอการขาย 
ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยรถท่ีได้จากการติดตามเรียกทรัพย์สินเพื่อการรับชําระหน้ี                  
ซ่ึงบนัทึกดว้ยจาํนวนเงินตน้คงคา้งบวกดอกเบ้ียคา้งรับและภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) หรือมูลค่ายติุธรรม
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  

มูลค่ายุติธรรมของรถท่ีไดจ้ากการติดตามเรียกทรัพยสิ์นเพื่อการรับชาํระหน้ี พิจารณาจากราคาท่ี 
คาดว่าจะขายไดห้กัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายตามความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนของรถท่ีได้
จากการติดตามเรียกทรัพยสิ์นเพื่อการรับชาํระหน้ีแต่ละรายการ 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายคาํนวณจากราคาทุนของรถท่ีได้จากการติดตามเรียก
ทรัพยสิ์นเพื่อการรับชําระหน้ี หักด้วยราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ของรถท่ีได้จากการติดตามเรียก
ทรัพยสิ์นเพื่อการรับชาํระหน้ี ซ่ึงประมาณการจากราคาขายในอดีตและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนสาํหรับ 
รถท่ีไดจ้ากการติดตามเรียกทรัพยสิ์นเพ่ือการรับชาํระหน้ี ประเภทเดียวกนั ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายรับรู้เม่ือมีการจาํหน่ายโดยแสดงรวมอยู่
ในรายได้อ่ืนหรือค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

4.8 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวดัมูลค่า 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ 
การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตาม
วตัถุประสงค ์ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
และตน้ทุนการกูย้มื  

ส่วนประกอบของรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
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กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิง
ตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอื้่นหรือค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการส่วน
ปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุง
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  
ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน คาํนวณโดย
วิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย ์
แต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 สินทรัพยซ้ื์อใหม่  สินทรัพยใ์ชแ้ลว้ท่ีบริษทัซ้ือมา 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า ตามอายสุัญญา  ตามอายสุัญญา 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ 5 ปี  3  ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี  3  ปี 

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 217



 
- 18 - 

 

 

4.9 สญัญาเช่า 

บริษทัท่ีเป็นผู้เช่า 

สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

บริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของ
สัญญาเช่า บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า
ทั้งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น (หมายถึงสัญญาเช่าระยะเวลาอาย ุ12 เดือนหรือนอ้ยกว่า) และ
สัญญาเช่าของสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (กาํหนดเป็นสัญญาเช่าท่ีมีมูลค่าของสินทรัพยอ์า้งอิง
ไม่เกิน 150,000 บาท) (เช่น แท็บเล็ต มือถือ เคร่ืองถ่ายเอกสาร และเคร่ืองพิมพเ์อกสาร) สัญญา
เช่าเหล่าน้ี บริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุญัญาเช่า  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

สญัญาเช่าท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือนและสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่ามากกวา่ 150,000 บาท 
จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยราคาทุนซ่ึงประกอบดว้ยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้
จ่ายชาํระ ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม) การจ่ายชาํระตาม
สัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล หักส่ิงจูงใจ
ตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เม่ือบริษทัมีประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้น
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
เพื่ออธิบายตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์
สิทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั้นเกิดข้ึนเพื่อผลิตสินคา้คงเหลือ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชคิ้ดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายสุัญญาเช่าและอายกุารใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สะทอ้นว่า บริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง จะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การคิด 
ค่าเส่ือมราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชถู้กแสดงรวมอยูใ่น “ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์”ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

บริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เพื่อประเมินว่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้ด้อยค่าหรือไม่และบันทึกสําหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด  ๆ  
ท่ีระบุไดต้ามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง “ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์” 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระ 
ตามสญัญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

• การจ่ายชาํระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าใด ๆ  
• การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรือ

อตัรา ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
• จาํนวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
• ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
• การจ่ายชําระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า 

ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หลงัจากวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมข้ึน โดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง) และลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชี
ของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 
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บริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง) 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

• มีการเปล่ียนแปลงอายสุญัญาเช่า หรือมีเหตุการณ์สาํคญั หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ 
ท่ีส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณีดงักล่าว 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงใหม่ โดยใช้
อตัราคิดลดท่ีปรับปรุงใหม่ 

• มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดัชนีหรืออัตรา  
หรือการเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกันมูลค่าคงเหลือ                  
ในกรณีดังกล่าว หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า 
ท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นผลมา
จากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง) 

• มีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าไม่บันทึกเป็นสัญญาเช่า                       
แยกต่างหาก ในกรณีน้ี หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ข้ึนอยูก่บัอายสุัญญาเช่าของสัญญาเช่า
ท่ีเปล่ียนแปลงโดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดท่ีปรับปรุง ณ 
วนัท่ีการเปล่ียนแปลงสญัญามีผล 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การจ่ายชาํระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายสําหรับงวดท่ีมีเหตุการณ์
หรือเง่ือนไขการจ่ายชาํระเหล่านั้นเกิดข้ึนและรวมอยู่ในบรรทดั “ค่าใชจ่้ายในการบริการและ
บริหาร” ในกาํไรหรือขาดทุน 

ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 อนุญาตให้ผูเ้ช่า                
ไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและบนัทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบท่ีไม่เป็น
การเช่าท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั บริษทัไม่ใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว สาํหรับ
สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและมีการเช่าเพิ่มเติมจาํนวนหน่ึงหรือมากกว่าหรือมี
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า บริษทัปันส่วนขอ้พิจารณาภายใตส้ัญญากบัแต่ละส่วนประกอบ
ตามความสมัพนัธ์ราคาขายแบบเอกเทศของส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและผลรวมราคาขายแบบ
เอกเทศของส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า 
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4.10 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยม คือ ตน้ทุนของการซ้ือกิจการที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจาก
การซ้ือธุรกิจในอดีต ค่าความนิยมเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน   

ค่าความนิยมแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าความนิยม 
ท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนกบัมูลค่าตามบญัชี 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี  
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชี
ของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 

4.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบแน่นอนแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าตดัจาํหน่าย 

- สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการ
ได้มาและการดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้ นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค ์
โดยสิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์จะตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาด
วา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยภ์ายใน 1 - 10 ปี 

- รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเคร่ืองหมายการคา้ ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์โดยก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2552 
บริษทัตดัจาํหน่ายเคร่ืองหมายการคา้โดยใช้วิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยเ์ป็นเวลา 10 ปี บริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีโดยหยุด
การตดัจาํหน่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552  

- รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงรายช่ือลูกคา้ บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยเ์ป็นเวลา 3 ปี   

ค่าตัดจําหน่ายท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารในงบกําไรขาดทุนและ 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะไม่มีการตีราคาเพ่ิม แต่จะมีการทบทวนการดอ้ยค่าในแต่ละปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ี
เก่ียวกบัการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย 
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4.12 หน้ีสินทางการเงิน 
หน้ีสินทางการเงินจะถูกรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยตน้ทุนการทาํรายการ และ 
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้เม่ือ
หน้ีสินดงักล่าวแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทตามเน้ือหาของขอ้ตกลงตามสัญญาท่ีทาํข้ึนและคาํนิยามของ
หน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินจะถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษัทเป็นคู่สัญญาตาม
ขอ้กาํหนดในสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดั
จาํหน่าย ดว้ยจาํนวนท่ีเท่ากบัหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหัก
ดว้ยเงินตน้ชาํระคืนและบวกหรือหักดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ของผลต่างระหวา่งมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและจาํนวนเงินท่ีจ่ายเม่ือครบกาํหนดสญัญา 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงินและปันส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชใ้นการคิดลด
ประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด            
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการทาํรายการ และส่วนเกินหรือส่วนลด
มูลค่าอ่ืน ๆ) ตลอดอายท่ีุคาดไวข้องหน้ีสินทางการเงินหรือ ระยะเวลาท่ีสั้นกว่า เพื่อให้ไดร้าคา
ทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่ายและการตดัจาํหน่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การตัดรายการของหนีสิ้นทางการเงิน 

บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เฉพาะเม่ือภาระผูกพนัของบริษทัไดมี้การปฏิบติัตามแลว้                    
ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินท่ีตดัรายการ
และส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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เม่ือบริษทัแลกเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมากในขอ้กาํหนดกบัผูใ้ห้กูต้อ้งถือเป็น
การส้ินสุดของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่  
ในทาํนองเดียวกนั บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในขอ้กาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีมีอยูห่รือบางส่วนของการส้ินสุดของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของ
หน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยสมมติว่าขอ้กาํหนดจะมีความแตกต่างอย่างมากหากการคิดลด               
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดภายใตเ้ง่ือนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ สุทธิดว้ย
ค่าธรรมเนียมรับใด ๆ และคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินเดิม                
หากการเปล่ียนแปลงไม่เป็นนยัสาํคญั ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินก่อนมี              
การเปล่ียนแปลงและ (2) มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดหลงัจากเปล่ียนแปลง ควรรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุนเป็นกาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในกาํไรและขาดทุนอ่ืน 

4.13 ประมาณการหน้ีสิน 
บริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป 
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้ น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้ นได้อย่าง
น่าเช่ือถือ 

4.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
4.14.1 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์
ของบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินเขา้
สมทบกองทุนจากพนักงานและบริษทั เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีบริษทัจ่าย
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

4.14.2 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน   
เงินชดเชยตามกฎหมาย 
ประมาณการหน้ีสินน้ีไดแ้สดงถึงผลประโยชน์ท่ีพนักงานทุกคนจะไดรั้บเงินชดเชย
เม่ือออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  
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ประมาณการหน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์น้ีได้ถูกพิจารณาเป็นโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวโ้ดยมิไดจ้ดัตั้งเป็นกองทุน และแยกคาํนวณโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณไว ้(The Projected Unit 
Credit Method) เพื่อคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคต โดยการคาํนวณน้ีได้ปฏิบัติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย          
ซ่ึงรวมถึง ประมาณการเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการข้ึนเงินเดือน  
อตัราการตาย อตัราคิดลด อายงุาน และปัจจยัอ่ืน ๆ  

บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ต้นทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน 
งบกาํไรขาดทุนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ในรายการ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.14.3 ผลประโยชน์จากวนัลาพกัร้อนสะสม 

บริษทัไดรั้บรู้ผลประโยชน์จากวนัลาพกัร้อนสะสมของพนักงานท่ีไดป้ฏิบติังานเป็น
หน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 การรับรู้รายได ้

รายไดด้อกเบ้ีย 

รายไดด้อกเบ้ียสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดยกเวน้ส่วนท่ีวดัมูลค่าโดยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน (“FVTPL”) รับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (EIR) คืออตัราท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคต
ตลอดอายท่ีุคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน หรือตามระยะเวลาท่ีสั้นกว่าตามความเหมาะสมไปยงั
มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน กระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณการโดยพิจารณาเง่ือนไขของสญัญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

ในการคาํนวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงให้รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด
ระหวา่งคู่สญัญาตามสญัญา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและเป็นตน้ทุนส่วนเพิ่ม
ของเง่ือนไขการกูย้มืท่ีระบุไว ้ตน้ทุนการทาํรายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอ่ืน ๆ ทั้งหมด 
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รายได้ดอกเบ้ียคาํนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียแท้จริง ท่ีมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย ์
ทางการเงินท่ีไม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (เช่น ราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินก่อน
การปรับปรุงสาํหรับค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) 

สําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต รายได้ดอกเบ้ียคาํนวณโดยใช้วิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ท่ีราคาทุนตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต  
(เช่น มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้หกัดว้ยค่าเผือ่ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน)  

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการนอกเหนือจากรายการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
รับรู้ตามสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ดว้ยจาํนวนของส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากการใหบ้ริการ
ดงักล่าว ระยะเวลาในการรับรู้ข้ึนอยูก่บัว่าบริษทัไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา โดยการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการจากการเป็นนายหนา้ประกนั 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการเป็นนายหน้าประกันรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงคา้งและ
ใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

รายไดค่้าปรับล่าชา้ 
รายไดค่้าปรับล่าช้า รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งเม่ือบริษทัมีสิทธ์ิไดรั้บชาํระเงิน หักดว้ยประมาณการ 
ค่าเบ้ียปรับท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บ 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการอ่ืน  
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากรายได้ค่าปรับล่าช้าและรายได้จาก                          
การเป็นนายหนา้ประกนั รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการและรับชาํระเงินจากลูกคา้ 

4.16 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายท่ีเก่ียวกบัการบริการบนัทึกเม่ือไดรั้บบริการ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.17 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มื และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

4.18 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
4.18.1 ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษี
สําหรับปี กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนเน่ืองจากกําไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ และไม่ได้รวมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษี ณ วนัท่ีใน       
งบแสดงฐานะการเงิน 

4.18.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณ
กาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่าง
ชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํ
ผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือกาํไร   
ทางภาษีท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทําเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
บางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้

บริษัทคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษี 
ท่ีมีผลบงัคบัใชห้รือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกันได้เม่ือบริษัท                
มีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมาหักกลบกนัและบริษทั
ตั้งใจจะชาํระหน้ีสินดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชาํระสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ในเวลาเดียวกันและทั้ งสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 

บริษทัแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักาํไรหรือ
ขาดทุนไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รายการภาษีเงินได้ในปี
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกโดยตรงไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วน
ของเจา้ของ ถา้ภาษีเงินได้ท่ีเกิดข้ึนนั้นเก่ียวขอ้งกับรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงั
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของในปีบญัชีเดียวกนัหรือต่างปี 

4.19 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของ
หุน้สามญัท่ีมีอยูใ่นระหว่างปี ในกรณีท่ีมีการเพิ่มทุน จาํนวนหุน้ถ่วงนํ้ าหนกัคาํนวณตามระยะเวลา
ท่ีไดรั้บชาํระค่าหุ้น บริษทัไม่มีหุ้นสามญัเทียบเท่าอ่ืนคงเหลือ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการคาํนวณ
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

4.20 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึน
ในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ
ประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาด
จะนํามาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่า
ยติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินน้ีใชต้ามเกณฑต์ามท่ีกล่าว  

นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมได้จดัลาํดับชั้นเป็นระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบ่ง
ตามลาํดับขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ และตามลาํดับความสําคญัของขอ้มูลท่ีใช้วดัมูลค่า
ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดับท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
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4.21 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
เพื่อใหก้ารจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และจาํนวนเงิน 
ท่ีเก่ียวกบัรายได ้และค่าใชจ่้ายระหว่างระยะเวลาท่ีรายงาน ถึงแมว้่า การประมาณการของผูบ้ริหาร
ไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไป
จากจาํนวนประมาณการนั้ น ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญั ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ดงัน้ี 

4.21.1 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
การเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนวดัมูลค่าดว้ยค่าเผื่อท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือน
สาํหรับสินทรัพยข์ั้นท่ี 1 หรือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุสาํหรับ
สินทรัพยข์ั้นท่ี 2 หรือ 3 สินทรัพยท่ี์ยา้ยข้ึนมาขั้นท่ี 2 เม่ือความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัสาํคญั ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ไม่ได้กาํหนดว่าสถานการณ์ใดจะเป็นการเพิ่มความเส่ียง 
ดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญั ในการประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน
อย่างมีนัยสําคญั บริษทัพิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและ
ประกอบกบัขอ้มูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 

การจดักลุ่มของสินทรัพยต์ามความเส่ียงด้านเครดิตท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน: เม่ือผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนวดัมูลค่าดว้ยหลกัเกณฑ์การประเมินการดอ้ยค่า
แบบกลุ่ม เคร่ืองมือทางการเงินถูกจดักลุ่มตามเกณฑ์ลกัษณะความเส่ียงท่ีคลา้ยคลึงกนั 
บริษทัติดตามความเหมาะสมของลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งต่อเน่ืองเพื่อประเมิน
ว่าเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวยงัคงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือไม่ การประเมินดงักล่าว
มีความสาํคญัเพื่อใหม้ัน่ใจว่าหากลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจะมีการ
จดัประเภทสินทรัพยใ์หม่อย่างเหมาะสม การจดัประเภทสินทรัพยใ์หม่อาจส่งผลให้เกิด
การจดักลุ่มของสินทรัพยใ์หม่หรือสินทรัพยท่ี์ยา้ยไปยงัสินทรัพยก์ลุ่มอ่ืนท่ีมีอยู ่ซ่ึงทาํให้
สะท้อนถึงลกัษณะความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกันของกลุ่มสินทรัพยน์ั้ นได้ดีข้ึน  
การจดัประเภทใหม่หรือการเปล่ียนกลุ่มมกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้น
เครดิตอย่างมีนัยสําคญั (หรือเม่ือลดลง) ทาํให้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
เปล่ียนแปลงจากระยะเวลา 12 เดือนเป็นตลอดอาย ุหรือในทางกลบักนัการจดัประเภทใหม่ 
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หรือการเปล่ียนกลุ่มของสินทรัพยส์ามารถเกิดข้ึนไดภ้ายในกลุ่มท่ีมีการวดัผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนหรือกลุ่มท่ีมีการวดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุเน่ืองจากจาํนวนผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเปล่ียนแปลงไป
เพราะความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มสินทรัพยท่ี์แตกต่างกนั 

โมเดลและขอ้สมมติฐานท่ีใช:้ บริษทัใชโ้มเดลและขอ้สมมติฐานท่ีหลากหลายในการวดั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและการประมาณการค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยบริษทัไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการระบุโมเดลท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ
สินทรัพย์แต่ละประเภท อีกทั้ งยงักําหนดข้อสมมติฐานในการใช้โมเดล รวมถึงข้อ
สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผลกัดนัท่ีสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัมีฐานะ
เปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนน้ีจะไม่ลดลง
ดว้ยมาตรการในการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต แมว้่าระยะเวลาดงักล่าวขยายเกินกว่า
ระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตามสัญญา 

การกาํหนดจาํนวนและระดบัสถานการณ์ท่ีใชค้าดการณ์ไปในอนาคตสําหรับผลิตภณัฑ์
แต่ละประเภท และการกาํหนดขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกับแต่ละ
สถานการณ์ : เม่ือวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน บริษัทใช้ความ
สมเหตุสมผลและประกอบกับข้อมูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีข้ึนอยู่กับ
สมมติฐานสาํหรับการเคล่ือนไหวในอนาคตของตวัผลกัดนัทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัและ
ผลกระทบจากตวัผลกัดันกับแต่ละรายการ ในการวดัผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน ขอ้มูลภายนอกและภายในจะใช้ในการสร้างสถานการณ์ (สถานการณ์ปกติ)  
ของการคาดการณ์ในอนาคตของตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมกบัตวัแทนช่วง
ของสถานการณ์คาดการณ์อ่ืน ๆ ขอ้มูลภายนอกท่ีใชร้วมถึงขอ้มูลทางเศรษฐกิจท่ีเผยแพร่
โดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานทางการเงิน 
บริษัทใช้สถานการณ์ท่ีหลากหลายเพื่อสร้างแบบจาํลองจากปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ 
มหภาคต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน บริษทัไดร้ะบุและจดัทาํตวัผลกัดนัท่ี
สาํคญัของความเส่ียงทางดา้นเครดิตและผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับกลุ่มของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน และใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติจากขอ้มูลในอดีตเพ่ือคาดการณ์ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคกับความเส่ียงทางด้านเครดิตและผลขาดทุน 
ดา้นเครดิต นอกจากน้ีบริษทัใช้ความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนักสําหรับแต่ละสถานการณ์  
ซ่ึงสถานการณ์ปกติจะมีความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนักท่ีสูงท่ีสุด ค่าถ่วงนํ้ าหนักของ
สถานการณ์ท่ีดีข้ึนหรือแยล่งจะข้ึนอยูก่บัความน่าจะเป็นของแต่ละสถานการณ์ 
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ความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญา คือประมาณการของโอกาสท่ีลูกหน้ีจะปฏิบติั      
ผิดสัญญาตลอดช่วงสัญญา การคาํนวณได้พิจารณาจากขอ้มูลในอดีต สมมติฐาน และ
ความคาดหวงัของสถานการณ์ในอนาคต 

ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา เป็นการประมาณการ
ของผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัผดิสัญญา โดยข้ึนอยูก่บัผลแตกต่างระหวา่งกระแส
เงินสดตามสัญญาท่ีครบกาํหนดและส่ิงท่ีผูใ้ห้กูค้าดหวงัจะไดรั้บ โดยพิจารณาถึงกระแส
เงินสดท่ีเกิดข้ึนจากหลกัประกนัและการรับประกนัดา้นเครดิตของสินทรัพยโ์ดยรวม 

การวดัและการประมาณมูลค่ายติุธรรม ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินทางการเงิน บริษทัใชข้อ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาด หากไม่สามารถหาขอ้มูลระดบั 1 ได ้
บริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
อา้งอิงจากหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

4.21.2 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 
บริษทัประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะขายได้
ลดลง โดยในการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะขายไดน้ั้นบริษทัจะพิจารณาราคาประเมินของ
รถท่ีไดจ้ากการติดตามเรียกทรัพยสิ์นเพื่อการรับชาํระหน้ีและปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อราคา 
รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการถือครองทรัพยสิ์น และส่วนลดท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคต 

4.21.3 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน รวมทั้งค่าความนิยม
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตอ้งมีการทบทวนการด้อยค่าเป็นรายปีหรือเม่ือมีเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบัญชีอาจตํ่ ากว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนจาก
การจาํหน่ายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า 
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดซ่ึงมีกระแสเงินสดท่ีสามารถแยกออกมาได ้
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4.21.4 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ใน 
การคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงอตัรา 
คิดลด การเปล่ียนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ 
ภาระผกูพนัดงักล่าว 

บริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้น
การกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมบริษทัพิจารณาใช้อตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่าย
ชาํระผลประโยชน์ และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกับระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระ
ผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

4.21.5 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ 
บริษทัประมาณการหน้ีสินภาระผกูพนัวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชต้ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 9 โดยใชว้ิธีการเดียวกนักบัการตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนสาํหรับลูกหน้ีรายเดียวกนักบัสินทรัพยท์างการเงิน  

5. การบริหารความเส่ียง 
บริษัทมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงดา้นต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของบริษทั ซ่ึงมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเส่ียง เพื่อให้
การบริหารจดัการความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมภายใตข้อบเขตความเส่ียงท่ียอมรับได ้นอกจาก
นโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทได้พัฒนาเคร่ืองมือ กระบวนการ และกําหนดบทบาทหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้การติดตามและการควบคุมความเส่ียงองคก์รเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ
และทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเหมาะสม 
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เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กูย้ืม 
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืม หุ้นกู ้และหน้ีสิน
ทางการเงินอ่ืน บริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงดงัน้ี 

