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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของบริษัท 

วิสัยทัศน ์

เป็นผูน้  ำแหง่รำ้นสะดวกซือ้ทำงกำรเงินของประเทศไทย 

พันธกิจ 

ใหบ้รกิำรสนิเช่ือที่รวดเรว็และทั่วถึงในพืน้ท่ีทีม่ีควำมตอ้งกำร โดยมีกำรบรหิำรควำมเสีย่งของสนิเช่ือใหเ้หมำะสม และมี

กำรพฒันำคณุภำพของพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อกำรเจรญิเติบโตอยำ่งยั่งยืน 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจใน 3-5 ปีขา้งหน้า 

ขยำยกำรใหบ้รกิำรครอบคลมุทกุต ำบลในประเทศไทย และขยำยกำรใหบ้รกิำรไปยงัประเทศในแถบอำเซียน โดย

พิจำรณำผลติภณัฑใ์หเ้หมำะสมกบัสภำพเศรษฐกิจและควำมตอ้งกำรกำรใชเ้งินในแตล่ะประเทศ ภำยใตก้ำรประเมิน

ควำมเสีย่งอยำ่งระมดัระวงั พรอ้มทัง้ขยำยธุรกิจบรหิำรหนีด้อ้ยคณุภำพและธุรกิจกำรติดตำมหนีส้นิ 

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคญั 

ธุรกิจของบรษัิทฯ ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครวัแกว้บตุตำ เพื่อประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรสนิเช่ือในรูปแบบสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ

แก่ลกูคำ้ในพืน้ที่จงัหวดัเพชรบรูณ ์จำกนัน้ไดข้ยำยธุรกิจเพื่อใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ที่ยงัมีควำมตอ้งกำรบริกำรทำงกำรเงินอีก

มำกแตไ่มม่ีโอกำสรบับรกิำรจำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินโดยกำรเปิดสำขำเพิ่มเติมในจงัหวดัต่ำงๆ 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยใหบ้ริกำรสนิเช่ือในรูปแบบสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ สนิเช่ือประเภทท่ีอยูอ่ำศยั ภำยใตเ้ครือ่งหมำย

บริกำร/ช่ือทำงกำรคำ้ “มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ” และ ก็ไดชู้ช่ือทำงกำรคำ้และปรบัรูปลกัษณใ์หม่ของสำขำเป็น “ศรี

สวัสดิ์ เงนิสดทันใจ”  ดว้ยจดุเด่นท่ีควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำร ผำ่นสำขำทัง้หมดรวม 4,750   สำขำ (ขอ้มลู ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) กำรพิจำรณำอนมุตัิสนิเช่ือแบบเบ็ดเสรจ็ และกำรเขำ้ถึงลกูคำ้อยำ่งใกลชิ้ดโดยใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้

รำยยอ่ยทั่วไปในภมูิภำคตำ่งๆ ทัง้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ปรมิณฑล และจงัหวดัตำ่งๆ ในทกุภมูิภำคของประเทศ  

ควำมเป็นมำและพฒันำกำรท่ีส ำคญัสรุปไดด้งันี ้
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ปี 2522-2543 ครอบครวัแกว้บุตตำเริ่มด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรสินเช่ือในจังหวดัเพชรบูรณ์ ในรูปแบบสินเช่ือโดยใช้
ทะเบียนกรรมสทิธ์ิรถทกุประเภทเป็นหลกัประกนั หรอืสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ 

ขยำยธุรกิจเพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรบริกำรสินเช่ือที่เพิ่มขึน้ โดยทยอยเปิดสำขำเพิ่มเติมไปในจงัหวดั
ตำ่งๆ นบัเป็นผูบ้กุเบิกสนิเช่ือประเภทรถแลกเงิน 

ปี 2550 - ขำยธุรกิจเดิมซึง่รวมถึงสำขำและเครือ่งหมำยบรกิำรใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมรำยหนึง่ 

ปี 2551 จัดตัง้บริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร ์1979  จ ำกัด (“SP 1979”หรือ “บริษัทฯ”)(เดิมช่ือ บริษัท พีวีแอนด์
เคเคเซอรว์ิส 2008 จ ำกดั) ดว้ยทนุจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท ยงัไมม่ีกำรประกอบธุรกิจ 

ปี 2552 ซือ้บรษัิท ศรสีวสัดิ์ พำวเวอร ์จ ำกดั (“SP”) (เดิมช่ือ บรษัิท พำวเวอร ์99 จ ำกดั) ซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
รบัจำ้งจดัเก็บหนีแ้ละบรกิำรสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ (สำขำ <100) 

