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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นําแหง่ร้านสะดวกซือ้ทางการเงินของประเทศไทย 

พันธกิจ 

ให้บริการสนิเช่ือที่รวดเร็วและทัว่ถึงในพืน้ท่ีทีม่ีความต้องการ โดยมีการบริหารความเสีย่งของสนิเช่ือให้เหมาะสม และมี

การพฒันาคณุภาพของพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจใน 3-5 ปีข้างหน้า 

ขยายการให้บริการครอบคลมุทกุตําบลในประเทศไทย และขยายการให้บริการไปยงัประเทศในแถบอาเซียน โดย

พิจารณาผลติภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและความต้องการการใช้เงินในแตล่ะประเทศ ภายใต้การประเมิน

ความเสีย่งอยา่งระมดัระวงั พร้อมทัง้ขยายธุรกิจบริหารหนีด้้อยคณุภาพและธุรกิจการติดตามหนีส้นิ 

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาํคญั 

ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัวแก้วบตุตา เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสนิเช่ือในรูปแบบสินเช่ือจํานําทะเบียนรถ

แก่ลกูค้าในพืน้ท่ีจงัหวดัเพชรบรูณ์ จากนัน้ได้ขยายธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ลกูค้าที่ยงัมีความต้องการบริการทางการเงินอีก

มากแตไ่มม่ีโอกาสรับบริการจากธนาคารและสถาบนัการเงินโดยการเปิดสาขาเพิ่มเติมในจงัหวดัต่างๆ 

ปัจจบุนั บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้บริการสินเช่ือในรูปแบบสินเช่ือจํานําทะเบียนรถ สินเช่ือประเภทที่อยู่อาศยั ผ่านสาขา

ทัง้หมดรวม 1,627   สาขา (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) ภายใต้เคร่ืองหมายบริการ/ช่ือทางการค้า “มีบ้าน มีรถ 

เงนิสดทันใจ” ด้วยจดุเดน่ท่ีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การพิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือแบบเบ็ดเสร็จ และการเข้าถึง

ลกูค้าอยา่งใกล้ชิดโดยให้บริการแก่ลกูค้ารายยอ่ยทัว่ไปในภมูิภาคตา่งๆ ทัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจงัหวดั

ตา่งๆ ในทกุภมูิภาคของประเทศ  

ความเป็นมาและพฒันาการท่ีสาํคญัสรุปได้ดงันี ้
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ปี 2522-2543 ครอบครัวแก้วบุตตาเร่ิมดําเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือในจังหวดัเพชรบูรณ์ ในรูปแบบสินเช่ือโดยใช้
ทะเบียนกรรมสทิธ์ิรถทกุประเภทเป็นหลกัประกนั หรือสนิเช่ือจํานําทะเบียนรถ 

ขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการบริการสินเช่ือที่เพิ่มขึน้ โดยทยอยเปิดสาขาเพิ่ม เติมไปในจงัหวดั
ตา่งๆ นบัเป็นผู้บกุเบิกสนิเช่ือประเภทรถแลกเงิน 

ปี 2550 - ขายธุรกิจเดิมซึง่รวมถึงสาขาและเคร่ืองหมายบริการให้แก่ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมรายหนึง่ 

ปี 2551 จดัตัง้บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979  จํากดั (“SP 1979”หรือ “บริษัทฯ”)(เดิมช่ือ บริษัท พีวีแอนด์
เคเคเซอร์วิส 2008 จํากดั) ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท ยงัไมม่ีการประกอบธุรกิจ 

ปี 2552 ซือ้บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ จํากดั (“SP”) (เดิมช่ือ บริษัท พาวเวอร์ 99 จํากดั) ซึง่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
รับจ้างจดัเก็บหนีแ้ละบริการสนิเช่ือจํานําทะเบียนรถ (สาขา <100) 

SP ภายใต้การบริหารของกลุม่ ขยายธุรกิจรับจ้างจดัเก็บหนีแ้ละบริการสินเช่ือ และเพิ่มสาขาเป็น136 
สาขา 

ปี 2553-2554 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วเป็น 5 ล้านบาทและเร่ิมดําเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือ
จํานํารถทกุประเภท รวมถึงการให้บริการสนิเช่ือประเภทท่ีอยู่อาศยั ภายใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงิน

สดทันใจ” 
ปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุม่โดยบริษัทฯซือ้บริษัท 2 บริษัท ที่ไมม่ีการประกอบธุรกิจ 

- บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากดั (“SP 1982”) (เดิมช่ือบริษัท เค.พี.เอ็น.โฮลดิง้ จํากดั)  
- บริษัท เงินสดทนัใจ จํากดั (“FM”) (เดิมช่ือ บริษัท เจ.ดี.ที.มนัน่ี เซอร์วิส จํากดั)   

บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วเป็น 200 ล้านบาท  
รับโอนธุรกิจเดิมจาก SP ด้วยการซือ้และรับโอนบญัชีลกูหนีเ้งินกู้ยืมและลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้มา
ดําเนินการท่ีบริษัทฯ และที่SP 1982 
ขยายสาขาเพิ่มเป็น 265 สาขาในสิน้ปี 2554 

ปี 2555 บริษัทฯเพิ่มทนุจดทะเบยีนและชําระแล้วจาก 200 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท 

ปี 2556 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีมติอนมุตัิให้แปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้ นที่ตราไว้ จากเดิมมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
เป็นมลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 750 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท 
โดยการเพิ่มทนุจํานวน 250 ล้านบาท แบ่งเป็น 250 ล้านหุ้น และจดัสรรเพื่อเสนอขายแก่ประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 
จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯเมื่อวนัท่ี 14 มิถนุายน 2556 
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ณ 31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวนสาขาทัง้สิน้ 602 สาขา 

ปี 2557  บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก จํานวน 250,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ในราคาขายหุ้นละ 6.90 บาท และบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้ว
เป็น 1,000 ล้านบาท (หุ้นสามญัจํานวน 1,000,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กบักรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม 2557 และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เข้าเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน และเร่ิมทําการซือ้ขายได้เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557  

 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนั สาํหรับเสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้
ลงทนุรายใหญ่ มลูคา่ 500 ล้านบาท อายหุุ้นกู้  1 ปี 6 เดือน เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557  

 บริษัทฯได้จดัตัง้บริษัท บริหารสินทรัพย์ ศรีสวสัดิ์ จํากดั ทนุจดทะเบียน 25 ล้านบาท เพื่อรับจ้าง
ติดตามหนีแ้ละรับซือ้หนีจ้ากสถาบนัการเงินมาบริหารจดัการ โดยได้รับใบอนุญาตจากธนาคาร
แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557  

 เมื่อวนัที่  9 กนัยายน 2557 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2557 มีมติอนุมตัิให้รับโอนกิจการ
ของบริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯได้รับโอน
กิจการบริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากดัแล้วตัง้แต่วนัที่  30 กนัยายน 2557 ทัง้นี ้บริษัท ศรี
สวสัดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากดั ได้ดําเนินการจดทะเบียนเลกิบริษัทแล้ว  

 ณ 31 ธนัวาคม 2557 มีจํานวนสาขาทัง้สิน้ 1,059 สาขา 

ปี 2558                           1,000             1,060                                   
60                                1                                             จํานวน 20 
ล้านหุ้น เพื่อ                                                                          
         1 จํานวน 40 ล้านหุ้น 

                                                     1        40                       
                     

                                                                    
                       

                                                                     25             100 
                                                                     

                                                                        10         
                       

               Srisawad Vietnam LLC                                    ทนุจดทะเบียน 200 
ล้านบาท 
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1.3  โครงสร้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โครงสร้างของบริษัทฯเป็นดงันี ้
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) SAWAD 

 

 

ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน สําหรับหลักประกันประเภทรถ 

บ้านและที่ดิน 

 

 บจ. ศรีสวสัด์ิ                   โฮลดิง้ 

ลงทนุในกิจการอ่ืน 

95% 

บริษัท เงินสดทนัใจ จํากดั (“FM”) 

ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้รถจักรยานยนต์

ใหม ่สินเช่ือสว่นบคุคลและนาโนไฟแน้นซ์  

 

90% 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดบับลิวพี

พีสดิ์  

จํากดั 0edfจไกด (SAM)กดั 

(“FM”) 

ให้บริการเร่งรัดติดตามหนีส้ิน และซือ้

หนีด้้อยคณุภาพมาบริหาร  

 

Srisawad Vietnam LLC 

จํากดั 0edfจไกด (SAM)กดั 

(“FM”) 

Commercial Trading  

 

100% 

100% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯดําเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือรายย่อยแบบมีหลกัประกนัภายใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงินสดทนัใจ” 
สนิเช่ือเช่าซือ้จกัรยานยนต์ใหม ่สนิเช่ือสว่นบคุคล และได้ขยายการดําเนินธุรกิจออกไปเป็น การรับจ้างติดตามหนีแ้ละการ
ซือ้หนีจ้ากสถาบนัการเงินมาบริหาร โดยธุรกิจให้บริการสนิเช่ือรายยอ่ยแบบมีหลกัประกนั แบ่งการให้บริการตามประเภท
สนิเช่ือและหลกัประกนัดงันี ้

 -   บริษัทฯ ให้บริการสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนั ประเภทรถ บ้านและที่ดิน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ให้สินเช่ือสําหรับหลกัประกนั
ประเภทรถทกุชนิด ได้แก่ รถจกัรยานยนต์ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทกุ รถบสัรถโดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถ
แทรกเตอร์ รถไถนา รถเก่ียวข้าว รถยนต์สีล้่อ รวมถึงบ้านท่ีดิน ทาวน์เฮาส์ และอาคารชดุ 

ในการขอสินเช่ือรถผู้ขอสินเช่ือต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในเล่มทะเบียนเพ่ือทํานิติกรรมสญัญากับกลุ่มบริษัทฯ ใน 2 
ลกัษณะ ได้แก่ สญัญาเงินกู้  หรือสญัญาเช่าซือ้โดยในกรณีสญัญาเงินกู้  ผู้ขอสินเช่ือต้องสง่มอบเล่มทะเบียนให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ เป็นหลกัประกนัการกู้ยืมโดยไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิสําหรับกรณีสญัญาเช่าซือ้ ผู้ขอสินเช่ือจะต้องจด
ทะเบียนโอนรถให้กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

ในการขอสนิเช่ือบ้านและท่ีดิน ผู้ขอสนิเช่ือต้องเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในโฉนดท่ีดิน และทํานิติกรรมสญัญากบับริษัทฯ ใน 2 
ลกัษณะ ได้แก่สญัญากู้ยืมและจดจํานองที่ดินเป็นหลกัประกนั หรือสญัญาขายฝาก 

-  บริษัท เงินสดทนัใจ จํากดั FM เป็นผู้ ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้จกัรยานยนต์ใหม่ สินเช่ือสว่นบคุคลแบบไม่มีหลกัประกนั 
และสนิเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากบั หรือ นาโนไฟแน้นซ์  

-  บริษัทบริหารสนิทรัพย์ เอสดบับลิวพี จํากดั ให้บริการรับจ้างติดตามหนีแ้ละรับซือ้หนีด้้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงิน 
มาบริหาร 

-  บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งจัดตัง้ในปี 2558  เพื่อดําเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นๆทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีลกูหนีส้ินเช่ือรวม 11,568.14  ล้านบาท ประกอบด้วยบญัชีลกูหนีส้ินเช่ือ
ทะเบียนรถตามสญัญาเงินกู้ รวม 6,505.08 ล้านบาท บญัชีลกูหนีส้นิเช่ือทะเบียนรถตามสญัญาเช่าซือ้รวม 2,937.64 ล้าน
บาท บญัชีลกูหนีส้ินเช่ือบ้านและที่ดินรวม 2,068.09 ล้านบาท และบญัชีลกูหนีส้ินเช่ือเช่าซือ้รถจักรยานยนต์ใหม่และ
สนิเช่ือสว่นบคุคลรวม 57.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.23 ร้อยละ 25.39 ร้อยละ 17.88  และร้อยละ 0.50 ของสินเช่ือ
รวม ตามลาํดบั 

 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวม สาํหรับปี 2556- 2558 เป็นดงันี ้
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งบการเงินรวม 
ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ธุรกิจหลัก       

รายได้ดอกผลเช่าซือ้ 412.72 21.31 502.23 18.67 634.22 16.79 
ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืม 1,033.57 53.36 1,452.51 54.01 2,179.90 57.72 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 1,446.29 74.67 1,954.74 72.68 2,814.12 74.51 
รายได้อ่ืนๆ1/ 490.68 25.33 734.64 27.32 962.63 25.49 
รายได้รวม 1,936.97 100.00 2,689.38 100.00 3,776.75 100.00 

หมายเหต:ุ1/รายได้อ่ืนๆ เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่บริการ คา่ใช้จ่ายและคา่ปรับเป็นต้น 

 

2.1 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

2.1.1 ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดนิ 

2.1.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
กลุม่บริษัทฯ ให้บริการสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนั โดยหลกัประกนัเป็นรถทกุชนิด เช่น รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไมเ่กินเจ็ดคน 
รถยนต์นัง่สว่นบคุคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคล (กระบะ) รถจกัรยานยนต์ รถหกล้อ รถสบิล้อ รถแทรกเตอร์ 
รถพว่ง รถใช้งานเพื่อการเกษตร เป็นต้น  รวมทัง้หลกัประอนัอื่น เชน่ บ้าน ที่ดิน อาคารชดุ  
ทัง้นี ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ ให้บริการสนิเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน โดยมียอดลกูหนีส้ทุธิ
ตามสญัญาเชา่ซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ยมืรวมทัง้สิน้ 11,506.30 ล้านบาท โดยมลูคา่สนิเช่ือที่กลุม่บริษัทฯ ให้บริการกวา่
ร้อยละ 51 เป็นหลกัประกนัประเภทรถยนต์ 4 ล้อ 
ยอดมูลหนีสิ้นเชื่อจ าแนกตามประเภทหลกัประกนั  

ประเภทสินเช่ือจําแนกตามประเภท
หลกัประกนั/1 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รถจกัรยานยนต์  995.28 18.13 1,280.61 16.75 2,016.95 17.53 
รถเชิงพาณิชย์ 620.53 11.30 1,015.92 13.29 1,399.13 12.16 
รถใช้งานเพ่ือการเกษตร 84.98 1.55 76.28 1.00 68.03 0.59 
รถยนต์ 4 ล้อ 3,077.14 56.06 4,430.41 57.96 5,954.10 51.75 
โฉนดที่ดิน บ้าน และคอนโด 711.35 12.96 841.10 11.00 2,068.09 17.97 
รวม 5,489.28 100.00 7,644.32 100.00 11,506.30 100.00 

หมายเหตุ/1 ยอดมลูหนี ้คํานวณจาก ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ หรือสญัญากู้ เงิน หกั ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้และไม่รวมเงินรับท่ีระบไุม่ได้ในปี 
2555-2556 จํานวน 13.93 และ 11.22 ล้านบาท และ ณ 31 ธนัวาคม  2557 จํานวน 7.41 ล้านบาท ตามลําดบั 

จ านวนบญัชีสินเชื่อ จ าแนกตามประเภทหลกัประกนั 
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จํานวนบญัชีจําแนกตาม
ประเภทหลกัประกนั 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

สญัญา ร้อยละ สญัญา ร้อยละ สญัญา ร้อยละ 

รถจกัรยานยนต์  101,257 70.30 131,854 68.56 196,502 69.69 
รถเชิงพาณิชย์ 5,117 3.55 7,984 4.15 11,718 4.15 
รถใช้งานเพ่ือการเกษตร 313 0.22 429 0.22 558 0.20 
รถยนต์ 4 ล้อ 33,614 23.34 47,487 24.69 65,382 23.19 
โฉนดที่ดิน บ้าน และคอนโด 3,734 2.59 4,568 2.38 7,820 2.77 
รวม 144,035 100.00 192,322 100.00 281,980 100.00 

ตัวอย่างหลกัประกนัที่กลุ่มบริษัทฯ ให้สนิเชื่อ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
หากพิจารณาตามประเภทของนิติกรรมสญัญาในการให้กู้ยืม สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ดงันี ้ 
(1) สญัญาให้กู้ยืม กลุ่มบริษัทฯ ให้กู้ยืมในลกัษณะสญัญากู้ เงินสําหรับหลกัประกนัทกุประเภท แบ่งตามประเภท

หลกัประกนัได้เป็น 2 กลุม่คือ  

(ก) หลกัประกันประเภทรถทุกชนิดผู้ ขอสินเช่ือไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในเล่มทะเบียนรถเมื่อทํา
สญัญากู้ เงิน แต่ส่งมอบเล่มทะเบียนรถและลงนามในแบบคําขอโอนและรับโอน (โอนลอย) หลกัประกัน
ให้กบักลุม่บริษัทฯ  หากผู้ขอสนิเช่ือค้างชําระหนีเ้กินระยะเวลาที่กําหนดกลุม่บริษัทฯ สง่หนงัสือแจ้งยกเลิก
สญัญาและให้ลกูหนีม้าติดต่อชําระหนีภ้ายใน 7 วัน หากไม่มาชําระกลุ่มบริษัทฯสามารถติดตามยึด

บ้านและทีดิ่น 

รถสิบล้อ รถสีล้อ-หกล้อเชิงพาณิชย์ รถจกัรยานยนต์ 

รถเกีย่วข้าว รถแทรกเตอร์ 

รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล รถกระบะส่วนบคุคล 

รถพว่ง 
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หลกัประกนัเมื่อยดึหลกัประกนัแล้วกลุม่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลกูหนีม้าไถ่ถอนหลกัประกนัภายใน 30 วนั 
หากไม่มาติดต่อกลุ่มบริษัทฯ จะดําเนินการขายทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป โดยกลุ่มบริษัทฯ สามารถจด
ทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในเลม่ทะเบียนรถได้โดยไมต้่องผา่นขัน้ตอนการฟอ้งร้องดําเนินคดี  

(ข) หลกัประกนัประเภทโฉนดที่ดิน บ้านและคอนโดสามารถแบง่ตามประเภทการจดทะเบียนนิติกรรมได้อีก 2 
ประเภทดงันี ้

 สญัญาจํานองผู้ขอสินเช่ือในฐานะผู้ จํานองจดทะเบียนจํานองหลกัประกันให้แก่กลุม่บริษัทฯ ในฐานะ
ผู้ รับจํานองพร้อมการทําสญัญากู้ยืม และสง่มอบโฉนดที่ดินในวนัที่รับเงิน เพื่อเป็นหลกัประกนัในการ
ชําระหนี ้ทัง้นี ้ผู้ จํานองยงัคงมีสิทธิครอบครองและใช้สอยหลกัประกนัดงักลา่ว หากมีการค้างชําระหนี ้
เกินกวา่ระยะเวลาที่กําหนด กลุม่บริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนีแ้ละผู้ รับจํานอง จะต้องแจ้งให้ผู้ขอสนิเช่ือชําระ
หนีภ้ายในเวลาที่กําหนด หากผู้ขอสนิเช่ือยงัไมชํ่าระหนีใ้นเวลาดงักลา่ว กลุม่บริษัทฯ จะสง่เร่ืองฟอ้งร้อง
ดําเนินคดีเพ่ือบงัคบัจํานองและนําหลกัประกนัออกขายทอดตลาดหรือเป็นกรรมสทิธ์ิตอ่ไป 

 สญัญาขายฝาก ผู้ขอสนิเช่ือในฐานะผู้ขายฝากทําสญัญาขายฝากหลกัประกนักบักลุม่บริษัทฯ ในฐานะ
ผู้ซือ้ฝาก โดยกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนัจะตกเป็นของผู้ซือ้ฝากทนัทีที่จดทะเบียน ซึ่งผู้ขายฝากจะได้รับ
กรรมสิทธ์ิคืนเมื่อมาขอไถ่ถอนภายในเวลาท่ีสัญญากําหนด หากพ้นกําหนดระยะเวลาไถ่ถอน 
(ระยะเวลาให้สนิเช่ือ) แล้วผู้ขายฝากไมไ่ด้ดําเนินการไถ่ถอนหลกัประกนั กรรมสทิธ์ิในหลกัประกนัจะตก
เป็นของกลุม่บริษัทฯ ในฐานะผู้ รับซือ้ฝากโดยสมบูรณ์ หรืออีกนยัหนึ่ง หากผู้ขอสินเช่ือค้างชําระหนีเ้กิน
ระยะเวลาที่กําหนด  กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิครอบครองหลกัประกันทันที โดยไม่ต้องผ่านขัน้ตอนการ
ฟอ้งร้องดําเนินคดี  

(2) สญัญาเช่าซือ้ กลุ่มบริษัทฯ ให้กู้ ยืมในลกัษณะสญัญาเช่าซือ้สําหรับหลกัประกันประเภทรถ โดยผู้ขอสินเช่ือ
จะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในเล่มทะเบียนรถและสง่มอบเล่มทะเบียนรถให้แก่กลุ่มบริษัทฯเป็นหลกัประกนั สําหรับ
หลกัประกนัประเภทรถเก่ียวข้าว ซึ่งไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ ผู้ขอสินเช่ือจะต้องนําหลกัฐานหนงัสือรับรอง
กรรมสิทธิที่ออกจากโรงงานผู้ผลิต และสญัญาซือ้ขาย มาแสดงเพื่อเป็นหลกัประกันการกู้ ยืมแต่ผู้ขอสินเช่ือ
ยงัคงเป็นผู้ครอบครองรถ หากผู้ กู้ ค้างชําระหนีเ้กินกว่าระยะเวลาที่กําหนด กลุ่มบริษัทฯ จะติดตามให้ผู้ ขอ
สนิเช่ือมาชําระหนี ้แตใ่นกรณีที่ลกูหนีค้้างชําระเกินกวา่นโยบายที่กําหนดกลุม่บริษัทฯ จะสง่หนงัสือแจ้งยกเลิก
สญัญา เพื่อให้ลกูหนีม้าชําระหนี ้ภายใน  30 วนั หากไม่มาชําระหนีต้ามกําหนด บริษัทสามารถติดตามยึด
หลกัประกนั และภายหลงัจากยดึหลกัประกนั กลุม่บริษัทให้ลกูหนีม้าไถ่ถอนภายใน 30 วนั หากเกินกวา่กําหนด
กลุม่บริษัทจะนําทรัพย์สนิดงักลา่วขายทอดตลาดตามขัน้ตอน 
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ยอดสินเชื่อจ าแนกตามประเภทนิติกรรมสญัญา 

สินเช่ือทะเบียนรถจําแนกตาม
ประเภทนิติกรรมสญัญา 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สญัญาเงินให้กู้ยืม 3,887.16 70.81 5,342.38 69.89 8,568.66  74.47 
สญัญาเชา่ซือ้ 1,602.12 29.19 2,301.94 30.11 2,937.64 25.53 
รวม 5,489.28 100.00 7,644.32 100.00 11,506.30 100.00 

ในด้านระยะเวลาการผอ่นชําระ กลุม่บริษัทฯ พิจารณาปลอ่ยสนิเช่ือระหวา่ง 6 – 48 งวดขึน้อยูก่บัประเภทของ
หลกัประกนั เช่น ในกรณีทีเ่ป็นรถจกัรยานยนต์ กลุม่บริษัทฯ จะพจิารณาให้ผอ่นชําระไมเ่กิน 18 งวด แตห่ากเป็นรถยนต์
ทัว่ไป กลุม่บริษัทฯ กําหนดระยะเวลาการผอ่นชําระไมเ่กิน 36 งวด หรือในกรณีทีเ่ป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยม บ้าน 
หรือโฉนดที่ดิน กลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาปลอ่ยสนิเช่ือระยะเวลาไมเ่กิน 48 งวด สาํหรับดอกเบีย้ในการให้สนิเช่ือของ
กลุม่บริษัทฯ ขึน้อยูก่บัประเภทของหลกัประกนั 
 
2.1.1.2 ขัน้ตอนการอนุมตัิสินเชื่อ 

ในการพิจารณาอนุมตัิสินเช่ือ กลุม่บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ขอสินเช่ือ และ/หรือผู้คํา้
ประกนั เพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ขอสินเช่ือ คณุภาพทรัพย์สินที่เป็นหลกัประกนั และคณุสมบตัิ
ของผู้คํา้ประกนั โดยเจ้าหน้าที่ประจําสาขาจะต้องตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูแสดงตวัตน และเอกสารแสดงที่มา
ของรายได้ของผู้ขอสินเช่ือ และ/หรือ ผู้คํา้ประกัน นอกจากนี ้ยงัมีการตรวจสอบยงัสถานที่จริง สําหรับการพิจารณา
คุณภาพหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พิจารณาสภาพการใช้งานและสภาพคล่องของ
หลกัประกัน เพื่อกําหนดวงเงินสินเช่ือสําหรับหลกัประกันแต่ละประเภทและรุ่น สําหรับหลกัประกันประเภทรถ จะ
พิจารณาจากชนิด อาย ุรุ่น ยี่ห้อ สภาพหลกัประกนัและความนิยม โดยทัว่ไปกลุม่บริษัทฯ ให้สินเช่ือสําหรับรถยนต์ ที่มี
อายไุมเ่กิน 15 ปี รถจกัรยานยนต์มีอายไุม่เกิน 5 ปี หรือหากเป็นรถเชิงพาณิชย์ เช่น รถไถ รถเก่ียว หรือรถที่มีอายเุกิน
กวา่กําหนด ทางกลุม่บริษัทฯ จะประเมินตามสภาพของหลกัประกนัเป็นรายกรณี ซึ่งโดยสว่นใหญ่กว่าร้อยละ 80 รถที่
เป็นหลกัประกนัมีอายเุฉลีย่ 2-14 ปี สาํหรับหลกัประกนัประเภทบ้านและที่ดิน กลุม่บริษัทฯ จะให้สนิเช่ือโดยอ้างอิงจาก
ราคาประเมินของกรมที่ดิน และราคาตลาดของพืน้ท่ีใกล้เคียง 
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แผนภาพสรุปกระบวนการปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ 

 

 

ขัน้ตอนการขอบริการสนิเช่ือ 

เมื่อลกูค้ามีความประสงค์ขอใช้บริการสินเช่ือกับกลุ่มบริษัทฯ  ลกูค้าสามารถติดต่อขอสินเช่ือผ่านทางสาขา โดยมี

เอกสารประกอบการขอสินเช่ือของลูกค้า และผู้คํา้ประกัน (ถ้ามี)ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน 

เอกสาร ด้านการเงิน เช่น ใบรับรองเงินเดือน สําเนาสมุดเงินฝาก เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกัน เช่น เล่ม

ทะเบียนรถฉบบัจริง โฉนดที่ดินฉบบัจริง และเจ้าหน้าที่ประจําสาขาจะชีแ้จงรายละเอียดการให้สินเช่ือ วงเงินให้สินเช่ือ 

อตัราดอกเบีย้ และระยะเวลาการผอ่นชําระหากลกูค้าตกลงยอมรับในเง่ือนไขสินเช่ือ เจ้าหน้าที่สาขาจะบนัทึกข้อมลูผู้

ขอสนิเช่ือ และผู้คํา้ประกนั (ถ้ามี) ในแบบคําขอสนิเช่ือ 

ขัน้ตอนการวิเคราะห์สนิเช่ือ 

เจ้าหน้าที่ประจําสาขา ทําการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารแสดงตวัตน เอกสารด้านการเงิน ของผู้ขอสนิเช่ือ และ

ผู้คํา้ประกัน (ถ้ามี) และตรวจสภาพหลกัประกัน และความถูกต้องของเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกัน โดย

เจ้าหน้าที่สาขาจะตรวจสอบยงัสถานท่ีจริงเพื่อยืนยนัความถกูต้อง และตรวจสอบกบัฐานข้อมลูของกลุม่บริษัทฯยกเว้น

ในกรณีท่ีหลกัประกันเป็นรถจักรยานยนต์ทางสาขาจะให้ความสําคญักับการตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิใน

หลกัประกนั เนื่องจากการตรวจสอบยงัสถานที่จริงมีต้นทนุที่สงูเมื่อเปรียบเทียบกบัวงเงินให้สินเช่ือ ภายหลงัจากการ

รวบรวมข้อมลูทัง้หมด เจ้าหน้าที่สาขาจดัทํารายงานประเมินการตรวจสอบของทัง้ผู้ขอสินเช่ือ และผู้คํา้ประกนั (ถ้ามี) 

เพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนี ้วงเงินให้สนิเช่ือและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และเสนอผู้มีอํานาจอนุมตัิตอ่ไป

ขัน้ตอนพิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือ 

 

ลูกคา้ตดิต่อขอ 
บรกิารสนิเชื่อ 

ตรวจสอบและ 
วเิคราะหส์นิเชื่อ  

พจิารณาและ 
อนุมตัสินิเชื่อ 

รบัช าระค่างวด / 
ตดิตามทวงถาม 

การจดัเกบ็เอกสารสญัญา
และหลกัประกนั 

ปิดบญัช-ีคนืหลกัประกนั/
ยดึหลกัประกนั-ด าเนินคด ี
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ในการอนมุตัิ กลุม่บริษัทฯ กําหนดระเบียบอํานาจในการอนมุตัิให้แก่ผู้มีอํานาจตามลาํดบั ขึน้กบัประเภทสินเช่ือ วงเงิน

ขอสินเช่ือ และชนิดของหลกัประกัน โดยผู้ มีอํานาจอนุมัติตัง้แต่ระดับผู้ จัดการสาขา ผู้ จัดการเขต ผู้ จัดการภาค 

ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยสนิเช่ือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ  

หากข้อมลูการพิจารณาสนิเช่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การอนมุตัิสนิเช่ือของกลุม่บริษัทฯ ผู้มีอํานาจอนมุตัิสินเช่ือจะแจ้ง
ผลการอนุมตัิสินเช่ือเพื่อให้สาขาแจ้งให้ลกูค้าทราบต่อไป หากคําขอสินเช่ือและเอกสารประกอบครบถ้วน โดยทัว่ไป
กลุ่มบริษัทฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาและอนุมตัิการให้สินเช่ือได้ภายใน  30 นาที สําหรับหลกัประกันประเภท
รถจกัรยานยนต์ และรถ 4 ล้อ และภายใน 1 วนั สําหรับหลกัประกนัประเภทโฉนด ที่ดิน ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขในการ
ขอสนิเช่ือ 
เมื่อได้รับอนมุตัิสนิเช่ือ ในกรณีที่วงเงินสนิเช่ืออยู่ในวงเงินสดสํารองที่สาขามีอํานาจจ่าย กลา่วคือไม่เกิน 30,000 บาท
สําหรับสาขาทัว่ไปสาขาสามารถจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอสินเช่ือ  ในกรณีที่วงเงินสินเช่ือมีจํานวนสงูกว่าวงเงินของสาขา 
เจ้าหน้าที่สาขาจะนําส่งเอกสารทัง้หมดซึ่งประกอบด้วย ใบสรุปวงเงินสินเช่ือ ใบขอโอนเงิน รายงานประเมินผลการ
ตรวจสอบรถยนต์ ทะเบียนบ้าน บตัรประชาชน และหน้าบญัชี  เงินฝากของลกูค้าให้กบัฝ่ายอํานวยสินเช่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของนิติกรรม รายละเอียดหลกัประกัน  เง่ือนไขสินเช่ือ กับข้อมูลในระบบอีกครัง้ก่อนสง่ให้ฝ่ายโอนเงิน
ดําเนินการโอนเงินเข้าบญัชีลกูค้าโดยตรงตามขัน้ตอนปฏิบตัิของธนาคาร หลงัจากโอนเงินเจ้าหน้าที่จะรวบรวมการ
เอกสารโอนเงินทัง้หมดเป็นรายวนัให้ฝ่ายบญัชีเพื่อตรวจสอบข้อมลูต่างๆ ในเอกสารใบคําขอโอนเงิน และใบขอสินเช่ือ 
กบัข้อมลูในระบบ เช่น ช่ือลกูค้า วงเงินสนิเช่ือ ยอดลกูหนี ้ระยะเวลาให้สนิเช่ือ เพื่อบนัทกึบญัชีตอ่ไป 
 
ขัน้ตอนจดัเก็บสญัญาและหลกัประกนั 
ผู้ จัดการเขตที่รับผิดชอบสาขาไปตรวจสอบความครบถ้วนของซองสญัญาและหลกัประกันที่สาขาก่อนนําส่งให้
สํานักงานใหญ่ภายใน 30 วันนับจากวันสิน้เดือน เมื่อได้รับเอกสารแผนกทะเบียนสํานักงานใหญ่จะดําเนินการ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถกูต้องของเอกสารทัง้หมดอีกครัง้หนึ่ง หากเอกสารไม่สมบรูณ์ ทางสํานกังานใหญ่
จะแจ้งสาขาและเขตที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการติดตามให้ครบ เจ้าหน้าที่ห้องเก็บเอกสารสําคญัจะสําเนาเอกสาร
ทัง้หมดในรูปแบบไฟล์ข้อมลูเพื่อใช้เป็นข้อมลูสาํรองในกรณีที่ต้นฉบบัสญูหาย 
 
ขัน้ตอนรับชําระเงินและตดิตามทวงถาม 
สาขาและฝ่ายพฒันาสนิเช่ือมีหน้าที่ในการรับชําระและติดตามคา่งวดตามอายสุญัญา โดยลกูค้าจะได้รับบตัรระบเุลขที่
สญัญา ค่างวดและวนักําหนดชําระ เพื่อใช้ในการจ่ายค่างวดตามช่องทางที่กําหนด นอกจากนี ้Call Center และ
เจ้าหน้าที่ประจําสาขาจะโทรศพัท์ติดตามสอบถามการชําระเงินอยา่งใกล้ชิด หากในกรณีที่ลกูค้าค้างชําระคา่งวดเกิน 1 
สปัดาห์ เจ้าหน้าที่สํานกังานใหญ่จะสง่ข้อความเตือนทางโทรศพัท์ถึงลกูค้าทัง้นี ้ลกูค้าสามารถชําระค่างวดผ่านทาง
สาขาของกลุ่มบริษัทฯ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเคาน์เตอร์บริการของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร
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กสิกรไทย ทัว่ประเทศ โดยลกูค้าจะต้องได้รับหลกัฐานการชําระเงินทุกครัง้ ในรูปใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบของ
สาํนกังานใหญ่ หรือใบเสร็จรับเงินชัว่คราวที่ออกโดยผู้ให้บริการรับชําระ  
 
ขัน้ตอนปิดบญัชี หรือติดตามบงัคบัหลกัประกนั 
เมื่อลกูค้าชําระคา่งวดครบตามสญัญา ทางสํานกังานใหญ่จะออกหนงัสือยืนยนัการชําระค่าเช่าซือ้ตามสญัญา พร้อม
สง่มอบเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกัน และหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ลกูค้าสามารถดําเนินการรับโอน 
หรือไถ่ถอนหลกัประกนัได้ทนัที 
ในกรณีที่ลกูค้าผิดนดัชําระหนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดขัน้ตอนการติดตามหนีส้ําหรับลกูค้าแต่ละประเภทหลกัประกัน 
โดยเมื่อลกูค้าเร่ิมผิดนดั เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนีจ้ะเร่ิมติดตามทวงถามทันที วิธีการหลกัที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ในการ
ติดตามทวงถามหนีค้ือ เจ้าหน้าที่สํานกังานใหญ่ติดต่อทางโทรศพัท์ โดยหลงัจากการติดต่อกบัลกูค้าแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้
ติดตอ่จะทําการบนัทกึข้อมลูการติดตามหนีล้งในระบบ หากไมส่ามารถติดตอ่ลกูค้าได้ หรือลกูค้าค้างชําระเกินนโยบาย
ที่กําหนด เจ้าหน้าที่สาขาจะออกติดตามลกูค้าเพื่อทวงถาม หากในกรณีที่ลกูค้าไม่ยอมชําระค่างวด สํานกังานใหญ่สง่
จดหมายลงทะเบียนเพื่อบอกเลกิสญัญา และลกูค้ายงัไมชํ่าระภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีแจ้ง สาขาสามารถดําเนินการ
ยดึหลกัประกนัได้ทนัทีโดยภายหลงัยึดหลกัประกนั ลกูค้าสามารถแจ้งความประสงค์ไถ่ถอนหลกัประกนัได้ภายใน 30 
วนั นบัจากวนัที่ยึด หากเกินกว่าระยะที่กําหนด กลุ่มบริษัทฯ สามารถนําหลกัประกันดงักลา่วขายทอดตลาดได้ทนัที 
ราคาขายทรัพย์สินจะอ้างอิงราคาตลาด สภาพรถ เปรียบเทียบกับยอดหนีค้้างชําระ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เน้นการขาย
ทรัพย์สนิท่ียดึมาให้เร็วที่สดุ เนื่องจากหากทิง้ไว้นาน ราคาทรัพย์สนิจะลดลง ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่กลุม่บริษัทฯ 
 
ในกรณีที่เป็นสญัญาเงินกู้  โดยมีที่ดินเป็นหลกัประกนัตามสญัญาจดจํานอง หากลกูค้าไมม่าไถ่ถอนภายใน 30 วนั กลุม่
บริษัทฯ จะฟอ้งร้องขอให้ศาลบงัคบัจํานอง เพื่อขายทอดตลาดหลกัประกนัต่อไป สําหรับกรณีสญัญาขายฝาก หากพ้น
กําหนดระยะเวลาไถ่ถอน (ระยะเวลาให้สนิเช่ือ) แล้วลกูค้าไมไ่ด้ดําเนินการไถ่ถอนหลกัประกนั กรรมสทิธ์ิในหลกัประกนั
จะตกเป็นของกลุม่บริษัทฯ ในฐานะผู้ รับซือ้ฝากโดยสมบรูณ์ 

2.1.1.3     การตลาดและการแข่งขนั  

1) ภาวะอุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 และปี 2557 การขยายตวัทางเศรษฐกิจก็ยงัไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ผลสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ทางการเมือง การกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐก็ยงัไม่เห็นผล แต่ในปี 2558 การขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ปรับตวัดีขึน้กวา่ปีก่อน เนื่องจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่อยๆมีผล ยกเว้นภาคเกษตรกรรมซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากภาวะภยัแล้ง 
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 หน่วย 2552 2553 2554 2555 2556 2557 CAGR 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ล้านบาท 9,654 10,802 11,300 12,355 12,910 13,149  6.37 
อตัราเงินเฟอ้ทัว่ไป ร้อยละ  (0.90) 3.30 3.81 3.02 2.20 1.90  
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อ
เดือน 

บาท 16,205 16,819 17,403 18,766 19,061 20,892 5.21 

ทีม่า: ส านกังานสถิติแห่งชาติ ส านกัยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, ธนาคารแห่งประเทศไทย 

จากข้อมลูตารางข้างต้นสะท้อนให้เห็นวา่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงปี 2552 – 2557 ปรับตวัเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อย
ละ 6.37 ตอ่ปี คา่ใช้จ่ายเฉลีย่ต่อครัวเรือนต่อเดือนในช่วงปี 2552 – 2557 ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 
5.21 ต่อปี โดยค่าใช้จ่ายกว่าร้อยละ 80 เป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการอปุโภคบริโภค เช่น ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศยั ค่า
พาหนะเดินทาง  

จากข้อมลูกรมขนสง่ทางบกพบว่าในปี 2558 มีจํานวนรถใหม่จดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 2.77 ล้านคนัลดลงจากปี 2557 
ร้อยละ 4.5 และลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 23.7 ซึง่นา่จะเป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายรถคนัแรกในปี 
2556 และเร่ิมเข้าสูภ่าวะปกติ แต่หากพิจารณาในภาพรวมช่วงปี 2553-2558 จํานวนรถใหม่จดทะเบียนเพิ่มขึน้เฉลี่ย
ร้อยละ 0.14 ตอ่ปี หากพิจารณาในด้านประเภทรถที่มีการจดทะเบียนในแตล่ะปีพบวา่รถจกัรยานยนต์มีสดัสว่นการจด
ทะเบียนมากที่สดุโดยในปี 2558 มีรถจดทะเบียนใหม่ทัง้สิน้ 2.77 ล้านคนั แบ่งเป็นรถจกัรยานยนต์ จํานวน 1.81 ล้าน
คนัหรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของจํานวนรถจดทะเบียนใหม่ รองลงมาได้แก่รถยนต์นัง่สว่นบคุคลและรถยนต์บรรทกุสว่น
บคุคลรวมจํานวน 0.80 ล้านคนั คิดเป็นร้อยละ 29 ของจํานวนรถจดทะเบียนใหม ่

สถิติจ านวนรถใหม่ทีจ่ดทะเบียน 

 

 CAGR=0.14 
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หน่วย: ล้านคนั 2553 2554 2555 2556 2557 2558 CAGR 
รถยนต์นัง่/รถบรรทกุสว่นบคุคล 0.73 0.84 1.25 1.30 0.90 0.80 4.28 
รถจกัรยานยนต์ 1.98 2.14 2.26 2.12 1.82 1.81 -1.67 
อ่ืนๆ 0.17 0.19 0.22 0.21 0.18 0.16 1.15 
รวมรถจดทะเบียน 2.88 3.16 3.72 3.63 2.90 2.77  

ทีม่า: กรมขนส่งทางบก 

หากพิจารณาอตัราการเติบโตในช่วงปี 2553 -2558 ของยอดจดทะเบียนรถยนต์สว่นบคุคลไม่เกิน 7 คน พบว่าเติบโต 
สงูถึงร้อยละ 4.28 ในขณะที่อตัราการเติบโตของยอดจดทะเบียนรถจกัรยานยนต์เติบโตเพียงร้อยละ -1.67 อนัเป็นผล
มาจากมาตรการรถยนต์คนัแรกที่ให้สิทธิขอคืนภาษีแก่ผู้ซือ้รถยนต์ หลงัจากมาตรการรถยนต์คนัแรกสิน้สดุลง การ
เติบโตของยอดจดทะเบียนรถยนต์จึงเข้าสูภ่าวะปกติ ดงัจะเห็นว่ายอดจดทะเบียนในปี 2557 และ 2558 ลดลงอย่าง
ชดัเจน  
2) การแข่งขนั 

ตลาดสินเช่ือทะเบียนรถมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นสินเช่ือที่มีหลกัประกัน เป็นเล่มทะเบียนรถ และ
สินเช่ือทะเบียนรถมีอตัราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในขณะที่ยงัมีกลุม่ผู้มีรายได้น้อยจํานวนมากที่มีความต้องการ
เข้าถึงแหลง่เงินทนุ โดยบริษัทฯ คาดการณ์วา่มีจํานวนถงึ 18-20 ล้านคนจากปัจจยัที่กลา่วมาข้างต้น ทําให้ในปัจจบุนัมี
ผู้ประกอบการหลายรายได้ให้ความสนใจในธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถกนัมากขึน้ประกอบกบัหลงัจากตลาดรถยนต์ใหม่
ได้ชะลอตวัลงหลงัรถในโครงการรถคนัแรกได้ทยอยส่งมอบทําให้มีผู้ประกอบการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ได้ขยาย
ธุรกิจมายงัธุรกิจให้สนิเช่ือรถแลกเงินมากยิ่งขึน้ เนื่องจากเลง็เห็นวา่เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสงูในภาวะที่การแข่งขนั
ในตลาดเช่าซือ้รถใหม่รุนแรง โดยภาพรวมผู้ประกอบการในธุรกิจสินเช่ือรถแลกเงิน บริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุม่
หลกัๆ ตามลกัษณะของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย ได้แก่  

1)  ผู้ประกอบการท่ีเน้นกลุม่ลกูค้าระดบั A ถึง B- ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าที่มีรายได้ประจํา เช่น พนกังานบริษัท ข้าราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการในกลุ่มนีส้่วนใหญ่จะเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทในเครือธนาคารพาณิชย์ 
ตวัอย่างของผู้ประกอบการในกลุ่มนี ้ได้แก่ กรุงศรี ออโต้ (Car4Cash) ธนาคารทิสโก้ (TISCO Auto Cash)
ธนาคารธนชาต (รถแลกเงิน หรือ Cash Your Car) ธนาคารกสิกรไทย (K-Car to Cash) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
(My Car My Cash) และกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง (KTBL Car Convenience Cash) ผู้ประกอบการในกลุม่นีม้ีข้อ
ได้เปรียบที่ต้นทนุทางการเงินที่ตํ่า และมีเครือข่ายสาขาจํานวนมากในการประชาสมัพนัธ์สินค้า สามารถใช้เป็น
ช่องทางในการชําระค่างวด และมีฐานทนุที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประกอบการในกลุม่นีย้งัคงวิเคราะห์สินเช่ือ
โดยยดึเอกสารทางการเงินเป็นหลกั เน้นลกูค้าที่มีประวตัิทางการเงินท่ีดี   

2)  ผู้ประกอบที่เน้นกลุม่ลกูค้าระดบั B- เป็นต้นไป ในตา่งจงัหวดั เช่น ผู้ประกอบการขนาดเลก็ ลกูจ้างโรงงาน ลกูจ้าง
ทัว่ไป กลุม่เกษตรกร โดยทัว่ไปกลุม่ลกูค้าระดบัลา่งมีโอกาสและทางเลอืกในการเข้าหาสินเช่ือที่ค่อนข้างจํากดัซึ่ง
อาจจะเป็นผลมาจากความไม่คุ้นเคยในการทําธุรกรรมผ่านธนาคาร ไม่มัน่ใจว่าจะได้รับการอนุมตัิสินเช่ือหรือ
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ความเข้าใจว่าการติดต่อผ่านธนาคารจะมีความยุ่งยากและล่าช้า ตวัอย่างของผู้ประกอบการในกลุ่มนี ้ได้แก่ 
บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (“เงินติดล้อ”) บริษัท จี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (“จีแคปปิตอล”) บริษัท เมืองไทย 
ลิสซิ่งจํากัด (“เมืองไทย ลิสซิ่ง”) บริษัท นิ่ม ซี่ เส็ง ลิสซิ่ง จํากัด (“นิ่ม ซี่ เส็ง ลิสซิ่ง”) ผู้ประกอบการในกลุ่มนีจ้ะ
พิจารณาวงเงินสนิเช่ือจากฐานข้อมลูของลกูค้าในพืน้ท่ี การตรวจสอบข้อมลูของลกูค้ายงัสถานท่ีจริงโดยพนกังาน
สาขาที่มีความคุ้นเคยกบัชุมชน ประกอบกบัเอกสารทางการเงิน นอกจากนัน้ยงัให้บริการสินเช่ือกบัหลกัประกนั
หลายประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อใช้ในการเกษตร โฉนดที่ดิน เป็นต้น ลักษณะของ
ผู้ประกอบการในกลุ่มนีจ้ะเน้นการขยายสาขาไปยงัพืน้ที่ชุมชน เพื่อสร้างความผูกพนักับชุมชน และผู้นําชุมชน 
เน้นการจดักิจกรรมกบัชมุชน การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ของตนเองสร้างประสบการณ์ที่ดี
กับลูกค้าเพื่อสร้างสายสมัพนัธ์ให้กับบริษัท อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางรายในกลุ่มนีจ้ะมีข้อจํากัดด้าน
ศกัยภาพของเงินทนุหากเปรียบเทียบคูแ่ขง่ในกลุม่จะพบวา่ ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม  2557 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นแบ่ง
ทางการตลาดเป็นอนัดบั 2 คิดเป็นร้อยละ 24 ของยอดลกูหนีใ้นกลุม่ที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์   

 
ตารางเปรียบเทียบมูลหนีข้องกลุ่มผูป้ระกอบการทีมี่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย   