5.1 ความเส่ียงดา้นเครดิต 
บริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิต หากลูกหน้ีหรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติั
ตามภาระผูกพนัตามสัญญาได้ ซ่ึงอาจเป็นเพราะคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงิน ทาํให้ไม่
สามารถชาํระหน้ีเม่ือครบกาํหนดได ้หรือจงใจไม่ปฏิบติัตามสัญญา อนัส่งผลให้เกิดความเสียหาย
แก่บริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากเงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือโดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินให้กู้ ยืมและลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

บริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตจากเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ โดยการกาํหนด
นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบความเส่ียงดา้น
การใหสิ้นเช่ืออยา่งต่อเน่ือง มีการประเมินการใหสิ้นเช่ือสาํหรับลูกคา้ทุกรายท่ีขอสินเช่ือเกินวงเงิน
ท่ีกาํหนดไว ้รวมถึงบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ  

บริษัทมีการกาํหนดเป้าหมายการให้สินเช่ือโดยพิจารณาความเส่ียง ผลตอบแทน โอกาสทาง
การตลาด สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งคาํนึงถึงภาวะวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึนดว้ยในการพิจารณา
เครดิตและการกาํหนดราคา บริษทักาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาอนุมติัสินเช่ือและนาํเสนอขอ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการท่ีได้รับมอบอาํนาจ บริษัทได้ใช้เคร่ืองมือ
พิจารณาเครดิตให้คะแนนลูกคา้ (Credit Scoring) ในการบริหารสถานะของลูกคา้ภายหลงัจากการ
อนุมติัสินเช่ือ บริษัทได้ใช้ Behaviour Scoring ในการประเมินความเส่ียงของลูกคา้ โดยการใช้
เคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงดังกล่าว ทาํให้บริษัทสามารถกาํหนดผลตอบแทนหรืออัตรา 
ดอกเบ้ียตามระดบัความเส่ียงของสินเช่ือรวมทั้งกาํหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการบริหารพอร์ตโฟลิโอ 
อีกทั้ ง บริษัทยงัมี Collection Scoring ซ่ึงทําให้บริษัทสามารถกําหนดกลยุทธ์การติดตามหน้ี 
ตามระดบัความเส่ียงและทาํใหก้ารติดตามหน้ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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ในกระบวนการอนุมัติสินเช่ือ บริษัทจะคาํนึงถึงความสามารถในการชําระหน้ีของลูกคา้และ
วตัถุประสงคก์ารให้สินเช่ือเป็นหลกัในการพิจารณา โดยบริษทัไดแ้ยกหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีดูแล
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีวิ เคราะห์และอนุมัติสินเช่ือออกจากกัน  
เพื่อใหก้ระบวนการอนุมติัสินเช่ือมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
ปัจจยัสําคญัท่ีใช้ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (ECL) ประกอบด้วย 
ค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนัดชาํระหน้ี (Probability of default: PD) ร้อยละความเสียหาย 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ีต่อยอดหน้ี (Loss given default: LGD) และประมาณการ
ยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผิดนัดชาํระ (Exposure at the time of default: EAD) โดยผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า วดัมูลค่าจาก PD  LGD และ EAD ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  
ใน 12 เดือนขา้งหน้า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ถึง ณ วนัท่ีรายงาน และผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บตลอดอายุ (Life time) คาํนวณจาก PD  LGD และ EAD ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถึง ณ วนัท่ีรายงานเช่นเดียวกนั 

ตวัแปรความเส่ียงจะถูกทบทวนอยา่งใกลชิ้ดและสมํ่าเสมอโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีมีความผนัผวน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีมีขอ้จาํกัด 
ในการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท่ีสมเหตุสมผล รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดยงัคงมี
ความไม่แน่นอน บริษทัจึงพิจารณาใชปั้จจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในระยะยาว
แทนท่ีจะใชปั้จจยัท่ีเก่ียวกบัการคาดการณ์ในช่วงภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน (Point In Time) 
โดยคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจจะทยอยฟ้ืนตวัซ่ึงจะใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 3 ปี ในการกลบัไปใกลเ้คียง
กบัภาวะก่อนเกิด COVID-19 
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บริษทัมีการปรับปัจจยัความเสี่ยงดา้นเครดิตดว้ยขอ้มูล  Forward Looking สําหรับการวดั 
ความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้โดยคาํนึงถึงค่าความเป็นไปไดแ้บบถ่วงนํ้ าหนกัของประมาณการ
ทางเศรษฐกิจในอนาคต สมมติฐานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 3 สถานการณ์ดงัน้ี ถูกใชเ้พื ่อ
สะทอ้นผลลพัธ์ท่ีน่าจะเกิดข้ึนในอนาคตถึงความเป็นไปไดแ้บบถ่วงนํ้าหนกัท่ีปราศจากอคติ 
• Base Scenario: แสดงถึงสถานการณ์ท่ีน่าจะเกิดข้ึน และ 
• Upper และ Lower Scenario: คือ สถานการณ์ท่ีแสดงถึงมุมมองทางเศรษฐกิจท่ีดีกว่าหรือแยก่ว่า

เม่ื อเป รียบ เทียบกับ  Base Scenario โดยมีพื้ นฐานมาจากวิจารณญาณของผู ้เช่ี ยวชาญ  
(Expert Judgement) 

ในกรณีที่การใชข้อ้มูล Forward Looking ไม่สามารถสะทอ้นผา่นแบบจาํลอง Expected Credit 
Loss หรือ สถานการณ์จาํลองทางเศรษฐกิจได  ้บริษทัอาจตั้งเงินสํารองเพิ ่มเติมโดยมีเหตุผล
รองรับ ซ่ึงการตั้งเงินสาํรองเพิ่มเติมดงักล่าวจะไม่ขดัแยง้กบัมาตรฐานทางบญัชี  

ความเพียงพอของค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนถูกพิจารณาและอนุมติัโดยผูบ้ริหาร
ระดับสูงฝ่ายอํานวยสินเช่ือและผูบ้ริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทมีการจัดสรร 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนแก่พอร์ตโฟลิโอตามความเหมาะสม ดงันั้นบริษทัจึง
ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของ
บริษทัไม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นเครดิต เน่ืองจากบริษทัมีฐานลูกคา้มากและหลากหลาย
รวมไปถึงมีการใช ้Credit Scoring ในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ 

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

บริษทับริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบนัการเงิน 
ตามนโยบายของบริษทั โดยจะทาํรายการกับคู่สัญญาท่ีได้รับการอนุมติัแลว้เท่านั้ นและอยู่ใน 
วงเงินสินเช่ือท่ีกาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ืออาจมีการปรับปรุงระหว่างปี  
การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและลดความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการผดินดัชาํระของคู่สญัญา 
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5.2 ความเส่ียงดา้นตลาด  
ความเส่ียงดา้นตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดผลเสียหายอนัเน่ืองมาจากความผนัผวนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน ตราสารทุน และสินคา้โภคภณัฑ ์ท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินการ
และผลประกอบการทางการเงินของบริษทั  
บริษทักาํหนดให้มีนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นตลาด ควบคุมความเส่ียงดา้นตลาด ภายใต้
เพดานความเส่ียงท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั อีกทั้งมีการทบทวนเพดานความเส่ียง
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอบเขต ปริมาณ และความซบัซอ้นของธุรกรรม และสถานการณ์ตลาดและ
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อนัอาจมี
ผลทาํให้มูลค่าของตราสารทางการเงินของบริษทัเปล่ียนแปลงไป หรือทาํให้เกิดความผนัผวนต่อ
รายได ้หรือมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัทั้งในรอบระยะเวลาท่ีรายงาน
ปัจจุบนัและในอนาคต โดยบริษทัมีเคร่ืองมือต่าง ๆ  เพื่อใชใ้นการบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
และกรอบความเส่ียงต่าง ๆ เม่ือใช้ในการวดั ติดตาม ควบคุม ซ่ึงเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระสาํคญั บริษทัตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัและคณะกรรมการบริษทั
รับทราบเพ่ือกาํหนดแนวทางการป้องกนัความเส่ียงต่อไป 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม วิเคราะห์ตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย 
จาํแนกไดด้งัน้ี 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : พนับาท 
 อัตราดอกเบีย้ 

ปรับขึน้ลง 
ตามราคาตลาด 

 อัตราดอกเบีย้ 
คงที ่

 ไม่มอัีตรา 
ดอกเบีย้ 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,841,181  -  153,558  3,994,739 
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ -  58,847,286  -  58,847,286 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  -  640,205  640,205 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้น - 3,300,000  -  3,300,000 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - -  1,516,073  1,516,073 
หุน้กูร้ะยะสั้น - 999,368  -  999,368 
เงินกูย้มืระยะยาว - 21,269,734  -  21,269,734 
หุน้กูร้ะยะยาว - 15,616,247  -  15,616,247 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 441  -  441 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พนับาท 

 อัตราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลง 

ตามราคาตลาด 

 อัตราดอกเบีย้ 
คงที ่

 ไม่มอัีตรา 
ดอกเบีย้ 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,003,422  -  261,811  1,265,233 
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ -  48,568,031  -  48,568,031 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  -  564,316  564,316 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้น - 2,600,000  -  2,600,000 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - -  1,381,386  1,381,386 
เงินกูย้มืระยะยาว - 25,328,410  -  25,328,410 
หุน้กูร้ะยะยาว - 11,136,567  -  11,136,567 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 341  -  341 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากธุรกรรมทางการเงินของบริษทัอยูใ่นรูปสกลุเงินบาท 

5.3 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัต่าง ๆ 
เม่ือครบกาํหนดไดเ้น่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดหรือไม่สามารถจดัหาเงินได้
เพียงพอตามความตอ้งการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดและมีตน้ทุนท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจจะทาํให้เกิด
ความเสียหายได ้

บริษทัควบคุมความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ภายใตเ้พดานความเส่ียงท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยกาํหนดให้มีนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง มีการจัดหาแหล่งเงินทุน                          
ทั้งระยะส้ันและระยะยาว นอกจากน้ี ยงัมีการกาํหนดเคร่ืองมือและกรอบความเส่ียงต่าง ๆ  เพื่อใชใ้นการวดั 
ติดตาม ควบคุมและรายงานความเส่ียง ทั้งน้ี เพื่อให้บริษทัมัน่ใจว่าฐานะสภาพคล่องมีความเหมาะสม
และเพียงพอในการรองรับการดาํเนินงานของบริษทัทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
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หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกาํหนดของสญัญาจาํแนกไดด้งัน้ี  

หน่วย : พนับาท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564          

 ระยะเวลาทีค่รบกําหนดตามสัญญา 
 เมื่อทวงถาม  ไม่เกิน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  มากกว่า  รวม 

     แต่ไม่เกิน 5 ปี  5 ปี   
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้น 3,300,000  -  -  -  3,300,000 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,516,073  -  -  -  1,516,073 
หุน้กูร้ะยะสั้น -  999,368  -  -  999,368 
เงินกูย้มืระยะยาว -  8,049,734  13,220,000  -  21,269,734 
หุน้กูร้ะยะยาว -  7,826,893  7,789,354  -  15,616,247 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน -  441  -  -  441 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 4,816,073  16,876,436  21,009,354  -  42,701,863 

หน่วย : พนับาท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563          

 ระยะเวลาทีค่รบกําหนดตามสัญญา 
 เมื่อทวงถาม  ไม่เกิน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  มากกว่า  รวม 