SP ภำยใตก้ำรบริหำรของกลุม่ ขยำยธุรกิจรบัจำ้งจดัเก็บหนีแ้ละบริกำรสินเช่ือ และเพิ่มสำขำเป็น136 
สำขำ 

ปี 2553-2554 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้เป็น 5 ลำ้นบำทและเริ่มด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรสินเช่ือ
จ ำน ำรถทกุประเภท รวมถึงกำรใหบ้รกิำรสนิเช่ือประเภทท่ีอยูอ่ำศยั ภำยใตส้โลแกน “มีบ้าน มีรถ เงิน
สดทันใจ” 
ปรบัโครงสรำ้งกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่โดยบรษัิทฯซือ้บรษัิท 2 บรษัิท ที่ไมม่ีกำรประกอบธุรกิจ 

- บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พำวเวอร ์1982 จ ำกดั (“SP 1982”) (เดิมช่ือบรษัิท เค.พี.เอ็น.โฮลดิง้ จ ำกดั)  
- บรษัิท เงินสดทนัใจ จ ำกดั (“FM”) (เดิมช่ือ บรษัิท เจ.ดี.ที.มนัน่ี เซอรว์ิส จ ำกดั)   

บรษัิทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนและเรยีกช ำระแลว้เป็น 200 ลำ้นบำท  
รบัโอนธุรกิจเดิมจำก SP ดว้ยกำรซือ้และรบัโอนบญัชีลกูหนีเ้งินกูย้ืมและลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้มำ
ด ำเนินกำรท่ีบรษัิทฯ และที่SP 1982 
ขยำยสำขำเพิ่มเป็น 265 สำขำในสิน้ปี 2554 

ปี 2555 บรษัิทฯเพิ่มทนุจดทะเบยีนและช ำระแลว้จำก 200 ลำ้นบำท เป็น 750 ลำ้นบำท 

ปี 2556 ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภำคม 2556 มีมติอนมุตัิใหแ้ปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดัเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ที่ตรำไว ้จำกเดิมมลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
เป็นมูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำทและเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 750 ลำ้นบำท เป็น 1,000 ลำ้นบำท 
โดยกำรเพิ่มทุนจ ำนวน 250 ลำ้นบำท แบ่งเป็น 250 ลำ้นหุน้ และจัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชน
ทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 
จดทะเบียนแปรสภำพบรษัิทฯเมื่อวนัท่ี 14 มิถนุำยน 2556 
ณ 31 ธนัวำคม 2556 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 602 สำขำ 
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ปี 2557  บรษัิทฯไดเ้สนอขำยหุน้ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไปเป็นครัง้แรก จ ำนวน 250,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 1 บำท ในรำคำขำยหุน้ละ 6.90 บำท และบริษัทฯไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแลว้
เป็น 1,000 ลำ้นบำท (หุน้สำมญัจ ำนวน 1,000,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) กบักรม
พัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที่  2 พฤษภำคม 2557 และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยได้รบัหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เขำ้เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และเริม่ท ำกำรซือ้ขำยไดเ้มื่อวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2557  

 ออกและเสนอขำยหุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิและไมม่ีหลกัประกนั ส ำหรบัเสนอขำยตอ่ผูล้งทนุสถำบนัหรอืผู้
ลงทนุรำยใหญ่ มลูคำ่ 500 ลำ้นบำท อำยหุุน้กู ้1 ปี 6 เดือน เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557  

 บริษัทฯไดจ้ดัตัง้บริษัท บริหำรสินทรพัย ์ศรีสวสัดิ์ จ ำกัด ทนุจดทะเบียน 25 ลำ้นบำท เพื่อรบัจำ้ง
ติดตำมหนีแ้ละรบัซือ้หนีจ้ำกสถำบนักำรเงินมำบริหำรจัดกำร โดยไดร้บัใบอนุญำตจำกธนำคำร
แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2557  

 เมื่อวนัที่  9 กนัยำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 3/2557 มีมติอนุมตัิใหร้บัโอนกิจกำร
ของบริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร ์1982 จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯไดร้บัโอน
กิจกำรบริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร ์1982 จ ำกัดแลว้ตัง้แต่วนัที่  30 กันยำยน 2557 ทัง้นี ้บริษัท ศรี
สวสัดิ ์พำวเวอร ์1982 จ ำกดั ไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเลกิบรษัิทแลว้  

 ณ 31 ธนัวำคม 2557 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 1,059 สำขำ 