 กลุ่มบริษัทฯ 
ผู้ประกอบการรายอ่ืน 

เงนิติดล้อ  เมืองไทย ลิสซิ่ง กลุ่มน่ิมซี่เส็ง จีแคปปิตอล 
สโลแกน มีบ้าน มีรถ  

เงินสดทนัใจ 
ศรีสวสัด์ิ  
เงินติดล้อ 

สะดวก รวดเร็ว 
  บริการดี ดอกเบีย้ถูก 

NA สินเชือ่ฉบัไว  
เกษตรไทยก้าวหนา้ 

ปีที่ก่อตัง้ 2522 2549 2535 2528 2547 
ยอดลูกหนี ้(ล้านบาท) 
ณ 31 ธ.ค. 2557  

7,543.07 12,686.90 7,122.74 2,430.51 902.91 

การกระจายสาขา ทกุภมิูภาค ทกุภมิูภาค ทกุภมิูภาค ภาคเหนือ
ตอนบน 

-- /2 

ประเภทหลักประกัน/3 
- รถยนต์มือสอง      
- รถจกัรยานยนต์      
- รถบรรทกุ      
- รถเพื่อการเกษตร      
- ที่ดิน      

ทีม่า: BOL และเว็บไซด์บริษัท 
หมายเหต:ุ /1 ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืม 
 /2สง่ตวัแทนไปประจําท่ีสาขาของผู้ จําหน่ายรถ 
 /3 ข้อมลูประเภทหลกัประกนั ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2556  
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3) ลักษณะลกูค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายปลอ่ยสนิเช่ือให้กบัลกูค้ารายย่อยเท่านัน้ และมีนโยบายจะไม่ปลอ่ยสินเช่ือรายใหญ่ โดยลกูค้า
เป้าหมาย ได้แก่ บคุคลธรรมดาระดบั B- เป็นต้นไป เช่น ลกูจ้างโรงงาน ลกูจ้างทัว่ไป พนกังานข้าราชการ เป็นต้นที่มี
หลกัประกนัเป็นของตนเอง และมีแหลง่ที่มาของเงินได้ที่ชดัเจน มีหลกัฐานทางการเงินเพื่อใช้ในการอ้างอิง โดยลกูค้า
และ/หรือผู้คํา้ประกันจะต้องมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาอนุมตัิสินเช่ือคือ สําเนาบตัรประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้าน สาํเนาหลกัฐานแสดงเงินเดือน 
 

4) กลยุทธ์การแข่งขัน 

ในปัจจบุนัมีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงทัง้จากผู้ประกอบการธุรกิจสนิเช่ือรถแลกเงินเดิม และผู้ประกอบการให้สินเช่ือรถยนต์ที่
ต้องการขยายขอบเขตการทําธุรกิจไปสูส่ินเช่ือรถแลกเงิน อย่างไรก็ตามกลุม่บริษัทฯ ไม่มีนโยบายใช้การแข่งขนัด้าน
ราคา แตใ่ห้ความสาํคญัในการใช้นโยบายในดําเนินธุรกิจดงันี ้
- ความรวดเร็วในการบริหารจดัการ  

ในธุรกิจให้สินเช่ือแบบมีหลกัประกนั ความรวดเร็วในการแจ้งผลการพิจารณาอนุมตัิวงเงินสินเช่ือถือเป็นปัจจยัที่
สาํคญัที่ลกูค้าใช้ในการพิจารณาเลอืกใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่สนิเช่ือประจําสาขาของกลุม่บริษัทฯ สามารถแจ้งผล
การอนมุตัิสนิเช่ือให้ลกูค้าทราบภายใน 30 นาที สําหรับหลกัประกนัประเภทรถจกัรยานยนต์ ซึ่งสามารถแข่งขนัได้
เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม 

- นโยบายการปล่อยสินเชื่อทีร่ดักมุ 

ถึงแม้ว่ากลุม่ลกูค้าเป้าหมายจะเป็นลกูค้าในระดบั B- ที่มีโอกาสเข้าถึงบริการจากธนาคารและสถาบนัการเงินที่
คอ่นข้างจํากดั แตอ่ย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ ให้ความสําคญักบักระบวนการพิจารณาสินเช่ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตรวจสอบข้อมลู โดยเจ้าหน้าที่สินเช่ือประจําสาขาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของหลกัฐานการขอสินเช่ือ 
และกําหนดให้เจ้าหน้าที่ประจําสาขาพิสจูน์ความมีตวัตนของลกูค้ารวมทัง้ผู้คํา้ประกนัโดยการตรวจสอบภาคสนาม
การเก็บภาพถ่าย ณ สถานที่จริง จากที่อยู่ และที่ทํางาน เนื่องจากข้อมลูลกูค้าเป็นข้อมลูที่สําคญัในการพิจารณา
อนมุตัิสนิเช่ือจนถึงการติดตามหนี ้

- การบริหารหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุม่บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการบริหารหนีท้ี่มีประสิทธิภาพ ครอบคลมุตัง้แต่กระบวนการปลอ่ยสินเช่ือและการ
ติดตามทวงถามหนี ้โดยเน้นการปล่อยสินเช่ือให้กับลูกค้าที่มีที่พักหรือที่ทํางานห่างจากสาขาไม่เกิน 20-30 
กิโลเมตร ทําให้เจ้าหน้าที่สาขาสามารถตรวจสอบข้อมลูลกูหนี ้และติดตามหนีไ้ด้อย่างทนัที จากการบริหารหนีท้ี่มี
ประสทิธิภาพทําให้กลุม่บริษัทฯ มีสดัสว่นสินเช่ือที่ไมก่่อเกิดรายได้ตอ่สนิเช่ือรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ร้อยละ 
3.51 
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- ขยายสาขาใหค้รอบคลมุพืน้ทีช่มุชน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ มีสาขาให้บริการสินเช่ือครอบคลมุพืน้ที่จํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกบั
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกนั นอกจากนัน้ กลุม่บริษัทฯ ยงัมีแผนการขยายสาขาปีละไม่ตํ่ากว่า 50-100 
สาขา เพื่อเพิ่มช่องทางการจดัจําหน่าย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเน้นการเปิดสาขาในแหล่งพืน้ที่ชุมชน ที่มีธนาคารที่
ลกูค้าสามารถใช้บริการได้สะดวก 

- เครือข่ายสาขาครอบคลมุทัว่ทกุภูมิภาค 

การมีเครือข่ายสาขาเป็นจํานวนมาก นับเป็นข้อได้เปรียบแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจสินเช่ือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 กลุม่บริษัทฯ มีสาขาให้บริการรวมทัง้สิน้ 1,627 สาขา ทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากการมีสาขาในการปลอ่ย
สินเช่ือ การรับชําระ การติดตามหนี ้หรือการตรวจสอบข้อมูลลูกหนี ้/ ผู้ คํา้ประกัน ได้อย่างร วดเร็วและมี
ประสทิธิภาพ รวมทัง้การติดตามยดึหลกัประกนัในกรณีที่ลกูหนีผิ้ดนดัชําระเกินกําหนด  

- เนน้การสรรหาบคุลากรทีมี่ประสิทธิภาพ และพฒันาทีมงานอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อรองรับการขยายสาขาของกลุม่บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการรับพนกังานโดยประสานงานรับสมคัรพนกังานจาก
สถาบนัการศึกษาโดยตรง นอกจากนัน้กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมทกัษะต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขายและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น หลกัสูตรสินเช่ือและการเงิน หลกัสูตรอบรมที่ดิน ให้แก่พนักงานทุกคนในทุก
ระดับชัน้อย่างสมํ่าเสมอ อีกทัง้ยงัให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลาการใ ห้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
นอกจากการให้บริการสินเช่ือแก่ลกูค้าที่สาขาแล้ว พนกังานสินเช่ือในแต่ละสาขายงัสามารถทําหน้าที่ติดตามหนี ้
ตรวจสอบข้อมลูลกูหนี ้ขายทรัพย์สนิรอการขาย และยงัทํากิจกรรมทางการตลาดได้ด้วย 

- ส่งเสริมการตลาดโดยเนน้การประชาสมัพนัธ์ และสร้างความผูกพนักบัคนทอ้งถ่ินหาลูกคา้รายใหม่ 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ประจําสาขาและตวัแทน แนะนําสนิค้าบริการ ประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างการรับรู้
ผลติภณัฑ์ และเคร่ืองหมายการค้าของกลุม่บริษัทฯ โดยให้ความสําคญักบัการจดักิจกรรมทางการตลาด สง่เสริม
กิจกรรมการเดินตลาดเพื่อเน้นสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกับลกูค้า ด้วย
บริการที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เป็นกันเอง ความรวดเร็วในการให้บริการ การอํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการ โดยมีการติดต่อทางโทรศพัท์และออกไปพบลกูค้าอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้
บริการ 

- บริการสินเชื่อทีห่ลากหลาย 

กลุม่บริษัทฯ ให้บริการสนิเช่ือที่หลากหลาย ครอบคลมุหลกัประกนัหลายประเภททัง้ในรถสว่นบคุคล และรถที่ใช้ใน
เชิงพาณิชย์ เช่น รถจกัรยานยนต์ รถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถกระบะ รถไถ รถเก่ียวข้าว รถบสั เป็นต้น ซึง่การให้สนิเช่ือ
โดยใช้หลกัประกนัประเภทดงักลา่วจะครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเปา้หมายได้มากยิ่งขึน้ 
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5) นโยบายการกาํหนดราคา 

กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการแขง่ขนัด้านอตัราดอกเบีย้ แตพ่ิจารณาจากประเภทและลกัษณะของหลกัประกนั และ
รวมถึงคณุสมบตัิของผู้ขอสนิเช่ือ และ/หรือผู้คํา้ประกนั ประกอบกบั ต้นทนุการเงินและการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ 
ภายใต้เง่ือนไขที่กลุม่บริษัทฯ จะต้องมีกําไรและสามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นได้ กลุม่บริษัทฯ ไม่มีนโนบาย
ในการให้สนิเช่ือที่ตํ่ากวา่ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ 
ในส่วนของวงเงินให้สินเช่ือ สําหรับหลกัประกันรถทุกประเภท กลุ่มบริษัทฯ จะกําหนดวงเงินให้สินเช่ือที่มีส่วนลด
ประมาณร้อยละ 30-70 จากราคาตลาด ซึ่งพิจารณาจากประเภท รุ่น และปีที่ผลิต และความนิยม ซึ่งทางฝ่ายอํานวย
สนิเช่ือจะมีการทบทวนวงเงินให้สนิเช่ือเป็นประจําทกุ 6 เดือนหรือเมื่อมีการเปลีย่นแปลงในภาวะอตุสาหกรรมอยา่งเป็น
สาระสําคัญสําหรับจํานวนเงินผ่อนชําระ และระยะเวลาในการผ่อนชําระ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากําหนดให้
สอดคล้องกบัความสามารถในการชําระหนีข้องลกูหนี ้แตอ่ยา่งไรก็ตามระยะเวลาในการผอ่นชําระจะไมเ่กิน 48 งวด 
สาํหรับหลกัประกนัประเภทโฉนดที่ดิน พิจารณาวงเงินให้สนิเช่ือจากมลูคา่ของที่ดิน และสิง่ปลกูสร้าง (ถ้ามี) โดยวงเงิน
ให้สินเช่ือจะอ้างอิงกับราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยทีมงานของกลุ่มบริษัทฯลักษณะของสัญญา และที่ตัง้ของ
หลกัประกนั หากเป็นท่ีดินตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีชมุชน จะได้วงเงินให้สนิเช่ือที่มากกวา่หลกัประกนัท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีทัว่ไป 

6) การจาํหน่าย และช่องทางการให้บริการ 

ลกูค้าสามารถติดตอ่ขอใช้บริการสนิเช่ือได้โดยผา่นทางสาขาของบริษัท ซึ่งมีอยู่ครอบคลมุทัว่ประเทศ โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ มีจํานวนสาขารวมทัง้สิน้  1,627 สาขา เปิดให้บริการทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 8.30-16.30 
น. และวนัเสาร์ เวลา 8.30-15.30 น. ในทกุๆ เดือนเจ้าหน้าที่สาขาจะทําการตลาดโดยเดินสายประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบั
ประเภทสนิเช่ือให้แก่กลุม่ลกูค้าเปา้หมายผา่นทางแหลง่ชมุชนเพื่อประชาสมัพนัธ์สนิเช่ือของกลุม่บริษัทฯ  
สาํหรับช่องทางการชําระเงิน ลกูค้าสามารถผอ่นชําระค่างวดผา่นทางสาขาของกลุม่บริษัทฯ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสกิรไทย โดยลกูค้าเพยีงแสดงบตัรประจําตวัลกูหนีท้ี่ระบเุลขที่สญัญาให้แก่

เจ้าหน้าที่เพื่อบนัทกึการชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงินเป็นหลกัฐานการชําระเงินจากผู้ รับชําระเงิน 

 2.1.2 ธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้สาํหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ 

กลุม่บริษัทฯ เร่ิมประกอบธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้สาํหรับรถจกัรยานยนต์ใหมต่ัง้แตปี่ 2554 ภายใต้การดําเนินการของ FM

ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย อยา่งไรก็ตามในช่วงปลายปี 2554 FM ได้หยดุการให้สนิเช่ือชัว่คราวเนื่องจากภาวะอทุกภยั ทาํให้

ผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ใหมไ่มส่ามารถผลติรถเพื่อจําหนา่ยได้ และกลบัให้บริการสนิเช่ือเตม็รูปแบบอีกครัง้ ในเดือน

พฤษภาคม 2555  ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯได้มีนโยบายในการชะลอการปลอ่ยสนิเช่ือเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ใหม ่ซึง่กลุม่

บริษัทฯประเมินวา่ ความเสีย่งในการปลอ่ยสินเช่ือใหมข่องรถจกัรยานยนต์อยูใ่นระดบัสงู ดงันัน้ในปี 2558 กลุม่

บริษัทฯจึงไมม่ีการปลอ่ยสนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใหม ่แตย่งัคงตดิตามลกูหนีอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
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2.1.2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

การให้สนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ประกอบไปด้วยบคุคล 3 ฝ่าย คือ  ลกูค้าหรือผู้ เช่าซือ้ ร้านค้าหรือผู้แทนจําหนา่ย

รถจกัรยานยนต์ (Dealer) และบริษัทหรือผู้ให้บริการสนิเช่ือสาํหรับการให้สนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใหม ่หากผู้เช่า

ซือ้ตกลงซือ้รถจกัรยานยนต์จาก Dealer ผู้ เช่าซือ้จะทาํสญัญาเช่าซือ้กบั FM และจ่ายชําระคา่งวดเป็นรายเดือน โดย

มีระยะเวลาตัง้แต ่12-36 งวดแล้วแตข่ึน้อยูก่บัความสามารถในการชําระหนี ้ทัง้นี ้ผู้ เชา่ซือ้สามารถครอบครองและใช้

รถจกัรยานยนต์ที่ทําการเชา่ซือ้นัน้ได้ โดยการซอ่มแซมและบํารุงรักษาจะอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ เชา่ซือ้ ขณะที่

กรรมสทิธ์ิในรถจกัรยานยนต์จะอยูก่บั FM  จนกวา่ผู้ เช่าซือ้ได้ชําระคา่งวดครบถ้วนตามสญัญาแล้ว กรรมสทิธ์ิจึงตก

เป็นของผู้ เช่าซือ้ อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ เช่าซือ้ผิดสญัญาโดยไมส่ามารถนาํสง่หรือค้างคา่งวดตัง้แต ่ 4 งวดตดิตอ่กนั 

FM จะดาํเนินการสง่หนงัสอืแจ้งให้ลกูค้าจา่ยชําระหรือเลกิสญัญา หากลกูค้ายงัไมชํ่าระ FM จะดําเนินการติดตามยดึ

รถของผู้ เชา่ซือ้คืนและขายผา่นการประมลู โดยกลุม่บริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัเป็นผู้ดําเนินการจดัการ

ประมลู 

FM ให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใหม ่ โดยเน้นรุ่น ประเภท และยี่ห้อที่อยูใ่นความต้องการของตลาดในการ

พิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใหม ่ FM ให้ความสาํคญัตอ่การพิจารณาความสามารถในการชําระหนี ้

ของลกูค้าโดยการตรวจสอบข้อมลูของลกูค้ากบับริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ จํากดั (“เครดิต บโูร”)และสง่เจ้าหน้าที่

สาขาไปตรวจสอบสนิเช่ือยงัสถานท่ีจริง เพื่อตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูและตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า

และผู้คํา้ประกนั  

FM จะพิจารณาให้สนิเช่ือโดยเน้นยี่ห้อรถจกัรยานยนต์ที่อยูใ่นความต้องการของตลาด เนื่องจากราคารถจะลดลงไม่

มากนกัและมีสภาพคลอ่งหากจําเป็นต้องยดึรถและนํามาจําหนา่ยตอ่ ซึง่จะเห็นจากสดัสว่นการให้สนิเช่ือจําแนกตาม

ยี่ห้อ สว่นในปี 2558 ไมม่ีการปลอ่ยสนิเช่ือสาํหรับสนิเช่ือเชา่ซือ้จกัรยานยนต์ใหม่ 

สดัสว่นสินเช่ือจําแนกตามยี่ห้อรถจกัรยานยนต์ (ร้อยละ) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ฮอนด้า  80.56 86.84 88.21 93.95 
ยามาฮา่  19.44 12.94 11.76 6.05 
คาวาซากิ -- 0.21 0.03 -- 
อ่ืนๆ -- 0.01 -- -- 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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สดัสว่นการปลอ่ยสินเช่ือใหม่
จําแนกตามระยะเวลาให้สินเช่ือ  

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 12 งวด 1.92 2.55 10.48 4.31 8.98 6.57  5.39 5.62 
13 - 18 งวด 1.99 2.65 8.96 3.68 5.79 4.24  4.34 4.53 
19 - 24 งวด 15.72 20.90 57.54 23.65 34.59 25.33  21.20 22.12 
25 - 36 งวด 55.60 73.90 166.30 68.36 87.22 63.86  64.92 67.73 
รวม 75.23 100.00 243.28 100.00 136.58 100.00  95.86 100.00 

 

เมื่อพิจารณาการปลอ่ยสนิเช่ือใหมข่องสนิเช่ือเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ใหม่ ตัง้แตปี่ 2556 พบวา่มียอดปลอ่ยที่ลดลง

จาก 243.28 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 136.58 ล้านบาท ในปี 2556 และ ลดลง เป็น 95.86 ล้านบาท ใน ปี 2557 ซึง่

เป็นผลมาจากนโยบายของกลุม่บริษัทฯ ที่จะชะลอการปลอ่ยสนิเช่ือรถจกัรยานยนต์ใหม่ จนกระทัง่ปี 2558 จึงไมม่ี

การปลอ่ยสนิเช่ือใหมเ่ลย แตย่งัเปิดช่องทางในการชําระคา่งวด ลกูค้าสามารถผอ่นชําระคา่งวดในช่องทางเดียวกบั

สนิเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน 

2.1.3 ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล  

ในปี 2554 กลุม่บริษัทฯ เร่ิมประกอบธุรกิจให้บริการสนิเช่ือสว่นบคุคล ภายใต้การดาํเนินการของFM ซึง่เป็นบริษัท

ยอ่ยโดยเป็นการให้บริการสนิเช่ือแก่ลกูค้าประเภทบคุคลธรรมดา เพื่อนําไปใช้จ่ายตามความประสงค์ของลกูค้า  

2.1.3.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

FM ได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจให้บริการสนิเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การกํากบั 

(“สนิเช่ือสว่นบคุคล”) เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และหนงัสอือนญุาตให้ประกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การ

กํากบัจากกระทรวงการคลงั เมือ่วนัท่ี 19 กนัยายน 2554 เนื่องจากการให้สนิเช่ือสว่นบคุคล เป็นสนิเช่ือไม่มี

หลกัประกนัจึงมีความเสีย่งมากกวา่สนิเช่ือทะเบียนรถ หรือสนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใหม ่ กลุม่บริษัทฯ จึงมี

นโยบายให้สนิเช่ือเฉพาะผู้ประกอบอาชีพท่ีมัน่คง มีหลกัแหลง่ทีแ่นน่อน เช่น รับราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และ

ต้องมีผู้คํา้ประกนัอยา่งน้อย 2 รายเพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วลง โดยเมื่อพจิารณาจํานวนลกูค้า หรือวงเงินให้สนิเช่ือ

พบวา่กวา่ร้อยละ 99 ของสนิเช่ือทัง้หมดที่ FM ให้บริการเป็นกลุม่ข้าราชการ สาํหรับรายได้ของ FM จากธุรกิจสนิเช่ือ

สว่นบคุคล ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจากเงินกู้ยืม คา่ธรรมเนียมการชําระขัน้ตํ่า คา่ธรรมเนียมการทําสญัญา คา่ปรับ

จากการผิดนดัชําระเงิน 
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ในการพิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือสว่นบคุคล FM ให้ความสาํคญัตอ่การพิจารณาความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้า

โดยการวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้า ผู้คํา้ประกนัโดยตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นและตรวจสอบประวตัิการค้างชําระจากบริษัท 

ข้อมลูเครดติแหง่ชาติ จํากดัสาํหรับระยะเวลาการให้สนิเช่ือ FM พิจารณาปลอ่ยสนิเช่ือระหวา่ง  24 – 36 งวด หาก

ลกูหนีผิ้ดนดัชําระ 4 งวด FM จะดําเนินการสง่หนงัสอืแจ้งให้ลกูค้าและผู้คํา้ประกนัจา่ยชําระหรือเลกิสญัญา หาก

ลกูค้าและผู้คํา้ประกนัไมชํ่าระเงิน FM จะดาํเนินคดีทางกฎหมายตอ่ไป  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  FM มีบญัชีลกูหนีส้นิเช่ือสว่นบคุคลรวมทัง้สิน้จํานวน 247 สญัญา และมียอดลกูหนีต้าม

สญัญากู้ เงินเทา่กบั 1.89  ล้านบาท  

สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อใหม่
จําแนกตามระยะเวลาการให้
สินเช่ือ 

ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1 - 12 งวด 8.82 9.75 0.87  14.19  0.04 3.51 - - 
13 - 18 งวด 11.22 12.40 0.66  10.77  0.04 3.51  0.05 9.26 

19 - 24 งวด 26.30 29.08 3.03  49.43  0.96 84.21 0.34 62.96 

25 - 36 งวด 44.11 48.77 1.57  25.61  0.10 8.77 0.15 27.78 

รวม 90.45 100.00 6.13  100.00  1.14 100.00 0.54 100.00 

สาํหรับดอกเบีย้ของสนิเช่ือสว่นบคุคล เฉลีย่อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 15 ตอ่ปี โดยแตกตา่งกนัตามสภาพ อาย ุ และ

ระยะเวลาการผอ่นชําระ 

2.1.3.2 ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ในการพิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือสว่นบคุคลจะมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัการขออนมุตัิสนิเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนด

ที่ดิน เว้นแตก่ารขัน้ตอนติดตอ่ขอสนิเช่ือ เนื่องจากการให้สนิเช่ือสว่นบคุคลของ FM จะเน้นกลุม่พนกังานข้าราชการ 

กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหลกั ดงันัน้ทางสาขาจงึต้องดําเนินการตดิตอ่หวัหน้าหนว่ยงานเพื่อขออนญุาตประชาสัมพนัธ์

สนิเช่ือโดย FM จะสง่เจ้าหน้าที่สาขาเข้าไปประชาสมัพนัธ์สนิเช่ือ พร้อมแนะนําขัน้ตอนและวิธีการขอสนิเช่ือ 

2.1.3.3 การตลาดและการแข่งขนั   

1)  อุตสาหกรรม 

โดยทัว่ไปการเติบโตของสนิเช่ือจะมีความสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ ซึง่ในภาวะทีเ่ศรษฐกิจดีประชาชนมคีวาม
มัน่คงทางรายได้และหน้าทีก่ารงานผู้ประกอบการสนิเช่ือสามารถที่จะอนมุตัิสนิเช่ือภายใต้ความเสีย่งที่ตํา่ จึงมกีาร 
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สง่เสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลออกอยา่งสมํา่เสมอโดยในชว่งปี 2552- 2556  ยอดคงค้าง
สนิเช่ือมีอตัราการเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 8.77% ตอ่ปี สาํหรับปี 2556 สนิเช่ือสว่นบคุคลขยายตวัร้อยละ 18 เมื่อเทยีบ
กบัปีก่อนหน้าอนัเป็นผลมาจากปัจจยัสนบัสนนุทัง้ด้านความต้องการสนิเช่ือ เพื่อซอ่มแซมที่อยูอ่าศยัและการฟืน้ตวั
ของภาวะเศรษฐกิจและนโยบายการเพิม่ฐานอตัราคา่แรงขัน้ตํา่ ประกอบกบัด้านอปุทานสนิเช่ือโดยเฉพาะในกลุม่
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้หนัมาดาํเนินนโยบายการตลาดเชิงรุกมากขึน้ เนื่องจากเห็นโอกาสการขยายฐานลกูค้าที่
เพิ่มขึน้ตามอาํนาจซือ้ของประชาชนที่เพิ่มขึน้จากการปรับขึน้เงินเดือนข้าราชการและคา่จ้างขัน้ตํา่ รวมถึงการลด
อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล  

หากพิจารณาแยกตามประเภทผู้ให้สนิเช่ือจะพบวา่ยอดสนิเช่ือสว่นบคุคลของผู้ประกอบการในกลุม่ธนาคาร ที่ใช้กล
ยทุธ์การแขง่ขนัด้านราคาเป็นหลกั มีอตัราการเติบโตในชว่งปี 2552 - 2556 เฉลีย่ร้อยละ 7.59 ตอ่ปี ในขณะท่ียอดคง
ค้างสนิเช่ือสว่นบคุคลจากผู้ประกอบที่มิใช่ธนาคาร(Non-Bank)ในช่วงปี 2552-2556 มีอตัราการเติบโตเฉลีย่มากถงึ
ร้อยละ 10.17 ตอ่ปี แม้วา่กลุม่ Non-Bank ไมไ่ด้ใช้การแขง่ขนัด้านราคาเช่นเดียวกบักลุม่ธนาคาร แตก่ลุม่ Non-Bank 
มีจดุเดน่คือความคลอ่งตวัในการดําเนินธุรกิจทัง้ในเร่ืองของกระบวนการทํางานและการอนมุตัิสนิเช่ือที่รวดเร็วรวมไป
ถึงการมีจดุให้บริการสนิเช่ือทีก่ระจายอยูต่ามสถานท่ีตา่งๆทัง้ในกรุงเทพฯและตา่งจงัหวดัซึง่เป็นชอ่งทางที่ทําให้ลกูค้า
สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึน้ สาํหรับปี 2556 อตัราการเติบโตของสนิเช่ือสว่นบคุคลในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ และกลุม่ 
Non-Bank เทา่กบัร้อยละ 20.88 และร้อยละ 16.79 ตามลาํดบั โดยมียอดสนิเช่ือคงค้าง 1.58 แสนล้านบาท และ 
1.41 แสนล้านบาท ตามลาํดบั 

ยอดคงคา้งสนิเชือ่ส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั 
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2)  ภาวะการแข่งขนั 

การแขง่ขนัในธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคล จะมคีวามรุนแรงมากยิ่งขึน้เมื่อผู้ประกอบการตา่งมีกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย

ใกล้เคยีงกนั ปัจจยัหลกัที่มีผลตอ่การเลอืกใช้สนิเช่ือ ได้แก่ อตัราดอกเบีย้ ซึง่ทางธนาคารแหง่ประเทศไทยได้กําหนด

ไว้ที่ไมเ่กินร้อยละ 28.0 ตอ่ปี (รวมคา่ธรรมเนยีม) คา่ธรรมเนียมในการจดัการสนิเช่ือคูแ่ขง่ในธุรกิจสนิเช่ือสว่นบุคคล 

ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบธุรกิจที่มใิช่สถาบนัการเงินตา่งๆ อาทิ บริษัท อซีี่บาย จํากดั (มหาชน) และ

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) เป็นต้น อยา่งไรก็ดีหาก

พิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายเดียวกบั FM จะพบวา่ การแขง่ขนัอยูใ่นระดบัตํ่า โดยมีเพยีง

บริษัท สนิมิตร จํากดั ที่เน้นให้บริการสนิเช่ือสว่นบคุคลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ FM ให้บริการ

ครอบคลมุทัว่ประเทศ 

3)  ลักษณะลกูค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายสนิเช่ือสว่นบคุคลของกลุม่บริษัทฯ ได้แก ่ ข้าราชการ พนกังานในองค์การบริหารสว่นตาํบล 

เทศบาลตาํบล กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน พนกังานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เนื่องจากการให้สนิเช่ือสว่นบคุคล เป็นสนิเช่ือไมม่ี

หลกัประกนั จึงมีความเสีย่งที่สงูเมื่อเทียบกบัสนิเช่ือทะเบยีนรถ บ้าน และโฉนดที่ดิน ดงันัน้ FM จึงพิจารณาให้สนิเช่ือ

เฉพาะผู้ประกอบอาชีพท่ีมัน่คง มีหลกัแหลง่ที่แนน่อน และต้องมีผู้คํา้ประกนัอยา่งน้อย 2 ราย  และปัจจบุนักลุม่

บริษัทฯจะเน้นลกูค้าเกา่ที่มีประวตัิดี 

4) กลยุทธ์การแข่งขัน 

- ให้ปลอ่ยสนิเช่ือเฉพาะกลุม่ทีม่ีอาชีพมัน่คง 

เนื่องด้วยการให้สนิเช่ือสว่นบคุคลมีความเสีย่งมากกวา่การปลอ่ยสนิเช่ือทะเบียนรถหรือสนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์

ใหม ่ ทําให้ FM ให้ความสาํคญักบักระบวนการพิจารณาสนิเช่ือ โดยกําหนดนโยบายปลอ่ยสนิเช่ือเฉพาะข้าราชการ 

พนกังานในองค์การบริหารสว่นตาํบล กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจเทา่นัน้ และต้องมีผู้คํา้ประกนัอยา่ง

น้อย 2 คน เพื่อเป็นการลดความเสีย่ง 

- การปลอ่ยสนิเช่ือที่รัดกมุ 
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ในการพิจารณาปลอ่ยสนิเช่ือสว่นบคุคลนัน้ FM จะตรวจสอบคณุสมบตัิและข้อมลูลกูหนีจ้ากฐานข้อมลูของกลุม่

บริษัทฯ และฐานข้อมลูอื่นเช่น เครดิตบโูรเพื่อประกอบการพิจารณาสนิเช่ือ และในการอนมุตัิสนิเช่ือทกุรายจะต้อง

ผา่นการพิจารณาจากสาํนกังานใหญ่  

5) นโยบายการกาํหนดราคา  

FM ไมม่ีนโยบายในการแขง่ขนัด้านอตัราดอกเบีย้ แตพ่จิารณาจากคณุสมบตัิของผู้กู้และผู้คํา้ประกนั ประกอบกบั

ต้นทนุทางการเงินและการดําเนนิงานของบริษัท ภายใต้เง่ือนไขที่บริษัทจะต้องมีกําไรและสามารถแขง่ขนักบั

ผู้ประกอบการรายอื่นได้ นอกจากนัน้ บริษัทไมม่ีนโนบายในการให้สนิเช่ือที่ตํ่ากวา่ต้นทนุทางการเงินของบริษัท 

ในสว่นของยอดวงเงินสนิเช่ือจะอ้างองิกบัความสามารถในการชําระหนี ้ โดยวงเงินสนิเช่ือจะไมเ่กิน 2.5 เทา่ของ

รายได้สทุธิ และไมเ่กิน 50,000 บาท/ราย ระยะเวลาในการผอ่นชําระจะไมเ่กิน 36 งวด ซึง่ฝ่ายอํานวยสนิเช่ือจะเป็นผู้

พิจารณาให้สอดคล้องกบัความสามารถในการชําระหนี ้

2.1.3.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

แหลง่ที่มาของเงินทนุของกลุม่บริษัทฯ สว่นใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาว

คงเหลอื 2,886.71 ล้านบาท มสีดัสว่นประมาณร้อยละ 22 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด  ซึง่อาจพจิารณาวา่เข้าขา่ย

พึง่พิงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทฯ ยงัมีแหลง่เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

(ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน))  ตัว๋แลกเงิน และหุ้นกู้ ระยะยาว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั

หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ เพื่อนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพคลอ่งให้แก่กลุม่บริษัทฯ อกีทางหนึง่ โดย ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีสดัสว่นร้อยละ 41 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด นอกจากนัน้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีแหลง่งินทนุจาก

สว่นของผู้ ถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 36 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด 

แหลง่ที่มาของเงินทนุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,343.31 57.89  1,149.43 14.01 910.05 6.95 
ตัว๋แลกเงิน 1,222.00 21.16  2,315.00 28.22 600.00 4.58 

เงินกู้ยืมระยะสัน้กิจการที่เก่ียวข้องกนั 74.00  1.28  300.00 3.66 - - 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 5.77 0.10  5.96 0.07 45.93 0.35 

เงินกู้ยืมเพ่ือใช้ในการซือ้ลกูหนี ้ - - - - 976.66 7.46 
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แหลง่ที่มาของเงินทนุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   500.00 6.10 1,000.00 7.63 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั     400.00 3.05 

หุ้นกู้    500.00 6.10 4,400.00 33.59 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,130.60 19.58  3,432.09 41.84 4,765.83 36.39 

รวม 5,775.68 100.00 8,202.48 100.00 13,098.47 100.00 

สาํหรับการจดัหาแหลง่เงินทนุในอนาคต กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัหาแหลง่เงินทนุให้สอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน โดยคาํนงึถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชําระคืนและอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือ

หุ้น 

2.1.4 ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 

ในปี  2558 กระทรวงการคลงัได้สนบัสนนุให้ผู้ประกอบอาชีพรายยอ่ยได้เข้าถงึแหลง่เงินทนุ จึงเกิดมาตรการสนิเช่ือราย

ยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากบัสาํหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไมใ่ช่สถาบนัการเงิน ซึง่ FM ได้รับใบอนญุาต

ประกอบการจากธนาคารแหง่ประเทศไทย และดําเนินธุรกิจนีต้ัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2558 

 2.1.4.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

FM ได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจให้บริการสนิเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ

ภายใต้การกํากบั (“สนิเช่ือนาโนไฟแน้นซ์”) และหนงัสอือนญุาตให้ประกอบธุรกิจสนิเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบ

อาชีพภายใต้การกํากบัจากกระทรวงการคลงั เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2558 เนื่องจากการให้สนิเช่ือรายยอ่ยเพื่อการ

ประกอบอาชีพ เป็นสนิเช่ือไมม่ีหลกัประกนัเพื่อการประกอบอาชีพจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่สนิเช่ือที่มีหลกัประกนั  

กลุม่บริษัทฯ  จงึมีนโยบายการให้สนิเช่ือกบัผู้ประกอบอาชีพที่คิดจะเร่ิมธุรกิจหรือขยายธุรกิจของตนเองผา่นระบบ 

แฟรนไชส์  โดยจะพิจารณาจากแฟรนไชเซอร์ หลกัแหลง่หรือทําเลที่ตัง้ทีป่ระกอบอาชีพท่ีแนน่อน ประมาณการรายได้

ประมาณการคา่ใช้จ่าย และพิจารณาวงเงินท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วลง สาํหรับรายได้ของ FM จาก

ธุรกิจสนิเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจากเงินกู้ยืม คา่ธรรมเนียมการชําระขัน้ตํ่า 

คา่ธรรมเนียมการทําสญัญา คา่ปรับจากการผิดนดัชําระเงิน 

ในการพิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ FM ให้ความสาํคญัตอ่การพิจารณาความสามารถในการชําระ

หนีข้องลกูค้าโดยการวเิคราะห์ข้อมลูลกูค้า โดยตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นและตรวจสอบประวตัิการค้างชําระจาก



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 
 

ส่วนท่ี 1. การประกอบธุรกิจ  หน้า 26 

 

บริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ จํากดั สาํหรับระยะเวลาการให้สนิเช่ือ FM พิจารณาปลอ่ยสนิเช่ือระหวา่ง  24 – 36 งวด 

หากลกูหนีผิ้ดนดัชําระ 4 งวด FM จะดําเนินการสง่หนงัสอืแจ้งให้ลกูค้าจา่ยชําระหรือเลกิสญัญา หากลกูค้าไมชํ่าระ

เงิน FM จะดาํเนินคดีทางกฎหมายตอ่ไป  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 FM มีบญัชีลกูหนีส้นิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพรวมทัง้สิน้จํานวน 96 สญัญา และมียอด

ลกูหนีต้ามสญัญากู้ เงินเทา่กบั   2.32  ล้านบาท โดยระยะเวลาการปลอ่ยสนิเช่ือจะอยูใ่นชว่ง 12-30 งวด  

สาํหรับดอกเบีย้ของสนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ คา่ปรับและคา่บริการ รวมกนัแล้วคิดเป็นอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง

แล้วไมเ่กินร้อยละ 36 ตอ่ปี 

2.1.4.2 ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ในการพิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพนัน้ จะมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัการขออนมุตัิสนิเช่ือสว่นบคุคล 

แตส่ว่นท่ีเพิ่มเตมิจะเป็นการพิจารณาหลกัแหลง่หรือทําเลที่ตัง้ของร้านค้าที่ลกูค้าจะประกอบอาชีพ แฟรนไชเซอร์

ผู้ขายแฟรนไชส์ให้กบัลกูค้าด้วย  ดงันัน้ทางการตลาดจงึประชาสมัพนัธ์สนิเช่ือโดย FM จะสง่เจ้าหน้าที่สาขาเข้าไป

ประชาสมัพนัธ์สนิเช่ือกบัแฟรนไชเซอร์  พร้อมแนะนาํขัน้ตอนและวิธีการขอสนิเช่ือ 

2.1.4.3 การตลาดและการแข่งขนั   

1)  อุตสาหกรรม 

ในภาวะเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจไมค่อ่ยดี  ประชาชนที่ไมส่ามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุ จึงต้องพึง่พิงแหลง่เงินทนุนอก

ระบบ  ทําให้รัฐบาลเร่งมาตรการการให้สนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากบั ซึง่มีประชาชนทีต้่องการหา

รายได้จากการประกอบการให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก  ซึง่จะเห็นได้จากผู้ประกอบการการให้สนิเช่ือยื่นคาํขอ

ใบอนญุาตประกอบการการให้สนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากบัเป็นจํานวนมาก  จากรายงานของ

สาํนกันโยบายระบบการเงินและสถาบนัการเงิน สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 มี

ผู้ประกอบการท่ีได้รับใบอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้วจํานวนทัง้สิน้ 21 ราย 

2)  ภาวะการแข่งขนั 

การแขง่ขนัในธุรกิจสนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ ยงัไมค่อ่ยมคีวามรุนแรงนกั เนื่องจากผู้ประกอบการที่ได้รับ

ใบอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 มีจํานวนทัง้สิน้ 21 ราย และมีจํานวน 7 รายที่

เปิดให้บริการแล้ว ซึง่ตา่งมกีลุม่ลกูค้าเปา้หมายใกล้เคยีงกนั ปัจจยัหลกัทีม่ีผลตอ่การเลอืกใช้สนิเช่ือ ได้แก่ อตัรา
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ดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียม คา่ปรับและคา่บริการซึง่ทางธนาคารแหง่ประเทศไทยได้กําหนดไว้รวมกนัที่ไมเ่กินร้อยละ 

36.0 ตอ่ปี อยา่งไรก็ดีหากพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมกีลุม่ลกูค้าเปา้หมายเดียวกบั FM จะพบวา่ การแขง่ขนั

อยูใ่นระดบัตํ่า โดยผู้ประกอบการสว่นใหญ่ที่เปิดให้บริการแล้วจะเน้นให้บริการเฉพาะพืน้ท่ี ในขณะที่ FM ให้บริการ

ครอบคลมุทัว่ประเทศ 

3)  ลักษณะลกูค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายสนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ ได้แก่ ผู้ทีจ่ะเร่ิมต้นธุรกิจใหม ่ผู้ที่ไมม่ีเอกสารแสดงหลกัฐานรายได้

ที่แนน่อน เป็นต้น เนื่องจากการให้สนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นสนิเช่ือไมม่ีหลกัประกนั จึงมคีวามเสีย่งที่สงูเมื่อ

เทียบกบัสนิเช่ือทะเบียนรถ บ้าน และโฉนดที่ดิน ดงันัน้ FM จึงพิจารณาให้สนิเช่ืออยา่งระมดัระวงั โดยพจิารณาผู้

ประกอบอาชีพท่ีพจิารณาแล้ววา่จะมีรายได้เข้ามาอยา่งสมํา่เสมอ มีหลกัแหลง่ที่แนน่อน จึงเข้าหาผู้ประกอบธุรกิจ

ขนาดกลางที่ต้องการขยายแฟรนไชส์ของตนเอง 

4) กลยุทธ์การแข่งขัน 

- ให้ปลอ่ยสนิเช่ือเฉพาะกลุม่ทีม่ีอาชีพมัน่คง 

เนื่องด้วยการให้สนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ มีความเสีย่งมากกวา่การปลอ่ยสนิเช่ือทะเบียนรถหรือสนิเช่ือเช่าซือ้

รถจกัรยานยนต์ใหม ่ ทาํให้ FM ให้ความสาํคญักบักระบวนการพิจารณาสนิเช่ือ โดยกําหนดนโยบายปลอ่ยสนิเช่ือ

เฉพาะผู้ที่คิดริเร่ิมประกอบการใหมโ่ดยการซือ้แฟรนไชส์ หรือลกูค้าเก่าของกลุม่บริษัทฯท่ีมีประวตัิการชําระเงินท่ีดี

และเข้าเง่ือนไงในการให้สนิเช่ือเพื่อประกอบอาชีพ 

- การปลอ่ยสนิเช่ือที่รัดกมุ 

ในการพิจารณาปลอ่ยสนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพนัน้ FM จะตรวจสอบคณุสมบตัิและข้อมลูลกูหนีจ้ากฐานข้อมลู

ของกลุม่บริษัทฯ และฐานข้อมลูอื่นเช่น เครดติบโูรเพื่อประกอบการพิจารณาสนิเช่ือ และในการอนมุตัิสนิเช่ือทกุราย

จะต้องผา่นการพิจารณาจากสาํนกังานใหญ่  

5) นโยบายการกาํหนดราคา  

FM ไมม่ีนโยบายในการแขง่ขนัด้านอตัราดอกเบีย้ แตพ่จิารณาจากคณุสมบตัิของผู้กู้และผู้คํา้ประกนั ประกอบกบั

ต้นทนุทางการเงินและการดําเนนิงานของบริษัท ภายใต้เง่ือนไขที่บริษัทจะต้องมีกําไรและสามารถแขง่ขนักบั

ผู้ประกอบการรายอื่นได้ นอกจากนัน้ บริษัทไมม่ีนโนบายในการให้สนิเช่ือที่ตํ่ากวา่ต้นทนุทางการเงินของบริษัท 
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ในสว่นของยอดวงเงินสนิเช่ือจะอ้างองิกบัความสามารถในการชําระหนี ้ โดยวงเงินสนิเช่ือจะไมเ่กิน 100,000 บาท/

ราย ระยะเวลาในการผอ่นชําระจะไมเ่กิน 36 งวด ซึง่ฝ่ายอํานวยสนิเช่ือจะเป็นผู้พิจารณาให้สอดคล้องกบั

ความสามารถในการชําระหนี ้

2.1.4.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

แหลง่ที่มาของเงินทนุของกลุม่บริษัทฯ สว่นใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

แหลง่เงินกู้ยืมระยะสัน้จากการขายตัว๋แลกเงิน และแหลง่เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

(ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน))  และหุ้นกู้ ระยะยาว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุ

รายใหญ่ เพื่อนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนและเสริมสภาพคลอ่งให้แก่กลุม่บริษัทฯ อีกทางหนึง่  

       2.1.5 ธุรกิจรับจ้างตดิตามหนี ้

 ในปี 2557 กลุม่บริษัทฯได้จดัตัง้บริษัทยอ่ยคือ บริษัทบริหารสนิทรัพย์ เอสดบับลวิพี จํากดั (SWPAM) ขึน้เพื่อ

ประกอบธุรกิจรับจ้างติดตามหนีแ้ละรับซือ้หนีด้้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงินมาบริหาร 

 2.1.5.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

SWPAM ได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยให้จดทะเบยีนเป็นบริษัทบริหารสนิทรัพย์ ตามพระราชกําหนด

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ พ.ศ. 2541 เมื่อวนัท่ี 9  กรกฎาคม 2557 อนญุาตให้ประกอบธุรกิจรับซือ้หรือรับโอนสนิทรัพย์

ด้อยคณุภาพของสถาบนัการเงิน รวมทัง้การให้บริการติดตาม เร่งรัดหนีส้นิ เบือ้งต้น SWPAM เร่ิมประกอบธุรกิจจาก

การให้บริการด้านการติดตาม เร่งรัดหนีส้นิ ซึง่จะมุง่เน้นติดตามหนีป้ระเภทมีหลกัประกนั   

กลุม่บริษัทฯมคีวามเช่ียวชาญและมีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ด้านการติดตาม เร่งรัดหนีส้นิ รวมทัง้กลุม่บริษัทฯมี

สาขาให้บริการครอบคลมุทกุภมูภิาคทัว่ประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯมสีาขาทัง้สิน้ 1,627 

สาขา ทําให้มีเครือขา่ยในการตดิตามหนีท้ี่กว้างขวางและครอบคลมุ 

2.1.5.2 ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

-  การติดตามทางโทรศพัท์ 

บริษัทฯรับจ้างติดตามหนีค้้างชําระจากลกูค้าตัง้แต ่ 1 งวดเป็นต้นไป ซึง่ลกูค้าจะสง่กลุม่เปา้หมายที่จะต้องติดตามให้  

โดยการตดิตามจะเร่ิมต้นท่ีการใช้โทรศพัท์ติดตามก่อน ซึง่บริษัทฯจะมีระบบการติดตามอยา่งมีระบบโดยมีการบนัทกึ 
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การสนทนา ระหวา่งพนกังานและลกูหนี ้ หากลกูหนีม้ีปัญหาหรือมีการโต้เถียงกนั พนกังานระดบัสงูกวา่ทีม่ี

ประสบการณ์ในการเจรจาตอ่รองมากกวา่เข้าดําเนินการเจรจากบัลกูหนีท้นัที 

- การติดตามหลกัประกนั 

ในกรณีที่ลกูค้าให้บริษัทฯตามหลกัประกนัของลกูหนี ้  บริษัทฯต้องตรวจสอบตวัตนของลกูหนี ้ และหลกัประกนั เมื่อ

ทราบหลกัแหลง่ของลกูหนีแ้ละหลกัประกนัแล้ว จึงสง่รายละเอียดลกูหนีใ้ห้พนกังานสาขาที่อยูใ่กล้เคียงลกูหนี ้ ออก

ติดตามหลกัประกนัจากลกูหนี ้และดําเนินการตดิตามหลกัประกนัในกรอบท่ีกฎหมายกําหนด 

2.1.5.3 การตลาดและการแข่งขนั 

1) อุตสาหกรรม 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยงัไมฟื่น้ตวั ดงันัน้จะมีลกูหนีท้ี่ผิดนดัชําระหนีจํ้านวนมาก และบริษัทฯท่ีดําเนินการปลอ่ย

สนิเช่ือโดยทัว่ไปจะมีทรัพยากรและเครือขา่ยในการติดตามหนีไ้ด้ในวงจํากดั  ซึง่ทาํให้เกิดช่องวา่งในอตุสาหกรรมนี ้