     แต่ไม่เกิน 5 ปี  5 ปี   
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้น 2,600,000  -  -  -  2,600,000 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,381,386  -  -  -  1,381,386 
เงินกูย้มืระยะยาว -  4,559,663  20,768,747  -  25,328,410 
หุน้กูร้ะยะยาว -  3,398,262  7,738,305  -  11,136,567 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน -  -  341  -  341 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 3,981,386  7,957,925  28,507,393  -  40,446,704 
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6. ข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 
เงินสดในมือ 13,998 151,117 
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั  139,560 110,694 
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 3,841,181 1,003,422 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,994,739 1,265,233 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงด้วยยอดสุทธิจาก 
เงินฝากธนาคารสาํหรับค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัเป็นจาํนวน 648.36 ลา้นบาท
และ 459.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัตอ้งนาํส่งเบ้ียประกนัดงักล่าวให้แก่บริษทัประกนัภยั และ
บริษทัไม่สามารถนาํเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวไปใชห้รือหาประโยชน์ หรือหกัค่าใชจ่้ายใด ๆ  ไดต้ามท่ีระบุ
ไวใ้นสญัญานายหนา้ ยกเวน้เสียแต่ดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์อ่ืนซ่ึงเกิดจากการฝากเงิน 

6.2 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบาท 

 2564  2563 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนสาํหรับค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่า   
และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 58,372 24,106 

บวก ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 322,305 289,713 
หกั  เงินสดจ่ายสาํหรับค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (376,540) (255,447) 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนสาํหรับค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 
และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
4,137 

 
58,372 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนสาํหรับค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 38,404 6,829 
บวก ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 87,357 222,621 
หกั  เงินสดจ่ายสาํหรับค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (123,581) (191,046) 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนสาํหรับค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,180 38,404 
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6.3 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย  :  พันบาท 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสดรับ  การเปล่ียนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  (จ่าย) สุทธิ  ทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม  จากกิจกรรม    31 ธันวาคม 

 2564  จัดหาเงนิ    2564 
เงินกูย้มืระยะสั้น 2,600,000 700,000 - 3,300,000 
หุน้กูร้ะยะสั้น - 999,010**  358* 999,368 
เงินกูย้มืระยะยาว 25,328,410 (4,060,000)  1,324* 21,269,734 
หุน้กูร้ะยะยาว 11,136,567 4,378,501**  101,179* 15,616,247 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 630,243 (392,382)  471,196 709,057 

รวม 39,695,220 1,625,129  574,057 41,894,406 

หน่วย  :  พันบาท 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสดรับ  การเปล่ียนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  (จ่าย) สุทธิ  ทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม  จากกิจกรรม    31 ธันวาคม 

 2563  จัดหาเงนิ    2563 
เงินกูย้มืระยะสั้น 7,558,340 (5,001,944)** 43,604* 2,600,000 
หุน้กูร้ะยะสั้น 1,997,621 (2,000,156)** 2,535* - 
เงินกูย้มืระยะยาว 16,599,164  8,728,050** 1,196* 25,328,410 
หุน้กูร้ะยะยาว 10,937,959 168,718** 29,890* 11,136,567 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,057 (397,815) 1,027,001 630,243 

รวม 37,094,141 1,496,853 1,104,226 39,695,220 

* การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสดดงักล่าวประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายในการกูย้ืมรอตัดบญัชีและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี 

** กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินดงักล่าวแสดงดว้ยยอดสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการกูย้ืมและออกหุ้นกู ้ 
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7. เงินให้กู้ยืมและลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ   
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

(1) จาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : พนับาท 

 จํานวนเงนิทีถ่ึงกําหนดชําระตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี  มากกว่า 1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
เงินใหกู้ย้มื 18,717,077  32,581,395  127,130  51,425,602 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,119,556  -  -  1,119,556 

19,836,633  32,581,395  127,130  52,545,158 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (853,109) (1,401,220)  (5,467)  (2,259,796) 
เงินใหกู้ย้มื  18,983,524  31,180,175  121,663  50,285,362 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 4,024,943  7,378,950 90,382 11,494,275 
หกั รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,100,668)  (1,475,882) (4,684) (2,581,234) 

 2,924,275  5,903,068 85,698 8,913,041 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (115,198)  (232,543) (3,376) (351,117) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,809,077  5,670,525 82,322 8,561,924 

รวมเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 21,792,601 36,850,700 203,985 58,847,286 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พนับาท 

 จํานวนเงนิทีถ่ึงกําหนดชําระตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี  มากกว่า 1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
เงินใหกู้ย้มื 17,393,736  24,838,751  84,059  42,316,546 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 523,705  -  -  523,705 

17,917,441  24,838,751  84,059  42,840,251 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (959,061) (1,369,566)  (4,635)  (2,333,262) 
เงินใหกู้ย้มื  16,958,380  23,469,185  79,424  40,506,989 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 4,239,702  6,364,900  51,530  10,656,132 
หกั รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ (998,971)  (1,163,239)  (2,971)  (2,165,181) 

 3,240,731  5,201,661  48,559  8,490,951 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (164,083) (263,367)  (2,459)  (429,909) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 3,076,648  4,938,294  46,100  8,061,042 

รวมเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 20,035,028  28,407,479  125,524  48,568,031 

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาป ี2564 240



 
- 41 - 

 

 

(2) จาํแนกตามประเภทการจดัชั้น 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : พนับาท 

 
เงนิให้กู้ยืมและ
ดอกเบีย้ค้างรับ 

 

 ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ด้านเครดติที่ 

คาดว่าจะเกิดขึน้ 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั   
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 41,640,091 850,419 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั   
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 10,340,127 945,058 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 564,940 464,319 
รวม 52,545,158  2,259,796 

หน่วย : พันบาท 

 

ลูกหนีต้ามสัญญา 
เช่าซื้อหลังหัก 
รายได้ดอกเบีย้ 

ทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ด้านเครดติที่ 

คาดว่าจะเกิดขึน้ 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั   
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 6,128,891 83,318 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั   
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 2,616,864 141,314 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 167,286 126,485 
รวม 8,913,041  351,117 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พนับาท 

 
เงนิให้กู้ยืมและ
ดอกเบีย้ค้างรับ 

 

 ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ด้านเครดติที่ 

คาดว่าจะเกิดขึน้ 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั   
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 32,481,754 889,944 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั   
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 9,708,899 879,354 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 649,598 563,964 
รวม 42,840,251  2,333,262 

 
หน่วย : พันบาท 

 

ลูกหนีต้ามสัญญา 
เช่าซื้อหลังหัก 
รายได้ดอกเบีย้ 

ทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ด้านเครดติที่ 

คาดว่าจะเกิดขึน้ 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั   
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 5,927,872 107,214 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั   
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 2,362,646 154,437 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 200,433 168,258 
รวม 8,490,951  429,909 

 

บริษัทบริหารจัดการสาํรองส่วนเกินของแนวปฏิบัติตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย
ท่ี ธปท.ฝนส.(23) ว.1603/2562 โดยทาํการทยอยลดเงินสาํรองส่วนเกิน ณ วนัแรกท่ีปฏิบติัตาม 
TFRS9 ภายใน 5 ปี ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยใน 
ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 บริษทัไดต้ดัจาํหน่ายสาํรองส่วนเกิน ณ วนัแรกท่ีปฏิบติัตาม TFRS9  
ทั้งจาํนวน และบนัทึกเป็นเงินสาํรองเพ่ิมเติมภายหลงัการคาํนวณตามแบบจาํลอง (Management 
overlay) เพื่อรองรับความผนัผวนทางเศรษฐกิจในภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
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(4) เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือภายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกคา้ 

บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการท่ีให ้
ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และ
มาตรการการช่วย เหลือลูกห น้ี ที ่สําคญัจากผลกระทบของการระบาดของ  COVID-19  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี 

การจดัชั้น 
บริษัทยึดตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี  เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการท่ีให ้                  
ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
โดยจดัชั้นหน้ีท่ียงัไม่ด้อยค่าด้านเครดิตเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคญัของความเส่ียง                      
ดา้นเครดิต (ชั้นท่ี 1 Performing) ไดท้นัที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่าลูกหน้ี
สามารถปฏิบติัตามสญัญาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้ส่วนหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตแลว้ แต่ยงัมี
ศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัจะจดัเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคญัของความเส่ียง
ดา้นเครดิต (ชั้นท่ี 1 Performing) ได ้หากลูกหน้ีชาํระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ได้
ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชาํระเงิน แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

การกนัเงินสาํรอง 

บริษัทยึดตามหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน                    
ท่ีกาํหนดให้คาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss) โดยพิจารณาถึง
สภาพเศรษฐกิจทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตภายใตส้มมติฐานและสถานการณ์ต่าง ๆ ดงันั้น ในการ
ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน บริษทัจึงไดมี้การพิจารณาคาดการณ์ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีสะทอ้นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมถึงไดพ้ิจารณาการตั้งสํารองเพิ่มเติมภายหลงัการคาํนวณตามแบบจาํลอง (Management 
Overlay) จากค่าท่ีไดจ้ากแบบจาํลองไปอีกระดบัหน่ึง เพ่ือให้สาํรองของบริษทัสามารถรองรับต่อการ
เพิ่มข้ึนของการผดินดัชาํระหน้ีของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากสถานการณ์น้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สาํหรับกรณีลูกหน้ีมีวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้บริษทัยึดตาม
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนจากยอดสินเช่ือคงคา้งเฉพาะส่วนของวงเงินท่ีเบิกใชแ้ลว้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือภายใตม้าตรการ
การช่วยเหลือลูกคา้ของบริษทัเท่ากบั 4,571.64 ลา้นบาท และ 14,146.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ทั้งน้ีบริษทัจะดาํเนินการติดตามอย่างใกลชิ้ดและประเมินผลกระทบจากมาตรการการช่วยเหลือ
ท่ีสําคญัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยสืบเน่ืองจากผลกระทบของการระบาดของ 
COVID-19 ดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป 

(5) เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และการปรับโครงสร้าง
หน้ีท่ีมีปัญหา  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขใหม่และมีค่าเผื่อผลขาดทุนในจาํนวนเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
ตลอดอาย ุ(lifetime ECL) มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
เงินให้กู้ยืมและลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อที่มีการ  
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขระหว่างปี  

ราคาทุนตดัจาํหน่ายก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 230,169 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสุทธิ 34,224 

8. ทรัพย์สินรอการขาย 
ทรัพยสิ์นรอการขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

รถท่ีไดจ้ากการติดตามเรียกทรัพยสิ์นเพื่อการรับชาํระหน้ี 87,632 129,332 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (28,550) (52,897) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 59,082 76,435 
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9. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
รายการเคล่ือนไหวของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564           
 ยอคงเหลือ   เพิม่ขึน้  จาํหน่าย/  โอนเข้า  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี     ตดัจาํหน่าย  (ออก)  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม       ปรับปรุง  31 ธันวาคม 
 2564         2564 
           
ราคาทุน       

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 851,117 120,616  (8,224) 2,067  965,576 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 872,169 188,579  (11,575) 2,801  1,051,974 
ยานพาหนะ 52,774 4,414  (2,482) -  54,706 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 979,305 451,860  (154,160) -  1,277,005 

รวมราคาทุน 2,755,365 765,469  (176,441) 4,868  3,349,261 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (653,059)  (108,341)  7,948  -  (753,452) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ (437,885)  (165,518)  10,172  -   (593,231) 
ยานพาหนะ (44,202)  (5,363)  2,482  -   (47,083) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (322,209)  (389,250)  150,333  -   (561,126) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,457,355)  (668,472)  170,935  -   (1,954,892) 
รวม 1,298,010     1,394,369 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 3,897 8,696 -  (12,580)  13 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 1,301,907   1,394,382 