ปี 2558  เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000 ลา้นบาทเป็น 1,060 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 
60 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามัญจ ำนวน 20 
ลำ้นหุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธ์ิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
ครัง้ที่ 1 จ ำนวน 40 ลำ้นหุน้ 

 ออกใบส าคัญแสดงที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่  1 จ านวน 40 ลา้นหน่วย เพื่อจัดสรร 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 ได้ รับ อ นุ ญ า ต ให้ ป ระ ก อ บ ธุ ร กิ จ สิ น เ ช่ื อ เพื่ อ ป ระ ก อ บ อ า ชี พ ภ า ย ใต้ ก า รก า กั บ 
จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท บริหารสินทรพัย์ ศรีสวัสดิ์ จ ากัด จากเดิม 25 ลา้นบาทเป็น 100 
ลา้นบาท และเปลีย่นช่ือเป็น บรษัิทบรหิารสนิทรพัย ์เอสดบับลวิพี จ ากดั 

 จัดตั้งบริษัท  ศรีสวัสดิ์  อิน เตอร์เนชั่ นแนล โฮลดิ ้ง  จ ากัด  ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
เพื่อลงทนุในกิจการอื่น 

 จดัตัง้บริษัท Srisawad Vietnam LLC เพื่อด าเนินธุรกิจในประเทศเวียตนาม ทนุจดทะเบียน 200 
ลำ้นบำท 

 ณ 31 ธนัวำคม 2558 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 1,627 สำขำ 
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ปี 2559  ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม  1,060 ล้ำนบำท เป็น 1,086.5 ล้ำนบำท โดยออก 
เป็นหุ้นสามัญจ านวน 26.5 ล้านหุ้น  มูลค่าที่ ต ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่ อรองรับการจ่าย 
เงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ ำนวน 25.5 ล้ำนหุ้น และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธ์ิกำรแปลงสภาพ 
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 1 จ ำนวน  1 ลำ้นหุน้ 

 จดัตัง้ บริษัท เอสดบับลิวพี เซอรว์ิสเซส จ ำกดั ทุนจดทะเบียน 15 ลำ้นบำท เพื่อใหบ้ริกำรบริหำร
จดักำรและที่ปรกึษำ ดำ้นกำรจดักำรระบบสินเช่ือรำยย่อยและกำรผ่อนช ำระ และภำยหลงัมีกำร
ปรบัโครงสรำ้งภำยในของกลุม่บริษัท จึงขำยหุน้สำมญัทัง้หมดของบริษัท เอสดบับลิวพี เซอรว์ิส
เซส จ ำกดั ใหแ้ก่ บรษัิท ศรสีวสัดิ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกดั (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท) 

 จดัตัง้ บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พำวเวอร ์2014 จ ำกดั ทนุจดทะเบียน 1 ลำ้นบำทเพื่อประกอบธุรกิจติดตำม
หนี ้

 จัดตัง้ บริษัท ยูไนเต็ด โคสทอล จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท ถือหุน้โดย บริษัท ศรีสวสัดิ ์
อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกัด เพื่อลงทุน และ /หรือ ร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจกำร
ใหบ้รกิำรสนิเช่ือรำยยอ่ยในตำ่งประเทศ 

 เขำ้ลงทุนในหุน้สำมญัของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนำทร จ ำกัด (มหำชน)ในสดัส่วนรอ้ยละ 9.84 
ของหุน้ท่ีออกจ ำหนำ่ยแลว้ทัง้หมด และยื่นขออนญุำตถือหุน้สำมญัของสถำบนักำรเงินเกินกวำ่รอ้ย
ละ 10 ต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย และไดร้บัอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยใหถื้อหุน้ใน 
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนำทร จ ำกัด (มหำชน) ไดร้อ้ยละ 100 จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเมื่อ
วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2559   

 ณ 31  ธนัวำคม 2559 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 2,130 สำขำ 

ปี  2560  ลงทุนในบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งภายหลงัเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทเ งินทุน 
ศรสีวสัดิ ์จ ากดั (มหาชน) ผา่นตวัแทนและการท าค าเสนอซือ้ ในสดัสว่นทัง้หมดรอ้ยละ 36.35  

 ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,086.5 ล้านบาท เป็น  1,130 ล้านบาท โดยออก 
เป็นหุน้สามญัจ านวน 43.5 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 
สามัญจ านวน 41.8 ลา้นหุน้ และเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธ์ิการแปลงสภาพตาม ใบส าคัญแสดง 
สทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 1 จ านวน 1.6 ลา้นหุน้  