โดยที่หากบริษัทใดมาสามารถมีเครือขา่ยและมีบคุคลากรที่มีประสบการณ์ ก็จะสามารถจะเข้าร่วมแขง่ขนัใน

อตุสาหกรรมนีไ้ด้ 

2) ภาวะการแข่งขนั 

ในอตุสาหกรรมการติดตามหนีส้นิ มีบริษัทรับติดตามหนีส้นิ สาํนกังานกฎหมายและทนายความเข้ามาสูธุ่รกิจนี ้

ดงันัน้การแขง่ขนัท่ีคอ่นข้างรุนแรง แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทฯมีเครือขา่ยสาขาที่กว้างขวางครอบคลมุทกุภมูิภาค  ดงันัน้ 

บริษัทฯจึงสามารถใช้เครือขา่ยนีใ้นการติดตามเร่งรัดหนีส้นิด้วยต้นทนุท่ีถกูกวา่บริษัท ที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

3) ลักษณะลกูค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

บริษัทฯมีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนีจ้ากลกูค้าทัง้ลกูหนีท้ี่มีหลกัประกนัและไมม่ีหลกัประกนั ดงันัน้ 

ลกูค้าและกลุม่เปา้หมายจะเป็น บริษัทท่ีให้บริการสนิเช่ือรายยอ่ย ทัง้ที่มีหลกัประกนัหรือไมม่หีลกัประกัน สถาบนั

การเงิน บริษัทลสิซิ่ง บริษัทรถยนต์ เป็นต้น 

4)  กลยุทธ์การแข่งขัน 
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บริษัทฯมีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการติดตามเก็บหนีแ้ละมเีครือขา่ยที่ครอบคลมุเกือบทกุจงัหวดั  ดงันัน้การ

ติดตามหนีก็้จะสามารถตดิตามได้ในเวลาอนัรวดเร็ว  อีกทัง้พนกังานของบริษัทฯได้รับการฝึกฝนให้ติดตามเจรจา

ตอ่รองตามกรอบระเบียบของบริษัทและกฎหมาย 

5) นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทฯไมม่ีนโยบายการแขง่ขนัเร่ืองราคา  แตพ่ิจารณาจากความยากง่ายในการตดิตามลกูหนีแ้ละหลกัประกนั 

รวมทัง้การเรียกเก็บคา่บริการก็เป็นการเรียกเก็บบนพืน้ฐานของความสาํเร็จของงานเป็นหลัก 

        2.1.6 ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพ 

กลุม่บริษัทฯได้เร่ิมดําเนินธุรกิจซือ้หนีม้าบริหาร โดยผา่นบริษัทยอ่ยของบริษัท คือ บริษัทบริหารสนิทรัพย์ เอสดบับลวิพี 

จํากดั ซึง่ได้ใบอนญุาตการประกอบธุรกิจบริหารสนิทรัพย์จากธนาคารแหง่ประเทศไทย  

2.1.6.1   ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

กลุ่มบริษัทฯเร่ิมดําเนินธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพในปี 2558 โดยเร่ิมจากการชือ้หนีด้้อยคุณภาพจากสถาบัน

การเงินที่ขายหนีด้้อยคณุภาพโดยวิธีการประมลู ซึ่งก่อนการประมลู บริษัทจะสง่ทีมงานไปศึกษาข้อมลูของหนีด้้อย

คณุภาพที่จะทําการประมลู เพื่อวิเคราะห์และประเมินราคาเพื่อการประมูลซือ้หนี ้ และเมื่อประมูลซือ้ได้แล้ว ก็จะ

ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดลกูหนี,้ สวมสิทธิและรับโอนหนีด้งักล่าวให้เป็นสินทรัพย์ของบริษัท  ทัง้นีใ้นการ

ประมูลซือ้แต่ละครัง้ บริษัทจะคํานึงถึงอตัราความสําเร็จในการติดตาม การจดัเก็บ และการขาย ค่า ใช้จ่ายในการ

ติดตามตลอดระยะเวลาที่คาดวา่จะติดตามได้ และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีบริษัทต้องการ 

2.1.6.2 ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

เมื่อบริษัทรับซือ้หรือรับโอนหนีด้้อยคณุภาพมาจากสถาบนัการเงินแล้ว  บริษัทก็จะสง่หนงัสือแจ้งลกูหนีเ้ร่ืองการรับ

โอนสิทธิ และเชิญให้ลกูหนีเ้ข้ามาเจรจาเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการปรับโครงสร้างหนี ้ซึ่งบริษัทจะต้องพิจารณา

ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูหนี ้เพื่อหาแนวทางในการปรับโครงสร้างหนีร่้วมกนัซึง่ประกอบด้วย 

- ปรับเปลีย่นเง่ือนไขการผอ่นชําระ 

- โอนทรัพย์ชําระหนีต้ามความสมคัรใจ 

- Re-finance 

- ดําเนินการตามกฎหมาย 
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- ขายทอดตลาดหลกัประกนั 

2.1.6.3 การตลาดและการแข่งขัน 

1) อุตสาหกรรม 

จากข้อมลูของธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน  NPLs ของสถาบนัการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวนทัง้สิน้ 

338,190 ล้านบาท ซึง่จะเห็นได้วา่ ปริมาณหนีด้้อยคณุภาพท่ีบริษัทจะเข้าไปดําเนินการซือ้มีอยู่เป็นจํานวนมาก และ

จากสภาพเศรษฐกิจและอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ก็พบว่ายงัอยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเกิดจาก

การประสบปัญหาภยัแล้ง ทําให้ภาคเกษตรกรรมไม่สามารถขยายตวัได้ ก็อาจมีผลทําให้ปริมาณหนีด้้อยคณุภาพมี

มากชึน้ 

ยอดคงค้าง NPLs (ล้านบาท) 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

Gross NPLs 267,132 278,211 338,190 

 

2) ภาวะการแข่งขัน 

ในปัจจบุนัมีบริษัทบริหารสนิทรัพย์อยู่หลายบริษัท ทัง้ที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ, บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มี

บริษัทแมเ่ป็นธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบริหารสนิทรัพย์ที่เป็นบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าร่วมประมลู

ในการซือ้หนีด้้อยคณุภาพท่ีบริษัทมีความถนดั และประกอบกบับริษัทมีเครือข่ายของสาขากระจายอยู่ทกุภมูิภาคทัว่

ประเทศ ทําให้สามารถติดตามลกูหนีไ้ด้อยา่งทัว่ถึง 

3) กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทเน้นการวิเคราะห์และพิจารณาการลงทนุเพื่อซือ้หนีด้้อยคณุภาพ รวมทัง้มีการสํารวจหลกัประกนั  โดยอาศยัที่

บริษัทมีเครือขา่ยสาขากระจายอยูท่ัว่ไปในทกุภมูิภาค จึงสามารถเข้าตรวจสอบหลกัประกนัได้อย่างรวดเร็ว ประหยดั

คา่ใช้จ่าย รวมทัง้สามารถตรวจลงพืน้ท่ีตรวจสอบลกูหนีไ้ด้ ทําให้สามารถเข้าถึงลกูหนี  ้เจรจาต่อรอง และมีทางเลือก

หลากหลายแนวทางให้ลกูหนีไ้ด้ปรับโครงสร้างหนี ้

2.1.6.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

สาํหรับการซือ้หนีด้้อยคณุภาพนัน้ โดยสว่นใหญ่จะต้องใช้เงินทนุในการประมลูซือ้แตล่ะครัง้ บริษัทมีแหลง่เงินทนุ ซึง่

สว่นใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินคงเหลอื 2,886.71 ล้านบาท มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 22 ของ

แหลง่เงินทนุทัง้หมด  ซึง่อาจพจิารณาวา่เข้าขา่ยพึง่พงิเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทฯ ยงัมี
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แหลง่เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นการขายตัว๋

แลกเงิน) ตัว๋แลกเงิน และหุ้นกู้ ระยะยาว เพื่อเสนอขายให้แกผู่้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่เพื่อนํามาใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพคลอ่งให้แก่กลุม่บริษัทฯ อีกทางหนึง่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 โดยมีสดัสว่น

ร้อยละ 41 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด นอกจากนัน้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีแหลง่เงินทนุจากสว่นของผู้ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 36 

ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจยัความเสีย่งที่ระบใุนหวัข้อนีเ้ป็นปัจจยัความเสีย่งที่ประเมินจากสถานการณ์ปัจจบุนั ทัง้นี ้อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ 
ไม่อาจทราบได้ในปัจจุบนั หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาว่าในปัจจุบนัไม่มีผลกระทบในสาระสําคญัต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ความเสี่ยงที่อ้างอิงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลเป็นข้อมลูที่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐ
และแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ท่ีเช่ือถือได้ ซึง่บริษัทฯ ไมไ่ด้ตรวจทานข้อมลูดงักลา่ว  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เงินสดทนัใจ จํากัด (“เงินสดทนัใจ” หรือ “FM”) บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส 
ดบับลิวพี จํากัด (SWPAM) บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนลโฮลดิง้ จํากดั (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีการประกอบ
ธุรกิจให้บริการสินเช่ือรายย่อยแยกตามประเภทหลกัประกัน โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือแบบใช้เล่มทะเบียนรถ 
(“สนิเช่ือทะเบียนรถ”) รวมถึงบ้านและโฉนดที่ดินเป็นหลกัประกนั สว่น FM ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใหม ่
(“สนิเช่ือเช่าซือ้”)(ปัจจุบนัชลอการให้สินเช่ือ) สินเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การกํากบัแบบไม่มีหลกัประกนั  (“สินเช่ือสว่นบคุคล”) 
สนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากบั (“นาโนไฟแน้นซ์”) และ SWPAM ประกอบธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนีส้ิน
และรับซือ้หนีด้้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงินมาบริหาร 

ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ลงทนุอย่างมี
นยัสาํคญัและแนวทางในการปอ้งกนัความเสีย่งมีดงันี ้ 

3.1 ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซือ้ 

ธุรกิจให้สนิเช่ือทะเบียนรถ และสนิเช่ือเช่าซือ้  มีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงจากทัง้ผู้ประกอบการรายเก่าซึง่สว่นใหญ่เป็นบริษัท
ในกลุ่มสถาบันการเงินที่มีความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงินที่ตํ่าและฐานทุนขนาดใหญ่ ที่ต้องการเข้ามาใน
อตุสาหกรรมเนื่องจากมองเห็นอตัราผลตอบแทนที่สงู เช่น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร บริษัทเช่าซือ้
หรือลสีซิ่ง ประกอบกบัธุรกิจสนิเช่ือทะเบียนรถ และธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้ เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทนุในเคร่ืองมือ และ
อปุกรณ์สาํหรับการดําเนินงานเป็นจํานวนมาก และไม่จําเป็นต้องได้รับอนญุาตจากหน่วยงานใด ทําให้ผู้ประกอบการ
รายใหมส่ามารถเข้ามาแขง่ขนัได้โดยไมม่ข้ีอจํากดั เพียงมีแหลง่เงินทนุสาํหรับการปลอ่ยสนิเช่ือเทา่นัน้ ทําให้มีคูแ่ขง่ราย
ใหมเ่ข้ามาในอตุสาหกรรมมากขึน้ นอกจากการแข่งขนัจากผู้ประกอบรายใหม่แล้วยงัมีการแข่งขนัจากผู้ประกอบราย
เดิมในอุตสาหกรรมที่ต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเช่น การให้วงเงินสินเช่ือที่สงูขึน้ ขยายระยะเวลาผ่อนชําระ อตัรา
ดอกเบีย้ที่ตํ่าเพื่อดงึดดูลกูค้าให้มาใช้บริการ 

อยา่งไรก็ดี ปัจจยัความสาํเร็จในการดําเนินธุรกิจให้สินเช่ือไม่ได้ขึน้อยู่กบัการมีแหลง่เงินทนุที่เพียงพอเพียงอย่างเดียว 
การที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจนีม้านานกว่า 33 ปี ทําให้รู้จกักลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี มีบริการที่
เข้าถึงความต้องการของลูกค้า มีสาขาและการให้บริการที่ครอบคลุมพืน้ที่ทั่วทุกภูมิภาค โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ มีสาขาเปิดให้บริการจํานวน  1,627 สาขา มีการให้บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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รวมทัง้มีระบบฐานข้อมลูลกูค้าขนาดใหญ่และความเช่ียวชาญในการพิจารณาสินเช่ือและการติดตามชําระค่างวด ทํา
ให้กลุม่บริษัทฯ มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่นและสามารถพิจารณาสินเช่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร  จะเน้นการปลอ่ยสินเช่ือสําหรับตลาดรถยนต์ใหม่ หรือกลุม่ลกูค้าเกรดเอ  
สว่นบริษัทเช่าซือ้หรือลีสซิ่ง เน้นการให้บริการแก่ผู้ ต้องการซือ้รถใหม่ หรือรถมือสอง สําหรับลกูค้าตลาดบนหรือกลาง 
ในขณะที่กลุม่บริษัทฯ เน้นธุรกิจการให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน กับผู้ที่มีความต้องการใช้เงินซึ่ง
อาจไมส่ามารถเข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร แตม่ีกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ รถ ท่ีดิน  

3.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล 

ที่ผ่านมา ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลมีการแข่งขนัที่สงูขึน้ เนื่องจากอตัราดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมที่ได้รับสงูกว่าการ
ปลอ่ยสนิเช่ือบตัรเครดิต ทําให้มีผู้ประกอบการทัง้ที่เป็นสถาบนัการเงินและผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบนัการเงินเข้ามา
แข่งขนัในธุรกิจดงักลา่วเพิ่มมากขึน้ โดยในช่วงปี 2555-2557 ยอดสินเช่ือส่วนบคุคลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 
257,129 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 312,851 ล้านบาท ในปี 2557 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 10.30 ตอ่ปี  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักล่าว แต่คาดว่าความเสี่ยงดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญั เนื่องจากผู้ประกอบที่เป็นสถาบนัการเงินจะเน้นกลุม่ลกูค้าระดบัเกรดเอ ในขณะท่ีกลุม่บริษัทฯ จะเน้นกลุม่
ลูกค้าระดับเกรดบีโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ ใหญ่บ้าน ที่กลุ่มบริษัทฯ มี
ความคุ้นเคยและความเข้าใจในพฤติกรรมการชําระหนี ้รวมทัง้เน้นการปลอ่ยสินเช่ือให้กับลกูค้าเก่าของกลุม่บริษัทฯ
ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่สาขาทั่วประเทศที่เน้นการทํากิจกรรมทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เปา้หมายอยา่งสมํ่าเสมอ ทําให้กลุม่บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพการแขง่ขนั 

3.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 

ธุรกิจสนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นธุรกิจที่อยูภ่ายใต้การกํากบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยกระทรวงการคลงั
ได้ออกมาตรการสินเช่ือเพื่อสนบัสนนุการเข้าถึงแหลง่เงินทนุของประชาชนรายย่อย ซึ่งก็มีบริษัทต่างๆเข้าร่วมในการ
ขอรับใบอนญุาตในการดําเนินการ  ดงันัน้หากมีบริษัทเข้าร่วมการขออนญุาตมากขึน้ก็จะทําให้การแข่งขนัก็จะรุนแรง
ขึน้ 

กลุม่บริษัทฯมัน่ใจวา่ บริษัทฯมีสาขาและพนกังานทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัในทกุภมูิภาค ซึ่งจะมีพืน้ที่ใน
การให้บริการที่มากกว่า ครอบคลมุกว่า อีกทัง้ปัจจุบนัมีผู้ ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วทัง้หมดจํานวน 21 ราย แต่ที่เปิด
ให้บริการแล้วมีจํานวน 7 รายเทา่นัน้ 

3.1.4   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้บริการเร่งรัดหนีส้ิน 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจํานวนมากที่เข้ามาทําธุรกิจให้บริการเร่งรัดหนีส้ิน รวมทัง้ ผู้ประกอบการท้องถ่ินก็เข้ามา

ให้บริการด้วย ซึ่งอาจจะส่งให้มีการแข่งขันในเร่ืองของราคาและอาจจะมีเร่ืองภาพลกัษณ์ของการติดตามหนีข้อง

ผู้ประกอบการบางราย ซึง่อาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียนได้ 
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กลุม่บริษัทฯมัน่ใจในศกัยภาพของบริษัทฯ  ซึง่บริษัทฯมีสาขาและพนกังานในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ของกระจาย

อยู่ตามจังหวดัต่างๆทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยที่บริษัทฯจะใช้พนกังานของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในการเร่งรัด

ติดตามหนีส้นิ  กระจายไปตามสาขาของบริษัทท่ีมีอยูเ่ป็นจํานวนมาก ซึง่ก็จะได้เปรียบในด้านต้นทนุการติดตามหนีส้ิน  

อีกทัง้พนกังานของบริษัทฯจะได้รับการอบรมและฝึกฝนเป็นอยา่งดีเป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมายก่อนออกปฎิบตัิงาน     

3.1.5 ความเสี่ยงจากกรณีที่คําว่า “ศรีสวัสดิ์ ” ซึ่งเป็นถ้อยคําบางส่วนของชื่อของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับชื่อ
ทางการค้าของผู้ประกอบการรายอื่น 

ในปัจจุบัน คําว่า “ศรีสวัสดิ์” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของช่ือของบริษัทฯ นัน้ มีลักษณะเป็นช่ือทางการค้าและ/หรือ
เคร่ืองหมายการค้าของผู้ ให้บริการสินเช่ือรถยนต์ประเภทลีสซิ่งรายอื่นซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึง่ (“ผู้ให้บริการรายอื่น”) ดงันัน้ ประชาชนทัว่ไปหรือผู้ ใช้บริการของบริษัทฯ อาจเข้าใจผิดว่า (ก) บริษัทฯ เป็นบริษัท
ในกลุม่ของผู้ให้บริการรายอื่น (ข) ผู้ให้บริการรายอื่นดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือ (ค) บริการของบริษัทฯ  
และผู้ ให้บริการรายอื่นเป็นบริการเดียวกันหรือส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงอย่างมี
นยัสาํคญัในการดําเนินธุรกิจอนัเนื่องมาจากสาเหตดุงักลา่ว สาํหรับในด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการรายอื่นอาจใช้สิทธิทาง
ศาลเพื่อขอให้บริษัทฯ ระงบัการใช้คําว่า “ศรีสวสัดิ์” เพื่อเป็นสว่นหนึ่งของช่ือของบริษัทฯ หรือเพื่อขอให้บริษัทฯ ชําระ
ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าว รวมถึง  บริษัทฯ อาจต้องชีแ้จง โฆษณาหรือประชาสมัพันธ์เพิ่มเติมต่อ
ประชาชนทัว่ไปวา่บริษัทฯ หรือการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัผู้ให้บริการรายอื่นแตป่ระการใด  

อยา่งไรก็ดี แม้วา่บริษัทฯ จะมีความเสีย่งดงักลา่วข้างต้น หากแตใ่นการดําเนินธุรกิจนัน้ บริษัทฯ มิได้ใช้ถ้อยคําดงักลา่ว
หรือใช้ช่ือของบริษัทฯ เพื่อเป็นเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ แผ่นพบั การโฆษณาหรือเพื่อเป็นสว่นหนึ่งของ
กิจการส่งเสริมการขายหรือการให้บริการ (Promotion) ของบริษัทฯ แต่ประการใด โดยบริษัท ใช้วลีว่า “มีบ้าน มีรถ 

เงนิสดทันใจ” รวมถึงเคร่ืองหมายการค้าซึง่เป็นรูปห้าเหลี่ยมที่มีเส้นเว้าในสว่นฐาน โดยมีวลีดงักลา่วอยู่ภายในรูปห้า
เหลีย่มนัน้ ซึง่มิได้สอดคล้องกบัช่ือทางการค้าและ/หรือเคร่ืองหมายการค้าของผู้ ให้บริการรายอื่นแต่ประการใด รวมถึง
บริษัทฯ มีความระมัดระวงัรอบคอบเป็นอย่างยิ่งในการใช้ถ้อยคําดังกล่าวในการดําเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ใน
ประการอื่นนอกเหนือจากการอ้างอิงเพื่อเป็นช่ือของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็น
ดงักล่าวและมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีเจตนาที่จะใช้คําว่า “ศรีสวัสดิ์” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของช่ือของบริษัทฯภายใต้
กฎหมายว่าด้วยบริษัทจํากดั และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัเท่านัน้ซึ่งถือเป็นการกําหนดช่ือของบริษัทตาม
กระบวนการท่ีผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยถือว่าเป็นการใช้คําสามญั
เพื่อเป็นช่ือของบริษัทซึ่งไม่รวมถึงเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการ รวมถึงบริษัทฯ มิได้มีเจตนาที่จะให้
ประชาชนทัว่ไปมีความเข้าใจผิดเก่ียวกบัถ้อยคําดงักลา่วหรือเก่ียวกบัการให้บริการของบริษัทฯ กบัผู้ ให้บริการรายอื่น 
รวมถึงบริษัทฯ มิได้มีเจตนาที่จะใช้ถ้อยคําดงักลา่วเพื่อเป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการของบริษัทฯ แต่
ประการใด ดังนัน้ การใช้คําว่า “ศรีสวสัดิ์” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของช่ือของบริษัทฯ ไม่น่าจะถือเป็นการละเมิดสิทธิใน
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เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการอื่นของผู้ ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการดําเนินการที่กระทบซึ่งสิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการอื่นของผู้ให้บริการรายอื่นแตป่ระการใด 

3.2 ความเสี่ยงด้านการอาํนวยสินเชื่อและหลักประกัน 

3.2.1 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนีสู้ญสูงขึน้ 

การดําเนินธุรกิจให้สนิเช่ือทะเบียนรถและสนิเช่ือเช่าซือ้ในปัจจบุนัไม่ได้อยูภ่ายใต้การควบคมุโดยหน่วยงานของภาครัฐ 
หรือกฎหมายพิเศษใดๆ ทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจดงักลา่วสามารถขยายธุรกิจได้อยา่งเต็มที่ตามศกัยภาพของบริษัท
เอง ธุรกิจนีจ้ึงมีความเสี่ยงจากสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (“NPL”) หากขาดความระมดัระวงัในการพิจารณาอนมุตัิ
สนิเช่ือ หรือขาดระบบการควบคมุภายในท่ีดี 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการพิจารณาสินเช่ืออย่างเข้มงวดทุกขัน้ตอนรวมทัง้ให้ความสําคัญกับ
คุณภาพของสินเช่ือโดยการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้คํา้ประกัน มีรายงานประเมินผลการตรวจสอบที่ใช้
พิจารณาความสามารถในการผ่อนชําระหนีข้องลูกค้า โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสินเช่ือที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ จํานวน  406.02  ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้จาก 323.09  ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตามการ
เพิ่มขึน้ของสนิเช่ือรวม หากพิจารณาเปรียบเทียบอตัราสว่นสนิเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตอ่สนิเช่ือรวม พบว่ามีสดัสว่นที่
ลดลงร้อยละจาก 4.13  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  เป็นร้อยละ 3.51  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2558 สําหรับการตัง้ค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 และ 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญเท่ากบั 
273.12 ล้านบาท และ 355.29 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อสินเช่ือรวม เท่ากบั
ร้อยละ 3.50 และ 3.07 ตามลําดบั แม้ว่าค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะตํ่ากว่าสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เนื่องจาก
ลกัษณะการให้สนิเช่ือของกลุม่บริษัทฯ เป็นการให้สนิเช่ือที่มีหลกัประกนัและอตัราสว่นการปลอ่ยสนิเช่ือตอ่หลกัประกนั 
(LTV) ตํ่าเพียงร้อยละ 30-70 กลุม่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพียงพอและเหมาะสมกับ
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

หากพิจารณาในด้านของหนีส้ญูในชว่งปี 2556-2558  พบวา่กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ญูเพียง 82.77, 95.76 และ 85.94 ล้าน
บาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัราสว่นหนีส้ญูต่อสินเช่ือรวมเพียงร้อยละ 0.74 – 1.45 เท่านัน้ ซึ่งน้อยกว่าอตัราสว่นค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่สนิเช่ือรวมที่อยูร่ะหวา่งร้อยละ 3.07 – 3.50  หรือกลา่วอีกนยัหนึง่กลุม่บริษัทฯ มีค่าเผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูที่ครอบคลมุหนีส้ญู  

หนว่ย: ล้านบาท 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

สนิเช่ือที่ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL)/1 211.35 323.09 406.02 
สนิเช่ือรวม/2 5,721.82 7,816.19 11,568.14 
% อัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม 3.69 4.13 3.51 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 182.72 273.12 355.29 
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% อัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเชื่อ
รวม 

3.19 3.50 3.07 

หนีส้ญู 82.77 95.76 85.94 
% อัตราส่วนหน้ีสูญต่อสินเชื่อรวม 1.45 1.22 0.74 
ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญต่อหนีสู้ญ (เท่า) 2.21 2.85 4.13 
หมายเหต ุ/1สนิเช่ือที่ไมก่่อให้เกิดรายได้ หมายถึง สนิเช่ือที่กลุม่บริษัทฯ หยดุรับรู้รายได้ ตามนโยบายการรับรู้รายได้  

/2สนิเช่ือรวม หมายถึง ยอดหนีต้ามสญัญาเงินกู้  และสญัญาเช่าซือ้หกัดอกเบีย้ที่ยงัไมถื่อเป็นรายได้ 

 

3.2.2  ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภยั  

สญัญาสินเช่ือและหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกันถือเป็นสินทรัพย์หลกัในการดําเนินธุรกิจบริการสินเช่ือ 
เนื่องจากในกรณีที่ลกูค้าค้างชําระคา่งวดเกินกําหนด กลุม่บริษัทฯ จําเป็นต้องใช้หลกัฐานดงักลา่วในการดําเนินคดีทาง
กฎหมาย หากในกรณีที่หลกัฐานการให้สนิเช่ือสญูหายหรือได้รับความเสยีหายจากอคัคีภยัอาจสง่ผลกระทบในทางลบ
ตอ่ธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ  

กลุม่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากเหตดุงักลา่ว และมีมาตรการในการลดความเสี่ยงโดยจดัให้มีห้องเก็บเอกสาร
สําคญั  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจเนื่องจากเป็นสินเช่ือที่มีระยะเวลาการให้สินเช่ือที่สัน้ และ
วงเงินสนิเช่ือที่ตํ่า โดยห้องเก็บเอกสารสาํคญัมีการควบคมุการเข้าออกที่รัดกมุและมีการทําประกนัอคัคีภยัโดยเจ้าของ
สถานท่ี นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีนโยบายการเก็บเอกสารทัง้หมดในรูปข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ และมีการสํารองข้อมลู
ทัง้หมดเป็นประจําทกุวนัไว้ในอีกสถานท่ีหนึง่ เพื่อปอ้งกนัการสญูหายหรือการได้รับความเสยีหายจากภยัตา่งๆ 

3.2.3  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้ 

เนื่องจากหลกัประกันสินเช่ือโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสงัหาริมทรัพย์  ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งมี
ความยากในการติดตามหลกัประกนัหากลกูค้าค้างชําระคา่งวด มากกวา่หลกัประกนัประเภทอสงัหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น 
บ้าน ที่ดิน เป็นต้น หากกลุม่บริษัทฯ ไมส่ามารถติดตามหลกัประกนัเพื่อนํามาขายและชําระหนีไ้ด้ ก็จะสง่ผลกระทบทาง
ลบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ โดยตรง  

เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว กลุม่บริษัทฯ จึงมีนโยบายการปลอ่ยสนิเช่ือให้กบับคุคล และ/หรือหลกัประกนั และ/หรือผู้คํา้
ประกนัท่ีมีที่อยูห่รือภมูิลาํเนาในพืน้ท่ี/เขตที่สาขาของกลุม่บริษัทฯ ตัง้อยูแ่ละยงักําหนดให้พนกังานสาขาที่ประจําในเขต
ตรวจสอบข้อมลู ณ สถานท่ีจริงเพื่อยืนยนัท่ีอยูข่องหลกัประกนัวา่ตรงกบัท่ีลกูค้าแจ้งหรือไม ่ในกรณีที่ลกูค้าค้างชําระคา่
งวด กลุ่มบริษัทฯ กําหนดให้เจ้าหน้าที่ประจําสาขาออกสํารวจและติดตามหลกัประกันโดยไม่ชักช้าเพื่อลดโอกาสที่
ลกูค้าจะนําหลกัประกนัออกนอกพืน้ท่ี อีกทัง้การมีเครือขา่ยสาขาจํานวนมากถึง 1,600 สาขา ครอบคลมุทกุภมูิภาค ทํา
ให้สามารถช่วยติดตามหลกัประกนัได้อีกทางหนึง่ 

3.2.4  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจาํหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 
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สําหรับธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถและสินเช่ือเช่าซือ้ เมื่อลกูค้าค้างชําระค่างวดตัง้แต่ 3 งวดติดต่อกัน กลุม่บริษัทฯ จะ
ดําเนินการสง่หนงัสอืแจ้งยกเลกิสญัญาหากลกูค้าไมม่าเจรจาชําระหนีภ้ายใน 30 วนั ในกรณีที่เป็นสญัญาเช่าซือ้ หรือ
ภายใน 7 วนั ในกรณีสญัญากู้ เงิน กลุม่บริษัทฯ สามารถยดึหลกัประกนัได้ทนัที หลงัจากนัน้ กลุม่บริษัทฯ จะสง่หนงัสือ
แจ้งให้ลกูค้ามาไถ่ถอนหลกัประกนัภายใน 30 วนั ทัง้ในกรณีสญัญาเช่าซือ้และสญัญากู้ เงิน หากพ้นช่วงเวลาดงักลา่ว
และลกูค้าไม่มาติดต่อไถ่ถอน กลุ่มบริษัทฯ สามารถจําหน่ายหลกัประกนัได้ทนัที โดยปัจจุบนักลุ่มบริษัทฯ จําหน่าย
ทรัพย์สนิรอการขายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขาสําหรับรถจกัรยานยนต์ หรือโกดงัจอดรถยึด สําหรับรถประเภทอื่นๆ 
รวมทัง้การว่าจ้างบริษัทผู้ประมลูภายนอกทําการเปิดประมูลแก่บุคคลทัว่ไปสําหรับรถจักรยายนต์ใหม่ เพื่อนําเงินที่
ได้รับมาชําระหนีค้งค้างของลกูค้า ในกรณีที่ไม่สามารถจําหน่ายหลกัประกันที่ยึดมาได้ก็จะส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ  

อนึง่ กลุม่บริษัทฯ กําหนดนโยบายการปลอ่ยสินเช่ือโดยพิจารณาจากรถที่อยู่ในความนิยมของตลาด หรือที่ดินที่ตัง้อยู่
ในเมืองใหญ่ เพื่อลดผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในการจําหน่ายหลกัประกัน  ทัง้นี ้เมื่อยึดหลกัประกันแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะจดัเก็บและดําเนินการจําหนา่ยหลกัประกนัท่ีสาขาหรือโกดงัของบริษัทฯ 

สําหรับราคาขายหลกัประกัน กลุ่มบริษัทฯ กําหนดโดยอ้างอิงจากมูลหนีค้งค้างซึ่งโดยปกติจะตํ่ากว่าราคาตลาด
โดยทัว่ไป  ดงันัน้ราคาจําหนา่ยหลกัประกนัท่ียดึมาจึงมีราคาตํ่ากวา่ราคาตลาดทําให้มีสภาพคลอ่งในการจําหน่ายเพิ่ม
มากขึน้  

ทรัพย์สินรอการข า ย
จํา แนกต ามประเภท
หลกัประกนั 

 
31 ธันวาคม 2556 

 
31 ธันวาคม 2557 

 
31 ธันวาคม 2558 

มลูคา่ 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คนั) 

มูลค่าเฉลีย่ 
(บาทต่อ
คนั) 

มลูคา่ 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คนั) 

มูลค่าเฉลีย่ 
(บาทต่อคนั) 

มลูคา่ 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คนั) 

มูลค่าเฉลีย่ 
(บาทต่อคนั) 

รถจกัรยานยนต์เก่า  21.24 1,609 13,201 30.80 2,517 12,236 19.05 1,516 12,566 
รถจกัรยานยนต์ใหม ่ 29.73 694 42,839 32.24 802 40,200 10.92 296 36,892 
รถยนต์สี่ล้อ 50.4 450 112,000 137.87 1,142 120,727 44.43 384 115,703 
รถเชิงพาณิชย์ 2.19 14 156,429 8.68 32 271,250 12.75 52 245,192 

รถใช้งานเพ่ือการเกษตร 1.36 1 1,360,000 1.04 3 346,667 2.03 5 406,000 

บ้านและที่ดิน    11.05 9 1,227,778 9.37 6 1,561,667 

รวม 104.92 2,768 37,905 221.68 4,505 49,208 98.55 2,259 43,643 

หากพิจารณาสดัสว่นทรัพย์สนิรอการขายตามมลูคา่ พบวา่สว่นใหญ่เป็นรถยนต์สี่ล้อ โดยมีมลูค่าเฉลี่ยต่อคนัประมาณ 
115,000 บาท  

3.2.5  ความเสี่ยงจากการจาํหน่ายทรัพย์สินรอการขายไม่คุ้มมูลหนี ้
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กลุม่บริษัทฯ จะทําการยดึหลกัประกนัเมื่อลกูค้าค้างชําระคา่งวดตามสญัญาที่ตกลงกนัไว้และจะนําหลกัประกนัมาขาย
ทอดตลาดโดยผ่านสาขา โกดัง หรือ ว่าจ้างบริษัทผู้จัดการประมูลภายนอก เปิดประมูลให้แก่บุคคลทัว่ไป สําหรับ
รถจกัรยานยนต์ใหม ่หากบริษัทฯ สามารถจําหนา่ยหลกัประกนัได้มากกวา่ยอดหนีค้งค้าง เฉพาะกรณีที่เป็นสญัญาเช่า
ซือ้ บริษัทฯ จะคืนเงินสว่นที่เหลือหลงัจากหกัหนีค้งค้างและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องให้กบัลกูค้า หากยอดหนีค้งค้างของ
ลกูค้าสงูกวา่มลูคา่ของหลกัประกนัที่จําหน่ายได้ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากอายขุองหลกัประกนัของบริษัทที่มีอายเุฉลี่ย 
2-14 ปี  และไม่สามารถเรียกร้องส่วนต่างจากลกูค้าหรือผู้คํา้ประกันได้ บริษัทฯ ก็จะมีผลขาดทุนจากการจํา หน่าย
หลกัประกนัซึง่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ  

เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว ในการพิจารณาและอนมุตัิวงเงินสนิเช่ือทะเบียนรถและที่ดิน กลุม่บริษัทฯ จะตรวจสอบและ
ประเมินมูลค่าหลกัประกันอย่างระมัดระวัง และกําหนดวงเงินสินเช่ือที่มีส่วนลดจากราค าตลาดของหลกัประกัน
ประมาณ 30-70% ขึน้กบัประเภท รุ่น ความนิยมของหลกัประกนั จึงทําให้ยอดหนีค้งค้างมีมูลค่าน้อยกว่าราคาขาย
ทอดตลาดหลกัประกนั  ผลขาดทนุจากการขายหลกัประกนัของ FM นัน้เกิดจากนโยบายของกลุม่บริษัทฯ ที่ต้องการ
จําหนา่ยรถจกัรยานยนต์ใหมท่ี่ยดึมาให้เร็วที่สดุ เพื่อลดความเสีย่งจากการที่ราคารถจกัรยานยนต์ใหม่ปรับตวัลงอย่าง
รวดเร็ว อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทฯ กําหนดนโยบายตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายสําหรับสินเช่ือเช่าซือ้
รถจกัรยานยนต์ใหม ่ในอตัราร้อยละ 35 ของยอดมลูหนี ้ณ วนัที่ยึดหลกัประกนั ซึ่งเป็นอตัราที่ฝ่ายบริหารประเมินโดย
อ้างอิงจากข้อมลูในอดีต 

กําไร (ขาดทนุ) จากการขายสนิทรัพย์ (ล้าน
บาท) 

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

SAWAD 3.37 0.66 (7.96) 
FM (20.53) (11.62) (10.71) 
รวม (17.16) (10.96) (18.67) 

 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 ทรัพย์สินรอการขายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 75 มีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจากระยะเวลาตัง้แต่วนัยึด

หลกัประกัน อย่างไรก็ตามสําหรับทรัพย์สินรอการขายที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จํานวน 24.87  ล้านบาท นัน้ โดยสว่น

ใหญ่เป็นรถจกัรยานยนต์ใหม ่ซึง่กลุม่บริษัทฯ มีการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่อยา่งสมํ่าเสมอ  

ราคาทุนทรัพย์สินรอการขายจําแนกตาม
ระยะเวลาตัง้แตว่นัยดึหลกัประกนั 

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

น้อยกวา่ 1 เดือน 22.40 21.35 26.72 12.05 33.94 34.44 
1 – 3 เดือน 27.27 25.99 63.85 28.80 24.83 25.20 
4 – 6 เดือน 25.40 24.21 42.67 19.25 7.40 7.51 
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7 – 12 เดือน 17.07 16.27 58.70 26.48 7.50 7.61 
มากกวา่ 12 เดือน 12.78 12.18 29.74 13.42 24.87 25.24 

รวม 104.92 100.00 221.68 100.00 98.54 100.00 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ของทรัพย์สนิรอการ
ขาย 

(10.40) (9.91) (13.89) (6.27) (6.52) (6.62) 

ทรัพย์สนิรอการขาย-สทุธิ 94.52 90.09 207.79 93.73 92.02 93.38 

นอกจากนัน้ กลุม่บริษัทฯ ได้นํามลูคา่ของทรัพย์สนิรอการขายที่จําหนา่ยได้จริงไปเป็นสว่นหนึ่งในการพิจารณากําหนด
วงเงินสินเช่ือใหม่อยู่เสมอ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ มีมลูค่าทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทนุ
จํานวน 98.54 ล้านบาท มีคา่เผ่ือการด้อยคา่จํานวน 6.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.62 ของราคาต้นทนุ 

3.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 

3.3.1  ความเสี่ยงจากการโดนลูกค้าฟ้องร้องดาํเนินคดี 

ธุรกิจให้บริการสนิเช่ือทะเบียนรถ และสนิเช่ือเช่าซือ้ ไมอ่ยูภ่ายใต้กฎหมายเฉพาะของหนว่ยงานใด กฎหมายที่เก่ียวข้อง
คือกฎหมายแพง่พาณิชย์ และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เร่ืองประกาศให้ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็น
ธุรกิจที่ควบคมุสญัญา ซึง่กลุม่บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัและทําตามกฎหมายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัดโดยใช้สญัญาเช่า
ซือ้ สญัญากู้ เงิน ตามแบบมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด  

สําหรับกิจการสินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการโดยยึดถือปฏิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง
การกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ สําหรับ
ผู้ประกอบการที่มิใช่สถาบนัการเงิน และ เร่ืองการกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเช่ือ
รายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากบัสาํหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบนัการเงินซึง่กําหนดให้บริษัทฯเรียก
เก็บดอกเบีย้จากลกูค้าได้ในอตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีและดอกเบีย้ค่าบริการค่าปรับตลอดจนค่าธรรมเนียม
อื่นๆรวมทัง้หมดจะต้องไมเ่กินร้อยละ 28 ตอ่ปีสาํหรับสนิเช่ือสว่นบคุคล และ ดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่บริการต่างๆ รวมแล้ว
ไมเ่กินอตัราร้อยละ 36 ตอ่ปีสาํหรับสนิเช่ือนาโนไฟแน้นซ์  

อยา่งไรก็ตามแม้วา่กลุม่บริษัทฯจะได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบักิจการของบริษัทฯอย่าง
ถกูต้องมาโดยตลอดและที่ผา่นมาก็ไมเ่คยมีกรณีฟอ้งร้องดําเนินคดีจากกลุม่ลกูหนีท้ี่ปลอ่ยสินเช่ือ กลุม่บริษัทฯ ก็ยงัคง
ตระหนกัถึงความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากกรณีลกูค้าร้องเรียนหรือฟอ้งร้อง ซึง่หากเกิดกรณีดงักลา่ว ก็จะสง่ผลกระทบทาง
ลบตอ่ธุรกิจและการดําเนินงาน ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงเน้นทําการสือ่สารข้อมลูเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้องกบัลกูค้า
อยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงให้ความสาํคญัตัง้แตก่ารประเมนิความสามารถชําระหนีข้องลกูค้าและผู้คํา้ประกนัเพื่อลดโอกาส
การผิดนดัชําระหนีอ้นัจะนําไปสูก่ารยดึหลกัประกนัหรือฟอ้งร้อง ในกรณีมีการค้างชําระ บริษัทฯ ก็มีนโยบายติดตามหนี ้
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ที่ชัดเจนเป็นธรรม และเป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย บริษัทฯ จึงเช่ือว่าโอกาสที่กลุ่มบริษัทฯ จะถูกร้องเรียนหรือ
ฟอ้งร้องดําเนินคดีจากลกูค้ามีน้อยมาก 

3.3.2  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซือ้ของภาครัฐ 

ปัจจุบนั ธุรกิจให้สินเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน รวมถึงสินเช่ือเช่าซือ้ ไม่มีข้อจํากัดจากหน่วยงานใดๆ ของ
ภาครัฐ หรือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย เว้นแตส่าํนกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (“สคบ.”) ซึ่งเข้ามากํากบัดแูล
สญัญาเช่าซือ้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคอย่างไรก็ตาม หากในอนาคตภาครัฐพิจารณาเข้ามากํากบัดแูลผู้
ประกอบธุรกิจสนิเช่ือทะเบียนรถและสินเช่ือเช่าซือ้ เพื่อควบคมุให้การดําเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกนั อาจจะสง่ผล
กระทบในทางลบตอ่ทกุบริษัทท่ีอยูใ่นธุรกิจดงักลา่ว 

อนึง่ บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่การเข้ามากํากบัดแูลภาครัฐในอนาคตจะไมส่ง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นยัสาํคญั ทัง้นีห้ากภาครัฐ หรือธนาคารแหง่ประเทศไทยเข้ามาควบคมุเร่ืองอตัราดอกเบีย้สําหรับสญัญาเงินกู้  บริษัทฯ 
จะต้องหาแหลง่เงินทนุท่ีมีต้นทนุท่ีตํ่า เพื่อรักษาสว่นตา่งดอกเบีย้ให้อยูร่ะดบัท่ีเหมาะสม หรือหากในอนาคตภาครัฐเข้า
มาควบคมุกิจการประเภทเช่าซือ้มากขึน้ จะเป็นการกดดนัต่อผู้ประกอบการรายเล็กๆที่ยงัไม่มีระบบการทํางานที่เป็น
มาตรฐานและเป็นการสร้างกําแพงป้องกนัมิให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจประเภทนีไ้ด้ง่ายเหมือนเช่นใน
อดีต 

3.3.3  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของภาครัฐ 

สําหรับธุรกิจสินเช่ือสว่นบคุคล อยู่ภายใต้การกํากบัของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันัน้หากมีการออกกฎหมายหรือ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบตัิงานบางอยา่งเพื่อให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ 

กลุม่บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่วจึงได้มีการติดตามขา่วสาร การเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อกําหนดมาตรการให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ได้อยา่งเหมาะสมและทนักาล 

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.4.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

กลุม่บริษัทฯ มีรายได้หลกัได้แก่ รายได้ดอกเบีย้รับจากการให้บริการสนิเช่ือ ซึง่เป็นอตัราคงที่ตลอดระยะเวลาที่กําหนด
ในสญัญา  ในขณะท่ีมีคา่ใช้จ่ายสาํคญัได้แก่ต้นทนุเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน ซึง่กําหนดเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวั หากมี
การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ ก็จะสง่ผลกระทบตอ่สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย โดยเฉพาะในกรณี
ที่อตัราดอกเบีย้เพิ่มสงูขึน้จะสง่ผลต่อต้นทุนเงินกู้ ยืมที่สงูขึน้ ทําให้สว่นต่างอตัราดอกเบีย้ลดลง ย่อมจะมีผลกระทบ
โดยตรงกบัผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของกลุม่บริษัทฯ  
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อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั อตัราดอกเบีย้รับและจ่ายของกลุ่มบริษัทฯ ยงัมีส่วนต่างอยู่พอสมควร หากอตัราดอกเบีย้ปรับ
เพิ่มขึน้   บริษัทฯ เช่ือว่ารายได้ของกลุม่ก็ยงัคงเพียงพอและครอบคลมุต้นทนุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยงัลด
ความเสี่ยงได้จากสญัญาให้สินเช่ือใหม่ ซึ่งสามารถกําหนดอตัราดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุน
การเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้อตัราดอกเบีย้มีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะเวลาสัน้ถึงปานกลาง ประกอบกับ
ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นต่อประชาชนและนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ก็จะมีเงินทนุจากการระดมทนุเพิ่มเติมและสามารถหาแหลง่เงินทนุอื่นๆที่ต้นทนุถกู
กวา่เพื่อลดต้นทนุคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ลงได้ 

3.4.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

จากลกัษณะการประกอบธุรกิจให้สินเช่ือของกลุม่บริษัทฯ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผู้ ให้สินเช่ือจะต้องมี

แหลง่เงินทนุท่ีเพียงพอรองรับการดําเนินการ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แหลง่ที่มาของเงินทนุในการปลอ่ยสนิเช่ือ

ของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ 1) เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 6 แหง่ 2) ตัว๋แลกเงิน   3) สว่นของผู้ ถือหุ้น และ 4) หุ้นกู้  โดย ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินทัง้ 6 แห่งคงเหลือ 2,310.04  ล้านบาท หาก

พิจารณาสดัส่วนเงินกู้ ยืมแยกตามสถาบนัการเงินพบว่า กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงสดัส่วนเงินกู้ จากแต่ละสถาบันการเงิน

สดัสว่นร้อยละ 0.71, 1.03, 0.00, 3.31, 9.94 และร้อยละ 4.14 ของแหลง่ที่มาของเงินทนุรวม หากกลุม่บริษัทฯ ไมไ่ด้รับ

เงินกู้จากสถาบนัการเงินดงักลา่ว ย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯ   

แม้วา่บริษัทฯ จะกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเป็นหลกั แต่ที่ผ่านมา กลุม่บริษัทฯ มีการดําเนินงานและประวตัิการชําระ
คืนเงินกู้ที่ดีมาโดยตลอด และไมเ่คยถกูธนาคารเรียกชําระเงินกู้คืนก่อนกําหนด อนึง่ เพื่อลดการพึ่งพิงแหลง่เงินทนุจาก
สถาบนัการเงิน บริษัทฯ ได้จดัหาแหล่งเงินทนุเพิ่มเติมโดยการออกและเสนอขายตัว๋เงินระยะสัน้ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั
หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ได้เสนอขายตัว๋เงินรวมจํานวน 600 ล้านบาท รวมทัง้การออกหุ้น
กู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั รวม 4 ครัง้ จํานวนเงินรวม  4,400 ล้านบาท เพื่อลดการพึ่งพิงดงักลา่วลงได้ระดบั
หนึง่ 

3.4.3  ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของระยะเวลาการให้สินเชื่อกับสินเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหนี  ้