หน่วย : พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563            
 ยอคงเหลือ  ผลกระทบ  เพิม่ขึน้  จาํหน่าย/  โอนเข้า  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  จากการเร่ิม    ตดัจาํหน่าย  (ออก)  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ใช้ TFRS16      ปรับปรุง  31 ธันวาคม 
 2563          2563             
ราคาทุน      

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 786,097  -  74,858  (9,480)  (358)  851,117 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 689,103  -  199,405  (23,104)  6,765  872,169 
ยานพาหนะ 53,844  -  -  (5,943)  4,873  52,774 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  769,952  240,747  (31,394)  -  979,305 

รวมราคาทุน 1,529,044  769,952  515,010  (69,921)  11,280  2,755,365 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (545,131)  -  (117,535)  9,607  -  (653,059) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ (326,975)  -  (132,121)  21,211  -  (437,885) 
ยานพาหนะ (43,865)  -  (6,233)  5,896  -  (44,202) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  (338,890)  16,681  -  (322,209) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (915,971)  -  (594,779)  53,395  -  (1,457,355) 
รวม 613,073          1,298,010 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 5,285  -  15,450  (8)  (16,830)  3,897 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 618,358         1,301,907 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม          
2564        พนับาท  668,472 
2563        พนับาท  594,779 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ราคาทุนของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ของบริษทัท่ีไดคิ้ด    
ค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้และยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 791.76 ลา้นบาท และ 713.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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10. ค่าความนิยม 
ค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 
ราคาทุน 909,216  909,216 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (74,481)  (74,481) 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (540,734)  (540,734) 
ค่าความนิยม 294,001  294,001 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจโดยทาํการ
ปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาํนวณจากประมาณการกาํไรครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ประมาณการกาํไร
หลงัจากปีท่ี 5 ใชป้ระมาณการอตัราเติบโตร้อยละศูนย ์และใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 15 ซ่ึงเป็นอตัราผลตอบแทนท่ี
คาดหมายไวจ้ากการซ้ือธุรกิจ จากการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัพบว่ามูลค่ายติุธรรมของค่าความนิยม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าท่ีแสดงไวจึ้งไม่มีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพิ่มเติม 
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11. สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  โอนเข้า  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี    (ออก)  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม    ปรับปรุง  31 ธันวาคม 
 2564      2564 

ราคาทุน        
ซอฟทแ์วร์ 606,471 61,103 53,500 721,074 
เคร่ืองหมายการคา้ 20,000 - - 20,000 
รายช่ือลูกคา้ 3,000 - - 3,000 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ 295 - - 295 

รวมราคาทุน 629,766 61,103 53,500 744,369 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม     
ซอฟทแ์วร์ (283,458) (126,322) - (409,780) 
เคร่ืองหมายการคา้ (3,638) - - (3,638) 
รายช่ือลูกคา้ (3,000) - - (3,000) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (290,096) (126,322) - (416,418) 
รวม 339,670   327,951 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งติดตั้ง 42,050 26,254 (64,236) 4,068 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 381,720   332,019 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จําหน่าย/  โอนเข้า  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี    ตดัจําหน่าย  (ออก)  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563        2563 

ราคาทุน          
ซอฟทแ์วร์ 413,130 186,243  (7,935) 15,033 606,471 
เคร่ืองหมายการคา้ 20,000 -  - - 20,000 
รายช่ือลูกคา้ 3,000 -  - - 3,000 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ 295 -  - - 295 

รวมราคาทุน 436,425 186,243  (7,935) 15,033 629,766 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม        
ซอฟทแ์วร์ (186,997)  (105,249)  6,594  2,194 (283,458) 
เคร่ืองหมายการคา้ (3,638)  -  -  - (3,638) 
รายช่ือลูกคา้ (3,000)  -  - - (3,000) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (193,635)  (105,249)  6,594  2,194 (290,096) 
รวม 242,790       339,670 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งติดตั้ง 45,680 36,378  - (40,008) 42,050 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 288,470      381,720 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม        
2564       พนับาท 126,322 
2563       พนับาท 105,249 
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12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 726,605 761,966 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (105,586) (97,656) 
สุทธิ 621,019 664,310 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัท่ี   รายการท่ีรับรู้  รายการท่ีรับรู้ในกําไร  ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม   ในกําไรหรือขาดทุน  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2564       2564 
         
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี         
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 708,886 (67,041)  - 641,845 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 6,068 12,651  - 18,719 
ดอกเบ้ียจ่าย 4,116 16,584  - 20,700 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19,222 4,063 2,037 25,322 
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 21,667 (3,812)  - 17,855 
อ่ืน ๆ  2,007 135 22 2,164 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 761,966 (37,420) 2,059 726,605 
        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี        
ค่าตดัจาํหน่าย (97,656) (7,930)  - (105,586) 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (97,656) (7,930)  - (105,586) 

สุทธิ  664,310 (45,350) 2,059 621,019 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัท่ี  ผลสะสม  รายการท่ีรับรู้  รายการท่ีรับรู้ใน  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  จากการเปลีย่นแปลง  ในกําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2563  นโยบายการบัญชี  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2563 
          
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี          
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 661,463 395 47,028  - 708,886 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 5,158 - 910  - 6,068 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 4,116  - 4,116 
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ 23,382 - (23,382)  - - 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15,213 - 3,125 884 19,222 
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 19,773 - 1,894  - 21,667 
อ่ืน ๆ  - - 1,940 67 2,007 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 724,989 395 35,631 951 761,966 
         

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี         
ค่าตดัจาํหน่าย (91,396) 2,039 (8,299)  - (97,656) 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (91,396) 2,039 (8,299)  - (97,656) 

สุทธิ  633,593 2,434 27,332 951 664,310 

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

เงินประกนัการเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 31) 97,006 84,285 
เงินประกนัอ่ืน 5,464 5,233 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 30) 3,145 3,135 
สินทรัพยอ่ื์น 10,377 9,695 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (18,831) (18,180) 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 97,161 84,168 
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14. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
เงินกูย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

เงินกูย้มืระยะสั้น 3,300,000 2,600,000 
รวม 3,300,000 2,600,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้ นเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลกัประกันท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
จากธนาคารผูถื้อหุ้น จาํนวน 3,300 ล้านบาท มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปีตามท่ีตกลงกัน โดยมี
กาํหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกเดือน และจ่ายชาํระคืนเงินตน้ภายในเดือนธนัวาคม 2565 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้ นเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลกัประกันท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
จากธนาคารผูถื้อหุ้น จาํนวน 2,600 ล้านบาท มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปีตามท่ีตกลงกัน โดยมี
กาํหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกเดือน และจ่ายชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม 

15. หุ้นกู้ระยะส้ัน 
หุน้กูร้ะยะสั้น ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วนัทีอ่อกหุ้นกู้ วนัทีค่รบกําหนด อัตราดอกเบีย้  ณ วนัที ่

    ร้อยละต่อปี  31 ธันวาคม 
      2564 
1 1 ปี 19 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2565 0.97 1,000,000 

รวม     1,000,000 
หกั  ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (632) 
หุ้นกู้ระยะส้ัน   999,368 

หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงจาํหน่าย
ใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
มูลค่าต่อหน่วย 1,000 บาท กําหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และกําหนดชําระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย 
งวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

หุ้นกู้ระยะสั้ นมีข้อตกลงในการรักษาอัตราส่วนทางการเงินตามท่ีระบุไวใ้นข้อกําหนดและเง่ือนไข 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยงัคงอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงท่ีกาํหนดไว ้
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16. เงินกู้ยืมระยะยาว 
เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

เงินกูย้มืระยะยาว  21,270,000 25,330,000 
หกั ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (266) (1,590) 
รวม 21,269,734 25,328,410 
หกั เงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (8,049,734) (4,559,663) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13,220,000 20,768,747 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัท่ีครบกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปีจาํนวน 8,050 ลา้นบาท และ 4,560 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.62 ต่อปี ถึง 
ร้อยละ 3.59 ต่อปี และร้อยละ 2.96 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.05 ต่อปี ตามลาํดบั และเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีไม่มี
หลกัประกนัจาํนวน 13,220 ลา้นบาท และ 20,769 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืร้อยละ 2.04 ต่อปี 
ถึงร้อยละ 3.81 ต่อปี  และร้อยละ 2.00 ต่อปี  ถึงร้อยละ 3.81 ต่อปี  ตามลําดับ ทั้ งน้ี  เงินกู้ยืมระยะยาว 
มีวนัครบกาํหนดในปี 2565 - 2567 

เพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีภาระผูกพนั
ตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารผูถื้อหุ้น ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะจ่ายดอกเบ้ียใน
อัตราคงท่ีให้กับธนาคารผูถื้อหุ้น เพื่อแลกกับดอกเบ้ียลอยตัวบวกอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี  ซ่ึงสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะครบกาํหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 เช่นเดียวกบัเง่ือนไขการจ่ายชาํระเงินกูย้มื 

เงินกู้ยืมระยะยาวมีขอ้ตกลงในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ี
เก่ียวขอ้ง เง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้มืของบริษทักบัสถาบนัการเงินบางราย กาํหนดให้มีการดาํรงสัดส่วน
การถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั และอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขใน
สญัญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัยงัคงอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงท่ีกาํหนดไว ้

17. หุ้นกู้ระยะยาว 
หุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

หุน้กูร้ะยะยาว 15,616,247  11,136,567 
หกั หุน้กูร้ะยะยาวท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (7,826,893)  (3,398,262) 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,789,354  7,738,305 
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หน่วย : พนับาท 
หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วนัทีอ่อกหุ้นกู้ วนัทีค่รบกําหนด อัตราดอกเบีย้ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

    ร้อยละต่อปี 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
     2564 2563 

1 4 ปี 14 ธนัวาคม 2560 14 ธนัวาคม 2564 2.71 - 1,500,000 
2 5 ปี 14 ธนัวาคม 2560 14 ธนัวาคม 2565 3.00 450,000 450,000 
3 2 ปี 24 กรกฎาคม 2562  24 กรกฎาคม 2564 2.68 - 1,900,000 
4 2.5 ปี 24 กรกฎาคม 2562 24 มกราคม 2565 2.80 4,000,000 4,000,000 
5 3 ปี 2 เมษายน 2564 2 เมษายน 2567 3.00 2,500,000 - 
6 2 ปี 2 เมษายน 2564 2 เมษายน 2566 2.65 1,000,000 - 
7 2 ปี 7 เมษายน 2564 21 เมษายน 2566 2.45 300,000 - 
8 2 ปี 19 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2566 1.17 4,000,000 - 
9 1.5 ปี 1 ตุลาคม 2563 1 เมษายน 2565 - 3,400,000 3,400,000 
 หกั ส่วนลดมูลค่าหุน้กู ้   (20,765) (103,688) 
     3,379,235 3,296,312 
รวม     15,629,235 11,146,312 
หกั  ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี  (12,988) (9,745) 
หุ้นกู้ระยะยาว    15,616,247 11,136,567 

หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงจาํหน่ายให้แก่
นกัลงทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มูลค่า
ต่อหน่วย 1,000 บาท มีกาํหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และกาํหนดชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนั
ครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้นอกจากน้ีหุน้กูข้า้งตน้ยงัรวมถึงหุน้กูท่ี้ไม่มีการชาํระดอกเบ้ียตลอดอายขุองหุน้กูด้ว้ย 