 เพ่ิมทุนใน บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร ์2014 จ ากัด จากเดิม 1 ลา้นบาท เป็น 2,000 ล้านบาท 
และโอนธุรกิจบางส่วนและสาขาให ้บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร ์2014 จ ากัด และบริษัท ศรีสวสัดิ ์
พำวเวอร ์2014 จ ำกัด เริ่มด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรสินเช่ือ ใหบ้ริกำรจัดกำรสินเช่ือ เร่งรดัติดตำม
หนีส้นิ 

 เปลี่ยนธุรกิจของบริษัทจากเดิม ใหบ้ริการสินเช่ือ เป็น ลงทนุในกิจการอื่น รวมทัง้เปลี่ยนช่ือบริษัท 
จากเดิม “บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) เป็น “บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรชั่น 
จ ำกัด (มหำชน)” เพื่อเตรยีมจดัตัง้เป็นกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน 
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 ปรับเปลี่ยนธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการแยกธุรกิจตามประเภทของธุรกรรมสัญญา 
และขนาดของธุรกรรม 

  จดัตัง้ บรษัิท ศรสีวสัดิ ์เช่าสินเช่ือ (ลาว) จ ากดั ทนุจดทะเบียน 12.08 ลา้นบาท ถือหุน้โดย บรษัิท 
ศรสีวสัดิ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ จ ากดั เพื่อขยายการใหบ้รกิารสนิเช่ือไปประเทศลาว  

 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 1 สามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัไดค้รัง้แรก 
ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มาใชส้ิทธิแปลงสภาพจ านวน 50,200 หน่วย 
ท าใหม้ีทนุจดทะเบียนช าระแลว้เพิ่มขึน้จ านวน 53,513 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 2,490 สาขา   

ปี  2561  ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,130 ลา้นบาท เป็น 1,192.72 ล้านบาท โดยออก 
เป็นหุ้นสามัญจ านวน 62.77 ล้านหุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่ อรองรับการจ่าย 
ปันผลเป็นหุน้ สามัญจ านวน 60.41 ลา้นหุน้ และเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธ์ิการแปลงสภาพตาม 
ใบส าคญัแสดง สทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 1 จ ำนวน 2.36 ลา้นหุน้  

 เพิ่มทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มดงันี ้
1. เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท ศรีสวัสดิ์  อินเตอร์เนชั่ นแนล โฮลดิ ้ง จ ากัด จากเดิม 10  

ลา้นบาทเป็น 300 ลา้นบาท  
2. เพิ่มทนุจดทะเบียน บรษัิท เงินสดทนัใจ จ ำกดั จำกเดิม 50 ลำ้นบำท เป็น 150 ลำ้นบำท 
3. บรษัิท เอสดบับลิวพี เซอรว์ิสเซส จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บรษัิท ศรสีวสัดิ ์อินเตอรเ์นชั่น

แนล โฮลดิง้ จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 15 ลำ้นบำทเป็น 300 ลำ้นบำท โดยบริษัท ศรี
สวสัดิ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกดั เพ่ิมทนุจ ำนวน 210 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
75 ของทุนจดทะเบียน สว่นอีกรอ้ยละ 25 เป็นกำรขำยหุน้ใหแ้ก่ Win Lily Pte Ltd. เพื่อเป็น
กำรเอือ้ประโยชนใ์นกำรท ำธุรกิจในเมียนมำร ์

 ยำ้ยส ำนกังำนจำกอำคำรเดอะไนน ์แกรนดพ์ระรำมเกำ้ มำท่ีอำคำรศรสีวสัดิ ์ถนนแจง้วฒันะ 

 จดทะเบียนเลิกบริษัท ยูไนเต็ด โคสทอล จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกดั 

 ลดทนุและเพิ่มทนุจดทะเบียน จำกเดิม 1,192.72 ลำ้นบำท เป็น 1,249.71 ลำ้นบำท โดยออกเป็น
หุน้สำมญัจ ำนวน 57 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อจดัสรรและเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ำกัด ไดแ้ก่ Cathay Financial Holding Co., Ltd. หรือบริษัทในเครือ ในรำคำเสนอขำย 45 
บำทตอ่หุน้ คิดเป็นมลูคำ่รวม 2,565 ลำ้นบำท 