เนื่องจากงวดการผอ่นชําระของสนิเช่ือสาํหรับรถจกัรยานยนต์ (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 17  ของมลูค่าลกูหนีส้ินเช่ือรวม 
ณ  31 ธนัวาคม 2558) มีระยะเวลาให้สนิเช่ือเฉลีย่ไมเ่กิน 18 งวด และสินเช่ือสําหรับรถ 4 ล้อ (สดัสว่นร้อยละ 52 ของ
มลูค่าลกูหนีส้ินเช่ือรวม ณ 31 ธันวาคม 2558) มีระยะเวลาให้สินเช่ือเฉลี่ยไม่เกิน 24 งวด ในขณะที่แหลง่เงินทนุของ
กลุม่บริษัทฯ เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงินและตัว๋แลกเงินรวม 1,510.04 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 1,000 ล้านบาท 
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั  400 ล้านบาท และหุ้นกู้ ระยะยาว 4,400 ล้านบาทจึงทําให้มีความ
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เสีย่งจากหากธนาคารไมต่อ่อายสุญัญาเงินกู้  หรือเจ้าหนีเ้รียกคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ดงักลา่วคืนทนัที หรือ อาจจะไม่มีเงิน
จ่ายคืนเงินกู้และหุ้นกู้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 

รายการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน (ล้านบาท) ร้อยละเทียบกบัสนิทรัพย์รวม 
ลกูหนีท้ี่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี – สทุธิ 8,341.19 61.14 
ลกูหนีท้ี่ถึงกําหนดชําระเกิน 1ปี – สทุธิ 2,871.66      21.05 
สนิทรัพย์รวม 13,643.28    100.00  
หนีส้นิระยะสัน้ท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 2,545.23 18.66 

 
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เป็นลูกค้าที่ดีของสถาบนัการเงิน และไม่เคยมีปัญหาด้านการเงินหรือการผิดนดัชําระหนี ้
นอกจากนี ้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการหาแหล่ง
เงินกู้อื่น รวมถึงการระดมทนุจากประชาชนในครัง้นี ้เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งและบริหารแหลง่เงินทนุอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จัดทําประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณ์อัตราการเติบโตของสินเช่ือใน
อนาคต เพื่อวิเคราะห์ ประเมินสภาพคลอ่งและวางแผนจดัหาเงินทนุให้รองรับและสอดคล้องกบัเง่ือนไขสินเช่ือดงักลา่ว
และทําให้การดําเนินธุรกิจดําเนินไปได้อยา่งตอ่เนื่อง 

3.5 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

3.5.1  ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือเช่าซือ้ และสินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกนั ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯ กระจายอํานาจอนุมตัิวงเงินให้ผู้จัดการสาขาสามารถอนุมตัิและจ่ายเงินให้แก่ลกูค้าได้ทนัทีในกรณีที่ไม่เกิน
อํานาจอนุมตัิ และในกรณีที่ลกูค้ามาผ่อนชําระค่างวดที่สาขา เจ้าหน้าที่การเงินประจําแต่ละสาขาจะเป็นผู้ รับเงินสด
จากลกูค้า จากลกัษณะดงักลา่วกลุม่บริษัทฯ จึงอาจเผชิญความเสีย่งจากการทจุริตของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ  

กลุม่บริษัทฯ ตระหนกัถึงโอกาสในการเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว จึงได้วางระบบควบคมุภายในเพื่อตรวจสอบสาขาโดยการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนบัสนนุ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสว่นกลางสอบทานการปลอ่ยสินเช่ือกบัลกูค้าทกุ
ครัง้ที่ได้รับสนิเช่ือจากกลุม่บริษัทฯ เพื่อยืนยนัวา่ลกูค้าได้รับเงินครบตามสญัญา และในทกุครัง้ที่ลกูค้ามาผ่อนชําระค่า
งวดที่สาขา เจ้าหน้าที่จะต้องออกใบเสร็จรับเงินจากระบบข้อมลูกลางให้กบัลกูค้า อีกทัง้ทางสาํนกังานใหญ่มีระบบการ
เฝา้ระวงั หากสาขามียอดรับชําระเงินจากลกูค้ารวมเกินระดบัที่บริษัทฯ กําหนด ทางสํานกังานใหญ่จะแจ้งให้สาขานํา
ฝากเงินเข้าธนาคาร นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบสาขาทําหน้าที่ออกปฏิบตัิงานสุม่ตรวจสอบการ
ปลอ่ยสนิเช่ือและการรับ-จ่ายเงินของสาขาเป็นประจํา  โดยมาตรการตา่งๆ และระบบงานท่ีบริษัทฯ วางไว้จะช่วยจํากดั
ความเสียหายที่จะเกิดขึน้ไว้ในระดบัที่ไม่เป็นสาระสําคญัต่อผลประกอบการ อีกทัง้บริษัทฯ มีมาตรการให้พนกังานที่
สามารถรับเงินจากลกูค้าหรือจ่ายเงินให้แก่ลกูค้า ต้องมีเงินประกนัหรือบคุคลคํา้ประกนัการทํางาน ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2553 
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เป็นต้นมา มีการทจุริตของพนกังานเกิดขึน้ทัง้หมด 8 ครัง้ กลุม่บริษัทฯ ได้ประเมินความเสยีหายเบือ้งต้นอนัเกิดจากการ
ทจุริตของพนกังานคาดวา่จะมีความเสยีหายไมเ่กินจํานวน 880,000 บาท 

3.6 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

3.6.1  ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 

ณ วนัที่ 10  มีนาคม  2559  กลุม่แก้วบตุตาซึ่งประกอบด้วย นางสาวธิดา แก้วบตุตา นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา นาย
ฉตัรชัย แก้วบตุตา และนางจริยา แก้วบุตตา เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 52.11 ของทุนชําระแล้ว ซึ่ง
สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว สง่ผลให้กลุม่แก้วบตุตามีอํานาจในการควบคมุ และมีอิทธิพลในการตดัสินใจ และสามารถ
ควบคมุเสยีงข้างมากในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนน
เสยีงเพื่อถ่วงดลุและตรวจสอบเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอในที่ประชมุได้ 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างบริษัทฯ พบว่าโครงสร้างบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอําน าจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชดัเจน และโปร่งใส และมีการกําหนดมาตรการการทํารายการที่
เก่ียวโยงกบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร รวมถึงบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึ่งบคุคลดงักลา่วไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนมุตัิรายการนัน้ๆ รวมทัง้การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระเข้าร่วมพิจารณาและตดัสินใจ เพื่อ
ความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมัน่ใจให้ผู้ ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการถ่วงดุลอํานาจและการ
บริหารงานท่ีมีประสทิธิภาพ 

3.6.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯ รับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปของการคํา้ประกนัเงินกู้จากผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดย ณ  10
มีนาคม 2559 กลุ่มแก้วบตุตาซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ รวม 52.11 ของทุนชําระแล้ว คํา้ประกันเงินกู้ จํานวน  
500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ (รายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 11.1 รายละเอียดรายการระหว่างกนั) จึง
อาจพิจารณาได้ว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มแก้วบุตตา และหากบริษัทฯ ไม่ได้รับความช่วยเหลือทาง
การเงินดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อนึง่ การคํา้ประกนัดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขที่สถาบนัการเงินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทางกลุม่บริษัทฯกําลงัเจรจากบัสถาบนั

การเงินให้ดําเนินการถอนคํา้ประกนั 
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4.ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั  

4.1.1 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ จํานวน 390.90 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ (บาท) ภาระผูกพัน 
ที่ดิน เป็นเจ้าของ 2,354,300 ไมม่ี 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 77,412,503 ไมม่ี 
เคร่ืองตกแตง่สาํนกังาน เป็นเจ้าของ 75,772,565 ไมม่ี 
อปุกรณ์สาํนกังาน เป็นเจ้าของ 73,084,006 ไมม่ี 
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 162,274,642 มี 

รวม 390,898,016  
หมายเหต ุ กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าซือ้ยานพาหนะ จํานวนทัง้สิน้  45,932,576 บาท 

4.2 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้เงนิ 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ ลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ เงิน แสดงตามมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ โดยแสดงจํานวนหนีต้ามสญัญาหกั
ด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไมถื่อเป็นรายได้ และคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยจําแนกตามอายหุนีค้้างชําระได้ดัง้นี  ้

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ 
 31 ธันวาคม  2556 31 ธันวาคม  2557  31 ธันวาคม 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไมค้่างชําระหรือค้างชําระไมเ่กิน 1 เดือน 1,134.23 62.93 1,540.68 62.59 1,804.24 60.31 
ค้างชําระมากกวา่ 1 เดือนถึง 3 เดือน 543.05 30.13 678.40 27.58 894.02 29.88 
ค้างชําระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 87.08 4.83 135.54 5.51 148.62 4.97 
ค้างชําระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 27.73 1.54 57.36 2.33 68.34 2.29 
ค้างชําระมากกวา่ 12 เดือน 10.17 0.56 49.58 2.01 76.40 2.55 
รวม 1,802.26 100.00 2,461.56 100.00 2,991.62 100.00 
หัก คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (66.74) (3.70) (137.71) (5.59) (169.43) (5.66) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้-สุทธิ 1,735.37 96.29 2,323.85 94.41 2,822.19 94.34 
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ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ เงนิ 
 31 ธันวาคม  2556 31 ธันวาคม  2557  31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ไมค้่างชําระหรือค้างชําระไมเ่กิน 1 เดือน 2,922.76  74.57  4,210.47 78.63 7,010.72 81.74 
ค้างชําระมากกวา่ 1 เดือนถึง 3 เดือน 808.14  20.62  940.19 17.56 1,297.49 15.13 
ค้างชําระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 110.55  2.82  116.01 2.17 142.68 1.67 
ค้างชําระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 45.27 1.15 43.56 0.81 55.79 0.65 
ค้างชําระมากกวา่ 12 เดือน 32.99 0.84 44.40 0.83 69.83 0.81 
รวม 3,919.71 100.00 5,354.63 100.00 8,576.51 100.00 

หัก คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (115.98) (2.96) (135.41) (2.53) (185.86) (2.17) 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ เงนิ-สุทธิ 3,803.73  97.04  5,219.22 97.47 8,390.65 97.83 

นโยบายการตัง้สาํรองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามระยะเวลาการค้างชําระของลกูหนีค้งเหลอืหกัด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่
ถือเป็นรายได้และมลูค่าหลกัประกันซึ่งหลกัประกนัคํานวณในอตัราร้อยละ 0-75 ของจํานวนลกูหนีค้งเหลือหกัด้วย
ดอกเบีย้ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบถึงโอกาสในการรับชําระคืนจากลูกหนีแ้ละจากการขาย
หลกัประกนั หลกัเกณฑ์การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในแตล่ะงวดมีดงันี  ้

ระยะเวลาค้างชาํระ 

สัญญาเช่าซือ้และเงนิให้
กู้ยมืรถจักรยานยนต์ 

สัญญาเช่าซือ้และเงนิให้
กู้ยมืหลกัประกันประเภท

อื่น 

เงนิให้กู้ยมื
ส่วนบุคคล 

อตัราร้อยละ
ของคา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูคา่
หลกัประกนั 

(ร้อยละ) 

อตัราร้อยละ 
ของคา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูคา่
หลกัประกนั 

(ร้อยละ) 

อตัราร้อยละ 
ของคา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 1 75 1 75 1 
ค้างชําระไมเ่กิน 1 เดือน 2 75 2 75 1 
ค้างชําระมากกวา่ 1 เดือนถึง 3 เดือน 2 55-65 2 55-65 2 
ค้างชําระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 100 0 20 25-45 100 
ค้างชําระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 100 0 100 15 100 
ค้างชําระมากกวา่ 12 เดือน 100 0 100 0 100 

หมายเหตุคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู= อตัราร้อยละของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู X (ลกูหนีค้งเหลอืตามสญัญา-ดอกเบีย้ที่ยงั
ไมถื่อเป็นรายได้-มลูคา่หลกัประกนัท่ีคํานวนในอตัราตามตารางข้างต้น) 

 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 
 

ส่วนท่ี 1. การประกอบธุรกิจ  หน้า 47 

 

นโยบายการตดัหนีสู้ญ  

กลุม่บริษัทฯ กําหนดแนวทางการพิจารณาตดัหนีส้ญูตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจําหน่ายหนีส้ญูจากบญัชีลกูหนีด้งันี ้หากหนีข้องลกูหนีร้ายใดมีมูลหนีไ้ม่เกิน 100,000 
บาท มีการค้างชําระตัง้แต่ 3-4 งวดขึน้ไป และมีการดําเนินการติดตามทวงถามและ/หรือมีการทําหนงัสือบอกเลิก
สญัญา หากไมไ่ด้รับการติดตอ่จากลกูหนี ้ทางกลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาตดัหนีส้ญูได้ทนัที สําหรับกรณีที่ลกูหนีม้ีมลูหนี ้
ตัง้แต่ 100,000-500,000 บาท นอกจากมีลกัษณะการติดตามทวงถามเหมือนกลุ่มลกูหนีข้้างต้น แล้วกลุ่มบริษัทฯ 
จะต้องให้ศาลมีคําสัง่รับคําฟอ้งหรือศาลได้มีคําสัง่รับคําขอเฉลี่ยหนีแ้ล้ว บริษัทฯ จึงจะสามารถตดัหนีด้งักลา่วเป็นหนี ้
สญูได้  สว่นกรณีที่ลกูหนีม้ีมลูหนีต้ัง้แต่ 500,000 เป็นต้นไป จะต้องมีการฟ้องร้องลกูหนีใ้นคดีล้มละลายและศาลได้มี
คําสัง่รับคําฟอ้งหรือ ศาลได้มีคําสัง่รับคําขอชําระหนีแ้ล้ว จึงจะสามารถตดัเป็นหนีส้ญูได้ 

4.3 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตนจํานวนรวม 7.83  ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า(บาท) ภาระผูกพัน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ 7,831,530 ไมม่ี 

4.4 เคร่ืองหมายการค้าและลิขสทิธ์ิ 

ณ 31 ธนัวาคม  2558 กลุม่บริษัทฯ มีเคร่ืองหมายการค้า จํานวน 2 เคร่ืองหมาย โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

เคร่ืองหมาย
การค้า/บริการ 

ประเภ
ท 

สาํหรับ สถานะ ออกให้ สิน้สุด เลขที่ 

 
บริการ 

บริการให้กู้ยืม รับจํานอง  
รับจํานํา 

อนมุตั ิ 29 ม.ค. 56 10 พ.ย. 64 บ56313 

 
บริการ 

บริการให้กู้ยืม รับจํานอง  
รับจํานํา 

อนมุตั ิ 4 เม.ย.54 17 ก.พ. 63 บ49642 

4.5 นโยบายการลงทุน 

4.5.1 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ ลงทนุในบริษัทยอ่ย 3 บริษัท คือ บริษัท เงินสดทนัใจ จํากดั, บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส 
ดบับลวิพี จํากดั และ บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จํากดั ในสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 99.99, 94.99 และ 
90.00  โดยมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยทัง้ 3 บริษัท ตามวิธีราคาทนุมีมลูคา่รวมเทา่กบั 153.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 1.22 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นประโยชน์หรือสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างรายได้ 
กําไร และศักยภาพการเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยจะเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ อีกทัง้การลงทุนต้องเป็นการดํารงสดัสว่นการถือหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุม
บริษัทย่อย หรือมีส่วนกําหนดทิศทางการบริหารและควบคุมบริษัทร่วมได้ นอกจากนี ้การลงทุนจะเป็นไปได้ทัง้ใน
รูปแบบการลงทุนเอง การร่วมทุน หรือการลงทุนบางส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่ไม่
สามารถสง่ตวัแทนไปเป็นกรรมการได้  

4.5.2 นโยบายการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการลงทนุในหลกัทรัพย์ นอกจากการลงทนุอนัเก่ียวเนื่องกบัการดําเนินงานหลกัของบริษัทฯ 

4.6 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที่สาํคัญในการดาํเนินงาน 

4.6.1 สัญญาเงนิกู้ยมืเงนิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ ได้เข้าทาํสญัญาเพื่อขอสนิเช่ือกบัสถาบนัการเงิน 6 แหง่  ดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้

สถาบนัการเงินแหง่ที่ 1 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะสัน้ 
วงเงิน 2,100 ล้านบาท 
หลกัประกนัและผู้คํา้
ประกนั 

ไมม่ี 

ภาระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2558 123.85  ล้านบาท 
เง่ือนไขอื่นๆ  กลุม่บริษัทฯ สามารถเบิกเงินกู้ ได้โดยอิงสดัสว่นจากจํานวนเงินที่กลุม่บริษัทฯ ให้

สนิเช่ือกบัผู้ เช่าซือ้ หรือผู้กู้  
 ห้ามกลุม่บริษัทฯ ให้กรรมการกู้ยืมเงินก่อนชําระหนีธ้นาคารเสร็จสิน้ทกุวงเงิน  
 กลุม่บริษัทฯ ตกลงไมชํ่าระเงินกู้ยืมเงินกรรมการก่อนชําระหนีธ้นาคารเสร็จสิน้ทกุ

วงเงินและเงินกู้ยืมกรรมการต้องไมค่ิดดอกเบีย้ที่สงูกวา่อตัราเงินกู้ของธนาคาร 
 หากมีเหตกุารณ์ใดที่ทําให้สถาบนัการเงินเช่ือโดยเหตอุนัสมควรว่าเหตกุารณ์นัน้

กระทบตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ถึงขนาดเป็นเหตใุห้ความสามารถในการ
ชําระหนีข้องบริษัทฯ ลดลงหรือระงบัลง สถาบนัการเงินมีสิทธิยกเลิกเง่ือนไขตาม
สญัญาเงินกู้ ได้ทนัที 
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ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี 
วงเงิน 30 ล้านบาท 
หลกัประกนัและผู้คํา้
ประกนั 

ไมม่ี 

ภาระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2558 - ล้านบาท 
เง่ือนไขอื่นๆ  กลุม่บริษัทฯ ตกลงไมชํ่าระเงินกู้ยืมเงินกรรมการก่อนชําระหนีธ้นาคารเสร็จสิน้ทกุ

วงเงินและเงินกู้ยืมกรรมการต้องไมค่ิดดอกเบีย้ที่สงูกวา่อตัราเงินกู้ของธนาคาร 
 ดํารงอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของเจ้าของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 เท่า (ไม่รวมเงิน

กู้ยืมกรรมการ) โดยพิจารณาจากงบการเงินรายปี  
 

สถาบนัการเงินแหง่ที่ 2 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะสัน้ 
วงเงิน 2,230 ล้านบาท 
หลกัประกนัและผู้คํา้
ประกนั 

ไมม่ี 

ภาระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2558 86.19  ล้านบาท 
เง่ือนไขอื่นๆ  กลุม่บริษัทฯ สามารถเบิกเงินกู้ ได้โดยอิงสดัสว่นจากจํานวนเงินที่กลุม่บริษัทฯ ให้

สนิเช่ือกบัผู้ เช่าซือ้ หรือผู้กู้  
 สําหรับวงเงินกู้  1,000 ล้านบาท มีเง่ือนไขให้บริษัทฯ ดํารงอตัราสว่นหนีส้ินต่อ

สว่นของเจ้าของ (D/E Ratio) ไมเ่กิน 3 เทา่ 
  หากกลุ่มบริษัทฯ ผิดนดัหนีห้รือข้อผูกพนัใดๆ ที่ทํากับสถาบนัการเงิน สถาบนั

การเงินมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ คํา้ประกัน ชําระคืนเงินต้นทั ง้จํานวน พร้อมทัง้
ดอกเบีย้ คา่สนิไหมทดแทนและภาระติดพนัอื่นๆ 

 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี 
วงเงิน 30 ล้านบาท 
หลกัประกนัและผู้คํา้ ไมม่ี 
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ประกนั 
ภาระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2558 - ล้านบาท 
เง่ือนไขอื่นๆ 
 

 หากผู้ เบิกเงินเกินบญัชี ผู้คํา้ประกัน หรือผู้มีเงินฝากเป็นประกนั มีหนีส้ินล้นพ้น
ตัว หรือเจรจาขอประนอมหนีก้ับเจ้าหนีอ้ื่น หรือถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล ซึ่ง
ธนาคารเห็นว่าก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานะทางการเงินหรือความมัน่คง
ของผู้ เบิกเงินเกินบญัชี ผู้คํา้ประกัน หรือผู้มีเงินฝากเป็นประกัน ธนาคารมีสิทธิ
ระงบัการเบิกเงินเกินบญัชี บอกเลิกสญัญาและเรียกหนีเ้งินเบิกเกินบญัชีคืนได้
ทนัที 

 
สถาบนัการเงินแหง่ที่ 3  

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะสัน้ 
วงเงิน 500 ล้านบาท 
หลกัประกนัและผู้คํา้
ประกนั 

คํา้ประกนัการใช้วงเงินโดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

ภาระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2558 -  ล้านบาท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯต้องดํารงอตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่

เกิน 3.0 เทา่ (ไมร่วมเงินกู้ยืมกรรมการ) 
 
สถาบนัการเงินแหง่ที่ 4  

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะสัน้ 
วงเงิน 300 ล้านบาท 
หลกัประกนัและผู้คํา้
ประกนั 

ไมม่ี 

ภาระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2558 - ล้านบาท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯต้องดําเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินอื่น ภายใน ไตรมาส 

1 ปี 2558 
 บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผกูพนักบัทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอนสิทธิใน

ลกูหนีแ้ละทะเบียนรถที่มีสญัญากบัสถาบนัการเงินท่ีได้ลงนามไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องดํารงอตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่
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เกิน 4.5 เทา่ โดยพิจารณางบการเงินลา่สดุ 
 ตระกลูแก้วบตุตา จะต้องถือหุ้นไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 51 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะยาว 
วงเงิน 1,500 ล้านบาท 
หลกัประกนัและผู้คํา้
ประกนั 

ไมม่ี 

ภาระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2558 1,200  ล้านบาท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯต้องดําเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินอื่น ภายใน ไตรมาส 

1 ปี 2558 
 บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผกูพนักบัทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอนสิทธิใน

ลกูหนีแ้ละทะเบียนรถที่มีสญัญากบัสถาบนัการเงินท่ีได้ลงนามไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องดํารงอตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่

เกิน 4.5 เทา่ โดยพิจารณางบการเงินลา่สดุ 
 ตระกลูแก้วบตุตา จะต้องถือหุ้นไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 51 

 
สถาบนัการเงินแหง่ที่ 5 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะยาว 
วงเงิน 400 ล้านบาท 
หลกัประกนัและผู้คํา้
ประกนั 

ไมม่ี 

ภาระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2558 400  ล้านบาท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผกูพนักบัทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอนสิทธิใน

ลกูหนีแ้ละทะเบียนรถที่มีสญัญากบัสถาบนัการเงินท่ีได้ลงนามไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องดํารงอตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่

เกิน 4.5 เทา่ โดยพิจารณางบการเงินลา่สดุ 
 ตระกลูแก้วบตุตา จะต้องถือหุ้นไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 51 

สถาบนัการเงินแหง่ที่ 6 
ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะยาว 
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วงเงิน 500 ล้านบาท 
หลกัประกนัและผู้คํา้
ประกนั 

ไมม่ี 

ภาระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2558 500  ล้านบาท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผกูพนักบัทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอนสิทธิใน

ลกูหนีแ้ละทะเบียนรถที่มีสญัญากบัสถาบนัการเงินท่ีได้ลงนามไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องดํารงอตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่

เกิน 4.5 เทา่ โดยพิจารณางบการเงินลา่สดุ 
 ตระกลูแก้วบตุตา จะต้องถือหุ้นไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 51 

 

4.6.2 ตั๋วแลกเงนิ 

กลุม่บริษัทฯ มีตัว๋แลกเงินระยะสัน้ที่ได้รับอนญุาตให้เสนอขายวงเงินรวมทัง้สิน้ 3,000 ล้านบาท อายไุม่เกิน 270 วนั 
เสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2558 มีตัว๋แลกเงินที่ออกขายแล้วจํานวน 600 ล้าน
บาท  

4.6.3 สัญญาเช่าสาขา   

กลุม่บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีกบับคุคลภายนอก และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เพื่อใช้เป็นสาขา โดยมีระยะเวลา
ตามสญัญาเช่าสว่นใหญ่ไมเ่กิน 4 ปี เง่ือนไขการชําระเงินรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่บริษัทฯ มีภาระผกูพนัจากการเช่าสาขารวม 1,590 สาขา (รวมสาขาบางสว่นท่ีบริษัทได้
จ่ายมดัจําคา่เช่าลว่งหน้าก่อนที่จะเร่ิมเปิดดําเนินการในปี 2559) คิดเป็นภาระผกูพนัตามสญัญาเช่ารวมทัง้สิน้ 386.83 
ล้านบาท  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ไมม่ี 
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6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคญัอื่น 

6.1  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ บี ชัน้ 15 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสนิเช่ือรายยอ่ยแบบมีหลกัประกนั 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000400 
ทนุจดทะเบียน : 1,060,000,000  บาท 
ทนุชําระแล้ว : 1,019,997,885  บาท 

แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,019,997,885 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
Website : www.meebaanmeerod.com 
โทรศพัท์  : 0-2693-5555 
โทรสาร : 0-2168-1335 
บคุคลอ้างองิ   
นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขที่  93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9992 

นายทะเบยีนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2299-1111 

ผู้สอบบญัชี : นายบญุเลศิ  กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5339 หรือ 
นางอโนทยั  ลกิีจวฒันะ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3442 หรือ 
น.ส.สกณุา  แย้มสกลุ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4906 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
ชัน้ 15 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร์ เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2344-1000  โทรสาร  0-2286-5050  
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ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จํากดั 
73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนวิ อาคารบี ชัน้ 2 ถนนกรุงเทพ-นนท์ 
ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 

  

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป   

ช่ือบริษัท : บริษัท เงินสดทนัใจ จํากดั 
สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ บี ชัน้ 15 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเช่าซือ้รถมอเตอร์ไซด์ใหมแ่ละสนิเช่ือสว่นบคุคล 
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว : 50,000,000 บาท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัทบริหารสนิทรัพย์ เอสดบับลวิพี จํากดั 
สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ บี ชัน้ 15 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการตดิตามเร่งรัดหนีส้นิและบริหารหนีด้้อยคณุภาพ 
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว : 100,000,000 บาท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จํากดั 
สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ บี ชัน้ 15 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ประเภทธุรกิจ : ลงทนุในกิจการอื่น 
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว : 10,000,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

7.1.1  ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาํระแล้ว 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,060 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 1,019,997,885 บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,019,997,885 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

7.1.2     ใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

 ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงันี ้

 

ช่ือของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1 

วนัท่ีออก 12  มิถนุายน  2558 

จดัสรรให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายช่ือ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนในวนัที่  7 พฤษภาคม 2558 ใน
อตัราสว่น 25 หุ้นสามญัตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ราคาเสนอขาย -0- บาท 

อตัราการใช้สทิธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 

ราคาใช้สทิธิ 60.00 บาท 

กําหนดการใช้สทิธิ วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายนของแตล่ะปี โดยวนัใช้สทิธิครัง้แรกใน
วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งตรงกบัวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวนั
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 29 พฤษภาคม  2563 

อายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ 5  ปี 

วนัครบกําหนด 11  มิถนุายน  2563 

จํานวนที่ออก 39,997,885 หนว่ย 

จํานวนหุ้นท่ีรองรับ 39,997,885 หุ้น 
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7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นจากทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัท่ี 10  มีนาคม  2559 สรุปได้ดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
10 มีนาคม 2559 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มแก้วบุตตา /1  ประกอบด้วย 
1.1 นางสาวธิดา  แก้วบตุตา 
1.2 นางสาวดวงใจ  แกว้บตุตา 
1.3 นายฉตัรชยั  แก้วบตุตา 
1.4 นางจริยา  แกว้บตุตา 

531,542,596 
344,701,138 
64,441,458 
61,200,000 
61,200,000 

52.11 
33.79 
6.32 
6.00 
6.00 

2. State Street Bank Europe Limited 35,153,650 3.45 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 33,941,139 3.33 

4. Chase Nominees Limited 1 24,566,396 2.41 

5. กองทนุเปิด เค หุ้นทนุบริพตัรเพื่อการเลีย้งชีพ 14,509,028 1.42 

6. กองทนุเปิด เค 20 ซีเลคท์หุ้นระยะยาวปันผล 13,183,652 1.29 

7. กลุ่มชลคดดีาํรงกุล ประกอบด้วย 
7.1 นายสมพงษ์  ชลคดีด ารงกลุ 
7.2 นายสมพงษ์  ชลคดีด ารงกลุโดย บลจ. แอส
เซทพลสั 
7.3 นางวารุณี  ชลคดีด ารงกลุ 

13,162,800 
6,300,000 

 
5,000,000 
1,862,800 

1.29 
0.62 

 
0.49 
0.18 

8. Norbax, Inc. 12,514,245 1.23 

9. นายสทุธิศกัดิ์  ชยัประดษิฐ 10,710,000 1.05 

10. กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟา้ฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย 

10,223,874 1.00 

11. ประชาชนทัว่ไป 320,490,325 31.42 
 รวม 1,019,997,885 100.00 

 
หมายเหตุ/1 นบัรวมกลุม่ครอบครัว ซึง่มใิช่การนบัรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 แหง่พรบ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของกําไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัสาํรองตามที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ทัง้นีค้ณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักลา่ว 
หรือเปลีย่นแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสดุต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นใช้เป็นทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงิน
ลงทนุเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลีย่นแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในอนาคต เป็นต้น 

 

7.4         การออกตั๋วแลกเงนิ 

กลุม่บริษัทฯ มีตัว๋แลกเงินระยะสัน้ท่ีได้รับอนญุาตให้เสนอขายวงเงินรวมทัง้สิน้ 3,000 ล้านบาท อายไุม่เกิน 270 วนั 
เสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ ณ  31 ธันวาคม 2558  มีตัว๋แลกเงินที่ออกขายแล้วจํานวน 600    
ล้านบาท  

 

7.5         การออกหุ้นกู้ 

กลุม่บริษัทฯ มีวงเงินท่ีสามารถออกหุ้นกู้ประเภทตา่งๆทัง้สิน้  7,000 ล้านบาท และกลุม่บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ ไมด้่อย
สทิธิและไมม่ีหลกัประกนั ไมม่ผีู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อขายให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั โดยสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุม่บริษัทฯมีหุ้นกู้ที่ออกและขายแล้วทัง้สิน้ดงันี ้

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

วนัท่ีออก สญัญลกัษณ์ จํานวนเงิน อตัราดอกเบีย้ อายหุุ้นกู้  วนัท่ีครบ
กําหนด 

16 ม.ค. 58 SAWAD172A 2,000,000,000 4.50 2 ปี 30 วนั 15 ก.พ. 60 

26 ก.พ. 58 SAWAD168A 200,000,000 3.90 1 ปี 6 เดือน 3 วนั 29 ส.ค. 59 

19 มี.ค. 58 SAWAD174A 200,000,000 4.00 2 ปี 22 วนั 10 เม.ย. 60 

14 ส.ค. 58 SAWAD188A 2,000,000,000 4.10 3 ปี 14 ส.ค. 61 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
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โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจํานวน 6 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และคณะกรรมการสนิเช่ือ ดงันี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12  ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการ 

2. นายฉตัรชยั  แก้วบตุตา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

3. นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา กรรมการ / กรรมการบริหาร 

4. นายอวยชยั  สมกลิน่  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

5. นางสาวธิดา  แก้วบตุตา กรรมการ 

6. นายสมยศ  เงินดํารง  กรรมการ 

7 นายเวทย์  นชุเจริญ  กรรมการ 

8 นายสเุมธ  มณีวฒันา กรรมการ / กรรมการอิสระ 

9. นายวินยั  วิทวสัการเวช รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

       อิสระ 

10. พล.ต.ท.ภาณ ุ เกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

11. นายวีระชยั   งามดีวิไลศกัดิ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

12.   นายพินิจ  พวัพนัธ์  กรรมการ 

 นางโฉมชบา     สถาพรพงษ์ เลขานกุารบริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามหนงัสอืรับรองบริษัทฯ 

นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา หรือ นายฉตัรชยั  แก้วบตุตา ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายสมยศ  เงินดํารง หรือ นายอวยชยั 
สมกลิน่ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความ
ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. พิจารณากําหนดภารกิจ วิสยัทศัน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่ รวมถึง
การอนมุตัิงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ   และกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินธุรกิจไปตามกลยทุธ์ และแผนธุรกิจ
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ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้นีอ้าจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของบริษัทฯ 

3. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการ
อื่นๆ หรือลงทนุในบริษัทหรือกิจการตา่งๆ ท่ีนําเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร  

4. ดําเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและบญัชี การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน 
และมีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล ถูกต้องและเช่ือถือได้ เพื่อให้การปฏิบตัิงานภายใน 
และการเปิดเผยข้อมลู มีความถกูต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5. กํากับดูแลปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารรวมทัง้การใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทไปในทางที่มิชอบและพิจารณาขจัดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสตัย์
สจุริต มีเหตมุีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี  

6. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ      
สอบทาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับทราบรายงานและติดตามการบริหารกิจการจากกรรมการผู้จดัการ   

8. ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอ 

9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทาน  
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

10. พิจารณาแตง่ตัง้ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนกุรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเร่ือง 

11. แตง่ตัง้หรือมอบอํานาจให้บคุคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรือ
อาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดงักลา่วมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลา ที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลกิเพิกถอนเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอํานาจดงักลา่วได้ในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบอํานาจให้กรรมการผู้จดัการหรือบคุคลอื่นทําหน้าที่แทนในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ 

12. พิจารณาและอนมุตัิกิจการอื่นๆ ที่สําคญัอนัเก่ียวกบับริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนัน้ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทฯ เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นก่อน  

(ก) เร่ืองใดๆที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ข) เร่ืองใดๆที่กรรมการมีสว่นได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯระบุให้ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเช่นการดําเนินการเ ก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์ที่สาํคญัของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 



  
 บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน)                                                                                                    แบบ 56-1                                                                                                        

 

สว่นที ่2. การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ  หน้า 62 

 

เร่ืองดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า
ร่วมประชมุและจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้า
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การทําแก้ไขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนที่สําคัญการ
มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไร
ขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ่มทนุการลดทนุการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบกิจการหรือเลกิบริษัทฯ 

(ช) การอื่นใดที่กําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดงักลา่ว
ข้างต้น 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ทําให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยเว้นแตเ่ป็นการ
อนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนมุตัิไว้ 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. พล.ต.ท.ภาณ ุเกิดลาภผล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นายวีระชยั     งามดีวิไลศกัดิ ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยนายวินยั  วิทวสัการเวช และนายวีระชัย งามดีวิไลศกัดิ์ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชีและ
การเงินเพียงพอที่จะทําหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯนายวินยั  วิทวสัการเวช ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาบญัชี จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ที่ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม  จํากัด 
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(มหาชน) นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขา
บญัชี จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จํากดั (มหาชน)  

วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี ้เมื่อครบวาระการดํารง
ตําแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ได้อีก 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปีโดยพิจารณา
งบการเงินและรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องหลกัการบญัชีวิธีปฏิบตัิทางบญัชีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี 
การดํารงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีที่สําคญั รวมถึงเหตผุลของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการกําหนด
นโยบายบญัชีก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป  

2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้
ตรวจสอบภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และการประเมินผลการ
ตรวจสอบร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจํากดัที่เกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน 
วางแผนการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทนิกส์ และการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูเพื่อป้องกันการ
ทจุริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนกังานบริษัทฯ หรือบคุคลภายนอก และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการดําเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของสาํนกังาน กลต. รวมทัง้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ
งานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทําการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจําหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย รวมทัง้พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้พิจารณาอนุมตัิรายการดงักล่าวเพื่อนําเสนอต่อที่
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ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอ่ไป ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมายที่
เก่ียวข้องและเพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดและจะต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบทัง้นี ้
รายงานดงักลา่วจะต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งน้อย 

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึ งความ
ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 

- รายงานอื่นใดที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้มีหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน้าที่
อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการของบริษัทฯ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานตอ่คณะกรรมการทนัทีในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- รายการท่ีมีหรืออาจก่อให้มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ข้อสงสยัหรือสนันิษฐานว่าอาจมีการทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องสําคญัในระบบการควบคุม
ภายใน 

- ข้อสงสยัวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดใดๆของสาํนกังาน กลต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- รายงานอื่นใดที่เห็นวา่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานและได้มีการหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้ววา่ต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ
ดําเนินการแก้ไขดงักลา่วโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดงักลา่ว
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ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้วแตก่รณีได้ 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมในเร่ืองตา่งๆ ได้ 

10. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผู้บริหารทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่
กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ทําให้
กรรมการตรวจสอบ หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่
กรรมการตรวจสอบทา่นนัน้หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มี
สว่นได้สว่นเสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมีจํานวน  4  ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายฉตัรชยั แก้วบตุตา ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา กรรมการบริหาร 
3. นายอวยชยั  สมกลิน่ กรรมการบริหาร 
4. นางวนาพร พรกิติพงษ์ กรรมการบริหาร 

นางวนาพร        พรกิติพงษ์  เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปีนบัแต่วนัที่ได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี ้เมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ดงักลา่ว กรรมการบริหารที่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ได้อีก 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1.     พิจารณากําหนดภารกิจ วิสยัทศัน์ นโยบาย กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และกลุม่ 
เป็นประจําทกุปี เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้กํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ ดําเนินธุรกิจไปตามแผนที่
กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้นีอ้าจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของบริษัท 
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2.     พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
ฯพิจารณาและอนุมัติ  ทัง้นี ้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ในระหวา่งที่ไมม่ีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ทราบในที่ประชมุคราวตอ่ไป 

3.      พิจารณาอนุมัติการเข้าทําสญัญา และ /หรือธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้สินเช่ือและเงินให้กู้ ยืม การขายหลักประกันหรือ
ทรัพย์สินรอการขาย  การจัดซือ้จัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน /บริการ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือภายใต้วงเงินท่ีกําหนดในระเบียบอํานาจอนมุตัิและดําเนินการ 

4.     มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการบริหารคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมีอํานาจ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรือการมอบ
อํานาจนัน้ๆ  ได้ตามที่เห็นสมควร  

5.     มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบ หมายที่ทําให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  โดย
คณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้
พิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วภายใต้ข้อบงัคบัหรือประกาศหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2558 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีจํานวน 6 ทา่นประกอบด้วย 

1. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. พล.ต.ท.ภาณ ุ เกิดลาภผล  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายฉตัรชยั แก้วบตุตา กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นายสมยศ เงินดาํรง กรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นายอวยชยั สมกลิน่ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
         นายวศิษฐ์ กาญจนหตัถกิจ เลขานกุารกรรมการบริหารความเสีย่ง 

วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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กรรมการบริหารความเสีย่งมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 2 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้ โดยกรรมการบริหารความ
เสี่ยงซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้อีกได้ และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1. พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลมุถึงความเสี่ยง
ประเภทตา่ง ๆ ท่ีสาํคญั เช่น ความเสีย่งด้านการเงิน ความเสีย่งด้านการลงทนุ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ่
ช่ือเสยีงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

2. กําหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความ
เสีย่ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปริมาณความเสีย่งของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ดแูลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4. กําหนดเกณฑ์วดัความเสีย่งและเพดานความเสีย่งที่บริษัทจะยอมรับได้ 

5. กําหนดมาตรการท่ีจะใช้ในการจดัการความเสีย่งให้เหมาะสมตอ่สภาวการณ์ 

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบตัิตามนโยบายที่กําหนด 

7.  รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ่าเสมอเก่ียวกบัการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ
บริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและ
กลยทุธ์ที่กําหนด 

8.  จดัให้มีคณะทํางานบริหารความเสีย่งตามความจําเป็น 

9.  สนบัสนนุคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในด้านบคุลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเป็นให้สอดคล้อง
กบัขอบเขตความรับผิดชอบ 

8.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มีจํานวน 3 ทา่นประกอบด้วย 

1. พล.ต.ท.ภาณ ุ เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายฉตัรชยั แก้วบตุตา กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
3. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

 นายประยงค์  แสนนวล เลขานกุารกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

 วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปีนบัแต่วนัที่ได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี ้เมื่อครบ
วาระการดํารงตําแหนง่ดงักลา่ว กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ได้อีก 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

1. กําหนดวิธีการสรรหาและคณุสมบตัิของผู้ที่จะมาดํารงตําแหนง่กรรมการ กรรมการชดุยอ่ยและกรรมการผู้จดัการ  

2.   ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยและ
กรรมการผู้จดัการ ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

3.   กําหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการ กรรมการชดุยอ่ย กรรมการผู้จดัการ 

4.   พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และนําเสนอต่อผู้ ถือหุ้น     เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

5.  พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนกรรมการผู้จดัการตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

6.  ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้ จัดการ เป็นประจําทุกปีและรายงาน     ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

7.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดงักลา่วข้างต้น จะไม่รวมถึง
การมอบหมายที่ทําให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน  สามารถพิจารณาให้ความเห็นต่อรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มี
สว่นได้สว่นเสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จะต้องนําเสนอเร่ืองดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ตอ่ไป 

8.1.6  คณะกรรมการสินเชื่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มีจํานวน  5  ทา่นประกอบด้วย 

1. นายฉตัรชยั แก้วบตุตา  กรรมการสนิเช่ือ 
2. น.ส.ดวงใจ      แก้วบตุตา  กรรมการสนิเช่ือ  
3. นายเวทย์              นชุเจริญ  กรรมการสนิเช่ือ  
4. นายอวยชยั           สมกลิน่  กรรมการสนิเช่ือ 
5. นายสมยศ             เงินดํารง  กรรมการสนิเช่ือ  

 นายวศิษฐ์   กาญจนหตัถกิจ  เลขานกุารกรรมการสนิเช่ือ  
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 วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการสินเช่ือ 

กรรมการสินเช่ือ มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปีนบัแต่วนัที่ได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี ้เมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ดงักลา่ว กรรมการสินเช่ือที่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ได้อีก 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสนิเช่ือ 
 
1. พิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือที่เกินจากอํานาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร ดงันี ้

1.1 สนิเช่ืออสงัหาริมทรัพย์  ได้ในวงเงินไมเ่กิน 300 ล้านบาท 
1.2 การแก้ไขและการปรับปรุงหนี ้

ทัง้นีจ้ะไมร่วมถงึการพิจารณาอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่น
ได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้พจิารณาขอบเขตสนิเช่ือ
ในสว่นท่ีไมเ่กินจาก Single Lending Limit ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึง่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้
ไมเ่กินจํานวน 500 ล้านบาท ทัง้นี ้ Single Lending Limit  ให้หมายถึงจํานวนเงินท่ีจะสามารถให้กู้ ได้สงูสดุ 
โดยให้หมายรวมถงึผู้กู้ , บริษัทท่ีผู้กู้มีอํานาจควบคมุ รวมถงึกลุม่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัผู้กู้  

2. นําเสนอรายงานสรุปการให้สนิเช่ือรายใหญ่ และ/หรือการแก้ไขปรับปรุงหนีต้อ่คณะกรรมการบริษัททราบ 

8.1.7 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจํานวน 9 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายฉตัรชยั แก้วบตุตา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา  กรรมการผู้จดัการ 
3. นายวศิษฐ์ กาญจนหตัถกิจ  รองกรรมการผู้จดัการ 
4. นายอวยชยั  สมกลิน่  ผู้อํานวยการฝ่ายอาํนวยสนิเช่ือ 
5. นายวชัร์บรูย์ สรุสงิห์สฤษฏ์  ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด   
6. นายสมยศ  เงินดาํรง  ผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาสนิเช่ือ 
7. นางวนาพร  พรกิติพงษ์  ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

           8.     นายประยงค์  แสนนวล  ผู้อํานวยการฝ่ายบคุคลและพฒันาบคุคล 
9.     นายเสกสรรค์ สภุาพวิบลูย์  ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสาขา 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดงัตอ่ไปนี ้

1.      ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อกําหนด  
ตลอดจนนโยบาย  แผนธุรกิจ และมติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทกุ
ประการ    
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2.     พิจารณาอํานาจออกคําสัง่  ระเบียบ  ประกาศ  บนัทกึ  เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย 

3.     ควบคมุดแูลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.     กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน 
การกําหนดเงินคา่จ้าง คา่ตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนสัพนกังาน สวสัดิการ และ    การเลิกจ้าง 
พนกังานในตําแหนง่ผู้บริหารในระดบัตา่งๆ ของบริษัทฯ 

5.     ดําเนินการตกลงผูกพนัในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯโดยสามารถพิจารณาอนุมตัิการดําเนินงานต่างๆ
ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไมเ่กินท่ีกําหนดในระเบียบอํานาจอนมุตัิและดําเนินการของบริษัทฯ         ซึง่ผ่านการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

6.      มอบอํานาจหรือมอบหมายให้บคุคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทําหน้าที่แทนในเร่ืองที่จําเป็น
และสมควรโดยให้อยูใ่นดลุพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7.     มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ /หรือคณะกรรมการ
บริหาร  

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   โดยเร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่
ประชมุคณะกรรมการเพื่ออนมุตัิตอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ 
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีได้มีการกําหนดนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ดงักลา่วแล้ว 

8.1.8 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2556  เมื่อวนัท่ี 14 มิถนุายน 2556 ได้แตง่ตัง้นางโฉมชบา สถาพรพงษ์ เป็น
เลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานกุารบริษัทมีความรับผิดชอบหลกัในการจดัทําและเก็บรักษาเอกสารใน
นามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ดแูล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 

ทัง้นีน้างโฉมชบา สถาพรพงษ์ ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรประกาศนียบัตรพฒันากรรมการ ( DAP) ของสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ในปี 2548 และผา่นการอบรมหลกัสตูรประกาศนียบตัรสําหรับเลขานกุารบริษัท 
รุ่นท่ี 56/2014  

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
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- ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท 
- หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

อาํนาจอนุมัติและดาํเนินการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 10/2556 เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2556 ได้อนุมตัิระเบียบอํานาจอนุมตัิและ
ดําเนินการ ฉบบัท่ี 2/2556 และปรับปรุงใหมเ่มื่อวนัท่ี 23  กนัยายน  2557  โดยมีขอบเขตอํานาจการอนมุตัิวงเงินใน
การลงทนุ การเงิน การให้สนิเช่ือและวงเงินคา่ใช้จ่าย สรุปดงันี ้

 

ประเภทธุรกรรม 
อํานาจอนมุตั ิ

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

การลงทนุในบริษัทใหม ่หรือบริษัทอื่น ไมเ่กิน 15 ล้านบาท  - 
การกู้ยืมเงิน ไมเ่กิน 200 ล้านบาท  ไมเ่กิน 50 ล้านบาท 
การให้สนิเช่ือและเงินให้กู้ยืม    

- มีหลกัประกนั (สงัหาริมทรัพย์) ไมเ่กิน 5 ล้านบาท ไมเ่กิน 2 ล้านบาท ไมเ่กิน 1 ล้านบาท 
- มีหลกัประกนั (อสงัหาริมทรัพย์) ไมเ่กิน 30 ล้านบาท ไมเ่กิน 7 ล้านบาท ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 
- ไมม่ีหลกัประกนั ไมเ่กิน 1 ล้านบาท ไมเ่กิน 0.7 ล้านบาท ไมเ่กิน 0.5 ล้านบาท 

การซือ้ เช่า ทรัพย์สนิถาวร  
(กรณีเกินงบประมาณ) 

ไมเ่กิน 10 ล้านบาท 
 

ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 

คา่ใช้จ่าย (ตอ่ครัง้หรือโครงการ)    
- ค่าประชาสัมพัน ธ์  ประนอมหนี ้

จําหน่ายหนีสู้ญ ว่าจ้างที่ปรึกษา 
วิจยัข้อมลู 

ไมเ่กิน 5 ล้านบาท  ไมเ่กิน 1 ล้านบาท 

- คา่รับรอง คา่เดินทาง  ไมเ่กิน 0.5 ล้านบาท  ไมเ่กิน 0.1 ล้านบาท 
- คา่บริจาค ไมเ่กิน 2 ล้านบาท  ไมเ่กิน 1 ล้านบาท 

8.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะร่วมกนักําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหา
กรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีบ้คุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้           ดํารง
ตําแหนง่กรรมการจะต้องมีคณุสมบตัิครบตามพระราชบญัญตัิมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535  กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
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และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกับ           การพิจารณาถึง
คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ทํางาน ความรู้ความสามารถ เป็นต้น ทัง้นี ้ข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจํานวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด
ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม 1. เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ    ก็ได้ 
ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกเป็นกรรมการ เทา่จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการต้องลาออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหนง่ และกรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่
ได้อีก นอกจากพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคําสัง่ให้ออก 

นอกจากนีข้้อบงัคบัของบริษัทฯ ยงัมีข้อกําหนดตอ่ไปนี ้

1. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเข้าเป็น
กรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และ    เป็นการ
แขง่ขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

2. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้สว่นเสยีในสญัญาที่บริษัทฯ ทําขึน้             ไม่ว่า
โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

8.2.2 คณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะร่วมกนัพิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณา
สรรหาบคุคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิตามพระราชบญัญัติมหาชน
จํากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ประกอบกบัการพิจารณาถึงคณุสมบตัิอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ทํางาน ความรู้ความสามารถ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบาย
แตง่ตัง้คณะกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และไมน้่อยกวา่ 3 คน 
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คณุสมบตัิของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย 

1. ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

3. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจําหรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี
ยื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังานทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ อนญุาต 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มี
อํานาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย 

6. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน กลต. 

7. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สาํนกังาน กลต.  

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น ของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่น
คําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 



  
 บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน)                                                                                                    แบบ 56-1                                                                                                        

 

สว่นที ่2. การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ  หน้า 74 

 

9. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

10. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

11. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

12. เป็นผู้ที่ได้รับความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

13. สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดําเนินหน้าที่ของคณะกรรมการ 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการ
ตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  

ในกรณีที่แต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่กําหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผนัให้ได้ หาก
เห็นวา่การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทําให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่กําหนด 

(ข) เหตผุลและความจําเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

8.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 
3 ปี โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ดงันี ้

1. ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามที่กําหนด และ 

(ก) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
และ  

(ข) ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
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3. มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้กลบัเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้อีก 

8.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาแตง่ตัง้จากกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความสามารถ
ในการบริหารงานในส่วนที่เก่ียวกับการดําเนินงานปกติและการกําหนดนโยบายและแผนธุรกิจ โครงสร้างและ
นโยบายการบริหารงานรวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ   

8.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจแต่งตัง้กรรมการจํานวน 6 คน เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย  

8.2.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้กรรมการจํานวน 3 คนเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
กรรมการอยา่งน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้อง
เป็นกรรมการอิสระ   

8.2.7 คณะกรรมการสินเชื่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้กรรมการจํานวน  5 คน โดยพิจารณาแต่งตัง้จากกรรมการหรือผู้ บริหารที่มี
ความสามารถในการบริหารงานในสว่นที่เก่ียวกบัการพิจารณาและวิเคราะห์สินเช่ือและหลกัประกนั  เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของบริษัท 

8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1 กรรมการบริษัทฯ 

คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ณ วนัที่ 23 เมษายน  2558  ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการจากความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจ่ายเป็นรายเดือน ทัง้นี  ้กรรมการที่เป็ นพนักงานหรือผู้ บริหารจะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการดงันี ้

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
เบีย้ประชุม/ 

บาํเหน็จกรรมการ 
ประธานกรรมการ 120,000 - 
รองประธานกรรมการ 75,000 - 
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ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
เบีย้ประชุม/ 

บาํเหน็จกรรมการ 
กรรมการท่ีมิได้เป็นพนกังานหรือผู้บริหาร 50,000 - 
คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

25,000 - 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 25,000 - 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2558 ยงัได้กําหนดโบนสักรรมการของปี 2558 ในอตัรา
ไมเ่กินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีแตล่ะรายได้รับในงวดปี 2557 – 2558  มีดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนปี  

2557 2558 

ดร.ทนง   พิทยะ/1 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 1,440,000 780,000 
นายฉตัรชยั แก้วบตุตา กรรมการ 245,000 - 
นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา กรรมการ - - 
นางสาวธิดา แก้วบตุตา/2 กรรมการ 196,000 - 
นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ/3 ประธานกรรมการ  900,000 1,144,000 
พล.ต.ท.ภาณ ุเกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการสรรหาฯ 
900,000 900,000 

นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์  กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

570,000 875,000 

นายวินยั  วิทวสัการเวช/4 รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

224,000 942,500 

นายสเุมธ  มณีวฒันา/5 กรรมการอิสระ - 468,337 
นายเวทย์  นชุเจริญ/6 กรรมการ - 500,000 
รวม  4,475,000 5,609,837 

หมายเหต ุ /1 ดร.ทนง  พิทยะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตัง้แต ่17 กรกฎาคม 2558 
 /2 นางสาวธิดา  แก้วบตุตา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 18 มิถนุายน 2557 และ

ได้รับการแต่งตัง้เข้ามาเป็นกรรมการอีกครัง้จากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2557 เมื่อวนัที่ 9 
กนัยายน 2557 

 /3 นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ รับตําแหน่งรองประธานกรรมการตัง้แต่  29 มกราคม 2558 และรับ
ตําแหนง่ประธานกรรมการแทน ดร.ทนง  พิทยะ ที่ลาออกไปตัง้แต ่21 กรกฎาคม 2558 
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 /4 นายวินยั  วิทวสัการเวช ได้รับการจากแตง่ตัง้จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัที่  
19 มิถนุายน 2557 ให้เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระแทนนางสาวธิดา  แก้วบตุตา และรับตําแหน่งรอง
ประธานกรรมการตัง้แต ่  27  สงิหาคม  2558 

/ /5  นายสุเมธ  มณีวัฒนา ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนนายวัชร์บูรย์  สุรสิงห์สฤษฎ์ ตัง้แต่ 29 
มกราคม 2558 และลาออกในวนัที่  31 พฤษภาคม 2558 ทัง้นีไ้ด้รับการแต่งตัง้กลบัเป็นกรรมการใหม่
อีกครัง้ตัง้แต ่ 21  กรกฎาคม  2558 

 /6 นายเวทย์  นชุเจริญ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนนายประยงค์  แสนนวล ตัง้แต่ 26  กุมภาพนัธ์ 
2558 

คา่ตอบแทนอื่น 

ในระหวา่งปี 2555 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ตกลงขายหุ้นสามญัที่ตนถืออยูจํ่านวน 35,600 หุ้น ให้กบักรรมการใน
ราคาตามมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งการขายหุ้นดงักล่าวมีเนือ้หาตีความได้ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัที่ 2 เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ทําให้กลุม่บริษัทฯ ต้องบนัทึกค่าใช้จ่ายพนกังานซึ่งอยู่ภายใต้
คา่ใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ปรับปรุงใหม่และแสดง
เปรียบเทียบไว้ในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จํานวน 36.19 ล้านบาท และสว่นเกินมลูค่า
หุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวนเดียวกนั 

8.3.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร 9  ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสัและผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกนัสงัคมเงินกองทนุ
สาํรองเลีย้งชีพ ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นต้น  โดยการให้โบนสัแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะ
พิจารณาจากผลกําไรจากการดําเนินงาน และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน สําหรับกรรมการ     ให้ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 8 ราย ในปี 2557 และ 9 รายใน ปี 2558  รวม 24.33 ล้านบาทและ 38.38   ล้านบาท 
รายละเอียดดงันี ้

รูปแบบค่าตอบแทน (บาท) ปี 2557 ปี 2558 
เงินเดือนและโบนสั 23,309,120 36,484,926 
คา่คอมมิชชัน่ -- -- 
ผลตอบแทนอื่นๆ 1,017,983 1,891,387 
รวม 24,327,103 38,376,313 

 

8.4 บุคลากร 

จํานวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา มีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้
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 จาํนวนพนักงาน (คน) 2556 2557 2558 
ฝ่ายการตลาด  31  44 62 
ฝ่ายอํานวยสนิเช่ือ  21  27 29 
ฝ่ายพฒันาสนิเช่ือ   483  156 225 
ฝ่ายกิจการสาขา   22   20 20 
ฝ่ายเชา่ซือ้มอเตอร์ไซค์ใหม ่  23   -  - 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน  87   116  120 
ฝ่ายบคุคลและพฒันาบคุคล  12   13  15 
สาขา 1,582  2,738  3,614 
จาํนวนพนักงานรวมทัง้บริษัทฯ 2,261  3,114 4,085 

 
ประเภทผลตอบแทน (บาท) 2556 2557 2558 
เงินเดือนและโบนสัรวม  263,821,751  401,762,320 580,061,135 
คา่คอมมิชชัน่  32,828,380  61,201,343 81,352,493 
ผลตอบแทนอื่นๆ  45,629,036  67,234,384 111,912,384 
ผลตอบแทนรวม  342,279,167  530,198,047 773,326,012 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพนบัตัง้แต่ปี 2556  สําหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนสํารองเลีย้งชีพ เป็นจํานวน 3,914,080 บาท ในปี 2557 จํานวน 6,634,322  บาท ในปี 2558 จํานวน  
10,780,180 บาท 

8.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ปัจจบุนั บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงาน 

8.6 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายจดัให้มีการอบรมภายในให้กบัพนกังานเป็นประจํา เพื่อให้พนกังานมีทกัษะความรู้ความสามารถที่
เพิ่มขึน้ สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน โดยจัดให้มีการสัมมนาทัง้ในรูปแบบ Orientation สําหรับ
พนกังานใหม่ การสมัมนาในรูปแบบ In-house Training เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ รวมถึงให้มีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบตัิจริงและจากคําแนะนําของผู้บงัคับบญัชาที่มีประสบการณ์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการจัดส่งพนักงานไป
อบรมภายนอกในเร่ืองเก่ียวกบัวิชาชีพต่างๆ ที่สําคญั เช่น การปรับเปลี่ยนมาตรฐานบญัชี และการบญัชีภาษีอากร 
เป็นต้น 
นอกจากนี ้บริษัทฯ กําลงัพฒันาโปรแกรม E-Learning เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนกังานผ่านระบบเครือข่ายภายใน
บริษัท 
 
 



  
 บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน)                                                                                                    แบบ 56-1                                                                                                        

 

สว่นที ่2. การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ  หน้า 79 

 

9 การกาํกบัดูแลกิจการที่ด ี

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสาํคญัตอ่ระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
ซึ่งจะทําให้เกิดความเช่ือมั่นกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนภายใต้การ
ดําเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อยกระดบัการดําเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชดัเจน และกระจายการปฏิบตัิ
ไปสูพ่นกังานของบริษัททกุระดบัชัน้ อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการกํากบัดแูลกิจการอย่างแท้จริง โดย
บริษัทฯได้รับเอาแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 
2555 ตามที่กําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในสทิธิของผู้ ถือหุ้นซึง่อาจไมจํ่ากดัเฉพาะสทิธิที่กฎหมายกําหนดไว้ ไมก่ระทําการใดๆ อนัเป็น
การละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น 
ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีสว่นแบง่กําไรของบริษัทฯ การได้รับขา่วสารข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งเพียงพอ การ
เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
เร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยงัได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) เปิดเผยนโยบายในการสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  
(2) มีการให้ข้อมูลวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคําชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ

ประกอบมติที่ขอตามที่ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการ
ประชมุและจะไมก่ระทําการใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

(3) อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่ และละเว้นการกระทํา
ใดๆ ที่เป็นการจํากดัโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่
ยุง่ยากหรือมีคา่ใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นมีความสะดวกตอ่การเดินทาง เป็นต้น 

(4) ประธานที่ประชุมจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้
คําถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสง่คําถามล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมโดยกําหนดหลกัเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนําส่ง
หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น  และจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์การสง่คําถามลว่งหน้าดงักล่าวไว้บน Website ของ
บริษัทฯ ด้วย 

(5) สง่เสริมให้กรรมการบริษัทฯ ทกุคนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
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(6) จดัให้มีการลงมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสาํหรับแตล่ะรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้
กรรมการ 

(7) จะดําเนินการให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชมุสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา 

(8) จะสง่เสริมให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามญัและวิสามญัผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

(9) จัดให้รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นมีการบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรือซกัถาม และบนัทึกคําถาม
คําตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมทัง้บนัทึก
รายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุด้วย 

(10) เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้นบน 
website ของบริษัทฯ ภายหลงัการประชมุแตล่ะครัง้ 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายจดัการให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติ ได้รับการปฏิบตัิที่เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระ พร้อมคําอธิบายและเหตผุล แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนันดั
ประชมุไมน้่อยกวา่ 14 วนั หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวข้องกําหนด และในกรณีที่มี
ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ บริษัทฯ จะจดัให้มีหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัภาษาองักฤษตามความเหมาะสม 

(2) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุ้น 

(3) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นให้
ชดัเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ ถือ
หุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการ
ลว่งหน้าโดยไมจํ่าเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ  

(4) กําหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอช่ือผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

(5) สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะ
เสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

(6) สนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สําคญั เช่น การทํารายการเก่ียว
โยง การทํารายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

(7) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 
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(8) กําหนดให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายจดัส่งรายงาน
ดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการเป็นประจํา รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยในรายงานประจําปี   

(9) กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง
ดงักลา่วให้ทกุคนในบริษัทฯ ถือปฏิบตัิ และห้ามบคุคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีและเป็นเวลา 48ชัว่โมง
ภายหลงัข้อมลูสารสนเทศสาํคญัถกูเปิดเผย 

(10) กําหนดให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระใด ต้องงดเว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภายใน 
ได้แก่   ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก เช่น ลกูค้า เจ้าหนี ้คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ 
สงัคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการสนบัสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มจะเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่
เก่ียวข้องเพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอย่างดี และจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิด
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี ้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้คํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายตาม
แนวทางดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ ถือหุ้น : ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไมก่ระทําการใดๆ อนั
เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างยัง่ยืน เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม และ
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ยึดมัน่การดําเนินธุรกิจตามหลกัการกํากับ
ดแูลกิจการท่ีดี 

ลกูค้า  : มุง่มัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลกูค้า เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้า โดย
ลกูค้าจะต้องได้รับบริการที่ดี มีคณุภาพ เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ 
รวมทัง้ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของบริการให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง รักษาสมัพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับ
ลกูค้าอยา่งจริงจงั และสมํ่าเสมอ รวมถึงไมน่ําข้อมลูของลกูค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

พนกังาน : 
 

ปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ และ
การพฒันาศกัยภาพ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาคกัน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และ      เป็นปัจจัย
สาํคญัในการผลกัดนัองค์กรให้ประสบความสําเร็จ  บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเสริมสร้างวฒันธรรม
และบรรยากาศการทํางาน เป็นทีม สง่เสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานให้มี
ความก้าวหน้า มีความมัน่คงในอาชีพและคณุภาพชีวติ รวมทัง้รักษาสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภยัในการทํางาน บริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ
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ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

คูค้่าและเจ้าหนี:้ คํานงึถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไมเ่อารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ 
รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่าและเจ้าหนี ้โดยการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกติกา   ที่กําหนด
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด และมีการปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเป็นธรรม รวมถึงการชําระคืนตามกําหนดเวลา การ
ดแูลหลกัทรัพย์คํา้ประกนั และเง่ือนไขอื่นๆ ตามข้อสญัญาอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนีล้่วงหน้า หากไม่
สามารถปฏิบตัิตามข้อผกูพนัในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

คูแ่ขง่ : ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลกัสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกั
ปฏิบตัิการแขง่ขนัทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขนัที่ดีอย่างเสมอภาคกนั         ไม่
กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กลา่วหา ให้ร้ายปา้ยส ีและโจมตีคูแ่ขง่โดยปราศจากมลูความจริง หรือมีการกระทําการใด ๆ  ที่
ไมเ่ป็นธรรมตอ่การแขง่ขนั    

ชมุชน สงัคม :  
และ 
สิง่แวดล้อม 

มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ใน
ด้านความปลอดภยั คณุภาพชีวิต และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สง่เสริมการใช้พลงังาน
อยา่งมีประสทิธิภาพ ตระหนกัถึงคณุภาพชีวิตของชุมชนและสงัคม      ตลอดจนคํานึงถึงการ 
ดําเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบตัิงานและการตดัสินใจ การดําเนินการ
ใด ๆ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูสําคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน กลต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ล้วนมีผลตอ่กระบวนการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) เปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กําหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เช่นงบการเงิน แบบ
แสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี โดยเฉพาะข้อมลูตามรายงานงบการเงินจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปในประเทศไทย และผา่นการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่ 

(2) สนบัสนุนการเปิดเผยข้อมูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทฯและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

(3) เปิดเผยรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักลา่ว ผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น รายงานประจําปี และเว็ปไซด์ของบริษัท 
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(4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบ
บญัชีในรายงานประจําปี 

(5) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ของการประชุมและจํานวน
ครัง้  ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมาและความเห็นจากการทําหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและ
พฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําปี 

สาํหรับงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ทําหน้าที่สื่อสารกบันกั
ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และภาครัฐที่เก่ียวข้อง  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน  12 ท่าน มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มา
จากฝ่ายบริหารจํานวน  5  ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน  7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคณุสมบตัิ
เป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ที่สํานกังาน กลต. กําหนด จํานวน 4 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์ของสํานกังาน 
กลต.ที่ได้กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจํานวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการทัง้หมด คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ด้าน
ธุรกิจ บญัชีและการเงิน ซึง่เก่ียวข้องและสนบัสนนุธุรกิจบริษัทฯ ทัง้หมด  

(2) ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯกําหนดไว้วา่ในการประชมุสามญัประจําปีกรรมการต้องออกจากตําแหน่ง1 ใน 3 
ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่น  1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั
ว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง
อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

(3) กรรมการบริษัทฯ สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึง
บริษัทยอ่ยที่ไมไ่ด้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน  

(4) บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารระดบัสูง
อยา่งชดัเจนโดยคณะกรรมการทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของผู้บริหาร
ในระดบันโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทําหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
กําหนด  

(5) ประธานกรรมการบริษัทฯ มาจากการเลือกตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับ
ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จดัการ มีอํานาจหน้าที่แบง่แยกกนัชดัเจนเพื่อเป็นการถ่วงดลุการ
จดัการและไมม่ีผู้ใดมีอํานาจเบ็ดเสร็จ กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัการงานประจําวนัของ
บริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯโดยมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการไว้อยา่งชดัเจน  
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(6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (รายช่ือเลขานุการบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิดเผยไว้ใน
หวัข้อ 9.1.6) 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึน้อีก4 คณะเพื่อช่วยกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯคือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน   

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทา่น ทกุทา่นเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เฝา้
สงัเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบการจดัการความเสี่ยงการควบคุมทางการเงินและการบญัชีภายใน
และการรายงานทางการเงินรวมทัง้หน้าที่อื่นตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด 

(2) คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้ บริหาร  4 ท่านโดยคณะ
กรรมการบริหารมีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการบริหารงานประจําวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 6 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและเป็น
กรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สําคัญ เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ กําหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปริมาณ
ความเสีย่งของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการ
อิสระ 2 ทา่นโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีหน้าที่พิจารณานโยบายและแนวทางใน
การสรรหาและการกําหนดหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหาร
ระดบัสงู ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน ให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่
ในอตุสาหกรรมเดียวกนัเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนมุตัิค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู 
และคณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

(5) คณะกรรมการสินเช่ือ มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการผู้ที่มี
ประสบการณ์ในสายงานการวิเคราะห์สินเช่ืออีก 1 ท่าน โดยคณะกรรมการสินเช่ือ มีหน้าที่พิจารณา
กลัน่กรอง วิเคราะห์ ประเมิน สนิเช่ือของบริษัท ในสว่นท่ีเกินอํานาจอนมุตัิของกรรมการบริหาร  

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กรรวมถึงตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณา
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และให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่สําคญัเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสยัทศัน์และภารกิจ กล
ยทุธ์ เปา้หมาย ความเสีย่ง แผนงานและงบประมาณ รวมทัง้กํากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อักษร ซึ่ งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2556 เมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2556ได้ให้ความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักลา่วเป็นประจํา 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ สง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ 
ใช้ในการดําเนินธุรกิจโดยได้จดัทําจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร และได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมกรรมการบริษัทฯ แล้ว ณ วนัที่ 14 มิถนุายน 2556พร้อมทัง้ประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคน
รับทราบและยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่าการ
ตดัสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เท่านัน้ และ
ควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในการพิจารณาการเข้าทําธุรกรรม
ตา่งๆ กําหนดให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และ
ไม่มีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนัน้ๆ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด
เก่ียวกบัขัน้ตอนดําเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้
ถกูต้องครบถ้วน 

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการกํากับดแูลและการควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และ
ระดบัปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากัด เป็นผู้
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเข้ามาทําหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของ
บริษัทฯ และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ โดยจะมีการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบกําหนดนโยบาย
บริหารความเสีย่งในภาพรวมทัง้องค์กร ซึง่บริษัทฯ กําหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่
อาจเกิดขึน้เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  รับทราบและเสนอแนะเพื่อจํากัดความเสี่ยง
หรือจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอปุสรรคต่อการ
ดําเนินธุรกิจไมใ่ห้บรรลเุปา้หมายตามแผนที่กําหนดแล้ว บริษัทฯ จะต้องมีมาตรการในการบริหารความ
เสี่ยงเหล่านี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะกําหนดนโยบายให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

4. การประชุมคณะกรรมการ 
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(1) บริษัทฯ จะกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า และแจ้งให้กรรมการ
ทราบกําหนดการดงักลา่ว โดยคณะกรรมการจะประชมุไมน้่อยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี 

(2) ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จดัการจะร่วมกนักําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้า
วาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได้  

(3) ในการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะจดัสง่เอกสารประกอบวาระการประชุมลว่งหน้าอย่างน้อย 5  วนัทํา
การ เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศกึษาข้อมลูในเร่ืองตา่งๆ อยา่งเพียงพอ เว้นแตก่รณีมีเหตจํุาเป็นเร่งดว่น 

(4) ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมดที่ได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

(5) ประธานกรรมการจะสนบัสนนุให้การประชุมดําเนินไปในลกัษณะที่เอือ้อํานวยให้มีการนําเสนอพิจารณา
และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงควา ม
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดข้อมลูที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เก่ียวข้อง และจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้
สามารถนําไปปฏิบตัิได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   

(6) คณะกรรมการมีสทิธิเข้าถึงสารสนเทศที่จําเป็นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จดัการ หรือเลขานกุารบริษัทฯ 
หรือผู้บริหารอื่นท่ีได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเป็น คณะกรรมการ
อาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายบริษัทฯ 

(7) คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเอง
ตามความจําเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหาร
ร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย 

(8) ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสยีงข้างมากเป็นหลกัโดยให้กรรมการคนหนึ่งมี
เสยีงหนึง่เสยีงโดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีจะไมเ่ข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัประธานในท่ีประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(9) ในการประชมุแตล่ะครัง้ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชมุด้วยโดยเป็นผู้บนัทึกรายงาน
การประชมุและจดัสง่ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องโดยเสนอให้
ที่ประชมุรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถดัไปรวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเ ก่ียวกบัการ
ประชมุตา่งๆ เพื่อสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง  

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้สิน้  14 ครัง้ และ 13 ครัง้ โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่นดงันีU้pdat 

 

e ข้อมลูณ 30 มิถนุายน 2555) 
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รายชื่อ ตาํแหน่ง ปี 2557 ปี 2558 
1. ดร.ทนง พิทยะ1 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 12/14 4/13 
2. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการ 13/14 12/13 
3. นายฉตัรชยั แก้วบตุตา กรรมการ 13/14 11/13 
4. นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา กรรมการ 14/14 11/13 
5. นางสาวธิดา แก้วบตุตา/2 กรรมการ 11/14 12/13 
6. พล.ต.ท.ภาณ ุเกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 12/14 11/13 
7. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 14/14 12/13 
8. นายสมยศ  เงินดาํรง กรรมการ 12/14 12/13 
9. นายอวยชยั  สมกลิน่ กรรมการ 13/14 10/13 
10. นายวินยั  วิทวสัการเวช/3 รองประธานกรรมการ/กรรมการ

อิสระ 
5/14 12/13 

11. นายประยงค์  แสนนวล/4 กรรมการ 4/14 1/13 
12. นายวชัร์บรูย์  สรุสงิห์สฤษฎ์/4 กรรมการ 3/14 - 
13. นายสเุมธ  มณีวฒันา/5 กรรมการ/กรรมการอิสระ - 10/13 
14. นายเวทย์  นชุเจริญ/6 กรรมการ  9/13 

 
หมายเหตุ /1     ดร.ทนง  พิทยะ ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริษัทตัง้แต่วนัที่ 17 

กรกฎาคม 2558 
/2 นางสาวธิดา  แก้วบตุตา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 18 มิถนุายน  2557

และได้รับการแต่งตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกครัง้จากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2557 
เมื่อวนัท่ี  9 กนัยายน 2557 

/3 นายวินยั  วิทวสัการเวชได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ
ครัง้ที่ 8/2557 เมื่อวนัท่ี  19  มิถนุายน 2557  

/4 นายประยงค์  แสนนวลและนายวชัร์บรูย์  สรุสิงห์สฤษฎ์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากที่
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2557 เมื่อวนัที่  9 กันยายน 2557 และนายวชัร์บรูย์  สรุสิงห์
สฤษฎ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯเมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2558 และนายประยงค์  
แสนนวลลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯเมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 

/5   นายสเุมธ  มณีวฒันาได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้
ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 และลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2558 ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2558 เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 
2558 มีมติแตง่ตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกครัง้ 

 /6  นายเวทย์  นชุเจริญได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 
2/2558 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจดัขึน้อย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ และสามารถเรียกประชุมได้ทนัทีกรณีมีวาระ
สําคญัที่ต้องพิจารณามีการจดบนัทึกการประชุมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถ
ตรวจสอบได้  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ามาทําหน้าที่ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2556 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้และจะมีการจด
บนัทกึการประชมุไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีระบบการจดัเก็บท่ีสามารถตรวจสอบได้การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะสนบัสนนุให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวม อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

5. ค่าตอบแทน 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ กําหนดให้เหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของ
บริษัทฯ และเปรียบเทียบได้กับธุรกิจระดับใกล้เคียงกนัในอตุสาหกรรม  ในรูปแบบของค่าตอบแทนราย
เดือน 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดบัสงู เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการ
กําหนดภายในกรอบที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน 
โบนสั และผลตอบแทนอื่น    

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นประจําทุกปีเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) คา่ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีด้วย 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท   
เข้ารับการอบรมหรือร่วมสมัมนา เพื่อเพิ่มพนูความรู้และนํามาใช้ปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

(2) ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงกรรมการใหม ่ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม ่รวมถึงการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 

(3) คณะกรรมการจะจดัให้มีโครงการสาํหรับพฒันาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จดัการรายงานเป็นประจําทกุปี
ถึงสิง่ที่ได้ทําไปในระหวา่งปี  

9.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 



  
 บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน)                                                                                                    แบบ 56-1                                                                                                        

 

สว่นที ่2. การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ  หน้า 89 

 

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เก่ียวกับฐานะทางการเงินของ  
บริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน โดยการจํากดัจํานวนบคุคลที่จะทราบข้อมลูในวงจํากดั และจดัให้มีการให้
ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบตุรที่
ยงัไม่บรรลนุิติภาวะซึ่งถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทัง้บทกําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในกระทําการใดๆ ซึง่เป็นการขดัตอ่มาตรา 241 แหง่ พรบ. หลกัทรัพย์คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดระเบียบ
ข้อบงัคบัในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้ ดงันี ้

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

2) กรรมการผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไมน่ําความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ  ไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ 
ไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

3) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไมท่ําการซือ้ขายโอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท
ฯ โดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมลูภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมลู
ภายในของบริษัทฯ อนัอาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกําหนดนีใ้ห้รวม
ความถึง   คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ด้วย
ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ได้กระทําผิดอยา่งร้ายแรง 

4) บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย
ห้าม  มิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานระดบัตัง้แตผู่้อํานวยการฝ่ายขึน้ไป และบคุคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายใน
ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจําปี และเป็นเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัข้อมลูสารสนเทศสาํคญัถกูเปิดเผย 

5) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป
หรือเทียบเทา่ จะต้องจดัทําและนําสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่บุคคลดงักลา่ว รวมถึงคูส่มรสและ
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะถืออยู ่ให้แก่เลขานกุารบริษัทฯ ภายใน 30 วนันบัแตว่นัเข้ารับตําแหนง่  

6) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป
หรือเทียบเทา่ จะต้องรายงานรายการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่สาํนกังาน กลต. ทกุครัง้เมื่อมีการซือ้
ขาย ภายใน 3 วนัทําการตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  และแจ้งให้เลขานกุาร
บริษัทฯ ทราบถึงการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ 

9.3         จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยาบรรณของบริษัท ใช้สําหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับไม่ว่าบุคคล

ดงักลา่วจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ 
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ในหลกัการของการประกอบธุรกิจของบริษัท นัน้ การมีช่ือเสยีงในด้านความซื่อสตัย์สจุริต เป็นสิง่ที่มีคา่อย่างยิ่งต่อ

ความสําเร็จของบริษัท ทัง้ยงัมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกําไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกบัช่ือเสียงและความดี

งามของพนกังานระดบัผู้บริหารตัง้แต่ระดบัหัวหน้าหน่วยขึน้ไป มาตรฐานการปฏิบตัิเหลา่นีเ้ป็นผลโดยตรงต่อ

ความเช่ือมัน่ของบริษัท โดยรวมอีกด้วย  

1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ของบริษัท คือ การทําธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่าง ๆ และเคารพใน

สทิธิของผู้ ค้า และลกูค้าของบริษัท 

2)   นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1  การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาํสั่งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยาบรรณนีเ้ป็นสว่นที่เพิ่มขึน้จากระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่อื่น ๆ  ของบริษัท  หากข้อความในระเบียบข้อบงัคบั 

ประกาศ หรือคําสัง่ใด ๆ  ขดัแย้งกบัข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนีแ้ทน 

พนกังานระดบัผู้บริหารทกุคน ต้องปฏิบตัิตนตามระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และคําสัง่ต่าง ๆ ของบริษัท และของ

ผู้บงัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กลา่วคือ 

(1) ต้องสนบัสนนุนโยบายและการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่ ข้อตกลง ประกาศ หรือหนงัสือเวียน
ของบริษัท ซึง่ประกาศให้พนกังานทกุคนทราบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบตัิงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ช่ือเสยีง และทรัพย์สนิของบริษัท โดยเร็ว 

(3) ต้องสภุาพ ให้เกียรติ และให้ความนบัถือตอ่ผู้ ร่วมงาน 
(4) ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความตัง้ใจ วิริยะอตุสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อ

เป็นแบบอยา่งอนัดีให้แก่พนกังานโดยทัว่ไป เพื่อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถกูต้องตาม
ครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัท ของลูกค้า หรือที่ เ ก่ียวกับกิจการใด ๆ ที่  
บริษัท ไมพ่งึเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ขา่วสารต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัธุรกิจการเงินและตวับคุคลของ
บริษัท จะต้องกระทําตามแนวทางที่ถกูต้องเหมาะสมที่ได้รับอนุญาตเท่านัน้ และต้องกระทําด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัท และภายหลงัจากพ้น
สภาพของพนกังานของบริษัท พนกังานทกุคนตกลงจะรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัดงักลา่วข้างต้นไว้เป็น
ความลบั หากมีการเปิดเผยหรือสง่ให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมลูดงักลา่วในเร่ืองอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบตัิ
หน้าที่ให้กบับริษัท พนกังานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสยีหายให้แก่บริษัท ตามที่เกิดขึน้จริงทกุ
ประการ 

(6) ต้องช่วยกนัระมดัระวงัและปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัท โดยมิให้เสยีหายหรือสญูหายไม่ว่าจากบคุคลหรือ
จากภยัพิบตัิใด ๆ เทา่ที่สามารถจะทําได้อยา่งเต็มที่ รวมทัง้ไมน่ําสิง่ของใด ๆ ไม่ว่าอปุกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท 
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(7) บริหารงานโดยยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทกุระดบั
ของบริษัท ตลอดจนสอดสอ่งดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ใน
บริษัท 

(8) ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งใกล้ชิด มีความยตุิธรรม ไมม่ีอคติ 
(9) ต้องพร้อมที่จะทํางานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(10) ต้องปฏิบตัิตาม ตลอดจนต้องสนบัสนุน และช่วยควบคุมกํากบัพนกังานในบงัคบับญัชาให้ปฏิบตัิตาม

ระเบียบ วินยั และข้อกําหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตาม
กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความ
เสยีหายตอ่ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ของบริษัท 

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัติ 
พนกังานระดบัผู้บริหารทกุคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบตัิหรือประพฤติตนไปในทางที่จะนําไปสูค่วามเสื่อมเสียของบริษัท 

และของตนเอง กลา่วคือ 

(1) ใช้เวลาทํางานของบริษัท ไปทําอยา่งอื่น หรือใช้ประโยชน์สว่นตวั 
(2) ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์

สว่นตวัหรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีอํานาจครอบงําการจัดการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่า
โดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทางที่อาจทําให้เสือ่มเสยีตอ่ตําแหนง่หน้าที่และเกียรติคณุของบริษัท 
(4) แจ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งตอ่บริษัท 
(5) ทํางานด้วยความประมาทเลินเลอ่ กระทําการใด ๆ อนัไม่เหมาะสมแก่การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี 

เพื่อให้งานลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริต 
(6) ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหาย

ตอ่บริษัท ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม 
(7) ขดัขวาง หรือกระทําการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบตัิงานโดยชอบของผู้มีอํานาจหน้าที่ในบริษัท 

หรือออกคําสัง่ใด ๆ ให้พนกังานปฏิบตัิในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 
(8) ทําผิดกฎหมายแพง่และกฎหมายอาญา อนัสง่ผลเสยีหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็

ตาม 
(9) เปิดเผยคา่จ้างหรือเงินเดือน อตัราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไมว่า่โดยเจตนาหรือไมก็่ตาม 
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดจากลกูค้า ผู้ ค้า คูค้่า คูแ่ขง่ หรือบคุคลอื่นใด ที่ทํา

ธุรกิจกบับริษัท หรือการเลีย้งรับรอง ซึง่พิสจูน์ได้วา่เกินกวา่ความเหมาะสม ยกเว้นของขวญัตามประเพณี
นิยม หรือการเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอนันํามาซึ่งช่ือเสียง
ทางการค้า เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ่งเหลา่นัน้มีมลูค่าเกินกว่า 3,000 บาท 
ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัตัง้แตผู่้อํานวยการฝ่ายทราบทนัที 
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(11) ให้สนิบนไมว่า่โดยตรงหรือผา่นบคุคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถกูต้องต่อตวัแทนของรัฐ ลกูค้า
หรือคูค้่า ซึง่นบัวา่เป็นการขดัแย้งตอ่นโยบายของบริษัท 

(12)  กระทําการเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบนัทึกหรือข้อมลูใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ
บิดเบือนผลการดําเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อ
จดุประสงค์ใดๆ ก็ตาม 

(13) ชําระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทําให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งของการชําระเงิน หรือการ
จดัการทางธุรกิจนัน้ ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวตัถปุระสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อการชําระเงิน
หรือการจดัการทางธุรกิจ 

(14) เป็นบคุคลที่มีหนีส้ินล้นพ้นตวั หรือมีเหตผุลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สนันิษฐานได้ว่ามีหนีส้ิน
ล้นพ้นตวั 

(15) ไมรั่กษาข้อมลูทางทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท หรือที่บริษัทได้มาจากการปฏิบตัิหน้าที่ของพนกังาน 
(16) ลอกเลยีนแบบผลงานและทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 
(17) กระทําการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(18) ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่สายจัดซือ้ขอการสนับสนุนจากผู้ ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจําเป็นที่จะต้องขอการ

สนบัสนนุดงักล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัดซือ้เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ ยกเว้น การจดักิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกิจเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) 

(19) กระทําการอนัเป็นการละเลย หรือเอือ้อํานวยแก่บคุคลใด ๆ ที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งการกระทําผิดของผู้
ให้บริการ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายลขิสทิธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3) ขัน้ตอนการลงโทษทางวินัย 

(1) การฝ่าฝืนท่ีไมร้่ายแรง: ผู้บริหารจะได้รับหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซึ่งจะระบลุกัษณะของ
การฝ่าฝืนรวมทัง้มูลเหตุที่อาศัยเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนัน้ โดยให้โอกาสผู้บริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อ
กล่าวหาดังกล่าวต่อผู้ บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้นําเสนอเร่ืองดังกล่ าวต่อ
คณะกรรมการวินัยซึ่งแต่งตัง้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา และให้ถือคําตัดสินของ
คณะกรรมการวินยัเป็นท่ีสิน้สดุ หากมีการฝ่าฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือผู้บริหารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่า
ฝืนในครัง้แรกตามที่ได้รับหนงัสอืเตือนนัน้ ผู้บริหารดงักลา่วจะถกูลงโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจ
รวมถึงการเลกิจ้างได้ 

(2) การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี ้เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การ
เปิดเผยข้อมลูความลบั หรือทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท ตอ่บคุคลที่สาม และการกระทําใด ๆ ที่ เสื่อม
เสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารสําคัญใด ๆ  ต่อ
ผู้บงัคบับญัชา: บริษัท อาจพิจารณาเลกิจ้างโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย และโดยไมจํ่าเป็นต้องออกหนงัสอืเตอืน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 
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10.    ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทมีนโยบายทีจ่ะดาํเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรมทางธุรกิจและหลกัธรรมาภิบาล รวมทัง้มีการคืนประโยชน์

ให้แก่สงัคมและชมุชน  ด้วยการจดัการรณรงค์การขบัขี่ปลอดภยัและเมาไมข่บั ร่วมกบักองบงัคบัการตาํรวจจราจร    

จดัทําแผน่พบัประชาสมัพนัธ์การรณรงค์ขบัขี่ปลอดภยั และคูม่ือคิดก่อนตาย เพื่อสร้างนิสยัการขบัขี่ท่ีปลอดภยั  

รวมทัง้บริจาครถจกัรยานยนต์และรถยนต์เพื่อเป็นอปุกรณ์การศกึษาแก่สถาบนัอาชีวศกึษาและสถาบนัการศกึษา

ตา่งๆในจงัหวดัที่บริษัทมีสาขาตัง้อยุ ่  เป็นการเสริมสร้างให้นกัศกึษามีอปุกรณ์ในการเรียนรู้ในสายอาชีพ และ

บริจาคเงินเพื่อปรับปรุง ซอ่มแซมโรงเรียน  

 บริษัทได้มีการกําหนดหลกัการเพื่อเป็นแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมและเป็นแนวปฏิบตัิของบริษัท ดงันี ้

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯคํานงึถงึการปฏิบตัติอ่ลกูค้าบนพืน้ฐานของความเป็นธรรม  โดยปฏิบตัิตอ่ลกูค้าทีเ่ข้ามาที่สาํนกังาน

ของบริษัทฯทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั   

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทได้ประกาศมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ ได้ปฏิบตัิตามแล้ว 

โดยในอนาคตก็จะนํามาตรการนีไ้ปใช้ร่วมกบัคูค้่าของบริษัทและพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทด้วย 

3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯเคารพตอ่สทิธิมนษุยชน โดยยดึถือหลกัเร่ืองความเทา่เทยีมในการเข้าถงึแหลง่เงินทนุ  ดงันัน้บริษัทฯ

จึงดาํเนินการเปิดสาขาของบริษัทเพื่อให้ครอบคลมุในระดบัตําบล ซึง่ทําให้ลกูค้าสามารถเข้าถงึแหลง่เงินทนุ

ได้สะดวกขึน้  อีกทัง้ในการจ้างงาน บริษัทฯก็จะใช้บคุคลากรในพืน้ท่ีนัน้ๆ เป็นผู้ให้บริการลกูค้า ก็จะทําให้ คน

ในพืน้ท่ีนัน้ๆก็จะสามารถเข้าถงึแหลง่งานโดยไมต้่องย้ายถ่ินฐาน 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีการปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม และไมม่ีกรณีพิพาทเร่ืองแรงงาน  ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้

พนกังานได้เรียนรู้ในหน้าที่การงานที่หลากหลาย 

5. ความรับผิดชอบผู้บริโภค 

ถึงแม้บริษัทฯจะเป็นผู้ให้บริการด้านการเงิน    บริษัทฯก็รับผิดชอบตอ่ลกูค้าตามนโยบายการทําธุรกิจของ

บริษัทฯ   

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กิจการของบริษัทฯ เป็นการให้บริการ จึงไมม่ีผลกระทบโดยตรงกบัสิง่แวดล้อม  แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ก็มี

การรณรงค์ให้พนกังานช่วยกนัประหยดัพลงังาน  ประหยดัการบริโภคทรัพยากร เช่นการรณรงค์ให้ชว่ยกนั

ประหยดันํา้ ประหยดัไฟ การใช้เทคโนโลยีในการสง่ข้อมลูตา่งๆแทนการใช้กระดาษ เป็นต้น 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
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บริษัทฯมีแผนในการเข้าร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม  โดยเร่ิมจากการรณรงค์ให้มีการขบัขี่อยา่งปลอดภยัและ

เมาไมข่บั  ร่วมกบักองบงัคบัการตํารวจจราจร จดัทําเป็นแผน่พบัประชาสมัพนัธ์รณรงค์ขบัขี่ปลอดภยั และ

คูม่ือคิดก่อนตายเพื่อสร้างนิสยัการขบัขี่อยา่งปลอดภยั  

บริษัทฯยงัเลง็เห็นความจําเป็นในการสร้างบคุคลากรสายอาชีพชา่งยนต์  จึงบริจาครถยนต์และรถจกัรยาน 

ยนต์ ให้แก่สถาบนัอาชีวศกึษาและสถาบนัการศกึษาในท้องถ่ิน เพื่อให้สถาบนัการศกึษานาํไปเป็นอปุกรณ์

ทางการศกึษาหรือใช้ประโยชน์ของสถาบนัการศกึษา  อีกทัง้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯยงัได้ร่วมกนั

ซอ่มแซมอาคารโรงเรียนวดัใหมน่พรัตน์    จงัหวดัสพุรรณบรีุ ซึง่ถกูไฟไหม้ และได้บริจาคเงินเพื่อสนบัสนนุการ

สร้างอาคารอีกจํานวน  1,780,000   บาท 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลอืผู้ประสบเหตแุผน่ดินไหวในประเทศเนปาล ผา่นสภากาชาดไทย

ด้วย 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการดาํเนินงานที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสยี 
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11.    การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการควบคมุภายในที่ดี โดยจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบ
ทานให้กลุม่บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการดําเนินการเป็นไปตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมถึง
รายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านมาและได้สรุประบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ด้าน ตาม
แนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission)   ดงันี ้1) 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง  3) การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร   4) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และ 5) ระบบการรายงานและติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า
กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นอยู ่
สําหรับผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่ผ่า นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้วสรุปได้ดงันี ้

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการสง่เสริมให้ทกุคนตระหนกัถึงความจําเป็นของระบบควบคมุภายใน มีการจดัโครงสร้างอย่างเหมาะสม  
การกําหนดหน้าที่อยา่งชดัเจน และมีนโยบายและระเบียบปฏิบตัิที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2) การประเมินความเสีย่ง  

กลุม่บริษัทฯ ให้ความสําคญัในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินธุรกิจและ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยผู้บริหารเป็นผู้
วิเคราะห์ความเสีย่งตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและเสนอแนะเพื่อจํากดัความ
เสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินธุรกิจไมใ่ห้บรรลเุปา้หมายตามแผนท่ีกําหนดแล้ว กลุม่บริษัทฯ จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสีย่ง
เหลา่นี ้  

3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกําหนดไว้ได้รับการ
ตอบสนองและปฏิบตัิตามจากพนกังานในกลุม่บริษัทฯ โดยมีการกําหนดอํานาจและระดบัการอนุมตัิรายการ
อย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อไม่ให้เอือ้ต่อการกระทําทุจริต และมีการกําหนดขัน้ตอนและวิธีการทํา
ธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว เพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู  
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กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนําไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจอย่าง
เพียงพอ  มีการปรับปรุงให้มีการจดัเก็บเอกสารเป็นหมวดหมูโ่ดยเฉพาะเอกสารทางบญัชีที่มีความสาํคญัตอ่การ
จดัทํารายงานทางการเงิน นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีการสาํรองข้อมลูที่ใช้ในการดําเนินงานเป็นประจําทกุวนั
โดยการสาํรองลงเทป และจดัเก็บไว้ในอีกสถานท่ีซึง่หา่งจากสาํนกังานของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจวา่หากเกิดกรณี
ฉกุเฉิน กลุม่บริษัทฯ จะยงัมีข้อมลูเพื่อการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 

5) ระบบการรายงานและติดตาม 

กลุม่บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัเปา้หมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
มีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบสาขา ทําหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของสาขาทัง้หมดเป็นประจํา และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้ จัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า
พนกังานได้ปฏิบตัิตามคูม่ือและระเบียบการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ที่ได้กําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด นอกจากนี ้กลุม่
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จํากัด ให้ทําหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัทฯ ในการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทฯ และ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ เป็นประจําทกุไตรมาส 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  3/2559  เมื่อวนัที่ 22  มีนาคม  2559  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการควบคุมภายในโดยให้ฝ่ายบริหารชีแ้จงระบบต่างๆ ในการ
บริหารงานและการควบคุมภายใน รวมถึงการซกัถามข้อมลูจากผู้บริหาร คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในสภาพปัจจุบนั กล่าวคือ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ครอบคลมุทัง้ 5 สว่น ประกอบด้วย การควบคมุภายสภาพแวดล้อมในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุ
การปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการติดตาม  

ทัง้นีย้งัให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จํากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง
เพียงพอเพื่อสามารถดําเนินงานระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นด้าน วงจรรายได้หรือ
คา่ใช้จ่าย และได้ติดตามควบคมุดแูลการใช้งานและปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่พนกังาน
และผู้บริหารอาจนําไปใช้โดยมิชอบ  

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครัง้ที่ 2/2559  ซึ่งจัดขึน้เมื่อวนัที่ 22  มีนาคม  2559  ได้ให้
ความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัทและพิจารณาตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในตามแบบประเมินของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ 5 สว่น 
ประกอบด้วย การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมลู และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในมีการควบคมุอย่างเพียงพอ
ตามแนวทางที่กําหนด และไมม่ีการเปลีย่นแปลงที่มีสาระสาํคญัเมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

กลุม่บริษัทฯไมม่ีหวัหน้างานตรวจสอบภายในท่ีรับผิดชอบเร่ืองการตรวจสอบภายในโดยตรง แต่ กลุ่มบริษัทฯได้
จ้างหนว่ยงานภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทคือ 