หุน้กูบ้างส่วนมีขอ้ตกลงในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและ/หรือรักษาการดาํรงสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ในบริษทัตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
บริษทัยงัคงอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงท่ีกาํหนดไว ้

ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูไ้ดมี้มติอนุมติัการแกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกูข้องบริษทั 
คร้ังท่ี 4/2560 ชุดท่ี 2 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2564 และชุดท่ี 3 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2565 จากการดาํรงสถานะ
ความเป็นบริษทัร่วมของธนาคารผูถื้อหุน้ใหมี้สัดส่วนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัท่ี
ถือโดยธนาคารผูถื้อหุ้น เป็นการดาํรงสถานะความเป็นบริษทัร่วมของธนาคารผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นในบริษทัใน
สดัส่วนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 30 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั 
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18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564  
หน่วย : พนับาท

 จํานวนเงนิทีถ่ึงกําหนดชําระตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี  มากกว่า 1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 354,090  379,554  -  733,644 
หกั  ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (13,931)  (10,656)  -  (24,587) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า        
 ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 340,159  368,898  -  709,057 

 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563  

หน่วย : พนับาท
 จํานวนเงนิทีถ่ึงกําหนดชําระตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี  มากกว่า 1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 297,234  332,341  26,428  656,003 
หกั  ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (12,880)  (12,550)  (330)  (25,760) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า        
 ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 284,354  319,791  26,098  630,243 

19. ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
19.1 บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  

จาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามโครงการผลประโยชน์
ท่ีกาํหนดไวมี้ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 17,771  11,903 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,529  1,197 

 19,300  13,100 

บรษัิท เงินติดล้อ จำ�กัด (มห�ชน) 255



 
- 56 - 

 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

ยอดยกมาของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์    
ท่ีกาํหนดไว ้ 91,058  72,495 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 17,771  11,903 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,529  1,197 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

-  ท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 3,873  5,359 
-  ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (23,313)  (2,968) 
-  ท่ีเกิดจากการปรับปรุงประชากร (demographic) 29,627  2,026 

ผลประโยชน์ท่ีดาํเนินการจ่ายระหวา่งปี (656)  - 
โอนพนกังานระหวา่งบริษทัในเครือ 275  1,046 
ยอดยกไปของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์    
ท่ีกาํหนดไว ้ 120,164  91,058 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภัยในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จาํนวน 10.19 ล้านบาท และ 4.42 ล้านบาท 
ตามลาํดบั  

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีใช้ในการคาํนวณ
ประมาณการหน้ีสินภายใตโ้ครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 2564  2563 
ขอ้สมมติฐานทางการเงิน    

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.52 - 3.52  ร้อยละ 0.51 - 2.98 
อตัราการข้ึนเงินเดือนเฉล่ีย ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 6.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 4 - 20 ร้อยละ 5 - 23 
เกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

ยอดยกมาของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์    
ท่ีกาํหนดไว ้ 91,058  72,495 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 17,771  11,903 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,529  1,197 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

-  ท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 3,873  5,359 
-  ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (23,313)  (2,968) 
-  ท่ีเกิดจากการปรับปรุงประชากร (demographic) 29,627  2,026 

ผลประโยชน์ท่ีดาํเนินการจ่ายระหวา่งปี (656)  - 
โอนพนกังานระหวา่งบริษทัในเครือ 275  1,046 
ยอดยกไปของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์    
ท่ีกาํหนดไว ้ 120,164  91,058 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภัยในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จาํนวน 10.19 ล้านบาท และ 4.42 ล้านบาท 
ตามลาํดบั  

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีใช้ในการคาํนวณ
ประมาณการหน้ีสินภายใตโ้ครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 2564  2563 
ขอ้สมมติฐานทางการเงิน    

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.52 - 3.52  ร้อยละ 0.51 - 2.98 
อตัราการข้ึนเงินเดือนเฉล่ีย ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 6.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 4 - 20 ร้อยละ 5 - 23 
เกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ขา้งตน้ ซ่ึงมีผลกระทบเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 
อตัราคิดลด    

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 19,783  15,052 
อตัราคิดลด - เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (16,402) (12,465) 

อตัราเงินเดือน   
อตัราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (16,121) (12,128) 
อตัราเงินเดือน - เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 19,030 14,329 

19.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์
พนกังานจาํนวน 10.81 ลา้นบาท และ 9.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

20. หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน   
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 441  341 

รวม 441  341 

ตราสารอนุพนัธ์ที่ถูกกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดซ่ึงเขา้เง่ือนไข
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปในตารางต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงนิสด มูลค่าตามสัญญา
ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือ 
ป้องกันความเส่ียง 

รายการในงบแสดงฐานะ
การเงนิทีร่วมเคร่ืองมือ 

 ป้องกันความเส่ียง สินทรัพย์ หนีสิ้น ทีใ่ช้ป้องกันความเส่ียง 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย - สญัญา    หน้ีสินทางการเงิน 
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  500,000 - 441 หมุนเวยีนอ่ืน 
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หน่วย : พนับาท 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงนิสด มูลค่าตามสัญญา 
ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือ 
ป้องกันความเส่ียง 

รายการในงบแสดงฐานะ
การเงนิทีร่วมเคร่ืองมือ 

 ป้องกันความเส่ียง สินทรัพย์ หนีสิ้น ทีใ่ช้ป้องกันความเส่ียง 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย - สญัญา    หน้ีสินทางการเงิน 
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  500,000 - 341 หมุนเวยีนอ่ืน 

ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียที่กาํหนดให้เป็น
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงมีจาํนวนเงินตามสัญญา 500 ลา้นบาท โดยบริษทัไดร้ับ
ดอกเบ้ียผนัแปรท่ีอา้งอิงอตัรา BIBOR บวกส่วนเพิ่ม และจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีตามท่ีตกลงกนั 

รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงน้ีถือวา่มีความสมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง
เน่ืองจากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียมีเง่ือนไขท่ีตรงกนักบัเง่ือนไขของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียผนัแปร (ซ่ึงไดแ้ก่ จาํนวนเงินตน้ วนัครบกาํหนด และวนัท่ีจ่ายชาํระ) โดยในการทดสอบความมี
ประสิทธิผลในการป้องกันความเส่ียง บริษทัได้เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกัน     
ความเส่ียงสาํหรับความเส่ียงท่ีมีการป้องกนั 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 พบว่าสัดส่วนการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัเท่ากบั 
100% ดงันั้นจึงไม่มีการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียงในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

มูลค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีกาํหนดให้เป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีเขา้
เง่ือนไขของความสัมพนัธ์การป้องกนัความเส่ียง เพื่อบริหารฐานะเปิดของความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย
ของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงนิสด มูลค่าตามบัญชีของ 

รายการที่มกีารป้องกันความเส่ียง 
รายการในงบแสดงฐานะ 
การเงินทีร่วมรายการทีม่ี 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม  การป้องกันความเส่ียง 
 2564 2563  
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
  - ฐานะเปิดต่อความเส่ียงโดยรวมของเงินกูย้มื  

   
500,000 500,000 เงินกูย้มืระยะยาว 
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รายการกระทบยอดผลขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดของบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงนิสด ผลขาดทุนจาก 
 การป้องกันความเส่ียง 
 ในกระแสเงินสด 

 2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม (218)  - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล  
 ของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (108) (272) 

 ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลค่าท่ีถูกโอนยา้ย 22 54 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม (304) (218) 

21. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 มีมติอนุมติัการแปรสภาพบริษทัจาก
บริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และอนุมตัิการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวข้องหุ้นสามญัและ
หุ้นบุริมสิทธิจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 37 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท ทาํให้จาํนวนหุ้นทั้งหมด
เปล่ียนจาก 210,816,787 หุน้ เป็น 2,108,167,870 หุน้ และอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามญั
ใหม่จาํนวน 210,816,700 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 3.7 บาท รวมเป็นหุ้นสามญัจดทะเบียน 2,318,984,570 หุ้น
เพิ่มข้ึนจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 7,800,221,119 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 8,580,242,909 บาท 
โดยการจดัสรรหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) ซ่ึง
รวมถึงการกนัหุ้นบางส่วนสําหรับการเสนอขายต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลอ่ืนตามท่ี
กาํหนดต่อไป และการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสําหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจาํนวนท่ีจัดจาํหน่าย  
เม่ือไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 นอกจากน้ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 
ไดมี้มติอนุมติัใหหุ้้นบุริมสิทธิของบริษทัสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงหุ้น
บุริมสิทธิของบริษทัจาํนวน 2,220,000 หุ้นเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 2,220,000 หุ้นกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 
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เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัให้โอนส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 199,800,000 บาทเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ทาํให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั
เท่ากับ 720,033,757 บาทเพ่ือให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในวนัท่ี  
18 ธนัวาคม 2563 

ในระหว่างวนัท่ี 22 - 26 เมษายน 2564 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่กรรมการของบริษทั 
ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทั และประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และในระหว่างวนัท่ี 28 - 30 เมษายน 2564 
เสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั และผูซ้ื้อหุ้นเบ้ืองตน้ในต่างประเทศ รวมเป็นจาํนวน 907,428,600 หุ้น  
ซ่ึงประกอบดว้ย (1) หุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายโดยบริษทั จาํนวน 210,816,700 หุน้ (2) หุน้สามญัเดิมท่ีเสนอ
ขายโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกดั (มหาชน) จาํนวน 284,144,300 หุ้น และ (3) หุ้นสามญัเดิมท่ี
เสนอขายโดย สยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี จาํนวน 412,467,600 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 3.7 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.5 บาท นอกจากน้ียงัมีการจดัสรรหุ้นส่วนเกินอีกเป็นจาํนวน 
136,114,200 หุ้น โดยดาํเนินการยืมหุ้นจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกดั (มหาชน) และ สยาม เอเชีย 
เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี    

ค่าใชจ้่ายที่เกี ่ยวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ ้นสามญั  จาํนวน  199.1 ลา้นบาท  แสดงหักจาก
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ทาํให้บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มข้ึน
จาํนวน 6,715.7 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อ
วนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 และเร่ิมทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจ่ายเป็น 
เงินปันผลไม่ได ้
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23. การจัดการส่วนของทุน 
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรง
ไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น   
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

24. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

รายไดค่้านายหนา้จากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิต 1,287,819  827,893 
รายไดค่้าตอบแทนอ่ืนจากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั    

และประกนัชีวติ 598,872  318,695 
รายไดค่้าธรรมเนียมอ่ืน 282,870  621,333 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 27,608  24,065 
รวม 2,197,169  1,791,986 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 3,175,252  2,701,698 
ค่าเช่าและค่าบริการ 87,257  95,895 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 434,368  389,297 
ค่าบริการวิชาชีพ 902,822  760,843 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 794,794  700,028 
ค่าภาษีอากร 316,309  290,941 
ค่าสาธารณูปโภค 205,644  180,883 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 216,967  314,105 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 425,517  338,261 
รวม 6,558,930  5,771,951 
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26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพซ่ึงไดจ้ดทะเบียนแลว้สาํหรับพนกังานของบริษทัท่ีสมคัรเป็นสมาชิก
ของกองทุน โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหน่ึง และบริษทัจ่ายสมทบให้อีกส่วนหน่ึงซ่ึงกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพของบริษทัมีสถาบนัการเงินซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลเป็นผูจ้ดัการกองทุนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินสมทบของบริษทัซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายมีจาํนวน
76.58 ลา้นบาท และ 62.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

27. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ย  

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั  
สาํหรับปีปัจจุบนั 754,190 635,365 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - (13) 
ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึก (สูงไป) ตํ่าไป (15,420) 3,153 
 738,770 638,505 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 45,350 (27,332) 

 45,350 (27,332) 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 784,120 611,173 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 2564  2563 
 พนับาท  อัตราภาษี  พนับาท  อัตราภาษี 
   (ร้อยละ)    (ร้อยละ) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,953,026   3,027,316  
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 790,605  20.00  605,463  20.00 
ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี         
แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 8,935  0.23  2,557  0.08 

ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึก (สูงไป) ตํ่าไป (15,420)  (0.39)  3,153  0.10 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุน      
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 784,120  19.84  611,173  20.18 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
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28. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธี 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 
กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  3,168,906 2,416,143 
  “ปรับปรุงใหม่” 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม (พนัหุน้) 2,108,168 2,105,948 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 (พนัหุน้) 138,619 - 
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั   

ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 (พนัหุน้) - 85 
จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 2,246,787 2,106,033 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 1.41 1.15 

 

29. ส่วนงานดําเนินงาน 
การจาํแนกส่วนงานทางธุรกิจไดจ้ดัทาํข้ึนตามเกณฑ์ท่ีใชใ้นการจดัทาํรายงานภายในท่ีเสนอต่อผูบ้ริหาร
(Management report) ของบริษทัท่ีสะทอ้นจากโครงสร้างการบริหารจดัการองคก์ร ผลการดาํเนินงานจาํแนก
ตามส่วนงานทางธุรกิจท่ีนาํเสนอต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานมีการวดัค่าท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริษัทคือ 
คณะกรรมการของบริษทั 

ส่วนงานทางธุรกิจมีการจาํแนกไวเ้ป็นการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า โดยมีการเสนอผลิตภัณฑ ์
และบริการให้กับลูกค้า ซ่ึงแบ่งเป็นการให้สินเช่ือและให้เช่าซ้ือรถทุกประเภท และการเป็นนายหน้า 
ประกนัวินาศภยั ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงาน 
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30. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกัน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดใ้ชเ้งินฝากประจาํจาํนวน 1.1 ลา้นบาท สาํหรับการดาํรงสินทรัพย์
ในการประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และการ
ประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2562  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดใ้ชเ้งินฝากประจาํจาํนวน 2 ลา้นบาท สาํหรับการดาํรงสินทรัพย์
การประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิต ตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกนัชีวิต และการประกอบ
ธุรกิจของนิติบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต พ.ศ. 2562   

31. ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 
บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าพื้นท่ีสํานักงานและบริการโดยมีจาํนวนเงินค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

ภายใน 1 ปี 109,259 117,774 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 87,739 141,997 

 196,998 259,771 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดว้างเงินประกนัภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเช่าจาํนวน 97.01 ลา้นบาท 
และ 84.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทับนัทึกสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการเป็นค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาํนวน 87.26 ลา้นบาท และ 95.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
32.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีวงเงินคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารสําหรับดาํเนินงาน

ทางธุรกิจจาํนวน 6 ลา้นบาท ในแต่ละปี  

32.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็น
จาํนวน 40 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

32.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารจาํนวน 8,801 ลา้นบาท และมีวงเงิน
กูย้มืระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 30,398 ลา้นบาท และ 100 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารจาํนวน 9,801 ลา้นบาท และมีวงเงิน
กูย้มืระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 30,348 ลา้นบาท 

32.4 ในปี 2554 บริษทัถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งขอ้หาละเมิด โดยจาํนวนเงินท่ีฟ้องร้องดงักล่าวมีสาระสาํคญั
และถูกฟ้องร้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือในขอ้หาเอกสารเทจ็ โดยปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการจาํหน่าย                  
คดีชัว่คราว 

33. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่กิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการ
ร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนั
ตามสญัญา หากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายช่ือของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีความสมัพนัธ์กบัธนาคารผูถื้อหุน้และบริษทัใหญ่ และ/หรือมีกรรมการ
ร่วมกนัมีดงัน้ี 

บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จาํกดั 
บริษทั โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 
บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วิสเซส จาํกดั 
บริษทั โลตสัส์ เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั 
บริษทั โลตสัส์ ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั 
บริษทั กรุงศรี เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั 
บริษทั กรุงศรี ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั  
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั อยธุยา คาร์ด เซอร์วิส จาํกดั 
บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซ่ิง จาํกดั 
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บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั  
บริษทั ศรีอยธุยาแคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารหตัถา จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จาํกดั 
บริษทั หลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

33.1 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ 2564  2563 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด   

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 3,957,596  942,069 
     เงนิให้กู้ยืม   
กรรมการ  25  - 
     ค่านายหน้ารอตัดจ่าย   
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 6,337  7,319 
     สินทรัพย์ทีเ่กิดจากสัญญาหมุนเวยีน   
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 49  11 
     ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า   
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ -  469 
     สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน    
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 533  1,244 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ (แสดงรวมใน     

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์)     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 1,172  1,086 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,865  75,468 

  38,037  76,554 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มตีวัตน    
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  10,759 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  56,630 
  -  67,389 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน    
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 3,549  3,743 
     เงนิกู้ยืมระยะส้ัน   
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 3,300,000  2,600,000 
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หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ 2564  2563 

เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 3,369  7,174 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 12 
บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,052 222 

  4,421  7,408 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 6,048  16,239 
     หนีสิ้นทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 441  341 

     หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 201  227 
     เงนิกู้ยืมระยะยาว   
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 8,820,000  10,180,000 
     หุ้นกู้ระยะยาว     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 295,200  1,144,800 

 

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี     

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 3,648  4,620  
     หนีสิ้นตามสัญญาเช่า     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 1,542  1,544 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 76,149  74,771 

  77,691  76,315 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน   
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 67  67 
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33.2 รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

  หน่วย : พนับาท
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ 2564  2563 

รายได้ดอกเบีย้รับจากเงนิให้กู้ยืม    
กรรมการ  1  - 
     

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ    
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 2  - 

    

รายได้อ่ืน    
-  รายไดด้อกเบ้ียรับ    

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 7,652  8,359 
-  รายไดอ่ื้น     

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 580  640 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโตลี้ส จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (4) 

  580  636 

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร     
-  ค่าธรรมเนียมบริการ     

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 18,712  36,426 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโตลี้ส จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,569 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,285  46,230 
กรรมการ  -  1,400 

  57,997  88,625 
 

ต้นทุนทางการเงนิ    
-  ดอกเบ้ียจ่าย    

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 387,468  518,290 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 1,377  2,602 

  388,845  520,892 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงนิสด    
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ (104)  (337) 

รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเกิดข้ึนตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ ค่าบริการทั้งหมดคิด
ในอตัราท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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33.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัและกรรมการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

  หน่วย : พนับาท 
  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 94,817  95,501 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,675  1,344 
 96,492  96,845 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 

บริษทัไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่าย
ตามปกติ รวมถึงค่าตอบแทนท่ีผกูพนัตามสญัญาจา้งงานและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

บริษัทไม่มีการขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ ท่ีมีสาระสําคัญแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร  
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว หรือรับซ้ือหรือเช่าทรัพยสิ์นใด ๆ จากบุคคลดงักล่าวนั้น 

33.4 สญัญาท่ีสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

สญัญาการบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญากบัธนาคารผูถื้อหุน้ใหญ่ สาํหรับการใชบ้ริการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ โดยมีระยะเวลา 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 สัญญา                     
จะขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มีการบอกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด บริษทัมีภาระผูกพนัใน          
การจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

สญัญาเช่ารถยนต ์

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553 บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2553 และจะขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มีการบอกเลิกสัญญาก่อน
กาํหนด บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

สญัญาสนบัสนุนดา้นการตลาด 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดท้าํสัญญากบัธนาคารผูถื้อหุ้นใหญ่ สําหรับการใชบ้ริการ
แนะนาํ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และจะขยายอายสุัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มี
การบอกเลิกสญัญาก่อนกาํหนด บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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34. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 
 การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 หน่วย : พนับาท

 เคร่ืองมือทาง  หนีสิ้น รวม 
 การเงินทีว่ดั อนุพนัธ์  
 มูลค่าด้วยราคา   
 ทุนตดัจําหน่าย   
สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,994,739 - 3,994,739 
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 58,847,286 - 58,847,286 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 640,205 - 640,205 
  63,482,230 - 63,482,230 
    
หนีสิ้นทางการเงนิ    
เงินกูย้มืระยะสั้น 3,300,000 - 3,300,000 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,516,073 - 1,516,073 
หุน้กูร้ะยะสั้น 999,368 - 999,368 
เงินกูย้มืระยะยาว 21,269,734 - 21,269,734 
หุน้กูร้ะยะยาว 15,616,247 - 15,616,247 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 441 441 
 42,701,422 441 42,701,863 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 หน่วย : พนับาท
 เคร่ืองมือทาง  หนีสิ้น รวม 

 การเงินทีว่ดั อนุพนัธ์  
 มูลค่าด้วยราคา   
 ทุนตดัจําหน่าย   
สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,265,233 - 1,265,233 
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 48,568,031 - 48,568,031 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 564,316 - 564,316 
  50,397,580 - 50,397,580 
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 หน่วย : พนับาท
 เคร่ืองมือทาง  หนีสิ้น รวม 

 การเงินทีว่ดั อนุพนัธ์  
 มูลค่าด้วยราคา   
 ทุนตดัจําหน่าย   
หนีสิ้นทางการเงนิ    
เงินกูย้มืระยะสั้น 2,600,000 - 2,600,000 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,381,386 - 1,381,386 
เงินกูย้มืระยะยาว 25,328,410 - 25,328,410 
หุน้กูร้ะยะยาว 11,136,567 - 11,136,567 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 341 341 
 40,446,363 341 40,446,704 

35. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั 
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์อง
การวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมกําหนดโดยวิธีต่อไปน้ีโดยข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
สมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 

มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึน
ในสภาพปกติในตลาดหลกัระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในกรณีท่ีไม่มีตลาดหลกั ใชร้าคาใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องสูงสุดท่ีสามารถเขา้ทาํรายการได ้

การกาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน มีดงัน้ี 
 ระดบั 1 - ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง

  เดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
ระดบั 2 -  ราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีคล้ายคลึงกันในตลาดท่ีมีสภาพคล่องหรือ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัในตลาดท่ีไม่มีการซ้ือขายคล่อง และมูลค่า 
ท่ีไดจ้ากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดใ้นตลาดเป็นองคป์ระกอบสําคญั
ในการประเมินมูลค่า 

 ระดบั 3 -  มูลค่าท่ีไดจ้ากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใชข้อ้มูลท่ีไม่มีในตลาดเป็นองคป์ระกอบสาํคญั
 ในการประเมินมูลค่า 
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 
  หน่วย : พนับาท
 2564 2563 
 วดัมูลค่าด้วย ไม่วดัมูลค่า รวมยอด วดัมูลค่าด้วย ไม่วดัมูลค่า  รวมยอด 
 มูลค่า ด้วยมูลค่า คงเหลือ มูลค่า ด้วยมูลค่า  คงเหลือ 
 ยุติธรรม ยุติธรรม  ยุติธรรม ยุติธรรม   
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 3,994,739 3,994,739 - 1,265,233 1,265,233 
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - 58,847,286 58,847,286 - 48,568,031 48,568,031 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน - 640,205 640,205 - 564,316 564,316 
รวม - 63,482,230 63,482,230 - 50,397,580 50,397,580 
     