 

 บริษัท พีแอนด์ แอล อินเทอร์นอลออดิท จํากดั 

 73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี ชัน้ 2 ถนนกรุงเทพ-นนท์ 

ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000
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12.     รายการระหว่างกนั 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

1. บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จาํกัด 
 (“ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์”) 

ลกัษณะธุรกิจ 
ให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้ซึง่ปัจจุบนัได้หยดุ
ดําเนินธุรกิจสนิเช่ือเชา่ซือ้แล้ว 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้นร้อย

ละ 6.32 ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ
ของบริษัทฯดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 49 ของศรี
สวสัดิ์ พาวเวอร์ 

- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้ นใหญ่
ร้อยละ 33.8 และดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ  เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 51 ของศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 

การรับชาํระค่างวดแทนและเงนิให้
กู้ยมื 

กลุ่มบริษัทฯ ทําสัญญาบริการว่าจ้าง              
ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ เก็บรักษาเงินซึ่งได้
จากการติดตามหนีรั้บชําระค่างวดแทน
กลุ่มบริษัทฯ  โดยมีเง่ือนไขหากส่งมอบ
เงินคืนให้แก่กลุม่บริษัทฯ เกินกว่าเวลาที่
กําหนด ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ จะต้องชําระ
ดอกเบีย้ใ ห้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในอัตรา 
MLR-1.5 (อ้างอิง MLR ของธนาคาร
กรุงเทพ) ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุใน
สญัญาบริการ 

นอกจากนี ้ในปี 2555 ยงัมีรายการเงินให้
กู้ยืมแก่ ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ ภายหลงัจาก
ที่กลุม่บริษัทฯ โดย SP 1982 ได้รับอนมุตัิ
วงเงินจากธนาคารแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ในปี 2554 มีการปรับโครงสร้างกลุม่ โดย SP1979 
ซือ้และรับโอนบญัชีลกูหนีจ้ากศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 
แต่ไม่ได้เปลี่ยนช่องทางการรับชําระเงินเพื่อไม่ให้
กระทบกับการรับชําระเงินจากลูกค้า โดยกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ตกลงทําสญัญาบริการให้ศรีสวสัดิ์ พาว
เวอร์ เป็นผู้ รับชําระเงินจากลูกค้าแทน โดยมี
เง่ือนไขการส่งมอบคืนเงินในเวลาที่กําหนด หาก
เกินกว่าที่กําหนด จะมีการคิดดอกเบีย้ในอัตรา 
MLR-1.5 ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัที่ธนาคารเรียกเก็บ
จากบริษัทฯ และเป็นอตัราตลาด  

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯ ได้รับชําระรายการเงินคงค้าง
ทัง้หมดจาก ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว ดงันัน้จึงไมม่ีรายการลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้อง
กันณ สิน้สดุ ไตรมาส 3 ของปี 2556 และกลุ่ม
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

 
 

 ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 รายได้ดอกเบีย้ 

ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556    เป็น
ต้นมา เงินรับชําระคา่งวดได้นําเข้าบญัชี
กลุม่บริษัทฯ โดยตรงแล้ว 

3,000 

- 
 

 

- 
 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงการรับชําระโดยให้
นําเงินเข้าบญัชีกลุม่บริษัทฯ โดยตรงตัง้แต่วนัที่ 1 
กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความ
จําเป็นของรายการท่ีเกิดขึน้เพื่อให้การดําเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และอตัราผลตอบแทนที่กลุม่
บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราเดียวกับที่กลุ่มบริษัทฯ 
สามารถกู้ โดยตรงจากธนาคารพาณิชย์โดยมี
ข้อตกลงและเงื่อนไขตามปกตธิุรกิจ ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี 
1 กรกฎาคม 2556 กลุม่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบ
การรับชําระเงินให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ รับเงินตรง
จากลกูค้าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
และกลุ่มบริษัทฯ ได้รับชําระเงินรับแทนที่คงค้าง
จากศรีสวัสดิ์  พาวเวอร์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วทัง้
จํานวนดังนัน้รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็น
และสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

 เงนิกู้ยมืระยะสัน้ 

กลุ่มบริ ษัทฯ  กู้ ยื ม เ งินระยะสัน้จาก       
ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์เน่ืองจากอยู่ระหว่าง
การจัดหาวงเงินสินเ ช่ือจากธนาคาร
พาณิชย์ 

 
 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

เงินกู้ ระยะสัน้ต้นงวด 
บวก กู้ เพิม่ระหวา่งงวด 
หกั จ่ายคืนระหวา่งงวด 
เงินกู้ ระยะสัน้ปลายงวด 
 
 

เจ้าหนีก้ิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ  กู้ ยื ม จ า ก ศ รี ส วั ส ดิ์            
พาวเวอร์เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอ
วงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

 -- 
 -0- 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

 -- 
 -0- 

 
 
 

 
 
 

 

 

เนื่องจากในช่วงต้นปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ อยู่ใน
ขัน้ตอนจดัหาวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพื่อ
ใช้ในการปล่อยสินเช่ือให้แก่ลกูค้าและเป็นเงินทุน
หมนุเวียน กลุม่บริษัทฯ จึงพิจารณากู้ยืมเงินระยะ
สัน้จากศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเงินกู้ยืมเพื่อนํามาปลอ่ย
สนิเช่ือแก่ลกูค้าบนัทึกเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้ สว่นที่
นํามาใช้ในการชําระค่าใ ช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดําเนินงานบันทึกเป็นรายการเจ้าหนีกิ้จการที่
เก่ียวข้อง    

ทัง้นี ้อัตราดอกเบีย้ท่ีศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ คิดกับ
กลุ่มบริษัทฯ ทัง้ เ งินกู้ ยืมระยะสัน้ และเจ้าหนี ้
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นอตัราเดียวกบัท่ี          ศรี
สวัสดิ์ พาวเวอร์ กู้ จากธนาคารพาณิชย์ ในอตัรา
ร้อยละ MLR-1.5 (อ้างอิงอตัรา MLR ของธนาคาร
กรุงเทพ) และเป็นอัตราเดียวกับที่กลุ่มบริษัทฯ 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

 เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 
เจ้าหนีต้้นงวด 
บวก เพิ่มระหวา่งงวด 
หกั จ่ายระหวา่งงวด 

 เจ้าหนีป้ลายงวด 

 ดอกเบีย้ค้างจา่ย 

 ดอกเบีย้จ่าย 
 
 

 
19,735,185 

2,420,717 
(5,651,877) 
16,504,025 

-- 

-- 
 

 
16,504,025 

-- 
(16,504,025) 
           --0-- 

-- 

-- 
 

สามารถกู้ โดยตรงจากธนาคารพาณิชย์ ซึง่การกู้ยืม
เงินดงักล่าวเป็นไปเพื่อการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ    

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร
แล้ว โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ชําระคืนเจ้าหนีกิ้จการที่
เก่ียวข้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทัง้จํานวน เมื่อ
วนัท่ี 30 ตลุาคม 2556 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการกู้ ยืมเงินระยะสัน้ และเจ้าหนีกิ้จการที่
เก่ียวข้องกนัเป็นไปเพื่อสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจ
ปกติของกลุม่บริษัทฯ  โดยอตัราดอกเบีย้ที่จ่ายเป็น
อัตราเดียวกับที่ กลุ่มบริษัทฯ กู้ จากธนาคาร
พาณิชย์โดยตรง รายการดงักลา่วจึงมีความจําเป็น
และสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ ได้ชําระคืนหนีกิ้จการที่เก่ียวข้อง
กนัดงักลา่วทัง้หมดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 30 
ตลุาคม 2556 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

 ค่าบริหารจัดการ 
กลุม่บริษัทฯ ชําระคา่บริหารจดัการให้แก่
ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ซึง่หลกัๆ ได้แก่ ค่าเช่า
สาขาที่กลุ่มบริษัทฯ ใ ช้ เ ป็นช่อง ทาง
ดําเนินธุรกิจ 
 คา่บริหารจดัการ 

 

 
 
 
 
 

1,811,455 
 

  
จากการซือ้และรับโอนกิจการจากศรีสวสัดิ์      พาว
เวอร์ เมื่อปี 2554 ยังคงมีสาขาของกลุ่มบริษัทฯ 
บางแห่ง ท่ีศ รีสวัสดิ์  พาวเวอร์เ ป็นผู้ เช่า  และ
รับภาระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอยู ่เช่น คา่เช่าอาคาร 
คา่สาธารณปูโภค เป็นต้น ดงันัน้กลุม่บริษัทฯ และ
ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จึงได้ทําสญัญาว่าจ้างบริการ
โดยในปี 2555 มีอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เทา่กบัร้อยละ 0.10 ของยอดลกูหนี ้ณ สิน้เดือนซึ่ง
ประมาณการจากบริการท่ีกลุม่บริษัทฯ จะได้รับ 

สําหรับปี 2556 บริษัทฯ และศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ได้
ตกลงปรับอตัราคา่ธรรมเนียมให้เทา่กบัคา่ใช้จ่ายที่
ศ รีสวัสดิ์  พาว เวอ ร์จ่ ายจ ริง  เ พ่ือใ ห้สะ ท้อน
ค่าใช้จ่ายที่ เ กิดขึน้จริง โดยมีผลตัง้แต่วันที่  1 
มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นการรับบริการเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

โดยเกณฑ์และวิธีการคํานวณการคิดค่าบริการ
ระหว่างกัน สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว จึ ง มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตสุมผล 

2. บริษัท ดี.ที.เจ โฮลดิง้ จาํกัด 
 (“ดี.ที.เจ.โฮลดิง้”) 

ลกัษณะธุรกิจ 
ลงทนุในบริษัทอื่นๆ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นางสาวธิดา แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นใหญ่

ร้อยละ 33.8 และดํารงตาํแหนง่เป็น
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 40 ของดี.ที.เจ.โฮลดิง้ 

- นางจริยา แก้วบตุตา 
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6 ของบริษัทฯ 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 

ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.32 ดํารงตาํแหนง่

เงนิกู้ยมืระยะสัน้ 

กลุม่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก ดี.ที.เจ.      โฮ
ลดิง้ เพื่อเสริมสภาพคลอ่งทางการเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ต้นงวด 
บวก กู้ เพิม่ระหวา่งงวด 
หกั จ่ายคืนระหวา่งงวด 
เงินกู้ ระยะสัน้ปลายงวด 

 ดอกเบีย้จ่าย 
 

 
 
 

 

74,000,000 
- 

(74,000,000) 

-0-- 

 2,348,541 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายการให้สินเช่ืออย่างต่อเนื่อง
และอยู่ระหว่างการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจ ดงันัน้กลุม่บริษัทฯ จึงพิจารณากู้ยืมเงินระยะ
สัน้จากดี.ที.เจ.โฮลดิง้ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตัราดอกเบีย้เท่ากับ
อัตราดอกเบีย้ที่กลุ่มบริษัทฯ กู้ ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ในอตัราร้อยละ MLR-1.5 (อ้างอิง MLR 
ของธนาคารกรุงเทพ) ซึ่งการกู้ ยืมดงักล่าวเป็นไป
เพื่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การกู้ เงินดงักล่าวเป็นไปเพื่อสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุม่บริษัทฯ โดยอตัราดอกเบีย้ที่จ่ายเป็นอตัรา
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบตุตา     
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 33.8 และดาํรง
ตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- ภรรยาของนายฉตัรชยั แก้วบตุตาผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 6  กรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 40 และเป็น
กรรมการของดี.ที.เจ.โฮลดิง้ 

ดอกเบีย้เดียวกับที่กลุ่มบริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์  รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็นและ
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
 

3. บริษัท ศรีสมาน คอนโดเทล จาํกัด 
 (“ศรีสมานคอนโดเทล”) 

ลกัษณะธุรกิจ 
ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นร้อย

ละ 6.32 และและดํารงตาํแหนง่เป็น

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าพืน้ที่เนือ้ที่  2,039.57 
ตารางเมตร ค่าเช่า 171.80  บาท/ตาราง
เมตร/เดือน และห้องพัก ตัง้อยู่ที่อาคาร  
ศรีสมานคอนโดเทล               ซอยอินทา
มาระ 41 ถนนสทุธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กทม.  เพื่ อใ ช้ เ ป็น
สํานักงานและสถานที่เก็บเอกสารและ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าสถานที่จากศรีสมานคอนโดเทล 
เพื่อใช้เป็นสํานกังานและสถานที่เก็บสญัญาและ
หลักประกัน ระหว่างรอนําส่งธนาคาร และเป็น      
ที่พกัสาํหรับพนกังานที่มาฝึกอบรมเพื่อการดําเนิน
ธุรกิจปกติ และอัตราค่าบริการที่เ รียกเก็บและ
เง่ือนไขการชําระเงินเป็นไปตามที่ศรีสมาน คอนโด
เทล คิดกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามธุรกิจ
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จดัการ ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 50  และเป็นกรรมการในศรี
สมานคอนโดเทล  

- นางสาวธิดา แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 33.8 และดํารงตาํแหนง่เป็น
กรรมการ ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 50 และเป็นกรรมการในศรีสมาน
คอนโดเทล 

หลกัประกันของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นที่
พักพนักงาน โดยมีระยะเวลาเช่าตาม
สญัญาเทา่กบั 1 ปี  

 คา่เช่า 

 

 
 

 
7,479,995 

 
 

 
 
 

7,636,300 

ปกติของศรีสมานคอนโดเทล  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการท่ีสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ  โด ย สัญ ญ าเ ช่ าคิ ด รา คา ที่ เ หม าะ สมเ มื่ อ
เปรียบเทียบกบัอาคารในบริเวณใกล้เคียง และเป็น
อตัราเดียวกับการให้บคุคลภายนอกเช่าห้อง และ
เง่ือนไขการชําระราคาเป็นไปตามธุรกิจ รายการ
ดงักลา่วจึงมีความจําเป็นและสมเหตสุมผล 

4. บริษัท ศรีสมาน กรุงเทพ  จาํกัด 
 (“ศรีสมานกรุงเทพ”) 

ลกัษณะธุรกิจ 
ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นายฉตัรชยั แก้วบตุตาผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 

ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือ

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้
เป็นสํานักงานสาขา จํานวน 2 แห่ง 
ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี 
ตัง้แต่มกราคม 2556 สิน้สุด ธันวาคม 
2558  
1. อาคารพาณิชย์ จํานวน 4 ชัน้ 4 คหูา 
เนือ้ที่รวม 80.3 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ถนน
สายรังสิต-ปทุมธานี ตําบลบางปรอก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

กลุม่บริษัทฯ เช่าอาคารจากศรีสมานกรุงเทพ เพื่อ
ใช้เป็นสาขาทําการ 2 แหง่ ในการดําเนินธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยอัตราค่า เช่าของสาขา
ปทมุธานี มีราคาเท่ากบัอตัราค่าเช่าที่ประเมินโดย
บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จํากัด ( “ผู้
ประเมินอิสระ”)  สาํหรับสาขารามคําแหง มีอตัรา
ค่าเช่าตํ่ากว่าค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
โดยรายงานประเมินทัง้ 2 ฉบบั เพื่อวตัถุประสงค์
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

หุ้นใหญ่ร้อยละ 40 และเป็นกรรมการ
ของศรีสมานกรุงเทพ 

- นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 6.32 ดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการและ
ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ11  ในศรี
สมานกรุงเทพ 

- นางจริยา แก้วบตุตา  
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6 ของบริษัทฯ 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 

ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.32 ดํารงตาํแหนง่
เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบตุตา     
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 33.8  และดํารง
ตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- ภรรยาของนายฉตัรชยั แก้วบตุตา   ผู้
ถือหุ้นร้อยละ 6 และดํารงตําแหนง่เป็น

อําเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี  
2. อาคารพาณิชย์ จํานวน 4 ชัน้ 2 คหูา 
เนือ้ที่รวม 36.0 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ถนน
รามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กทม.  
 
 

 คา่เช่า 

 

 
 
 
 
 

 

1,228,164 

 
 

 
 
 
 
 

 

1,228,164 

 
 

สาธารณะ ซึ่งประเมินค่าเช่าตามราคาตลาด
ปัจจบุนัรวม 108,000 บาทตอ่เดือน 

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดทํา
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่ า ระบุว่ า
ภายหลงัสญัญาเช่าสิน้สดุลงในปี 2558 ผู้ให้เช่าจะ
ปรับอตัราคา่เช่าไมเ่กินร้อยละ 12 ของอตัราค่าเช่า
เดิม และกําหนดอายกุารต่อสญัญาไม่น้อยกว่า 3 
ปี  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

การเช่าอาคารทัง้ 2 แห่ง เป็นรายการที่สนบัสนุน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลกัษณะทรัพย์สินที่
เช่ามีความจําเป็นและเหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกบั
สาขาอื่นท่ีเช่าจากบคุคลภายนอก โดยอตัราค่าเช่า
ปัจจุบันสามารถเทียบเคียงได้กับค่าเช่าที่สํารวจ
โดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สาธารณะ 
และเง่ือนไขการเช่าเป็นไปตามธุรกิจรายการ
ดงักลา่วจึงมีความจําเป็นและสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 40 และเป็น
กรรมการของศรีสมาน กรุงเทพ 

5. บริษัท ไอ.ดี. 2007 จาํกัด 
 (“ไอ.ดี. 2007”) 

ลกัษณะธุรกิจ 
ซือ้ขายจดัสรรท่ีดิน 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นายฉตัรชยั แก้วบตุตาผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 

และดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าบริหารของบริษัทฯ เป็น
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60 และเป็น
กรรมการของไอ.ดี. 2007  

- นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 6.32 ดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ
ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 30 ใน 

เช่าที่ดินและอาคาร 

กลุม่บริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารตัง้อยู่ที่
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลา
เช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี ตัง้แต่
มกราคม 2556 สิน้สดุ ธนัวาคม 2558 
1. ที่ดินเนือ้ที่รวม 7-1-61 ไร่ (2,961 
ตารางวา )  เพื่ อ ใ ช้ เ ป็นสถานที่ เ ก็ บ
ทรัพย์สนิรอการขาย 
2. อาคารสิ่งปลกูสร้าง ซึ่งประกอบด้วย
อาคารสํานกังานสาขาและอาคารโกดงั
เก็บของชัน้เดียว เนือ้ที่ใช้สอยรวม 728 
ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสถานท่ีสาํนกังาน
สาขาและโกดงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารจากไอ.ดี. 2007 
เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรถยึดที่ไม่ได้ทําการขายที่
สาขา ส่วนอาคารใช้เป็นสาขาของบริษัทฯ เพื่อ
ดําเนินธุรกิจปกติของกลุม่บริษัทฯ และอตัราคา่เช่า
ปัจจบุนัท่ีกลุม่บริษัทฯ เช่าอยู่ตํ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่
ประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ ซึ่งประเมินค่าเช่าตามราคาตลาด
ปัจจบุนัรวม 682,000 บาทตอ่เดือน  

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดทํา
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่ า ระบุว่ า
ภายหลงัสญัญาเช่าสิน้สดุลงในปี 2558 ผู้ให้เช่าจะ
ปรับอตัราคา่เช่าไมเ่กินร้อยละ 12 ของอตัราค่าเช่า
เดิม และกําหนดอายกุารต่อสญัญาไม่น้อยกว่า 3 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

ไอ.ดี. 2007 
- นางสาวธิดา แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นใหญ่

ร้อยละ 33.8  และดํารงตาํแหนง่เป็น
กรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 
1 ในไอ.ดี. 2007 

- นางจริยา แก้วบตุตา  
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6  ของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 
ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.32 ดํารงตาํแหนง่
เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบตุตา     
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 33.8  และดํารง
ตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- ภรรยาของนายฉตัรชยั แก้วบตุตาผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 6 และดํารงตําแหนง่เป็น
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6 ของไอ.ดี. 2007 

 คา่เช่า 

 

 

1,373,880 

 

 1,373,880 

 

ปี  

 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
การเช่าที่ดินและอาคารของทัง้ 2 แห่ง มีความ
จําเป็นสําหรับการดําเนินธุรกิจโดยอัตราค่าเช่า
เทียบเคียงแล้วตํ่ากวา่คา่เช่าที่สาํรวจโดยผู้ประเมิน
อิสระ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์สาธารณะและเง่ือนไขการ
เช่าเป็นไปตามธุรกิจ ลักษณะทรัพย์สินที่เช่ามี
ความจําเป็นและเหมาะสมรายการดังกล่าวจึงมี
ความจําเป็นและสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

6. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
- ผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 6.32 กรรมการ และ

กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 
- บตุรของนายฉตัรชยั แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้น

ร้อยละ 6 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กบันางจริยา แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้น
ร้อยละ 6 ของบริษัทฯ 

- พี่ของนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ร้อยละ 33.8 และกรรมการของ
บริษัทฯ 

 

การคํา้ประกัน 
นางสาวดวงใจ แก้วบตุตาเป็นผู้คํา้
ประกนัและนําทรัพย์สนิสว่นตวัมาเป็น
หลกัประกนัสาํหรับวงเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุม่บริษัทฯ 
 คํา้ประกนั 

-วงเงินเบิกเกินบญัชี 
-วงเงินกู้ ระยะสัน้ 

  
 

 
 
 
 
 
 

-- 
500,000,000 

 
 
 
 
 
 

-- 
500,000,000 

กลุ่มบริษัทฯ  มีวงเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 
โดยวงเงินกู้ ยืมดังกล่าวคํา้ประกันโดยนางสาว
ดวงใจ แก้วบุตตาและทรัพย์สินส่วนตัวของ
นางสาวดวงใจ แก้วบตุตาซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขที่
กําหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดยกลุม่บริษัทฯ ไม่มี
คา่ใช้จ่ายเพื่อการคํา้ประกนัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ขอถอนการคํา้ประกันดังกล่าวทัง้จํานวนแล้ว
หลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดงักลา่วเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และกลุม่บริษัทฯ ไมม่ีคา่ใช้จา่ยในการคํา้ประกนั
แตอ่ยา่งใด 

7. นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6 กรรมการ และประธาน

เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคาร 

กลุ่มบริ ษั ทฯ เช่ าที่ดินพร้อมอาคาร
พาณิชย์ 2 แห่ง ระยะเวลาเช่าตาม

 
 
 

 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารจากนายฉัตรชัย 
แก้วบตุตาดงันี ้

 ที่ดิน และอาคารจังหวดัลพบรีุ เพื่อใช้เป็นสาขา 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

เจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ 
- บิดาของนางสาวธิดา แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ร้อยละ 33.8 และกรรมการของ
บริษัทฯ  

- บิดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา ผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 6.32 กรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ
ของบริษัทฯ 

 
 

สญัญาเท่ากบั 3 ปี ตัง้แต่มกราคม 2556 
สิน้สดุ ธนัวาคม 2558 
1. ที่ดินเนือ้ที่ 519 ตารางวา และอาคาร
พาณิชย์ จํานวน 2 ชัน้ (ชัน้ใต้ดินและชัน้
ล อ ย )  ตั ้ง อ ยู่ ที่ ถ น น ส า ย ห ล่ ม สัก -
เพชรบูรณ์ ตําบลชยันารายณ์ อําเภอชัย
บาดาล จงัหวดัลพบรีุ  
2. ที่ดินเนือ้ที่ 213 ตารางวา และอาคาร
พาณิชย์ จํานวน 2 ชัน้ ตัง้อยู่ที่ถนนสดุ
บรรทัด ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง
สระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ 
 

 คา่เช่า 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,790,364 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,790,364 

และที่จอด/ขายรถที่ยึดซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถเชิง
เกษตร รถแทรกเตอร์ จึงจําเป็นต้องใช้พืน้ที่ที่มี
ขนาดใหญ่ 

 ที่ดิน และอาคารจงัหวดัสระบรีุ เพื่อใช้เป็นสาขา
ตัง้อยู่ในแหล่งชุมชน ริมถนนใหญ่ สามารถใช้
พืน้ที่ส่วนหนึ่งในการจัดวางรถมอเตอร์ไซด์เพื่อ
ขาย และมีห้องจดัเก็บทรัพย์สนิรอการขายที่เป็น
สัดส่วน อีกทัง้ยังมีพืน้ที่จอดรถด้านหลังเพื่อ
อํานวยความสะดวกให้ลกูค้าที่มาใช้บริการ 

โดยอตัราค่าเช่าปัจจุบนัของทัง้ 2 แห่ง ตํ่ากว่า
อัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่งประเมินหาค่าเช่า
ตามราคาตลาดปัจจุบนัรวม 257,000 บาทต่อ
เดือน 

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดทํา
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่ า ระบุว่ า
ภายหลงัสญัญาเช่าสิน้สดุลงในปี 2558 ผู้ให้เช่าจะ
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

ปรับอตัราคา่เช่าไมเ่กินร้อยละ 12 ของอตัราค่าเช่า
เดิม และกําหนดอายกุารต่อสญัญาไม่น้อยกว่า 3 
ปี 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
การเช่าที่ดินและอาคารของทัง้ 2 แห่ง มีความ
จําเป็นสําหรับการดําเนินธุรกิจเพราะนอกจากจะ
เป็นสาขาแล้ว บริษัทฯ ยงัสามารถใช้ประโยชน์จาก
พืน้ท่ีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

รายการดงักลา่วเป็นรายการสนบัสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยอตัราคา่เช่าเทียบเคียงแล้วตํ่า
กว่าค่าเช่าที่สํารวจโดยผู้ ประเมินอิสระ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์สาธารณะ  และเง่ือนไขการเช่าเป็นไป
ตามธุรกิจ ลกัษณะทรัพย์สินที่เช่ามีความจําเป็น
และเหมาะสม รายการดงักล่าวจึงมีความจําเป็น
และสมเหตสุมผล 

 การคํา้ประกัน 

นายฉัตรชัย แก้วบุตตา เป็นผู้คํา้ประกัน

 
 
 

 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

แ ล ะ นํ า ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น ตั ว ม า เ ป็ น
หลักประกันสําหรับวงเ งินกู้ ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุม่บริษัทฯ 

 คํา้ประกนั 
-วงเงินเบิกเกินบญัชี 
-วงเงินกู้ ระยะสัน้ 

  

 
 

 

-- 
500,000,000 

 
 

 

-- 
500,000,000 

โดยวงเงินกู้ยืมดงักลา่วคํา้ประกนัโดยนายฉัตรชัย 
แก้วบุตตา และทรัพย์สินส่วนตัวของนายฉัตรชัย  
แก้วบุตตา ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดโดย
ธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อการคํา้ประกันดังกล่าว ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอถอน
การคํา้ประกันดังกล่าวทัง้จํานวนแล้วหลงัจากที่
บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการคํา้ประกัน
แตอ่ยา่งใด 
 

8. นางสาวธิดา แก้วบุตตา 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- กรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 33.8 

ของบริษัทฯ 

เช่าอาคาร 

กลุม่บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน 
4 ชัน้ 2 คหูา เนือ้ที่รวม 55.3 ตารางวา 
ตัง้อยูท่ี่ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากนางสาวธิดา แก้วบุต
ตา เพื่อใช้เป็นสาขาสําหรับการดําเนินธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ  และอัตราค่าเช่าปัจจุบันที่กลุ่ม
บริษัทฯ เช่าอยู ่ตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

- บตุรของนายฉตัรชยั แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้น
ร้อยละ 6 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัทฯ กบันางจริยา แก้วบตุ
ตาผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6 ของบริษัทฯ 

- น้องสาวของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา     
ผู้ ถือหุ้ น ร้อยละ 6.32 กรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทฯ 

เขตคนันายาว กทม. เพื่อใช้เป็น
สาํนกังานสาขา ระยะเวลาตามสญัญา
เช่า 3 ปีตัง้แตม่กราคม 2556 สิน้สดุ 
ธนัวาคม 2558 

 คา่เช่า 

 
 

 
 
 

549,552 
 

 
 
 

549,552 

 

ประเมินอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะซึ่ง
ประเมินค่าเช่าตามราคาตลาดปัจจุบัน 48,000 
บาทตอ่เดือน 

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดทํา
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่ า ระบุว่ า
ภายหลงัสญัญาเช่าสิน้สดุลงในปี 2558 ผู้ให้เช่าจะ
ปรับอตัราคา่เช่าไมเ่กินร้อยละ 12 ของอตัราค่าเช่า
เดิม และกําหนดอายกุารต่อสญัญาไม่น้อยกว่า 3 
ปี  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการท่ีสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ามีความจําเป็นและ
เหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกับสาขาอื่นที่เช่าจาก
บคุคลภายนอก โดยอตัราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วตํ่า
กว่าค่าเช่าที่สํารวจโดยผู้ ประเมินอิสระ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์สาธารณะ และเง่ือนไขการเช่าเป็นไป
ตามธุรกิจ รายการดงักล่าวจึงมีความจําเป็นและ
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

สมเหตสุมผล 
9. นางจริยา  แก้วบุตตา 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา  ผู้

ถือหุ้นร้อยละ 6.32 กรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ
ของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบตุตา ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 33.8 และกรรมการของ
บริษัทฯ 

- ภรรยานายฉตัรชยั แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 6  กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ 

เช่าอาคาร 
กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์รวม
จํานวน 3 แห่งระยะเวลาเช่าตามสญัญา
เท่ากับ 3 ปี ตัง้แต่มกราคม 2556 สิน้สดุ 
ธนัวาคม 2558 
1. อาคารพาณิชย์ จํานวน 4 ชัน้ 2 คูหา 
เนือ้ที่รวม 36.7 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ถนน
เทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง
สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ  
2. อาคารพาณิชย์ จํานวน 3 ชัน้ 2 คหูา 
เนือ้ที่รวม 64 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ถนนสาย
รังสิต -ปทุมธานี  ตําบลประชาธิปัตย์ 
อําเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี  
3. อาคารพาณิชย์ จํานวน 4 ชัน้ 3 คหูา 
เนือ้ที่รวม 54 ตารางเมตร ตัง้อยู่ที่ถนน
สขุุมวิท ตําบลนาเกลืออําเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบรีุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากนางจริยา แก้วบุตตา
เพื่อใช้เป็นสาขา และอัตราค่าเช่าปัจจุบันที่กลุ่ม
บริษัทฯ เช่าอยู ่ตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระเพื่ อวัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่ง
ประเมินค่า เช่ าตามราคาตลาดปัจจุบันรวม 
231,000 บาทตอ่เดือน 

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดทํา
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่ า ระบุว่ า
ภายหลงัสญัญาเช่าสิน้สดุลงในปี 2558 ผู้ให้เช่าจะ
ปรับอตัราคา่เช่าไมเ่กินร้อยละ 12 ของอตัราค่าเช่า
เดิม และกําหนดอายกุารต่อสญัญาไม่น้อยกว่า 3 
ปี  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการท่ีสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ฯลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ามีความจํา เป็นและ
เหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกับสาขาอื่นที่เช่าจาก
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

 

 คา่เช่า 

 

 

2,610,372 
 

 

2,610,372 
 

บคุคลภายนอก โดยอตัราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วตํ่า
กว่าค่า เช่าที่สํารวจโดยผู้ ประเมินอิสระ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์สาธารณะ  และเง่ือนไขการเช่าเป็นไป
ตามธุรกิจ รายการดงักล่าวจึงมีความจําเป็นและ
สมเหตสุมผล 

10. นายโชติพงษ์ สุรสิงห์สฤษฎ์ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- บิดานายวชัรบรูย์ สรุสงิห์สฤษฎ์ 

ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด 

เช่าอาคาร 

กลุม่บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์จํานวน 1 
แหง่ 2 ชัน้ 1 คหูา ตัง้อยูท่ี่เลขท่ี 353 ถนน
เจริญเมือง ตําบลในเวียง อําเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ เนือ้ที่ 32 ตารางเมตร 
ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี 
เ ร่ิ ม ตั ง้ แ ต่ พ ฤ ษ ภ า ค ม  2556 สิ น้ สุด
เมษายน 2559 

 คา่เช่า 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

71,469 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

71,469 
 

 

 
กลุ่ม บ ริ ษัทฯ  เ ช่ าอ า ค า รจ า ก นา ยโช ติ พ ง ษ์               
สุรสิงห์สฤษฎ์ เพื่อใช้เป็นสาขา และอัตราค่าเช่า
เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่า
ใกล้เคียง เง่ือนไขการชําระราคาเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก รายการดงักลา่ว
จึงมีความจําเป็นและสมเหตสุมผล 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการท่ีสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ามีความจําเป็นและ
เหมาะสม อตัราค่าเช่าและเง่ือนไขการเช่าเป็นไป
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

ตามปกติธุรกิจ รายการดงักล่าวจึงมีความจําเป็น
และสมเหตสุมผล 

11.  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด 
(มหาชน) 
ลกัษณะธุรกิจ 
ธุรกิจการเงินการธนาคาร 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
- นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ ประธาน

กรรมการของบริษัทฯ เป็นรองประธาน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระของธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย จํากดั (มหาชน) 

ขายตั๋วแลกเงนิ 
บริษัทฯขายตัว๋แลกเงินระยะสัน้ให้กบั
ธนาคาร ซึง่การเป็นตัว๋แลกเงินระยะสัน้
อายไุมเ่กิน 270 วนั โดยมีอตัราดอกเบีย้
เป็นอตัราคดิลดจากหน้าตัว๋ 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้อง
กนั 
 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น เป็นดอกเบีย้จ่าย
ลว่งหน้า 
 
ดอกเบีย้จ่าย 

 
 
 
 
 
 

300,000,000 
 
 

2,081,285 
 
 

3,842,797 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

3,817,968 

บริษัทฯมีวงเงินขายตั๋วแลกเงินระยะสัน้จํานวน 
3,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯเสนอขายผ่านสถาบนั
การเงินต่างๆ เพื่อนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท ซึ่งอัตราดอกเบีย้คิดลดก็เป็นอัตรา
เดียวกบัท่ีบริษัทฯจ่ายให้กบัสถาบนัการเงินอื่นๆ 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นรายการที่สนบัสนุนการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯทํารายการกับสถาบันการเงิน
อื่นๆก็จะทําด้วยอตัราเดียวกนั รายการดงักลา่วจึง
มีความจําเป็นและสมเหตสุมผล 

 เงนิกู้ยมืระยะยาว 
บริษัทฯได้วงเงินกู้ยืมระยะยาว 3 ปี จาก
ธนาคาร  

  
 
 

บริษัทฯต้องมีวงเงินกู้ ระยะยาวไว้ เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนในการขยายกิจการของบริษัท โดยที่อตัรา
ดอกเบีย้ก็เป็นอัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทฯจ่าย
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

- เ งิ น กู้ ยื ม ร ะ ย ะ ย า ว จ า ก กิ จ ก า ร ที่
เก่ียวข้องกนั 
- ดอกเบีย้จ่าย 
- ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
-คา่ธรรมเนียมการใช้วงเงิน 
 
 

400,000,000 
 

8,806,575 
1,392,877 

116,111 
 

ให้กบัสถาบนัการเงินอื่นๆ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นรายการที่สนบัสนุนการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯทํารายการกับสถาบันการเงิน
อื่นๆก็จะทําด้วยอตัราเดียวกนั รายการดงักลา่วจึง
มีความจําเป็นและสมเหตสุมผล 

 ค่ารับประกันการจัดจาํหน่าย 
บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ
ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุน
สถาบนั 
- คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ย 
- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

  
 
 
 

703,514 
2,615,753 

บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้ นกู้ โดยมีสถาบัน
การเงินเป็นผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหุ้นกู้  ซึ่ง
ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์เป็น
อตัราเดียวกบัท่ีจ่ายให้กบัสถาบนัการเงินอื่นๆ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นรายการที่สนบัสนุนการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯทํารายการกับสถาบันการเงิน
อื่นๆก็จะทําด้วยอตัราเดียวกนั รายการดงักลา่วจึง
มีความจําเป็นและสมเหตสุมผล 
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12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันดงักล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า รายการ
ดงักลา่วมีความจําเป็นและสมเหตสุมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ตอ่กลุม่บริษัทฯ (รายละเอียดของแตล่ะรายการกลา่ว
ไว้ได้ในข้อ 12.1) 

12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมตัิให้เข้าทาํรายการระหว่างกัน  

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/ 2556 เมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2556 ได้กําหนดมาตรการและขัน้ตอนการ
อนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัโดยกําหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสียไม่สามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการ
อนุมัติรายการดังกล่าวได้และในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัทฯ จะจดัให้มีความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความจําเป็นของการเข้าทํารายการความสมเหตสุมผลและความเหมาะสมด้าน
ราคาของรายการนัน้โดยพิจารณาดเูง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาด และมีการ
เปรียบเทียบราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษเช่นผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมิน
ราคาอิสระหรือสาํนกังานกฎหมายเป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเป็นผู้ให้ความเห็น
เก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว ความเห็นของบคุคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถกูนําไปใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณีทัง้นีบ้ริษัทฯ จะ
เปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ยงัได้มีการอนมุตัิในหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ในการทําธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถ
อนุมตัิเข้าทํารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้องได้ (ไมว่า่รายการดงักลา่ว เป็นรายการที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบนัและจะต้องดําเนินต่อไปรวมทัง้รายการที่
จะมีขึน้ในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
กรณีที่รายการดงักล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง โดยฝ่ายบริหารจะต้องจัดทํารายงานสรุปการทํารายการระหว่างกันกับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องเพื่อรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทกุไตรมาส 

12.4 นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/ 2556 เมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2556 ได้มีการกําหนดนโยบายการทํารายการ
ระหวา่งกนัในอนาคต โดยจะต้องเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษัทฯ ไมม่ีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ อยา่งไมเ่ป็นธรรมไปยงับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์มีสว่นได้เสียหรืออาจมี
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกนัดแูลรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความจําเป็นและสมเหตสุมผลและมีอตัราตอบแทนที่
ยตุิธรรม พร้อมทัง้ผ่านการอนมุตัิตามขัน้ตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างถกูต้อง และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการ
ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามมาตรฐานบญัชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

12.5 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

การทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง จะเป็นรายการที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ โดยมีแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต
ดงันี ้

- รายการค่าบริหารจัดการกับศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ จะลดลงอย่างต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากรายการดงักล่าว
เกิดขึน้จากท่ีศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ เป็นผู้ ทําสญัญาเช่าสําหรับสาขาบางแห่งของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นีเ้มื่อสญัญา
ปัจจบุนัหมดอาย ุทางกลุม่บริษัทฯ จะเจรจาขอเปลีย่นคูส่ญัญามาเป็นบริษัทฯ  

-      การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสาขามีความจําเป็นตอ่การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ดงันัน้รายการคา่เช่าอาคาร
จะยงัคงเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยค่าเช่าที่กลุ่มบริษัทฯ จ่ายให้บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด หรืออตัราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพื่อหา
มลูคา่คา่เช่าตลาดปัจจบุนัและใช้กบัวตัถปุระสงค์สาธารณะและเง่ือนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ  

-       การคํา้ประกันเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินโดยกรรมการ และบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขที่สถาบัน
การเงินกําหนด โดยบริษัทฯ ขอถอนคํา้ประกนัดงักลา่วทัง้จํานวน ซึง่ได้ดําเนินการไถ่ถอนภาระคํา้ประกนัเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและรายการดงักลา่วจะไมเ่กิดขึน้อีกในอนาคต 
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ส่วนที่  3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1       งบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี 

งบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จํากดัโดย นายบญุเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5339 
ได้ดําเนินการตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2556 ที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่
ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

อนึ่ง ผู้สอบบญัชีได้ขอให้สงัเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้อ 5 อธิบายถึงการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของงบการเงินปีก่อนเก่ียวกบัรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  และหมายเหตขุ้อ 1 ซึ่ง
ระบวุ่างบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มีการแก้ไขและออกใหม่ รายงานผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตได้ออกแทนรายงานลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 ตอ่งบการเงินฉบบัเดิม โดยผู้สอบบญัชีมิได้แสดงความเห็นอยา่งมี
เง่ือนไขในเร่ืองดงักลา่ว  โดยหมายเหตขุ้อ 5 สรุปได้ดงันี ้

1) ข้อผิดพลาดเก่ียวกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 จากการที่ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท (บริษัท ดี.ที.เจ โฮลดิง้ จํากดั ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยครอบครัวแก้วบตุตา) ได้ตกลงขายหุ้นสามญัที่ตน
ถืออยูจํ่านวนหนึง่ให้กบักรรมการ ในราคาตามมลูค่าที่ตราไว้ ซึ่งภายหลงัผู้บริหารพบว่าการกระทําดงักลา่ว มีเนือ้หา
ตีความได้ตามมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ผลของการแก้ไขรายการ
ดงักล่าวทําให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงานซึ่งอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเพิ่มขึน้จํานวน 36.19 ล้านบาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในสว่นของผู้ ถือหุ้นใน
งบแสดงฐานะการเงินเพิ่มขึน้ด้วยจํานวนเดียวกนั 

2) ข้อผิดพลาดในงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่กลุ่มบริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูมาก
เกินไปจากนโยบายการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของกลุม่บริษัท จํานวน 79.52 ล้านบาท ผู้บริหารจึงได้แก้ไข
รายการดงักลา่ว สง่ผลทําให้ลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ยืม ณ สิน้ปี 2555 เพิ่มขึน้จํานวน 79.52 ล้านบาทกําไรสทุธิและ
กําไรสะสมเพิ่มขึน้ด้วยจํานวนเดียวกนั และทําให้ต้องตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มในปี 2556 จํานวน 27.36 ล้านบาท 

โดยผู้บริหารได้ทําการปรับปรุงตวัเลขผลกระทบจากทัง้ 2 รายการดงักล่าวในงบการเงินสําหรับปี 2555 ที่แสดง
เปรียบเทียบในงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ใหม ่  

งบการเงินสาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี  31ธนัวาคม 2557 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จํากดั โดยนายบญุเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5339
ได้ดําเนินการตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
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31 ธนัวาคม 2557 ที่ได้ตรวจสอบแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควร
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินสาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี  31ธนัวาคม  2558 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จํากดั โดยนายบญุเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5339
ได้ดําเนินการตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2558 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับปี  2556 – 2558 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  100.41   1.66  347.99 4.08 332.80 2.44 
เงินลงทนุระยะสัน้สทุธิ  20.62   0.34  61.34 0.71 3.60 0.03 
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั  -     -     -     -    - - 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้กําหนดชําระใน1 ปี-สทุธิ  912.58   15.09  1,202.92 14.00 1,515.17 11.11 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและเงินให้กู้ยืมสว่นบคุคลกําหนดชําระ

ใน1 ปี-สทุธิ 3,074.66  50.85  4,117.34 47.92 6,826.02 
 

50.05 
ลกูหนีอ่ื้น- ลกูหนีข้ายทรัพย์สินรอการขาย     90.50 0.66 
ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ  94.52   1.56  207.79 2.42 94.53 0.69 
เงินลงทนุในลกูหนี-้สทุธิ  -     -     -     -    1,264.68 9.27 
สินค้าคงเหลือ  5.04   0.08  - - - - 
ลกูหนีภ้าษีมลูคา่เพิ่ม 6.46  0.11  - - 0.22 0.00 
คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า  27.08   0.45  36.49 0.42 68.69 0.50 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  43.83   0.72  45.82 0.03 33.07 0.24 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,285.20  70.87 6,019.69 70.05 10,229.28 75.00 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้กําหนดชําระเกิน1 ปี-สทุธิ  822.79  13.61 1,120.93 13.02 1,307.03 9.58 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและเงินให้กู้ยืมสว่นบคุคลกําหนดชําระ

เกิน 1 ปี-สทุธิ 729.06 12.06 1,101,.88 12.83 1,564.63 
 

11.47 
ที่ดิน อาคาร สว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์สทุธิ  145.30  2.40 245.50 2.86 390.90 2.87 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนสทุธิ  6.93  0.11 8.58 0.10 7.83 0.06 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  33.28  0.55 58.53 0.68 73.69 0.54 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  23.88  0.39 36.63 0.43 66.32 0.49 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,761.25  29.13 2,572.05 29.95 3,410.40 25.00 
รวมสินทรัพย์  6,046.45  100.00 8,591.74 100.00 13,639.68 100.00 

หนีสิ้น       
เจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้อง  19.73  0.33 16.70 0.20 0.24 0.00 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  4,565.31  75.50 3,464.43 40.32 1,010.04 7.41 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ครบ     
      กําหนดชําระภายใน 1 ปี - - - - 500.00 

 
3.67 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการซือ้ลกูหนี ้
     ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี - - - - 821.42 

 
6.02 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั  74.00  1.22 300.00 3.49 - - 
หนีส้ินสญัญาเชา่ทางการเงินและเชา่ซือ้ถึงกํานดชําระใน 

1 ปี-สทุธิ  5.77  0.10 5.96 0.10 12.52 
 

0.09 
ดอกเบีย้ค้างจา่ยกิจการที่เก่ียวข้องกนั  -     -     -     -    1.39 0.01 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  77.78  1.29 142.03 1.65 187.76 1.38 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธ์ิและไมมี่หลกัประกนั   500.00 5.82 200.00 1.47 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  169.18  2.80 224.88 2.62 339.21 2.49 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  4,911.77  81.23 4,654.00 54.17 3,072.58 22.53 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 500.00 5.82 1,000.00 7.33 
เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการซือ้ลกูหนี ้ - - -  155.24 1.14 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั  -    -  -    - 400.00 2.93 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่ซือ้ - - - - 33.42 0.24 
หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั - - - - 4,200.00 30.79 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  4.08  0.07 5.65 0.07 6.65 0.05 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  4.08  0.07 505.65 5.89 5,795.31 42.49 
รวมหนีสิ้น 4,915.85   81.30 5,159.65 60.06 8,867.89 65.02 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบียน  1,000.00  16.54  1,000.00  11.64 1,060.00 7.77 
ทนุชําระแล้ว  750.00  12.40 1,000.00 11.64 1,019.99 7.48 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - 1,421.80 16.55 1,421.80 10.42 
กําไรสะสมจดัสรรแล้ว : สํารองตามกฎหมาย  54.93  0.91 100.00 1.16 106.00 0.78 
กําไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร 289.48 4.79 874.10 4.79 2,181.79 16.00 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์/3  36.19  0.60  36.19  0.42 36.19 0.27 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น - - - - 0.06 0.00 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อํานาจควบคมุ - - - - 5.96 0.04 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

1,130.60 18.70 3,432.09 39.94 4,771.79 
 

34.98 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,046.45 100.00 8,591.74 100.00 13,639.68 100.00 
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  งบตรวจสอบ 

งบแสดงผลการด าเนินงาน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้        
ดอกเบีย้จากสญัญาเชา่ซือ้  412.72  21.31 502.23 18.67 634.22 16.79 
ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืม  1,033.57  53.36 1,452.51 54.01 2,179.90 57.72 
รายได้อ่ืน  490.68  25.33 734.64 27.32 962.63 25.49 
รวมรายได้  1,936.97   100.00  2,689.38  100.00  3,776.75 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
คา่ใช้จา่ยในการบริการ  122.33  6.32 125.57 4.67 126.54 3.35 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  726.52  37.51 1,094.66 40.70 1,551.12 41.07 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู  131.63  6.80 188.81 7.02 168.10 4.45 
รวมค่าใช้จ่าย  980.49  50.62 1,409.04 52.39 1,845.76 48.87 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้  956.48  49.38 1,280.34 47.61 1,930.99 51.13 
ต้นทนุทางการเงิน  (230.31) (11.89) (218.53) (8.13) (280.59) (7.43) 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  (150.74) (7.78) (207.13 (7.70) (314.34) (8.32) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี  575.43  29.71 854.68 31.78 1,336.06 35.38 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน     
กําไรสทุธิ (บาทตอ่หุ้น) 0.79 0.93 1.31 
จํานวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (หุ้น) 727,269,231 917,123,288 1,019,997,885 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) 1.00 1.00 1.00 
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งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท)  