     
     
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินกูย้มืระยะสั้น - 3,300,000 3,300,000 - 2,600,000 2,600,000 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - 1,516,073 1,516,073 - 1,381,386 1,381,386 
หุน้กูร้ะยะสั้น - 999,368 999,368 - - - 
เงินกูย้มืระยะยาว - 21,269,734 21,269,734 - 25,328,410 25,328,410 
หุน้กูร้ะยะยาว - 15,616,247 15,616,247 - 11,136,567 11,136,567 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 441 - 441 341 - 341 
รวม 441 42,701,422 42,701,863 341 40,446,363 40,446,704 

 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 
 มูลค่ายุตธิรรม  มูลค่ายุตธิรรม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทางการเงนิ          
หนีสิ้นทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน          
หน้ีสินอนุพนัธ์          

- สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 441 - 441 - 341 - 341 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไม่มีการโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 
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วิธีการท่ีบริษทัไดใ้ชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงิน มีดงัน้ี 

อนุพนัธ์ทางการเงิน 
เทคนิคท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมสาํหรับตราสารอนุพนัธ์ ข้ึนอยูก่บัประเภทตราสารอนุพนัธ์และ
การมีอยู่ของขอ้มูลตลาดท่ีจะนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยเทคนิคดงักล่าวประกอบดว้ย
ประมาณการกระแสเงินสด Option pricing model รวมทั้งแบบจาํลองมาตรฐานท่ีใชก้นัทัว่ไปโดยผูร่้วม
ตลาด โดยขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าก็จะเป็นขอ้มูลท่ีสังเกตได ้ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย 
และการปรับปรุงมูลค่าทางดา้นเครดิต (Credit valuation adjustment) ซ่ึงเป็นการประมาณการของการ
ปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้คู่สัญญาอาจผิดนัดชาํระหน้ี และ
บริษทัอาจไม่ไดรั้บชาํระราคาเตม็ตามมูลค่าตลาดของรายการดงักล่าว 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมตามลาํดบัของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563   
 มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า  ลําดบัช้ัน 
 ตามบัญชี  ยุติธรรม  ตามบัญชี  ยุติธรรม  มูลค่ายุตธิรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3,994,739 3,994,739 1,265,233  1,265,233 มูลค่ายติุธรรมถือ 
      ตามยอดคงเหลือ 
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 58,847,286 58,939,676 48,568,031 48,930,810 ระดบั 3 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 640,205 640,205 564,316 564,316 มูลค่ายติุธรรมถือ 
     ตามยอดคงเหลือ 
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้น 3,300,000  3,300,000 2,600,000  2,600,000 ระดบั 3 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,516,073  1,516,073 1,381,386  1,381,386 มูลค่ายติุธรรมถือ 
       ตามยอดคงเหลือ 
หุน้กูร้ะยะสั้น 999,368  999,609  -  - ระดบั 2 
เงินกูย้มืระยะยาว 21,269,734  21,263,198  25,328,410  25,526,429 ระดบั 3 
หุน้กูร้ะยะยาว 15,616,247  15,724,557  11,136,567 11,230,377 ระดบั 2 
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วิธีการท่ีบริษทัไดใ้ชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงิน มีดงัน้ี 

อนุพนัธ์ทางการเงิน 
เทคนิคท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมสาํหรับตราสารอนุพนัธ์ ข้ึนอยูก่บัประเภทตราสารอนุพนัธ์และ
การมีอยู่ของขอ้มูลตลาดท่ีจะนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยเทคนิคดงักล่าวประกอบดว้ย
ประมาณการกระแสเงินสด Option pricing model รวมทั้งแบบจาํลองมาตรฐานท่ีใชก้นัทัว่ไปโดยผูร่้วม
ตลาด โดยขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าก็จะเป็นขอ้มูลท่ีสังเกตได ้ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย 
และการปรับปรุงมูลค่าทางดา้นเครดิต (Credit valuation adjustment) ซ่ึงเป็นการประมาณการของการ
ปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้คู่สัญญาอาจผิดนัดชาํระหน้ี และ
บริษทัอาจไม่ไดรั้บชาํระราคาเตม็ตามมูลค่าตลาดของรายการดงักล่าว 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมตามลาํดบัของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563   
 มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า  ลําดบัช้ัน 
 ตามบัญชี  ยุติธรรม  ตามบัญชี  ยุติธรรม  มูลค่ายุตธิรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3,994,739 3,994,739 1,265,233  1,265,233 มูลค่ายติุธรรมถือ 
      ตามยอดคงเหลือ 
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 58,847,286 58,939,676 48,568,031 48,930,810 ระดบั 3 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 640,205 640,205 564,316 564,316 มูลค่ายติุธรรมถือ 
     ตามยอดคงเหลือ 
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้น 3,300,000  3,300,000 2,600,000  2,600,000 ระดบั 3 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,516,073  1,516,073 1,381,386  1,381,386 มูลค่ายติุธรรมถือ 
       ตามยอดคงเหลือ 
หุน้กูร้ะยะสั้น 999,368  999,609  -  - ระดบั 2 
เงินกูย้มืระยะยาว 21,269,734  21,263,198  25,328,410  25,526,429 ระดบั 3 
หุน้กูร้ะยะยาว 15,616,247  15,724,557  11,136,567 11,230,377 ระดบั 2 
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วิธีการท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม มีดงัน้ี 

สินทรัพยท่ี์จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท์าง
การเงินอ่ืน เช่น ลูกหน้ีตวัแทนรับชาํระหน้ี สินทรัพยต์ามสัญญา และภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหน้าแทน
ลูกคา้และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัของเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีระยะเวลาและ
เง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

เงินกูย้ืมระยะสั้น มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะ
ครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

หุ้นกูร้ะยะสั้นและหุ้นกูร้ะยะยาวแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการคาํนวณตามอตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สาํหรับเงินกูย้มืท่ีมี
ระยะเวลาและเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 มีมติอนุมติัเพื่อนาํเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

36.1 เสนอใหอ้นุมติัจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 158 ลา้นบาท 

36.2 เสนอให้อนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  
แก่ผูถื้อหุ้นโดยแบ่งออกเป็น 
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.274 บาท เป็นจาํนวนเงินไม่เกินประมาณ 635 ลา้นบาท  และ 
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- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัในอตัรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน
ประมาณ 660 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 178,383,428 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท) คิดเป็น
การจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.285 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีในกรณีมีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม
หลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.285 บาท 

โดยบริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

36.3 เสนอใหอ้นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 8,580,242,909 บาท (หุ้นสามญั 
2,318,984,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 9,240,261,593 บาท (หุ้นสามญั 
2,497,367,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท)โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 178,383,428 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 3.7 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลดว้ยหุน้ปันผลจาํนวนไม่เกิน 178,383,428 หุน้  

37. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2565 
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ข้อมูลทั�วไป
1.  ข้อมูลบรษัิทฯ (ณ์ วันท่� 31 ธนัวาคม 2564)
ชิื�อบรษัิัทภัาษัาไทย : บรษั่ที่ เง่นต่ัดล้้อ จำากัด (มหาชื่น)

ชิื�อบรษัิัทภัาษัาองักฤษั : Ngern Tid Lor Public Company Limited

เลข้ทะเบียนบรษัิัทฯ : 0107563000355

ปีระเภัทธุ่รกิจ : บรก่ารส่ิ่นเชื่่�อ บรก่ารเชื่่าซึ่่�อ แล้ะบรก่ารนายหน้าป็ระกันว่่นาศภัย นายหน้าป็ระกันชื่่ว่่ตั 
    แล้ะบรก่ารท่ี่�เก่�ยว่เน่�องอ่�นๆ

ที�ตั�งสู่ำานักงาน : 428 อาคัารอารย่ ์ฮล่้ล์้ ชื่ั�น 9-15 ถึนนพีหล้โยธน่ แขว่งสิ่ามเสิ่นใน เขตัพีญาไที่ กรงุเที่พีฯ 10400

หมีายเลข้โทรศัพิ่ท์ : 08-8088-0880

โทรสู่าร  : 0-2792-1888

เว่็บไซึ่ต์  : www.tidlor.com 

อเีมีล   : InvestorRelations@tidlor.com 

ท่นจดิทะเบียน : 8,580,242,909 บาที่ (ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564)

ท่นชิำาระแล้ว่ : 8,580,242,909 บาที่ (ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564)

ปีระเภัทและจำานว่นห้่นทั�งหมีดิ : หุ้นสิ่ามัญจำานว่น 2,318,984,570 หุ้น

นายทะเบียนหลักทรพัิ่ย ์  บรษั่ที่ ศูนยร์บัฝากหล้ักที่รพัีย ์(ป็ระเที่ศไที่ย) จำากัด
    93 อาคัารตัล้าดหล้ักที่รพัียแ์ห่งป็ระเที่ศไที่ย ถึนนรชัื่ดาภ่เษก เขตัด่นแดง กรงุเที่พีมหานคัร 10400 
    โที่รศัพีท์ี่ 0-2009-9999

นายทะเบียนห้่นก่้  ธนาคัารกรงุศรอ่ยธุยา จำากัด (มหาชื่น)
    สิ่ำานักงานใหญ่ 1222 ถึนนพีระรามท่ี่� 3 แขว่งบางโพีงพีาง เขตัยานนาว่า กรงุเที่พีฯ 10120
    โที่รศัพีท์ี่ 1572

ผ่้สู่อบบัญชิี   รายชื่่�อผู้สิ่อบบัญชื่่เพี่�อเสิ่นอแต่ังตัั�ง  เล้ขที่ะเบ่ยนผู้สิ่อบบัญชื่่รบัอนุญาตั 
    นายชื่ว่าล้า  เท่ี่ยนป็ระเสิ่รฐ่ก่จ แล้ะ/หรอ่ 4301
    นายกษ่ต่ั เกตัุสุิ่รย่งค์ั แล้ะ/หรอ่ 8833
    นางน่สิ่ากร  ที่รงมณ่์ แล้ะ/หรอ่ 5035
    นายยงยุที่ธ  เล้่ศสุิ่รพี่บูล้ 6770
    บรษั่ที่ ด่ล้อยท์ี่ ทีู่้ชื่ โธมัที่สุิ่ ไชื่ยยศ สิ่อบบัญชื่่ จำากัด
    3 ถึนนสิ่าที่รใต้ั แขว่งยานนาว่า เขตัสิ่าที่ร กรงุเที่พีมหานคัร 10120 โที่รศัพีท์ี่ 0-2676-5700

2.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  
 ณ์ ว่ันท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 บรษั่ที่ฯ ไม่ม่ข้อพ่ีพีาที่ท่ี่�บรษั่ที่ฯ เป็็นคัู่คัว่ามหรอ่คัู่กรณ่์ เฉพีาะในคัด่ท่ี่�ยงัไม่ม่คัำาพี่พีากษาหรอ่คัำาว่่น่จฉัย 
 จนถึึงท่ี่�สุิ่ด ซึ่ึ�งเป็็นคัด่ท่ี่�ม่ผล้กระที่บด้านล้บต่ัอส่ิ่นที่รัพีย์สูิ่งกว่่า ร ้อยล้ะ 5 ของส่ิ่ว่นของผู้ ถ่ึอหุ้น หร่อสูิ่งกว่่าร ้อยล้ะ 10  
 ของส่ิ่นที่รพัียห์มุนเว่่ยน
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