งบตรวจสอบ 
ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 726.17 1,061.81 1,650.40 
รายการปรับปรุง:    

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 29.39 58.28 98.21 
ขาดทนุ(กําไร)จากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ - (0.05) 0.04 
กําไรจากการขายเงินลงทนุ - (4.03) (6.35) 
ขาดทนุ (กําไร) จากการตดัจําหน่ายอปุกรณ์ - - 0.03 
ขาดทนุ (กําไร) จากการขายอาคารอปุกรณ์ 0.05 0.30 (1.67) 
ขาดทนุ (กําไร) จากการด้อยคา่ของสินทรัพย์รอการขาย 1.03 3.48 (7.36) 
ดอกเบีย้ตดัจําหน่าย 0.24 0.33 0.51 
ขาดทนุ (กําไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย 17.15 12.96 19.06 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 131.63 188.81 168.10 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน (8.32) 1.57 1.73 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลคา่งบการเงิน - - 0.06 
ดอกเบีย้รับ (1,481.38) (1,955.73) (2,817.69) 
ดอกเบีย้จา่ย 230.31 218.20 280.08 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน:    
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ (573.02) (654.86) (556.19) 
ลกูหนีใ้ห้กู้ยืม และลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมสว่นบคุคล (1,250.32) (1,474.13) (3,238.22) 
เงินลงทนุในลกูหนีส้ทุธิ - - (288.02) 
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั (1,130.06) - - 
ลกูหนีอ่ื้น-ลกูหนีข้ายทรัพย์สินรอการขาย - - (90.50) 
สินค้าคงเหลือ 5.13 5.04 - 
สินทรัพย์รอการขายสทุธิ (68.79) (131.81) 101.58 
ลกูหนีภ้าษีมลูคา่เพิ่ม 8.38 6.46 - 
คา่ใช้จา่ยลว่งหน้า (16.51) (9.41) (32.20) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (30.37) (1.99) 12.74 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (8.99) (12.74) (29.70) 
เจ้าหนีจ้ากการซือ้ลกูหนี ้ (15.77) - - 
เจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 170.54 (3.03) (16.46) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 78.18 54.96 88.52 

เงนิสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (3,185.32) (2,635.58) (4,663.30) 
ดอกเบีย้รับ 1,481.95 1,891.95 2,774.22 
ดอกเบีย้จา่ย (283.59) (217.47) (252.88) 
ภาษีเงินได้จา่ย (56.22) (168.12) (284.14) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (2,043.18) (1,129.22) (2,426.10) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดจา่ยเงินลงทนุระยะสัน้ - (0.27) 20.88 
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งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท)  

งบตรวจสอบ 
ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 

เงินสดจา่ยในการซือ้หลกัทรัพย์เพ่ือค้า  (36.37) 43.17 
เงินสดรับ(จา่ย)จากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เก่ียวข้องกนั 0.01 - - 
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะ - 7.46 - 
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 0.47 - 20.61 
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคาร สว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ (89.55) (154.31) (216.71) 
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ที่ไมมี่ตวัตน (4.58) (5.21) (2.05) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (93.65) (188.7) (134.10) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 4,362.53 12,345.19 7,430.13 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้  1,066.00 300.00 500.00 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนัลดลง (476.52) (74.00) (400.00) 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) (2,347.78) (12,946.07) (9,884.51) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั  500.00 4,400.00 
เงินสดจา่ยจากการออกหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั   (500.00) 
จา่ยชําระหนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ (3.96) (6.42) (3.61) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 1,000.00 
เงินสดรับจากการเรียกชําระทนุเรือนหุ้น 74.00 1,671.80 - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยที่ไมส่ญูเสียอํานาจควบคมุ - - 6.00 
เงินปันผลจา่ย (450.00) (225.00) (3.00) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 2,224.26 1,565.50 2,545.01 
เงนิสดและรายได้เทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) – สุทธิ 87.43 247.58 (15.19) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 12.98 100.41 347.99 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสิน้งวด 100.41 347.99 332.80 
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13.2     อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนที่ส าคัญทางการเงนิ   ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร        
อตัราดอกเบีย้รับ (%)/3 ร้อยละ 30.82 29.88 30.01 
อตัราดอกเบีย้จา่ย (%)/1 ร้อยละ 5.77 4.64 4.28 
สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ (%) ร้อยละ 25.05 25.24 25.72 
อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (%) ร้อยละ 29.71 31.78 35.38 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) ร้อยละ 66.07 37.46 32.57 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) ร้อยละ 10.91 11.68 12.02 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)  เทา่ 0.37  0.37 0.34 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ      
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) เทา่ 4.35 1.50 1.86 
อตัราหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 4.11 1.39 1.75 
อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้  (เทา่) เทา่ 1.22 1.43 1.35 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) /2 ร้อยละ 96.89 23.91 1.74 

หมายเหต ุ /1 อตัราดอกเบีย้จ่าย คือต้นทุนทางการเงิน/เงินกู้จากสถาบันการเงินบวก เงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน และเจ้าหนีกิ้จการที่
เก่ียวข้องกนั (สําหรับปี 2556) เน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ มีการกู้ เงินจากSP (รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้) 

 /2 อตัราการจา่ยปันผลคํานวณจากกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
  /3อตัราดอกเบีย้รับ คือ รายได้ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม/ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และให้กู้ยืมเฉลี่ย 
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14.     การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นหลกัประกัน ทัง้แบบโอนเล่มและโอนลอย ( “สินเช่ือทะเบียนรถ”) รวมถึง 
หลกัประกนัประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน โดยกลยทุธ์สาํคญัคือการขยายสาขาและฐานลกูค้าไปทัว่ทกุภมูิภาค ซึ่งกลุม่บริษัท
ฯ เห็นว่าเป็นช่องทางในการขยายบริการทางการเงินให้ครอบคลุมประเภทสินเช่ือมากขึน้ ส่วนธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้
รถจกัรยานยนต์ใหม ่(“สนิเช่ือเช่าซือ้”) นัน้ กลุม่บริษัทฯเลง็เห็นว่า คู่แข่งในธุรกิจนีม้ีมากและความเสี่ยงในการปลอ่ยสินเช่ือ
ประเภทนีม้ีมาก จึงชะลอการปล่อยสินเช่ือประเภทนี ้ ส่วนสินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกัน (“สินเช่ือส่วนบุคคล”) 
กลุม่บริษัทฯก็ระมดัระวงัในการปลอ่ยสนิเช่ือโดยให้อยูใ่นวงแคบกบัลกูค้าเก่าของกลุม่บริษัทฯ  ทัง้นีใ้นช่วงเดือนพฤษภาคมปี 
2558 บริษัทฯเร่ิมปลอ่ยสินเช่ือที่ไม่มีหลกัประกนัเพื่อการประกอบอาชีพ (“สินเช่ือนาโนไฟแน้นซ์”)  โดยในการให้บริการมี
ลกัษณะการทํานิติกรรมสญัญา 2 ประเภท คือ สญัญาเช่าซือ้ สาํหรับการให้สินเช่ือทะเบียนรถแบบโอนเลม่ และสญัญาเงิน
ให้กู้ยืม สาํหรับการให้สนิเช่ือทะเบียนรถแบบโอนลอย , สนิเช่ือสว่นบคุคลและสนิเช่ือนาโนไฟแน้นซ์ 

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯได้ดําเนินธุรกิจรับจ้างติดตามหนีแ้ละซือ้หนีเ้สียมาบริหาร โดยการติดตามหนีก็้จะใช้เครือข่าย และ
ประสบการณ์ในการติดตามหนีข้องกลุม่บริษัทฯ  โดยจะมีการติดตามทัง้ทางโทรศพัท์และการติดตามหลกัประกนั  

รายได้หลกัของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่รายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซื อ้ และสญัญาเงินให้กู้ยืม ซึ่งจะรับรู้รายได้ดอกเบีย้ตาม
งวดการผอ่นชําระโดยวธีิอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง สาํหรับสนิเช่ือทะเบียนรถ รวมถึงบ้านและที่ดิน ที่ผอ่นชําระงวดรายเดือน จะ
หยดุรับรู้รายได้เมื่อลกูหนีค้้างชําระคา่งวดติดตอ่กนัเกินกวา่ 120 วนั หรือ 4 งวดขึน้ไปนบัแตว่นัครบกําหนดชําระตามสญัญา
หรือเมื่อมีข้อบง่ชีว้า่ลกูหนีอ้าจจะไมส่ามารถจ่ายชําระได้ ในกรณีสนิเช่ือที่มีการผอ่นชําระรายงวด 3 เดือน จะหยดุรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์จํานวนวนัเช่นเดียวกบักรณีที่ผ่อนชําระงวดรายเดือนหรือ เกินกว่า 120 วนั และสําหรับสินเช่ือสว่นบุคคลและ
สินเช่ือนาโนไฟแน้นซ์จะหยดุรับรู้รายได้เมื่อลกูหนีค้้างชําระเกินกว่า 90 วนั หรือ 3 งวดขึน้ไป ภาพรวมผลการดําเนินงานที่
ผา่นมาของปี 2556 – 2558กลุม่บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึน้จาก 1,936.97ล้านบาท เป็น 3,776.75ล้านบาท คิดเป็นอตัรา
เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 39.64 ซึ่งเป็นผลจากการขยายสาขาการให้บริการเพิ่มขึน้จาก 602สาขาในปี 2556เป็น 
1,059สาขา ในปี 2557และขยายเป็น 1,627สาขา ณ สิน้ ปี 2558 สง่ผลให้พอร์ตสินเช่ือของกลุ่มบริษัทฯ ขยายตวัเพิ่มขึน้
เฉลี่ยร้อยละ 42.19 ต่อปี จาก 5,721.82ล้านบาท ในปี 2556เป็น 7,816.19ล้านบาท ในปี 2557 และในปี2558 เป็น 
11,568.14 ล้านบาท 

กําไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จาก 726.17ล้านบาท ในปี 2556เป็น 1,061.82ล้านบาท ในปี 2557 และ 1,650.40 ล้านบาทใน
ปี 2558  คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 50.76ตอ่ปี เนื่องจากความสามารถในการขยายสนิเช่ือ การควบคมุค่าใช้จ่ายและ
อตัราหนีส้ญูที่ลดลง ในขณะที่กําไรสทุธิเพิ่มขึน้จาก 575.43ล้านบาทในปี 2556เป็น 1,336.06 ล้านบาทในปี 2558คิดเป็น
อตัราเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 52.38ตอ่ปี  
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14.1.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

1) รายได้ 

รายได้หลัก 

รายได้ งบตรวจสอบ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้  412.72  21.31 502.23 18.67 634.22 16.79 

รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืม  1,033.57  53.36 1,452.51 54.01 2,179.90 57.72 

รายได้อื่น  490.68  25.33 734.64 27.32 962.63 25.49 

รวมรายได้  1,936.97   100.00  2,689.38 100.00 3,776.75 100.00 

ในช่วงปี2555- ปี 2557รายได้หลกัของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งได้แก่ดอกเบีย้รับ เป็นดอกเบีย้จากสินเช่ือทะเบียนรถแบบโอนลอย
สําหรับหลกัประกนัรถทุกประเภท รวมถึงบ้านและที่ดินคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 53-56 ของรายได้รวม ในขณะที่
ดอกเบีย้จากสนิเช่ือทะเบียนรถแบบโอนเลม่ และสินเช่ือเช่าซือ้มีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 18-23ของรายได้รวม สว่น
รายได้อื่น เช่น รายได้คา่ธรรมเนียมและเบีย้ปรับตา่งๆ และรายได้จากการขายสนิทรัพย์ถาวรและทรัพย์สนิรอการขายเป็นต้น
คิดเป็นร้อยละ 21-27ของรายได้รวม 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการรับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามงวดการผ่อนชําระโดยวิธีอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง สําหรับสินเช่ือ
ทะเบียนรถ รวมถึงบ้านและที่ดิน ที่ผอ่นชําระงวดรายเดือน จะหยดุรับรู้รายได้เมื่อลกูหนีค้้างชําระค่างวดติดต่อกนัเกิน กว่า 
120 วนั หรือ 4 งวดขึน้ไปนบัแตว่นัครบกําหนดชําระตามสญัญาหรือเมื่อมีข้อบง่ชีว้า่ลกูหนีอ้าจจะไมส่ามารถจ่ายชําระได้ ใน
กรณีสนิเช่ือที่มีการผอ่นชําระรายงวด 3 เดือน จะหยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์จํานวนวนัเช่นเดียวกบักรณีที่ผ่อนชําระงวดราย
เดือนหรือ เกินกวา่ 120 วนั และสาํหรับสนิเช่ือสว่นบคุคลจะหยดุรับรู้รายได้เมือ่ลกูหนีค้้างชําระเกินกวา่90 วนั หรือ 3 งวดขึน้
ไป 

(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 
 

2558 
CAGR 

(2556-2558) 
ร้อยละ 

ลกูหนีจ้ากการให้เช่าซือ้และให้กู้ ยืม 5,721.82 7,816.19 11,568.14 42.19% 
รายได้จากการให้เช่าซือ้และให้กู้ ยืม 1,446.29 1,954.74                2,814.12 39.49% 

รายได้ดอกเบีย้รวมของกลุม่บริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องในชว่งปี 2556 – 2558 ในอตัราการเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 
39.49ต่อปี โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเติบโตของพอร์ตลกูหนีจ้ากการปลอ่ยสินเช่ือที่เพิ่มขึน้จากการการขยายสาขาของ
กลุม่บริษัทฯ ที่มีอตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 42.19ต่อปี โดยประมาณร้อยละ 50 ของพอร์ตลกูหนีด้งักลา่วเป็นสินเช่ือที่มี
รถยนต์สี่ล้อเป็นหลกัประกนั รองลงมาคือบ้านและที่ดิน รถยนต์เชิงพาณิชย์และรถจกัรยานยนต์โดยการปลอ่ยสินเช่ือจะมี
อตัราดอกเบีย้รับประมาณร้อยละ 29.88 - 30.82 ตอ่ปีสว่น FMที่ประกอบธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใหม่ ซึง่ปัจจบุนั
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ได้หยดุการปลอ่ยสนิเช่ือแล้ว แตย่งัมีพอร์ตสนิเช่ือคงเหลอื และธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การกํากบัของ ธปท. และธุรกิจ
สนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากบั  ซึง่มีพอร์ตสนิเช่ือรวมประมาณ 62ล้านบาท  

รายได้ดอกเบีย้รวมมีการเติบโตจาก1,446.29 ล้านบาท ในปี 2556เป็น 1,954.74 ล้านบาท ในปี 2557หรือคิดเป็นอตัรา
เติบโตร้อยละ 35 จากการขยายธุรกิจโดยการขยายสาขาจาก 602สาขา ในปี 2556เป็น 1,059สาขา ในปี 2557ทําให้
สามารถขยายฐานลกูค้าไปได้ครอบคลมุพืน้ที่มากขึน้และพอร์ตสินเช่ือขยายเพิ่มขึน้จาก5,721.82ล้านบาทในปี 2556เป็น
7,816.19  ล้านบาทในปี 2557  ส่วนจํานวนสญัญาเพิ่มขึน้จาก153,293สญัญา เป็น 198,805สญัญา ส่งผลให้รายได้
ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.69รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.53 

สาํหรับปี 2558 รายได้ดอกเบีย้เติบโตถึงร้อยละ 43.96 จากปี 2557 เป็น 2,814.12ล้านบาท เนื่องจากการเปิดสาขาเพิ่มขึน้
อีก568 สาขาเป็น 1,627สาขา และจํานวนสญัญาเพิ่มขึน้  85,903 สญัญา เป็น 284,708 สญัญา อนัสง่ผลให้พอร์ตลกูหนี ้
จากการปลอ่ยสนิเช่ือตามสญัญาเช่าซือ้และตามสญัญาเงินให้กู้ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมสว่นบคุคลเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั
ดงัที่จะกลา่วตอ่ไปในหวัข้อลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมสว่นบคุคล 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นจําแนกตามประเภท งบตรวจสอบ 
 ปปี 2556 ปี 2557  ปี 2558  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้คา่ธรรมเนยีม  172.04   35.06  282.51 38.46 409.70 42.56 
รายได้เบีย้ปรับ  168.26   34.29  222.28 30.26 282.58 29.35 
รายได้คา่ติดตามหนี ้  60.37   12.30  163.74 22.29 215.46 22.38 
รายได้ดอกเบีย้รับธนาคาร/กิจการท่ีเก่ียวข้อง  34.75   7.08  0.99 0.13 3.82 0.40 
หนีส้ญูได้รับคืน  16.47   3.36  28.02 3.82 37.12 3.86 
รายได้จากขาย  9.26   1.89  7.67 1.04 - - 
กําไร(ขาดทนุ)จากทรัพย์สนิรอการขาย  3.37   0.69  2.00 0.27 - - 
อื่นๆ  26.15   5.33  27.42 3.73 13.95 1.45 
รวมรายได้อื่น 490.68 100.00 734.63 100.00 962.63 100.00 

รายได้อื่นมีการเติบโตเพิ่มขึน้ในลกัษณะที่สมัพนัธ์โดยตรงกบัการเติบโตของรายได้หลกั รายได้อื่นเพิ่มขึน้จาก 490.68ล้าน
บาท ในปี 2556 เป็น 962.63ล้านบาทในปี 2558 หรือเพิ่มขึน้เฉลีย่ร้อยละ 40.07ตอ่ปี โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ
รายได้อื่นท่ีเพิ่มขึน้ตามจํานวนสญัญาและ/หรือมลูคา่การปลอ่ยสนิเช่ือ ประกอบด้วยคา่ธรรมเนียมการขอสนิเช่ือตามสญัญา
เช่าซือ้และสญัญาเงินให้กู้ ยืม ค่าเบีย้ปรับจากการชําระเงินลา่ช้าซึ่งคิดในอตัราร้อยละ 5 ของค่างวดคงค้างและรายได้ค่า
ติดตามทวงถามซึง่คิดในอตัรา 200-3,000 บาทตอ่ครัง้ขึน้อยูก่บัประเภทหลกัประกนั รายได้ดงักลา่วรวมกนัคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 81-94  ของรายได้อื่นทัง้หมดอีกทัง้ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่นที่เป็นรายได้จากดอกเบีย้รับจากกิจการที่
เก่ียวข้องกนัซึง่หลงัจากปี 2556 รายการดอกเบีย้จะเป็นรายการรับดอกเบีย้จากสถาบนัการเงินเทา่นัน้ 
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ทัง้นีใ้นรายได้ค่าติดตามหนีจ้ะรวมรายได้จากการรับจ้างติดตามหนี ้และมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในลกูหนีร้วมอยู่ใน
รายได้อื่นๆด้วย 

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน งบตรวจสอบ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยในการบริการ  122.33  12.48 125.57 8.91 126.54 6.85 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  726.52  74.10 1,094.66 77.69 1,551.12 84.04 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู  131.63  13.42 188.81 13.40 168.10 9.11 
รวมค่าใช้จ่าย  980.49  100.00 1,409.04 100.00 1,845.76 100.00 
ร้อยละตอ่รายได้รวม  48.12  52.39  48.87 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หนีส้ญูและหนี ้
สงสยัจะสญูโดยค่าใช้จ่ายในการบริการ ได้แก่ ค่าอปุกรณ์การตลาดรวมถึงค่าป้ายที่สาขา ค่าสง่เสริมการขาย ค่าโฆษณา  
เป็นต้น ซึง่คา่ใช้จา่ยในการบริการ ดงักลา่วได้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องในช่วงปี 2556 - 2558ตามการเติบโตของสาขาและพอร์ต
ลกูหนี ้สว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ คา่ใช้จ่ายด้านพนกังาน คา่เช่า คา่บริหารจดัการ เป็นต้น  

ในปี 2556– 2558กลุม่บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานประมาณ 980 – 1,846 ล้านบาทซึง่เพิ่มขึน้โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากสาขาที่ทยอยเปิดดําเนินการในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ สามารถควบคุม
คา่ใช้จ่าย มีการปลอ่ยสนิเช่ืออยา่งมีระบบและสามารถบริหารสนิเช่ือและเก็บหนีไ้ด้ดีขึน้อยา่งต่อเนื่อง สง่ผลทําให้ค่าใช้จ่าย
ในการบริการ คา่ใช้จ่ายในการบริหาร และคา่ใช้จ่ายหนีส้ญูมีการเตบิโตในอตัราที่น้อยกวา่เมื่อเทียบกบัการเติบโตของรายได้ 

สาํหรับคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของปี 2557มีสดัสว่นเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการขยาย
สาขาและพอร์ตเพิ่มขึน้ สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายดงักลา่วเพิ่มขึน้ และคา่ใช้จ่ายหนีส้ญูก็เพิ่มขึน้เช่นกนัซึง่จะสมัพนัธ์กบัอายขุองหนี ้
ค้างชําระอยา่งแท้จริงสว่นในปี 2558 กลุม่บริษัทฯมีการบริหารจดัการหนีไ้ด้ดีขึน้ ทําให้หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูลดลงจาก
ปี 2557 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ที่ปรึกษาและคา่บริการวิชาชีพ 12.52  1.72  8.06 0.74 10.46 0.67 
คา่ใช้จา่ยพนกังาน 364.45  50.16  566.62 51.76 808.52 52.13 
คา่เช่า 90.17  12.41  170.86 15.61 244.52 15.76 
คา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายยานพาหนะ 45.31  6.24  82.80 7.56 129.93 8.38 
คา่ใช้จา่ยสาํนกังาน 59.95  8.25  91.42 8.35 112.59 7.26 
คา่บริหารจดัการ/1 14.08 1.94 1.81 0.17 0.49 0.03 
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ  40.70   5.60  49.16 4.49 69.97 4.51 
ขาดทนุจากการจําหนา่ยทรัพย์สนิรอการขาย 20.53 2.83 12.96 1.18 11.30 0.73 
อื่นๆ 78.81 10.85 110.97 10.14 163.34 10.53 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 726.52 100.00 1,094.66 100.00 1,551.12 100.00 
ร้อยละเทียบกบัรายไดร้วม   37.51 

 
40.70 41.07 

หมายเหตุ /1 คา่บริหารจดัการ (Management Fee) ในปี 2556 คือ คา่ใช้จา่ยในการให้บริการที่สาขาซึง่ประกอบไปด้วย คา่เชา่ คา่ใช้จา่ย
สํานกังาน คา่โทรศพัท์และคา่สาธารณปูโภค คา่ใช้จา่ยพนกังาน คา่เสื่อมราคา ที่กลุม่บริษัทฯ จา่ยให้กบั SP เน่ืองจากภายหลงัที่
มีการโอนพอร์ตลกูหนีม้ายงั SP 1979 และ SP 1982 แล้ว กลุม่บริษัทฯ ยงัคงใช้บริการสถานทีส่าขาและบญัชีของ SP 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารของกลุม่บริษัทฯ เป็นคา่ใช้จ่ายหลกัประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายพนกังานซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของ
พนกังานทัง้หมดรวมถึงพนักงานสาขา และค่าที่ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพซึ่งได้แก่ ค่าตรวจสอบบญัชี  ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย และคา่ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น รวมคิดเป็นร้อยละ 51-53 ของคา่ใช้จ่ายในการบริหารทัง้หมดรองมาได้แก่ คา่
เช่าสาํนกังานและสาขา คา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัยานพาหนะค่าใช้จ่ายสํานกังานรวมค่าสาธารณปูโภค และค่า
บริหารจดัการ(Management Fee) รวมคิดเป็นประมาณร้อยละ 28-33 ของคา่ใช้จ่ายในการบริหารทัง้หมด สว่นที่เหลือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ได้แก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีอื่นๆ ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายและค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็อื่นๆ เช่น คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่ขนสง่ คา่ไปรษณีย์ คา่ใช้จ่ายในการอบรมสมัมนา คา่เบีย้ประชมุ เป็นต้น 

ในปี 2556 - 2558 กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารประมาณ 727–1,551 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสงูขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายพนกังานและค่าเช่าที่สงูขึน้ตามการขยายธุรกิจ จากการเพิ่มจํานวนสาขา
จาก 602 สาขา ณ สิน้ปี 2556เป็น 1,059 และ 1,627  สาขา ณ สิน้ปี 2557และ 2558 ตามลาํดบั  จํานวนพนกังานที่เพิ่มขึน้
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจากจํานวน2,261 คน ในปี 2556เป็น 3,114 คน ในปี 2557และ 4,085  คนในปี 2558 ตามลําดบั 
อนึ่งหลงัจากปี 2556 Management Fee มียอดลดลง เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ มีการทยอยโอนค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่
บางสาขา เช่น คา่เช่า คา่ใช้จ่ายพนกังาน เป็นต้น จากเดิมท่ีศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักลา่วและเรียก
เก็บเป็นคา่บริหารจดัการ (Management Fee) จากกลุม่บริษัทฯ มาเป็นคา่ใช้จ่ายของกลุม่บริษัทฯ โดยตรง นอกจากนี ้กลุม่
บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มสงูขึน้ เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที่สูงขึน้ตามดอกเบีย้จากสญัญาให้กู้ ยืม ขาดทุนจากการขาย
ทรัพย์สนิรอการขาย(รถจกัรยานยนต์ใหม)่เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมต่อรายได้รวม จะพบว่าอัตราส่วนดังกล่าวมิได้มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนกัในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 37.51ในปี 2556, ร้อยละ 40.70ในปี 2557และร้อยละ 
41.07 ในปี 2558 ซึง่จะเห็นได้ว่ากลุม่บริษัทฯมีอตัราสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ใกล้เคียงกนั โดยกลุม่บริษัทฯพยายาม
ควบคมุค่าใช้จ่ายให้อยู่ในอตัราสว่นที่ไม่มากจนเกินไป  แต่หากจะพิจารณาค่าใช้จ่ายโดยสว่นใหญ่ก็จะเกิดจากการขยาย
สาขาซึง่เป็นการขยายฐานการสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ 

ต้นทุนทางการเงนิ  

ต้นทุนทางการเงินคือ ต้นทนุดอกเบีย้จ่ายที่เกิดจากการเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ตัว๋แลกเงิน เจ้าหนีกิ้จการที่
เก่ียวข้องกนัเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินและสญัญาเช่าซือ้  หุ้นกู้และเงิน
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กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยวตัถปุระสงค์หลกัในการกู้ยืมคือ การกู้ยืมเพื่อให้บริการปลอ่ยสินเช่ือของกลุม่บริษัทฯ 
โดยมีอตัราดอกเบีย้ประมาณ MLR-1.5% หรือ MOR-1.75% สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิในหวัข้อหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้
ที่จะกลา่วตอ่ไป 

3) ความสามารถในการท าก าไร 

 งบตรวจสอบ 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้ดอกเบีย้  1,446.29  74.67 1,954.74 72.68 2,814.12 74.51 
ต้นทนุทางการเงิน  (230.31) (11.89)  (218.53) (8.13) (280.59) (7.43) 
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้  1,215.98  62.78  1,736.21 64.56 2,533.52 67.08 
รายได้อ่ืน  490.68  25.33 734.64 27.32 962.63 25.49 
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน  (980.49)  (50.62)  (1,409.04)  (52.39) (1,845.76) (48.87) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 726.17  37.49 1,061.81 39.48 1,650.40 43.70 
ก าไรสุทธิ  575.43  29.71 854.69 31.78 1,336.06 35.38 
จํานวนหุ้นปรับลด (ล้านหุ้น) 750 1,000 1,020 
ก าไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด 
(บาท) 

0.61 0.93 1.31 

หมายเหต ุ 1) ร้อยละ หมายถึง ร้อยละตอ่รายได้รวม 
  

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ในปี 2556 - 2558กลุม่บริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานอยู่ในระดบัที่ดีและเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
ดงัจะเห็นได้จากกําไรจากการดําเนินงานและอตัรากําไรจากการดําเนินงานต่อรายได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เนื่องอยา่งมีนยัสาํคญั โดยกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้จาก 726.17 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น1,061.81ล้านบาท และ 
1,650.40  ล้านบาทในปี 2557 และปี 2558  ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 50.76 ต่อปี และอตัรา
กําไรจากการดําเนินงานตอ่รายได้ก็เพิ่มขึน้ตามลาํดบั อนัเกิดจากรายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้และรายได้ดอกเบีย้จาก
เงินให้กู้ ยืมที่เพิ่มมากขึน้อย่างมีนยัสําคญัตามการเติบโตของพอร์ตลกูหนีข้องกิจการ และส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้
ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ปรับมากขึน้ด้วยเช่นกนั ประกอบกับกลุม่บริษัทฯ มีความสามารถในการควบคมุค่าใช้จ่ายที่ดีขึน้ 
ค่าใช้จ่ายหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญที่ลดลงจากการบริหารจัดการหนีท้ี่ดีขึน้ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่มีอตัราสว่นลดลงตามลําดบั เนื่องจากบริษัทเข้าระดมุทุนในตลาดหลกัทรัพย์และ
สามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุท่ีมีต้นทนุถกูกวา่เดิม 

ก าไรสุทธิ 

กําไรสทุธิและอตัรากําไรสทุธิของกลุม่บริษัทฯ อยู่ในช่วงร้อยละ 29.7 – 35.37 ในปี 2556 – 2558 โดยกําไรสทุธิเพิ่มขึน้จาก 
575.43  ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 854.69 ล้านบาท และ 1,336.06  ล้านบาท ในปี 2557 และปี 2558 ตามลําดบั หรือคิด
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เป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 52.38 ต่อปี และอตัรากําไรสทุธินีส้ะท้อนให้เห็นว่ากลุม่บริษัทฯ มีอตัราค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานท่ีลดลงอยา่งตอ่เนื่องดงัที่กลา่วในสว่นการวิเคราะห์กําไรจากการดําเนินงานและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลง โดย
อตัราค่าใช้จ่ายภาษีต่อกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจากร้อยละ 20.76ในปี 2556เป็นร้อยละ 19.51ในปี 2557และ
เป็นร้อยละ 19.04 ในปี 2558  อนัเนื่องมาจากอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ปรับลดลง  

 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

อตัราสว่น(ร้อยละ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัราดอกเบีย้รับ/1เทียบกบัยอดปลอ่ยสนิเช่ือเฉลีย่ 30.82 29.88 30.01 
อตัราดอกเบีย้จ่ายเทียบกบัเงินกู้ เฉลีย่ 5.77 4.64 4.28 
สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ 25.05 25.24 25.72 
อตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้รวม 29.71 31.78 35.38 

หมายเหต ุ /1หมายถึงดอกเบีย้รับและคา่ธรรมเนียม 

ในปี 2556 - 2558กลุม่บริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีสว่นต่างอตัราดอกเบีย้ที่สงูถึงร้อยละ  
25  โดยมีอตัราดอกเบีย้รับและคา่ธรรมเนียมประมาณร้อยละ 29-31 ตัง้แต่ปี 2556กลุม่บริษัทฯ มีอตัราดอกเบีย้จ่ายที่ปรับ
ลดลงน้อยโดยเป็นผลมาจากการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที่มีต้นทนุสงู และ บริษัทได้กู้ยืมผ่านตัว๋แลกเงิน
,หุ้นกู้และการระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีต้นทนุที่ตํ่ากว่าเงินกู้ธนาคาร ทําให้อตัราดอกเบีย้จ่ายจึง
ลดลงเหลอื ร้อยละ 4.28 ในปี 2558 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาความสามารถในการทํากําไรจะพบว่า กลุ่มบริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิอยู่ระหว่างร้อยละ 29.7-
35.4 ในปี 2556-ปี2558โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้ที่เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่องประกอบกบัการควบคมุค่าใช้จ่ายทําให้
กลุม่บริษัทฯ มีอตัราคา่ใช้จ่ายการบริการ คา่ใช้จ่ายหนีส้ญู และภาษีเงินได้ที่ลดลง 

เงนิปันผลและนโยบายการจ่ายปันผล 

(หน่วย:ล้านบาท)  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เงินปันผลจ่าย 320 577.5/1 120.5 28.56 

กําไรสทุธิหลงัหกัภาษี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)/2 387.00  596.06  941.01 1,320.90 
อตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 82.69 96.89 12.81 2.16 
กําไรสทุธิหลงัหกัภาษี (งบการเงินรวม)/2 405.06  575.43  854.69 1,336.06 
อตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 79.00 100.36 14.10 2.14 
หมายเหต ุ /1 เป็นการประกาศจา่ยเงินปันผลเพ่ือปรับโครงสร้างทนุจํานวน 150 ล้านบาท และจา่ยปันผลระหวา่งกาลและประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้น

จํานวน 427.5 ล้านบาท  

/2 ข้อมลูจากงบการเงินตรวจสอบ 

ในปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัท ฯมีการจ่ายเงินปันผล โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการปรับโครงสร้างทนุของบริษัทฯ  
จํานวน 120 ล้านบาท 320 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลําดบั นอกจากนี ้ในปี 2556 บริษัท ฯ มีการจ่ายเงินปันผล
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ระหว่างกาลและประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกทัง้สิน้จํานวน 427.5 ล้านบาท (ประกาศจ่ายในไตรมาส 4 ปี 2556 จํานวน 300 
ล้านบาทและในไตรมาส 1 ปี 2557 จํานวน 127.5 ล้านบาทโดยได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปเมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2556 และ 28 
มีนาคม 2557 ตามลําดบั) และเงินปันผลที่จ่ายจากกําไรสทุธิของปี 2557 จํานวน 120.5  ล้านบาทโดยจ่ายเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลเมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2557 และจ่ายเป็นหุ้นปันผลอีก 20 ล้านบาทและเงินสดอีก 3 ล้านบาท โดยจ่ายในเดือน
พฤษภาคม 2558  

ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด ทัง้นี  ้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการ
เปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัความจําเป็นและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ 

14.1.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

1) สินทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2556 – ปี 2558 สนิทรัพย์หลกัของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและลกูหนี ้
เงินให้กู้ ยืมส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละประมาณ 85-92 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ เงินลงทุนในลกูหนี ้ อาคารและ
อปุกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย โดยสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจาก  6,046 ล้านบาท ณ สิน้ปี 
2556 เป็น  13,639 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 โดยสาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้มาจากการเพิ่มขึน้ของพอร์ตลกูหนีส้ินเช่ือ ซึ่งจะ
กลา่วตอ่ไปในหวัข้อลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมสว่นบคุคลตอ่ไป 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมืและลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมืส่วนบุคคล 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมสว่นบคุคลเป็นลกูหนีจ้ากการดําเนินธุรกิจให้บริการ
สนิเช่ือ 4ประเภท ได้แก่ สนิเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน สนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใหม ่สนิเช่ือสว่นบคุคลแบบไมม่ี
หลกัประกนัและสนิเช่ือสว่นบคุคลเพื่อการประกอบอาชีพ 

ลกูหนีแ้สดงตามมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ โดยแสดงด้วยจํานวนหนีต้ามสญัญา หกัด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้และค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู โดยโครงสร้างลกูหนีส้ทุธิตามประเภทสญัญา มีสดัสว่นดงันี ้

ลกูหนีจ้ากการให้บริการสินเช่ือ 

งบตรวจสอบ 

 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31ธนัวาคม 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้-สทุธิ 1,735  31.33  2,324 30.81 2,822 25.17 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้

กู้ ยืมส่วนบคุคล-สทุธิ 
3,804  68.67  5,219 69.19 8,391 74.83 

รวมลูกหนี-้สุทธิ 5,539 100.00 7,543 100.00 11,213 100.00 
รวมสินทรัพย์ 6,046  8,592  13,639  
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ในปี 2556 – สิน้ปี 2558 กลุม่บริษัทฯมีลกูหนีส้ทุธิจากการปลอ่ยสินเช่ือเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
ขยายสาขาของกลุม่บริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้จาก 602สาขา ในปี 2556เป็น 1,627 สาขา ณ สิน้ปี 2558ทําให้พอร์ตสนิเช่ือเติบโตขึน้
อยา่งตอ่เนื่องตามลาํดบั  

ในปี 2556 – สิน้ปี 2558 ลกูหนีส้ทุธิจากการปลอ่ยสินเช่ือเพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 42 ต่อปีจาก  5,539 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 
เป็น 11,213 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558  เนื่องมาจากการปลอ่ยสินเช่ือที่เพิ่มขึน้จาก 153,293สญัญา ด้วยมลูหนีเ้ต็มจํานวน 
5,722ล้านบาท เป็น284,708สญัญา ด้วยมลูหนีเ้ต็มจํานวน 11,568 ล้านบาท หรือคิดเป็นยอดสินเช่ือรวมเฉลี่ย 40,000 
บาทตอ่สญัญา 

โครงสร้างลกูหนีจ้ากการให้บริการสนิเช่ือจําแนกตามหลกัประกนัมีดงันี  ้

ลกูหนีจํ้าแนกตามประเภท
หลกัประกนั 

งบตรวจสอบ 
31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31ธนัวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รถจกัรยานยนต์ 995 17.36 1,281 16.38 2,017 17.44 
รถเชิงพาณิชย์ 621 10.82 1,016 13.00 1,399 12.09 
รถท่ีใช้ในการเกษตร 85 1.48 76 0.98 68 0.59 
โฉนด บ้าน ท่ีดินคอนโด 711 12.41 841 10.76 2,068 17.88 
รถยนต์ส่ีล้อ 3,077 53.67 4,430 56.68 5,959 51.51 
สินเช่ือส่วนบคุคลฯ 33 0.57 8 0.10 4 0.04 
รถจกัรยานยนต์ใหม่ 211 3.68 164 2.10 53 0.45 
รวมลูกหนีเ้ช่าซือ้และกู้เงนิ  5,733  100.00 7,816 100.00 11,568 100.00 
หกั เงินรับท่ีไม่สามารถระบุ
ผู้ รับ (11) (0.2) -  

- - 

 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (183) (3.18) (273) (3.49) (355) (3.07) 
ลูกหนีเ้ช่าซือ้และกู้เงนิ- 
สุทธิ 5,539  7,543  

 
11,213 

 

หากพิจารณายอดลกูหนีเ้ต็มจํานวนแยกตามหลกัประกันพบว่าสดัส่วนลกูหนีโ้ดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 51.51 เป็น
ลกูหนีจ้ากการปลอ่ยสนิเช่ือสาํหรับหลกัประกนัประเภทรถยนต์สีล้่อโดยเฉพาะรถกระบะ โดยมียอดมลูหนีเ้ต็มจํานวน ณ สิน้ 
ปี 2558 จํานวน 5,959 ล้านบาท ลําดับต่อมาคือหลักประกันประเภทโฉนดที่ดิน บ้านและคอนโด ร้อยละ 17.88 
รถจกัรยานยนต์ ร้อยละ 17.44 รถเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 12.09  ตอ่มลูหนีเ้ต็มจํานวน ตามลาํดบั  

หากพิจารณาสัดส่วนประเภทหลกัประกันตามจํานวนสัญญา จํานวนสญัญามากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ มีจํานวน  
196,502 สญัญาณ สิน้ ปี 2558 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 69 ของจํานวนสญัญารวมทัง้หมด รองลงมาคือ รถยนต์สี่ล้อ 
จํานวน  65,382 สญัญาหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 23 ของจํานวนสญัญารวมทัง้หมด 

คุณภาพลูกหน้ี 
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กลุม่บริษัทฯ มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามระยะเวลาค้างชําระของลกูหนีค้งเหลอืหกัด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้
และหลกัประกัน ซึ่งหลกัประกันเท่ากับมูลค่าร้อยละ 0-75 ของลกูหนีต้ามสญัญาคงเหลือหกัด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็น
รายได้โดยพิจารณาเปรียบเทียบถึงโอกาสในการได้รับชําระคืนจากลกูหนีแ้ละจากการขายหลกัประกนั โดยมีหลกัเกณฑ์การ
ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในแตล่ะงวดดงันี ้

ระยะเวลาค้างช าระ 

สญัญาเช่าซือ้และเงินให้กู้ ยืม
รถจกัรยานยนต์ 

สญัญาเช่าซือ้และเงินให้กู้ ยืม
หลกัประกนัประเภทอ่ืน 

เงินให้กู้ ยืม
ส่วนบคุคล 

อตัราร้อยละ
ของคา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูคา่
หลกัประกนั 

(ร้อยละ) 

อตัราร้อยละ
ของคา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูคา่
หลกัประกนั 

(ร้อยละ) 

อตัราร้อยละของ
คา่เผ่ือหนีส้งสยั

จะสญู 

ไม่ค้างชําระ 1 75 1 75 1 
ค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 2 75 2 75 1 
ค้างชําระมากกว่า 1 เดือนถงึ 3 เดือน 2 55-65 2 55-65 2 
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 100 0 20 25-45 100 
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 100 0 100 15 100 
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 100 0 100 0 100 
หมายเหต ุ คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู= อตัราร้อยละของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู X (ลกูหนีค้งเหลือตามสญัญา-ดอกเบีย้ที่ยงัไมถื่อเป็นรายได้-มลูคา่

หลกัประกนัทีค่ํานวนในอตัราตามตารางข้างต้น) 

การวิเคราะห์คณุภาพของลกูหนีจ้ากการปลอ่ยสนิเช่ือลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาให้กู้ยืมมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

จํานวนเงินท่ีถงึกําหนดจ่ายตามสญัญาเช่าซือ้ 
31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557   31 ธนัวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้-ส่วนท่ีถงึกําหนดชําระไม่เกิน 1 ปี  1,293.50   55.93  1,748.99 56.12 2.161.70 57.87 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้  (337.48) (14.59) (435.58) (13.98) (503.42) (13.48) 
รวมลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้  956.03   41.34  1,313.41 42.14 1,658.28 44.39 
 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (43.45)  (1.88) (110.48) (3.54) (143.11) (3.83) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระไม่เกิน 
1 ปี - สุทธิ  912.58   39.46  1,202.92 38.60 1,515.17 40.56 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้-ส่วนท่ีถงึกําหนดชําระใน 1 -5 ปี  1,019.29   44.07  1,367.61 43.88 1,573.71 42.13 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้  (173.21)  (7.49) (219.46) (7.04) (240.37) (6.43) 
รวมลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้  846.08   36.58  1,148.16 36.84 1,333.35 35.69 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (23.29)  (1.01) (27.23) (0.87) (26.32) (0.70) 
รวมลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระใน 
1-5 ปี - สุทธิ  822.79   35.58  

 
1,120.92 35.97 

 
1,307.03 34.99 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้รวม  2,312.80   100.00  3,116.60 100.00 3,735.41 100.00 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้  (510.69) (22.08) (655.04) (21.02) (743.79) (19.91) 
รวมลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้  1,802.11   77.92  2,461.56 78.98 2,991.62 80.09 



  
 บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (นหาหม)                                                                                     แบบ 56-1  
 

สว่มที ่3 .ฐามะการเงมิและผลการด าเมิมงาม  หม้า 138 
 

จํานวนเงินท่ีถงึกําหนดจ่ายตามสญัญาเช่าซือ้ 
31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557   31 ธนัวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (66.74)  (2.89) (137.71) (4.42) (169.43) (4.54) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้รวม - สุทธิ  1,735.37   75.03  2,323.85 74.56 2,822.19 75.55 

หากพิจารณาลูกหนีจ้ากการให้เช่าซือ้โดยจําแนกตามส่วนที่ถึงกําหนดชําระ พบว่าประมาณร้อยละ 58 ของลกูหนีต้าม
สญัญาเช่าซือ้มีกําหนดการชําระหนีไ้มเ่กิน 1 ปี เนื่องจากบริษัทฯ ให้เช่าซือ้สนิทรัพย์ที่เป็นรถยนต์ใช้แล้วและรถจกัรยานยนต์
ใหม ่โดยมีระยะเวลาการให้สนิเช่ือเช่าซือ้อยูร่ะหวา่ง 12-36 งวด หรือคิดเป็นประมาณ 1-3 ปี 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 
 

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557   31 ธนัวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 1,134.08 62.93 1,540.68 62.59 1,804.24 60.31 
ค้างชําระมากกว่า 1 ถงึ 3 เดือน 543.05 30.13 678.40 27.56 894.02 29.88 
ค้างชําระมากกว่า 3 ถงึ 6 เดือน 87.08 4.83 135.54 5.51 148.62 4.97 
ค้างชําระมากกว่า 6 ถงึ 12 เดือน 27.73 1.54 57.36 2.33 68.34 2.28 
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 10.17 0.56 49.58 2.01 76.40 2.55 
รวม 1,802.11 100.00 2,461.56 100.00 2,991.62 100.00 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (66.74) (3.70) (137.71) (5.59) (169.43) (5.66) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้-สุทธ ิ 1,735.37 96.29 2,323.85 94.41 2,822.19 94.34 

หากพิจารณาลกูหนีจ้ากการให้เช่าซือ้โดยจําแนกตามอายหุนีท้ี่เกินกําหนดชําระ พบวา่ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สว่นใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ดีคือไมค้่างชําระหรือค้างชําระไมเ่กิน 1 เดือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 60-63 และค้างชําระมากกว่า 1 ถึง 3 เดือน
คิดเป็นประมาณร้อยละ 27 – 30 ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ ซึ่งหากพิจารณาความเพียงพอของการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูจะพบว่า สิน้ปี 2558 และสิน้ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 169.43 ล้านบาท และ 
137.71  ล้านบาทคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.66 และร้อยละ 5.59  ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้รวมซึ่งเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 
2556 ที่ระดบัร้อยละ 3.70  

จํานวนเงินท่ีถงึกําหนดจ่ายตามสญัญาให้กู้ ยืม 
31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557   31 ธนัวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืม-ส่วนท่ีถงึกําหนดชําระ
ไม่เกิน 1 ปี  3,744.83   80.25  

 
5,060.58 

 
78.99 

 
8,255.35 

 
81.28 

หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้  (583.13)  (12.50) (817.21) (12.76) (1,254.24) (12.35) 
รวมลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืม  3,161.70   67.75  4,243.37 66.23 7,001.11 68.93 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (87.03)  (1.87) (126.03) (1.97) (175.09) (1.72) 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืมส่วนท่ีถงึก าหนดช าระ
ไม่เกิน 1 ปี-สุทธิ 3,074.67  65.88  

 
4,117.34 

 
64.26 

 
6,826.02 

 
67.21 

ลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืม-ส่วนท่ีถงึกําหนดชําระ
ใน 1 -5 ปี  921.84   19.75  

 
1,346.30 

 
21.01 

 
1,900.67 

 
18.71 
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จํานวนเงินท่ีถงึกําหนดจ่ายตามสญัญาให้กู้ ยืม 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557   31 ธนัวาคม 2558 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้  (163.83)  (3.51) (235.05) (3.67) (325.26) (3.20) 
รวมตามสญัญาให้กู้ ยืม  758.01   16.24  1,111.25 17.34 1,575.41 15.51 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (28.95)  (0.62) (9.37) (0.15) (10.78) (0.11) 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืมส่วนท่ีถงึก าหนด
ช าระใน 1-5 ปี-สุทธิ 

 
 729.06  

 
 15.62  

 
1,101.88 

 
17.19 

 
1,564.63 

 
15.40 

ลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืมรวม  4,666.67   100.00  6,406.89 100.00 10,156.02 100.00 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้  (746.96)  (16.01) (1,052.26) (16.42) (1,579.50) (15.55) 
รวมลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืม  3,919.71   83.99  5,354.63 83.58 8,576.52 84.45 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (115.98)  (2.49) (135.41) (2.12) (185.86) (1.83) 

ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืมรวม-สุทธิ  3,803.73   81.50  5,219.22 81.46 8,390.65 82.62 

เมื่อพิจารณาลูกหนีจ้ากการให้กู้ ยืมโดยจําแนกตามส่วนที่ถึงกําหนดชําระ พบว่าลูกหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืมส่วนใหญ่มี
กําหนดการชําระหนีไ้มเ่กิน 1 ปีคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ยืมเนื่องจากการปลอ่ยสินเช่ือให้กู้ยืม
ของบริษัทตามประเภทของหลกัประกนัสว่นมากคือ สนิเช่ือสาํหรับรถยนต์ทัว่ไป รถจกัรยานยนต์ และบ้านหรือโฉนดที่ดิน ซึ่ง
สว่นมากจะมีระยะเวลาผอ่นชําระไมเ่กิน 24 งวด 

ลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืม 
31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557   31 ธนัวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 2,922.76  74.57  4,210.47 78.63 7,010.72 81.74 

ค้างชําระมากกว่า 1 ถงึ 3 เดือน 808.14  20.62  940.19 17.56 1,297.49 15.13 
ค้างชําระมากกว่า 3 ถงึ 6 เดือน 110.55  2.82  116.01 2.17 142.68 1.66 
ค้างชําระมากกว่า 6 ถงึ 12 เดือน 45.27 1.15 43.56 0.81 55.79 0.65 
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 32.99 0.84 44.40 0.83 69.83 0.81 
รวม 3,919.71 100.00 5,354.63 100.00 8,576.51 100.00 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (115.98) (2.96) (135.41) (2.53) (185.86) (2.17) 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืม-สุทธิ 3,803.73  97.04  5,219.22 97.47 8,390.65 97.83 

หากพิจารณาลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ยืมโดยจําแนกตามอายหุนีท้ี่เกินกําหนดชําระ พบวา่ลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ยืมสว่นใหญ่
อยูใ่นเกณฑ์ดี คือ ไมค้่างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 74 – 82 และค้างชําระมากกว่า1 ถึง 3 
เดือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 - 20 ค้างชําระมากกวา่ 3 ถึง 12 เดือนคิดเป็นประมาณร้อยละ 4และมีเพียงร้อยละ 1 ของ
ลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ยืมที่ค้างชําระมากกวา่ 12 เดือน ทัง้นีก้ลุม่บริษัทฯ จะตัง้คา่เผ่ือตามระยะเวลาที่ค้างชําระตามที่กลา่ว
ข้างต้น ซึ่งหากพิจารณาความเพียงพอของการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะพบว่า ณ สิน้ ปี 2558 และ สิน้ปี 2557 
กลุม่บริษัทฯ ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 185.86 ล้านบาท และ 135.41 ล้านบาทคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.17 และร้อยละ 
2.53 ของลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ยืมซึง่เกินกวา่อตัราหนีส้ญูในอดีตแล้ว  

เงนิลงทุนในลกูหน้ี 
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เงินลงทนุในลกูหนี ้ เป็นรายการซือ้หนีด้้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงินมาบริหาร ซึง่ในปี 2558 บริษัทฯได้ซือ้หนีต้ามราคา
ทนุทัง้หมด 1,268.42  ล้านบาท และมีการรับชําระในระหวา่งปี จํานวน 3.74  ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 จึงมเีงินลงทนุ
คงเหลอื  1,264.68  ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 9.27 ของสนิทรัพย์รวม 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

กลุม่บริษัทฯ ดําเนินการเช่าอาคารสาํนกังานเพื่อใช้เป็นท่ีทําการของสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาเป็นสว่นใหญ่มีบาง
สาขาที่มีที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสินทรัพย์ในการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ สินทรัพย์ถาวรสว่นใหญ่จะเป็นสว่นปรับปรุง
อาคาร เคร่ืองตกแตง่สาํนกังาน อปุกรณ์สาํนกังาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสนิทรัพย์
สว่นใหญ่ ประมาณร้อยละ 41 ของสินทรัพย์ถาวรรวม ณ สิน้ปี 2558  เป็นยานพาหนะประจําสาขาและสําหรับผู้บริหาร
รองลงมาคือ เคร่ืองตกแตง่สาํนกังาน และอปุกรณ์สาํนกังานรวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 19 และ 16 
ตามลําดบั  กลุม่บริษัทฯ มีอาคารและอปุกรณ์สทุธิทัง้สิน้ประมาณ  391 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.87 ของ
สนิทรัพย์รวม 

หน้ีสนิ 

ณ สิน้ปี 2556 – สิน้ปี 2558 หนีส้ินหลกัของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั และหุ้นกู้  โดยหนีส้นิของกลุม่บริษัทฯเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องจาก 4,916 ล้านบาท ณ สิน้ปี 
2556 เป็น 8,868 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลีย่ร้อยละ  34.31 ตอ่ปีโดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
กู้ยืมเพื่อการให้บริการปลอ่ยสนิเช่ือตามสญัญาเช่าซือ้ และตามสญัญาให้กู้ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมสว่นบคุคล  

หน้ีสนิที่มีภาระดอกเบี้ย 

 
โครงสร้างหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

 

งบตรวจสอบ 
 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  3,343.31  71.98 1,149.43 24.10 410.05 4.92 
ตัว๋แลกเงิน 1,222.00  26.31 2,315.00 48.53 600.00 7.20 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 74.00   1.59 300.00 6.29 - - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินและ 
สญัญาเช่าซือ้ 

 
 5.77  

 
0.12 

 
 5.96  

 
0.12 

 
45.93 

 
0.55 

เงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ือใช้ในการซือ้ลกูหนี ้ - - - - 976.66 11.72 
หู้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั - - 500.00 10.48 4,400.00 52.81 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - 400.00 4.80 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 500.00 10.48 1,500.00 18.00 
รวมหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 4,645.08 100.00 4,770.39 100.00 8,332.64 100.00 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินตัว๋แลกเงิน  เงินกู้ยืมระยะสัน้
จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัซึง่กลุม่บริษัทฯ กู้จาก บริษัทดี.ที.เจ. โฮลดิงส์ จํากดั และธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 
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(มหาชน) เงินกู้ ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการซือ้ลกูหนี ้หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินและสญัญาเช่าซือ้ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
และไมม่ีหลกัประกนั และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจาก 4,645.08 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 เป็น  8,332.64 ล้าน
บาท ณสิน้ปี 2558 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 33.94 ต่อปีโดยสาเหตุหลกัในการกู้ ยืมคือเพื่อขยายการ
ให้บริการปลอ่ยสนิเช่ือของกลุม่บริษัทฯอยา่งไรก็ตาม ณสิน้ปี 2558  อตัราสว่นของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนั เติบโต
อยา่งมาก เนื่องจากบริษัทฯต้องการลดหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ระยะสัน้ให้สอดคล้องกบัระยะเวลาในการให้สินเช่ือและลด
ต้นทนุทางการเงิน 

สําหรับปี 2556 หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้เกือบทัง้หมดเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินประเภทวงเงินเบิกเกินบญัชี
และตัว๋สญัญาใช้เงิน และส่วนที่เหลือเป็นหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินและสญัญาเช่าซือ้ โดยเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินและจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัดงักลา่ว มีอตัราดอกเบีย้เท่ากบั MOR-1.75% หรือ MLR-1.5% นอกจากนี ้ใน
ปี 2556 บริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้เสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสัน้ต่อผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ ที่วงเงินรวม ทัง้สิน้ 
2,000 ล้านบาท อายไุมเ่กิน 270 วนั มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4-5 ตอ่ปี และบริษัทได้ปรับเพิ่มวงเงินรวมในการออกตัว๋แลกเงิน
ระยะสัน้ดงักลา่วเป็น 3,000 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ 31ธันวาคม 2558  บริษัทมีตัว๋แลกเงินที่ออกขายแล้วจํานวน  600 ล้านบาท 
และบริษัทฯได้ออกและขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ จํานวน 4,400 
ล้านบาท มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.90-4.50  ต่อปี โดยหุ้นกู้ ฯมีอาย ุ1 ปี 6  เดือนถึง 3 ปี รวมทัง้บริษัทฯได้มีวงเงินสินเช่ือ
ระยะยาวกบัสถาบนัการเงินอีกจํานวน 1,500 ล้านบาท 

หากพิจารณาการดํารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นและอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  ณ  31
ธนัวาคม 2558 อยูท่ี่ 1.86 และ 1.75 เทา่ตามลาํดบั  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 หน่วย ณ สิน้ปี 2556 ณ สิน้ปี 2557 ณ สิน้ปี 2558 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ล้านบาท 1,130.60 3,432.09 4,765.83 
จํานวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั ล้านหุ้น  727.27  917.12 1,020.00 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั  บาท/หุ้น  1.55  3.74 4.67 

จํานวนหุ้นปรับลดเตม็มลูค่า ล้านหุ้น  750  1,000 1,020.00 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้นปรับลดเตม็มลูคา่  บาท/หุ้น 1.51 3.43 4.67 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 66.07 37.46 32.57 

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 3,432.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2556 ที่มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 
1,130.60 ล้านบาท ซึง่เป็นผลจากการท่ีบริษัทได้เพิ่มทนุเรียกชําระจํานวน 250 ล้านบาท จากการเสนอขายให้กบัประชาชน
ทัว่ไปเพื่อนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และยงัทําให้บริษัทได้รับสว่นเกินมลูค่าหุ้นจํานวน 1,421.80 ล้านบาท
ด้วย ทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้ดงักลา่ว 
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สิน้ปี  2558 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน  4,765.83  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2557 จํานวน  1,333.74  ล้านบาทซึ่ง
เกิดจากกําไรจากการดําเนินงาน และระหวา่งปี 2558 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัจํานวน 20 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาทคิดเป็นมลูคา่เงินปันผลจํานวน 20 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจํานวน 3 ล้านบาท 

2) สภาพคล่อง 

จุดประสงค์ของการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมเงินทุนให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัทาง
การเงินทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต รวมถึงสามารถหาประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตามที่เกิดขึน้ได้ โดยภาระ
ผูกพันทางการเงินของบริษัทฯ เกิดจากการชําระหนีเ้มื่อครบกําหนด ความต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ เป็นต้น 

 (หน่วย:ล้านบาท) งบตรวจสอบ 
ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 

กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน  (2,043.18)  (1,129.23) (2,426.10) 
กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน-
ปรับปรุง/1 

 
 910.22  

 
 999.76  

 
1,368.31 

กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ  (93.65)  (188.70) (134.10) 
กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน  2,224.26   1,565.50  2,545.01 
เงนิสดและรายได้เทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) – สุทธิ  87.43   247.57  (15.19) 
หมายเหต:ุ /1 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานปรับปรุงโดยไม่รวมรายการลูกหนีจ้ากการให้เช่าซือ้และลูกหนีใ้ห้กู้ ยืม ลูกหนีจ้ากกิจการที่

เก่ียวข้องกนั 

 
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 

ในปี 2556 –2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในดําเนินงาน 2,043 ล้านบาท 1,129 ล้านบาท และ2,426 ล้านบาท
ตามลําดบั ซึ่งจดัว่าเป็นปกติของธุรกิจให้บริการปล่อยสินเช่ือของบริษัทที่มิได้เป็นสถาบนัการเงินที่มีการขยายตวัของการ
ลงทนุในลกูหนีจ้ากการปลอ่ยสินเช่ือเพิ่มมากขึน้ โดยกลุม่บริษัทฯ มีการปลอ่ยสินเช่ือเพิ่มมากขึน้ในอตัราเฉลี่ยร้อยละ   40 
ตอ่ปี ทําให้พอร์ตสินเช่ือของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 5,722 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 11,568 ณ สิน้ปี 2558  ดงัที่ได้กลา่ว
ในหวัข้อลกูหนีจ้ากการให้เช่าซือ้และให้กู้ยืม 

ทัง้นี ้หากไมร่วมการเพิ่มขึน้ของลกูหนีจ้ากการปลอ่ยสนิเช่ือทัง้สองประเภทและลกูหนีจ้ากกิจการท่ีเก่ียวข้อง ซึง่อาจพิจารณา
วา่เป็นการลงทนุในสนิทรัพย์ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ค่อนข้างดีคือ เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ทกุปี จาก 910 ล้าน
บาท ในปี 2556 เป็น 1,000 ล้านบาท และ 1,368 ล้านบาท ในปี 2557 และ 2558 ตามลาํดบั  

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

ในปี 2556 – ณ สิน้ปี 2558 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายในการลงทนุระหวา่ง 94-189  ล้านบาท เนื่องจากการลงทนุเพื่อ
ซือ้สินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ประมาณ 90 ล้านบาท 154 ล้านบาทและ 217 ล้านบาท ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลําดบั 
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ทัง้นี ้การลงทุนในสินทรัพย์ดงักลา่ว ได้แก่การลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์เคร่ืองตกแต่งสํานกังานอุปกรณ์สํานกังานและ
ยานพาหนะ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และให้กลุม่บริษัทฯ ดําเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  

กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ 

ในปี 2556 – ปี 2558 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน อยูร่ะหวา่ง 1,566–2,545  ล้านบาท โดยมีแหลง่เงินทนุ
หลกันอกเหนือจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานคือ เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ตัว๋แลกเงิน เงิน
กู้ยืมเงินระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั การเพิ่มทุน และการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการ
จดัหาเงินเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยกลุม่บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทนุอย่างต่อเนื่องจาก 200 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2554 เป็น 750 
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจํานวน 156 ล้านบาทในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 และในไตรมาส 1 ปี 2556 
กลุม่บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทนุ 394 ล้านบาท โดยได้รับชําระค่าหุ้นจํานวน 320 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม ปี 2555 และ 
74 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 ในเดือนพฤษภาคม 2557 กลุม่บริษัทฯได้ขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไปจํานวน 250 ล้าน
หุ้น ราคาขายหุ้นละ 6.90 บาท ทําให้ทุนชําระแล้วเพิ่มอีก 250 ล้านบาท  ซึ่งการกู้ เงินเพิ่มและการเพิ่มทุนดงักล่าว กลุ่ม
บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์เพื่อนําเงินมาลงทนุในการขยายสาขาและขยายการให้สนิเช่ือเช่าซือ้และให้กู้ยืมเพิ่มมากขึน้  

3) แหล่งที่มาของเงนิทุน 

กลุม่บริษัทฯ มีแหลง่ที่มาของเงินทนุจากการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบนัการเงินในรูปแบบวงเงินเบิกเกินบญัชีและตัว๋สญัญาใช้
เงินเป็นหลกั รองลงมาคือ การออกตัว๋แลกเงิน โดยมากกวา่ร้อยละ 70 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมดเป็นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่
มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนใน 1-3 ปี ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้หมดจํานวน  
8,332.64  ล้านบาท นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีแหลง่เงินทนุท่ีมาจากสว่นของทนุ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีทนุจด
ทะเบียนชําระแล้ว 1,020.00  ล้านบาทซึง่บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทนุอยา่งตอ่เนื่องนบัตัง้แตปี่ 2554 – ปี 2557  

โครงสร้างเงนิทุน 

ณ สิน้ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 กลุม่บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 4.35 เท่า 1.50 เท่า และ 
1.86  เทา่ ตามลาํดบั อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุปรับลดลงเนื่องมาจากกลุม่บริษัทฯ มีการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการเติบโตของการ
ให้บริการสนิเช่ือและกําไรสะสมที่เติบโตขึน้จากกําไรท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั สง่ผลให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ตามลาํดบั  

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุนที่ส าคัญ 

แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทนุท่ีสําคญัจําแนก
ตามระยะเวลาครบกําหนด 

งบตรวจสอบ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

แหล่งทีม่าของเงินทนุ           
หนีส้ินระยะสัน้    4,645.08  80.42   4,770.39  58.16 2,543.98 19.42 
หนีส้ินระยะยาว - - - - 5,788.66 44.19 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น       
-ทนุชําระแล้ว 750.00  12.99 1,000.00 12.19 1,020.00 7.79 
-กําไรสะสม  344.41  5.96 974.10 11.88 2,287.79 17.47 
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-ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั - - 1,421.80 17.33 1,421.80 10.85 
- ส่วนเกินมลูคา่หุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 

36.19 0.63 36.19 0.44 36.19 0.28 

แหล่งที่มาของเงนิทุน-รวม   5,775.68   100.00    8,202.48   100.00  13,098.42 100.00 

แหล่งใชไ้ปของเงินทนุ       
ไม่เกิน 1 ปี   3,987.24   71.98   5,320.26   70.53 9,605.87 76.99 
1 ปี ขึน้ไป  1,551.86  28.02  2,222.80  29.47 2,871.66 23.01 
แหล่งใช้ไปของเงนิทุน-รวม 5,539.10 100.00 7,543.06 100.00 12,477.53 100.00 

หากพิจารณาความสมัพนัธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทนุที่สําคญั พบว่าแหลง่ที่มาและใช้ไปของเงินทนุที่สําคญัของ
กลุม่บริษัทฯในปี 2556 มีความสมัพนัธ์กนัระดบัหนึ่งกลา่วคือ แหลง่ที่มาของเงินทนุสว่นใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ คิด
เป็นประมาณร้อยละ 80 ของที่มาของเงินทนุทัง้หมด ในขณะท่ีกลุม่บริษัทฯ ใช้เงินลงทนุเกือบทัง้หมดไปในการปลอ่ยสินเช่ือ
ซึง่มีกําหนดระยะเวลาชําระเงินตัง้แต่ 6 เดือน - 3 ปี โดยที่ร้อยละประมาณ 71  เป็นลกูหนีท้ี่ถึงกําหนดชําระไม่เกิน 1 ปี อนึ่ง 
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในปี 2557  บริษัทฯ มีทนุชําระแล้วเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท และมีสว่นเกินมลูค่า
หุ้นสามญัอีกจํานวน 1,421.80 ล้านบาท ทําให้อตัราสว่นของหนีร้ะยะสัน้ลดลงเหลอืร้อยละ 58 การรับเงินจากการเพิ่มทนุซึ่ง
เป็นแหลง่เงินทนุระยะยาวมาทดแทนเงินกู้ ระยะสัน้ สง่ผลให้แหลง่ที่มาของเงินทนุมีความสอดคล้องกบัการปลอ่ยสินเช่ือของ
กลุม่บริษัทฯ มากขึน้  และในปี 2558 กลุม่บริษัทฯได้ใช้เงินกู้ยืมระยะยาวมาทดแทนเงินกู้ ระยะสัน้  ทําให้เงินกู้ ระยะสัน้ลดลง
เหลอืร้อยละ 20 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 44 ของแหลง่ที่มาของเงินทนุ 

หากพิจารณาสภาพคลอ่งจากอตัราสว่นของเงินให้กู้และเงินกู้ ในปี 2556–ปี 2558 ของกลุม่บริษัทฯ  จะพบว่ากลุม่บริษัทฯ
สามารถดํารงอตัราสว่นของเงินให้กู้และเงินกู้ ได้ดีอย่างต่อเนื่อง คือ อยู่ในระดบั 1.22-1.58 เท่า เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ ใช้
เงินกู้ยืมที่ได้มาเพื่อการปลอ่ยสนิเช่ือเกือบทัง้หมด 

 
งบตรวจสอบ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินกู้  (เทา่) 1.22 1.58 1.35  

  
4) ภาระผูกพันนอกงบดุล 

ภาระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ สิน้ปี 2556 สิน้ปี 2557 สิน้ปี 2558 
ภายใน 1 ปี  97.11   140.64  198.79 
เกินกวา่ 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี  126.59   146.93  188.03 
รวม  223.70   287.57  386.83 

ภาระผกูพนันอกงบดลุของกลุม่บริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2556, 31 ธันวาคม2557 และ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั223.70, 
287.67 และ 386.83 ล้านบาท ตามลําดบัโดยเป็นภาระผูกพนัที่เกิดจากสญัญาเช่าที่ทําการของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 19.79, 8.38  และ 8.12 เมื่อเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ 
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14.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ในรอบปีบญัชี 2556 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากัด เป็นจํานวนเงิน  2,100,000 บาท และเป็นเงินจํานวน 2,300,000 บาท ในปี 2557 และที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ได้กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 2,500,000  บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบญัชีและ
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักลา่ว 
บริษัทฯ ไมม่ีคา่บริการอื่นที่ต้องชําระให้แก่ผู้สอบบญัชีหรือสาํนกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 บริษัทฯได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั  บริษัทฯขอรับรองวา่ 

ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด  หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  นอกจากนี ้

บริษัทฯขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง 

ครบถ้วน ในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯได้จดัให้มี ระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั

ทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มกีารปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทฯได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ

ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์  2559 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯแล้ว  ซึง่ครอบคลมุข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน  รวมทัง้การกระท าทีม่ิชอบท่ี

อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 ในการนี ้ เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯได้รับรองความถกูต้องแล้ว  

บริษัทฯได้มอบหมายให้  นางวนาพร  พรกิติพงษ์  เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้า หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือ

ของ นางวนาพร  พรกิติพงษ์ ก ากบัไว้  บริษัทฯจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทฯได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วข้างต้น 

 

  ช่ือ   ต าแหนง่     ลายมือช่ือ 

 

1. นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา กรรมการผู้จดัการ   ...นางสาวดวงใจ  แกว้บตุตา...   

2. นายอวยชยั  สมกลิน่  กรรมการ    ...นายอวยชยั  สมกล่ิน...........   
 

  ช่ือ   ต าแหนง่    ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ านาจ  

 นางวนาพร  พรกิติพงษ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ...นางวนาพร  พรกิติพงษ์....... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัท 
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา   
 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ   

ความสมัพนัธ์ 
กบักรรมการ/ 
ผูบ้ริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั   
 

1. นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ 
กรรมการ  
ประธานกรรมการ  

  

69   ปรญิญาโท การบญัช ี  
Virginia Polytechnic and State University, 
สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีการบญัช ี  
Virginia Polytechnic and State University, 
สหรฐัอเมรกิา 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 
(DCP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย ปี 2550  

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรบักรรมการ
ตรวจสอบ (ACP) ของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2553   

-0- เป็นบดิาของนาย
วศษิฐ ์ กาญจนหตัถ
กจิ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการ 
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2552-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และ   
                         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.ธนาคารซีไอเอม็บีไทย (ธุรกจิธนาคาร ) 
2554-ปัจจุบนั กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
2549-2558 ทีป่รกึษาคณะบรหิาร 
 บจ.ไตรคอร ์เอาท์ซอสซ่ิง (ประเทศไทย) 
 (ธุรกจิทีป่รกึษาดา้นบญัช ีการเงนิ บุคคล) 
2556-2558          กรรมการอสิระ 
                         บมจ. ไทยศรีประกนัภยั (ธุรกจิประกนัภยั) 
2557-ปัจจุบนั        กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
                         บมจ. เวิลด ์คอรป์อเรชัน่  
                         (ธุรกจิลงทุนในกจิการอื่น) 

2. นายฉัตรชยั แก้วบุตตา 
กรรมการ/2  
ประธานกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
กรรมการสนิเชือ่  

 

64  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ  
สุโขทยัธรรมาธริาช 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 
(DAP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย ปี 2556  
 

12.00%/1 บดิานางสาวดวงใจ 
แกว้บุตตา และ
นางสาวธดิา      แกว้
บุตตา 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการ   
                        สนิเชือ่ และ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2547-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ.ศรีสมาน กรงุเทพ  (ธุรกจิใหเ้ช่า
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา   
 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ   

ความสมัพนัธ์ 
กบักรรมการ/ 
ผูบ้ริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั   
 

 อสงัหารมิทรพัย)์ 
2552-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย)์ 
2551-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. เคบีบี เซอรวิ์ส (ธุรกจิพฒันาทีด่นิ) 
2557-ปัจจุบนั        กรรมการ 
                              บจ. ศรีสวสัด์ิ อินเตอรเ์นชัน่แนล 2014 
                         (ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย)์ 
2557-ปัจจุบนั        กรรมการ 
                         บจ. บ๊ิกมินห ์2014 (ธุรกจิซื้อขายทีด่นิ) 
2558-ปัจจุบนั        กรรมการ 
                         บจ. บ๊ิกมินห ์2015 (ธุรกจิโฆษณา) 

3. นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 
กรรมการ/2 
กรรมการบรหิาร  
กรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการสนิเชือ่ 
 

36  ปรญิญาโท วทิยาการคอมพวิเตอร ์  
มหาวทิยาลยัเดอ พอล สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์  
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
   ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DCP) 

ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย ปี 2553 

6.3% บุตรของนายฉตัรชยั 
แกว้บุตตา 
พีข่องนางสาวธดิา      
แกว้บุตตา 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ  กรรมการบรหิาร กรรมการสนิเชือ่ และ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2554-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. เงินสดทนัใจ (ธุรกจิใหส้นิเชือ่) 
2557-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                        บจ.บริหารสินทรพัย ์เอสดบับลิวพี 
                        (ธุรกจิบรหิารสนิทรพัย)์ 
2558-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                        บจ.ศรีสวสัด์ิ อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลด้ิง 
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา   
 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ   

ความสมัพนัธ์ 
กบักรรมการ/ 
ผูบ้ริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั   
 

                        (ธุรกจิลงทุนในกจิการอื่น) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. ไอ.ดี. เซอรวิ์ส 2007  
 (ธุรกจิซื้อขายจดัสรรทีด่นิ) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. อนุชาลี (ธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย)์ 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. ศรีสวสัด์ิ อินเตอรเ์นชัน่แนล 2014 
                              (ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย)์ 
2554-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. มีบา้น มีรถ เงินสดทนัใจ (ธุรกจิ
 อสงัหารมิทรพัย)์ 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. โรจนะ เฮ้าสซ่ิ์ง (ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย)์ 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
 (ธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย)์ 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. ศรีสวสัด์ิพาวเวอร ์(ธุรกจิใหส้นิเชือ่) 
2555-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. ศรีสวสัด์ิ กรุป๊ (ธุรกจิใหส้นิเชือ่) 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. บ๊ิกมินห์ 2015 (ธุรกจิโฆษณา) 
2555-ปัจจุบนั กรรมการ  
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สดัส่วน 
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ความสมัพนัธ์ 
กบักรรมการ/ 
ผูบ้ริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั   
 

 บจ. เคบีบี เซอรวิ์ส (ธุรกจิพฒันาทีด่นิ) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. บ๊ิกมินห์  2014  
 (ธุรกจิซื้อขายทีด่นิ) 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ.ศรีสมาน เพชรบุรณ์ (ธุรกจิพฒันาทีด่นิ) 
2558-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                        บจ.เมียนมาร ์เซอรวิ์ส อินเตอรเ์นชัน่แนล  
                              โฮลด้ิง (ธุรกจิลงทุนในธุรกจิอื่น) 

4. นางสาวธิดา แก้วบตุตา 
กรรมการ  

34  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ   
วาเซดะ ประเทศญีปุ่่ น 

 ปรญิญาตร ีพาณชิยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

· หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 
(DAP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย ปี 2556 

33.8% บุตรของนายฉตัรชยั 
แกว้บุตตา 
น้องของนางสาวธดิา      
แกว้บุตตา 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ   
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 
2554-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. ดี.ที.เจ.เซอรวิ์ส  (ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่นๆ) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. อนุชาลี (ธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย)์ 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
 (ธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย)์ 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. บ๊ิกมินห์ 2015 (ธุรกจิโฆษณา) 
2557-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                        บจ.บริหารสินทรพัย ์เอสดบับลิวพี 
                        (ธุรกจิบรหิารสนิทรพัย)์ 
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ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั   
 

2557-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                        บจ. ศรีสวสัด์ิ อินเตอรเ์นชัน่แนล 2014 
                        (ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย)์ 
2557-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                        บจ. บ๊ิกมินห ์2014 (ธุรกจิซื้อขายทีด่นิ) 
2558-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                             บจ.เมียนมาร ์เซอรวิ์ส อินเตอรเ์นชัน่แนล 
                             โฮลด้ิง (ธุรกจิลงทุนในธุรกจิอื่น) 
2558-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                        บจ.ศรีสวสัด์ิ อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลด้ิง 
                        (ธุรกจิลงทุนในกจิการอื่น) 

5. พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล 
กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน  

 

60  ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์
สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยั 
รามค าแหง 

 ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร ์         
โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 
(DAP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย ปี 2556    
 

-0- -ไมม่-ี 2555-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2556-2557 กรรมการ 
 บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ธุรกจิขนส่ง) 
2557-2558          ผูช้่วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ 
2555-2557 ผูบ้ญัชาการ ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง 
2554-2557 กรรมการ 
 องคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ธุรกจิขนส่ง) 
2554-2555 ผูบ้ญัชาการ กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 3 
2549-2554 รองผูบ้ญัชาการ กองบญัชาการต ารวจนครบาล 
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อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา   
 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ   

ความสมัพนัธ์ 
กบักรรมการ/ 
ผูบ้ริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั   
 

6. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ 
กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

 

53  ประกาศนียบตัรชัน้สงู บรหิารภาครฐัและ
กฎหมายมหาชนรุ่นที ่11 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

· ประกาศนียบตัรชัน้สงู โครงการพฒันา 
ผูบ้รหิาร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 หลกัสตูรพืน้ฐานของผูท้ าหน้าทีเ่ป็น
กรรมการ (DCP) ส าหรบั Trainer 

 Finance for Non-Finance Director (FN) ปี  
2546 

 Role of the Compensation Committee 
Program ปี 2550 

 Successful Formulation & Execution of 
Strategy ปี 2552   

 Chartered Director Class ปี 2557  

-0- -ไมม่-ี 2556-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
                         กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
                         ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2552-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน  
                        กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                        ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท  
                              (ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย)์ 
2547-ปัจจุบนั กรรมการอ านวยการ 
 บจ. โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลชูัน่ 
                              (ธุรกจิบรกิารดา้นงานบุคคล) 
2547-ปัจจุบนั กรรมการอ านวยการ 
 บจ. ส านักงานท่ีปรึกษาทางธรุกิจและการ 
                              บญัชี (ธุรกจิบรกิารดา้นงานบญัช)ี 
2547-ปัจจุบนั       กรรมการอ านวยการ 
                        บจ. ออดิท วนั (ธุรกจิสอบบญัช)ี 
2557-ปัจจุบนั       กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                        บจ. ออล่า (ธุรกจิผลติและบรกิาร) 
2557-2558         กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                        บมจ. แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิรค์ 
                        (ธุรกจิลงทุนในกจิการอื่น) 
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ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั   
 

7. นายวินัย  วิทวสัการเวช 
กรรมการอสิระ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

65  ปรญิญาโท รฐัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

· ปรญิญาตร ีบญัช ี
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

· หลกัสตูรการพฒันากรรมการ (DCP) ของ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
ปี 2549 

· หลกัสตูรประกาศนียบตัรของกรรมการ
ตรวจสอบ (ACP) ของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2555 

0% -ไมม่-ี 2557-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการอสิระ 
                        รองประธานกรรมการ 
                        ประธานกรรมการตรวจสอบ                          
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2552-2554 ประธานกรรมการ 
 ธนาคารออมสิน  (ธุรกจิธนาคาร) 
2552-2555 รองประธานกรรมการ 
 บมจ. ทิพยประกนัภยั (ธุรกจิประกนัภยั)                               
2553-2554 อธบิด ี
 กรมธนารกัษ์ 
2553-2554          ประธานกรรมการ 
                        บจ. ธนารกัษ์พฒันาสินทรพัย ์ 
                              (ธุรกจิบรหิารจดัการทรพัยส์นิ) 
2554-2555          ประธานกรรมการบรหิาร  
                        บรรษทัตลาดรองสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 
                             (ธุรกจิสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยั) 
2554-2558         ประธานกรรมการ 
                        บมจ. บางกอก เดค-คอน (ธุรกจิเฟอรน์ิเจอร)์ 
2555-ปัจจุบนั       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                        บมจ. เอกรฐัวิศวกรรม (ธุรกจิพลงังาน) 
2555-ปัจจุบนั       ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ               
                        บมจ. สหมิตรถงัแกส๊ (ธุรกจิบรรจุภณัฑ)์ 
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ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั   
 

8. นายเวทย ์ นุชเจริญ 
กรรมการ 

62  ปรญิญาโท พาณชิยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- หลกัสตูร Role of The Chairman Program 
     (RCP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ  
     บรษิทัไทย ปี 2556 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ชองสถาบนั 
  วทิยาการตลาดทุน ปี 2557 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 
    (DAP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
     บรษิทัไทย ปี 2558 
  
 
 

-0- ไมม่ ี 2558-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการสนิเชือ่                         
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2558-ปัจจุบนั กรรมการ 
 องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย 
2558-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บมจ. ทิพยประกนัภยั (ธุรกจิประกนัภยั)                               
2558-ปัจจุบนั กรรมการ 
 องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้ 
2557-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                        บมจ. กรงุไทยแอกซ่า  
                              (ธุรกจิประกนัชวีติ) 
2556-ปัจจุบนั       ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                        บมจ.ไทยฟดูส์ กรุป๊ 
                             (ธุรกจิอาหาร) 
2549-2557         รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
                        ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
                             (ธุรกจิธนาคาร) 

9. นายสเุมธ  มณีวฒันา 
กรรมการอสิระ 

63  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Mini MBA 

0.01% ไมม่ ี 2558-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ                          
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2557-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ของสถาบนั

วทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่12 
 

 

 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวงัขนาย 
2557-ปัจจุบนั ทีป่รกึษาประธานกรรมการ 
 กลุ่มน ้าตาลวงัขนาย (ธุรกจิอาหาร)                               
2556-2557 ทีป่รกึษาดา้นการปรบัโครงสรา้งหนี้
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                             (ธุรกจิธนาคาร) 
2553-2555         กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                        บริษทับริหารสินทรพัย ์กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั 
                              (ธุรกจิบรหิารสนิทรพัย)์ 

10. นายพินิจ  พวัพนัธ ์
กรรมการ 

48  ประกาศนียบตัร Advanced Management 
Harvard Business School 

 ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์
The London School of Economics and 
Political Science 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรแ์ละรฐัศาสตร ์
Tufts University 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 
(DAP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย ปี 2547 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรบักรรมการ
ตรวจสอบ (ACP) ของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2547 

 หลกัสตูร Corporate Governance for 

-0- -ไมม่-ี 2558-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2558-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                        บมจ. กสท โทรคมนาคม (ธุรกจิโทรคมนาคม) 
2558-ปัจจุบนั       ทีป่รกึษาอสิระ 
                        บมจ.ผลิต-ไฟฟ้า ลาว (สปป. ลาว) 
                        (ธุรกจิพลงังาน) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. มะลิกรุป๊ 2012 (ธุรกจิอาหาร) 
2551-2557           กรรมการผูจ้ดัการ 
                         บจ. เคที ซีมีโก้  (ธุกจิหลกัทรพัย)์ 
2550-ปัจจุบนั        กรรมการบรหิาร 
                         บมจ. หลกัทรพัย ์ซีมีโก้  (ธุรกจิหลกัทรพัย)์ 



  
 บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                 
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา   
 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ   

ความสมัพนัธ์ 
กบักรรมการ/ 
ผูบ้ริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั   
 

Capital Market Intermediaries (CGI) ของ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ปี 2558 

 

2545-ปัจจุบนั        กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
                         บมจ. ชาญอิสระ ดีเวลอ็ปเม้นท ์ 
                         (ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย)์ 

11. นายอวยชยั สมกล่ิน 
กรรมการ/2 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการสนิเชือ่ 
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายอ านวยสนิเชือ่ 

50  ปรญิญาโท การจดัการเชงิกลยุทธ ์
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีการจดัการทัว่ไป 

ราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 

(DAP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย ปี 2557  

0.04% -ไมม่-ี 2551-ปัจจุบนั กรรมการและผูอ้ านวยการ ฝ่ายอ านวยสนิเชือ่  
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2555-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                        บจ.เงินสดทนัใจ (ธุรกจิใหส้นิเชือ่) 
2557-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                        บจ.บริหารสินทรพัย ์เอสดบับลิวพี 
                        (ธุรกจิบรหิารสนิทรพัย)์ 
2549-2550 เจา้หน้าทีฝ่่ายการตลาดอาวุโส 
 บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง (ธุรกจิบรกิาร
 สนิเชือ่) 

12. นางวนาพร พรกิติพงษ์ 
กรรมการบรหิาร 
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ 

50  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีการสอบบญัช ี
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

0.08% -ไมม่-ี 2552-ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2539-2552 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 บมจ. เอสซีบี ลิสซ่ิง (ธุรกจิบรกิาร สนิเชือ่) 
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา   
 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ   

ความสมัพนัธ์ 
กบักรรมการ/ 
ผูบ้ริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั   
 

13. นายวชัรบ์รูย ์สรุสิงหส์ฤษฎ์  
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายการตลาด 

44  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 ปรญิญาตร ีการตลาด 
 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 

(DAP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย ปี 2557    

0.06% -ไมม่-ี 2554-ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ ฝ่ายการตลาด 
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2553-2554 ผูจ้ดัการขาย  
 บจ.ซูมิเพก็ซ์ (ประเทศไทย) (ธุรกจิพลาสตกิ) 
2543-2553 Business Unit 
 บจ. ฟลามินโค ซีเมนต ์(ประเทศไทย)  (ธุรกจิ
 ก่อสรา้ง) 

14. นายประยงค ์แสนนวล 
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายบุคคลและ
พฒันาบุคคล 

49  ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

0.12% -ไมม่-ี 2553-ปัจจุบนั กรรมการและผูอ้ านวยการ ฝ่ายบุคคลและพฒันา 
                        บุคคล 
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2550-2553 ผูจ้ดัการ ฝ่ายบุคคล 
 บจ. โรงพยาบาลมหาชยั (ธุรกจิโรงพยาบาล) 
2547-2550 ผูจ้ดัการสรรหาบุคลากร 
 บมจ. สามารถ คอเปอรเ์รชัน่ (ธุรกจิสือ่สาร) 

15. นายสมยศ เงินด ารง  
กรรมการ/2  
กรรมการสนิเชือ่ 
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายพฒันาสนิเชือ่  
  

 

49  ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 

(DAP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย ปี 2557    

 

-0- -ไมม่-ี 2556-ปัจจุบนั กรรมการ และ ผูอ้ านวยการ ฝ่ายพฒันาสนิเชือ่ 
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2556 ทีป่รกึษา 
 บจ. เงินสดทนัใจ (ธุรกจิสนิเชือ่) 
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เอกสารแนบ 1                                                                                                                                                                                                              หน้า  12 
 

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา   
 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ   

ความสมัพนัธ์ 
กบักรรมการ/ 
ผูบ้ริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั   
 

2551-2552 ผูอ้ านวยการ 
 บจ.ซีเอฟจี เซอรวิ์ส (ธุรกจิสนิเชือ่) 
2548-2551 ผูอ้ านวยการ 
 บจ.ศรีสวสัด์ิ อินเตอรเ์นชัน่แนล  
   (ธุรกจิสนิเชือ่) 
2557-ปัจจุบนั        กรรมการ 
                         บจ. ศรีสวสัด์ิ อินเตอรเ์นชัน่แนล 2014 
                         (ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย)์ 
2558-ปัจจุบนั        กรรมการ 
                         บจ. เมียนมาร ์เซอรวิ์ส อินเตอรเ์นชัน่แนล  
                               โฮลด้ิง (ธุรกจิลงทุนในธุรกจิอื่น) 
2558-ปัจจุบนั        กรรมการ 
                         บจ.ศรีสวสัด์ิ อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลด้ิง   
                               (ธุรกจิลงทุนในกจิการอื่น) 

16. นายวศิษฐ์  กาญจนหตัถกิจ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

37  ปรญิญาโท การบญัช ี  
University of Virginia 

 ปรญิญาตร ีบญัช ี
University of Virginia 

-0- บุตรของนายสุคนธ ์ 
กาญจนหตัถกจิ 

2558-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2553-2556 ผูจ้ดัการอาวุโส  
 บจ.ไพร้ซวอเตอรเ์ฮ้าสค์เูปอรส์ ประเทศไทย  
                         (ธุรกจิสอบบญัช)ี 
2558-ปัจจุบนั         กรรมการ 
                          บจ. ศรีสวสัด์ิ อินเตอรเ์นชัน่แนลโฮลด้ิง 
                          (ธุรกจิลงทุนในกจิการอื่น) 
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา   
 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ   

ความสมัพนัธ์ 
กบักรรมการ/ 
ผูบ้ริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั   
 

2558-ปัจจุบนั         กรรมการ 
                               บจ. เมียนมาร ์เซอรวิ์ส อินเตอรเ์นชัน่แนล  
                               โฮลด้ิง (ธุรกจิลงทุนในธุรกจิอื่น) 
2558-ปัจจุบนั         กรรมการ 
                          Srisawad Vietnam LLC 
                          (Commercial Trading)                          

17. นายเสกสรรค ์ สภุาพวิบลูย ์
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายกจิการสาขา 

42  ปรญิญาตร ีการจดัการทัว่ไป 
สถาบนัราชภฎันครราชสมีา 

 
 
 
 

 

-0- -ไมม่-ี 2557-ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ ฝ่ายกจิการสาขา 
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
2556-2557 ผูจ้ดัการ        
 บจ.                 (ธุรกจิ             ) 
2554-2556                  
 บมจ.    ม              (ธุรกจิ     
 ก่อสรา้ง) 
2554-2554                           
                            ม               ม             ม   
                                                      
    -                              
                                                                       

18.      ม               
                

54                  
                      

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมกา   

0% -     - 2555-ปัจจุบนั                 
 บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 

กจิการอื่น 
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา   
 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ   

ความสมัพนัธ์ 
กบักรรมการ/ 
ผูบ้ริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั   
 

  (DAP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
  บรษิทัไทย ปี 2548 

         ประกาศนียบตัรส าหรบั
เลขานุการบรษิทั ของสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2557 

 

2553-2554 ผู ้                                
 บมจ.                         
                               (ธุรกจิ                 ) 
2552-2553                         
 บมจ.                (ธุรกจิ                 ) 

หมายเหตุ:  /1 นบัรวมหุน้ของคูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 
 /2 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 2.                                                                                                                                                                 หน้า 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายชื่อกรรมการ 
บริษัท เงนิสดทนัใจ 

จ ากัด 
บริษัทบริหารสนิทรัพย์ ศรี

สวัสดิ์ จ ากดั 
บริษัท สรีสวัสดิ์ อนิเตอร์
เนชั่นแนล โฮลดิง้ จ ากดั 

นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา D D D 
นางสาวธิดา  แก้วบตุตา  D D 
นายอวยชยั  สมกลิน่ D D  
นายสมยศ  เงินด ารง  D D 
นายวศิษฐ์  กาญจนหตัถกิจ   D 
หมายเหต ุ D = กรรมการ 

 



  

 บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                        แบบ 56-1 

หน้า 1 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดทิ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยหวัหน้าทีมตรวจสอบควบคมุภายในมี
คณุสมบตั ิวฒุิการศกึษา และประสบการณ์ในการท างาน ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายธนภทัร   วงค์วทิย์ 
 
Assistant Internal Audit 
Manager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 - ปริญญาตรี การบญัชี
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์
(บช.บ.) 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้
ตรวจสอบภายในของประเทศ
ไทย – CPIAT   
(รุ่นที ่21) 

- สมาชกิสมาคมผูต้รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย(สตท.) 

- - 7 ปี 
(2552-
ปัจจุบนั) 

Senior Internal 
Auditor. 
 
 
 
 
 
 
Assistant  
Internal Audit 
Manager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท พีแอนด์แอล 
อินเทอร์นอล ออดทิ 
จ ากดั. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ธรุกจิโรงพยาบาล 
-ธรุกจิผลติอาหาร(ขา้ว) 
-ธรุกจิน าเขา้เสือ้ผา้-รองเทา้ 
-ธรุกจิโทรคมนาคม 
-ธรุกจิผลติชิน้สว่นรถยนต์ 
-ธรุกจิจ าหน่ายพลงังาน 
(ชวีมวล) 
-ธรุกจิสายการบนิ 
-ธรุกจิซือ้มาขายไป 
-ธรุกจิผลติอาหาร 
-ธรุกจิผลติอะไหล่รถยนต์ 
-ธรุกจิผลติสนิคา้เครื่องดื่ม 
-ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ 
-ธรุกจิคอนกรตีผสมเสรจ็ 
-สถาบนัการศกึษา 
-ธรุกจิผลติเครื่องดื่ม 
-ธรุกจิบรกิารสนิเชื่อบุคคล 
-ธรุกจิผลติน ้าปะปา 
-ธรุกจิรา้นอาหาร/แฟชัน่ 
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 -ไมม่ี- 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท   ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดย ณ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วย

กรรมการอิสระท่ีมิได้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารจ านวน  3  ทา่น  และมีกรรมการสองทา่นท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน

บญัชีและการเงิน โดยทกุทา่นเป็นบคุคลอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดงันี ้

 นายวินยั  วิทวสัการเวช เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 พล.ต.ท.ภาณ ุ เกิดลาภผล เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 นายวีระชยั   งามดีวิไลศกัดิ ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบท่ีได้ ก าหนดไว้รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าทีต่ามที่ได้รับอบหมาย 

จากคณะกรรมการโดยให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามจริยธรรม ความโปร่งใส การถ่วงดลุอ านาจ และความสามารถที่

ตรวจสอบได้ รวมทัง้ได้ประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในด้านตา่งๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การ

ควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบตัิ

ตามข้อก าหนดและข้อบงัคบัของบริษัท ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลูและระบบการตดิตาม คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นวา่บริษัท มีการควบคมุภายในอยา่งเพยีงพอ   

 ในปี 2558  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 5  ครัง้ ซึง่ได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบญัชี รวมทัง้ผู้

ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน เข้าร่วมประชมุตามวาระอนัควรและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ

ด าเนินการเป็นรายไตรมาส ซึง่พอจะสรุปได้ดงันี ้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส สอบทานและเห็นชอบในการเสนอรายงานทางการเงินประจ าปีตอ่

คณะกรรมการบริษัท 

2.  รับทราบและเสนอความคิดเห็นตอ่ผลการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

3.  พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในอนัเก่ียวเนื่อง

กบัระบบการปฏิบตัิงาน และการควบคมุภายในองค์กร  และเสนอฝ่ายจดัการเพื่อพิจารณาปรับปรุง และแก้ไขตามควรแกก่รณี

รวมทัง้ติดตามผลความคืบหน้าของการปรับปรุงและแก้ไขอยา่งตอ่เนื่อง 

4.  ดแูลให้มีการประเมินระบบการควบคมุภายในอยา่งตอ่เนื่อง 
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5. พิจารณาคดัเลอืกและเสนอ นายบญุเลศิ  กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5339 และ/หรือนาง

อโนทยั  ลกิีจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3442 และ/หรือน.ส.สกณุา  แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4906 

แหง่ บริษัท   ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี  บริษัทประจ าปี 2559 และเสนอก าหนดคา่สอบ

บญัชีเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และน าเสนอให้ทีป่ระชมุ สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบ

บญัชีของบริษัทและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2559 

6.  พิจารณาคดัเลอืก บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน 

รวมทัง้พจิารณาแผนการตรวจสอบให้ครอบคลมุการปฏิบตัิงานทกุระบบ 

        การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี  2558  ได้รับความร่วมมือด้วยดจีากทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่ทาง

คณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคณุมา  ณ  โอกาสนี ้          

        

          

                                นายวินยั  วิทวสัการเวช  

              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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