 จดัตัง้ บรษัิท พี เลน็ดิง้ จ ากดั ทนุจดทะเบียน 5 ลา้นบาท ถือหุน้โดย บรษัิทฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 75 
อี ก  ร้อ ย ล ะ  25 เป็ น ส่ ว น ขอ งผู้ ร่ ว ม ล งทุ น  เพื่ อป ระก อบ ธุ ร กิ จ ท ำ  platform ส ำห รับ
การใหบ้รกิารสนิเช่ือ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 2,870 สาขา   
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ปี 2562  เพิ่ ม ทุ น จดทะ เบี ย นจำก เดิ ม  1,249.71 ล้านบ าท  เป็ น  1,374.66 ล้านบ าท  โด ยออก 
เป็นหุ้นสามัญจ านวน 124.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่าย 
ปันผลเป็นหุน้ สามญัจ านวน 120.48 ลา้นหุน้ และเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธ์ิการแปลงสภาพตาม 
ใบส าคญัแสดง สทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 1 จ ำนวน  4.47 ลา้นหุน้ 

 บรษัิท ศรสีวสัดิ ์อินเตอรเ์นชั่นแนลโฮลดิง้ จ ำกดั ซือ้หุน้บรษัิท เอสดบับลวิพี เซอรว์ิสเซส จ ำกดั คืน
จำกผูร้ว่มทนุ เนื่องจำกควำมเห็นทำงธุรกิจไมต่รงกนั 

 เพิ่มทนุและจองหุน้เพิ่มทนุเกินสทิธิในบรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) ท ำใหส้ดัสว่นกำรถือ
หุน้ในบริษัทเงินทุน ศรีสวสัดิ์ จ ำกัด (มหำชน) เพ่ิมจำกเดิมรอ้ยละ 45 เป็นรอ้ยละ 78 และท ำค ำ
เสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ำกัด (มหำชน) จำกผูถื้อหุ้นเดิม ซึ่งท ำให้เพิ่ม
สดัสว่นกำรถือหุน้เป็นรอ้ยละ 82 

 ในกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท SAWAD-W1 มีผูถื้อ
หนว่ยใชส้ทิธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิจ ำนวน 8,893,749 หนว่ย ท ำใหท้นุจดทะเบียนช ำระ
แลว้เพิ่มขึน้จ ำนวน 11,001,563 บำท 

 บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลดสดัส่วนกำร
ลงทนุในบริษัท Srisawad Vietnam LLC จำกเดิมสดัสว่นรอ้ยละ 100 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10 เพื่อ
เปิดโอกำสใหพ้นัธมิตรทำงธุรกิจ 

 ณ 31 ธนัวำคม 2562 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้  4,080 สำขำ 

ปี 2563  ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท SAWAD-W1 ครัง้
สดุทำ้ย มีผูถื้อหน่วยใชส้ิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 29,834,500 หน่วย ท ำใหทุ้น
จดทะเบียนช ำระแลว้เพิ่มขึน้จ ำนวน 36,905,142 บำท และใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั
ของบรษัิท SAWAD-W1 ไดห้มดอำยแุละสิน้สภำพกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

 บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกัด ไดจ้ัดตัง้บริษัทย่อยอีก 3 บริษัท คือ บริษัท ศรี
สวสัดิ ์พิโก ้นรำธิวำส จ ำกดั, บริษัท ศรสีวสัดิ์ พิโก ้ยะลำ จ ำกดั และบริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก ้ปัตตำนี 
จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกิจ พิโกไ้ฟแนน้ซ ์

 ลดทุนและเพิ่มทนุจดทะเบียนจำกเดิม 1,374.66 ลำ้นบำทเป็น 1,428.08 ลำ้นบำท โดยออกเป็น
หุน้สำมัญจ ำนวน 54.93 ลำ้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการแปลงสภาพของ 
ใบส าคญัแสดง สทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 2 

 ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่  2 จ านวน 54.93 
ลา้นหนว่ย เพื่อจดัสรร ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 จดัตัง้ บริษัท ศรสีวสัดิ์ ดิจิตอล จ ากดั ทนุจดทะเบียน 50 ลา้นบาท ถือหุน้โดย บริษัทฯ ในสดัสว่น
รอ้ยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจใหบ้รกิารสนิเช่ือสว่นบคุคลดิจิทลั  

 ลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ำกัด โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 65 
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เพื่อประกอบธุรกิจ ใหบ้รกิำรสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบั 

 ณ 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 4,750 สำขำ 
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1.3  โครงสร้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โครงสรำ้งของบรษัิทฯเป็นดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

บมจ. ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น 

 

ศรสีวสัดิ ์พำว

เวอร ์2014  
เงินสดทนัใจ 

บรหิำรสนิทรพัย ์

เอสดบับลวิพ ี

ศรีสวสัดิ์ อินเตอรเ์นชั่น

แนล โฮลดิง้  

Srisawad 

Vietnam LLC 

เอสดบับลวิพี  

เซอรว์ิส 

99% 85% 99% 100% 

10% 99% 100% 

บรษัิทเงินทนุ    

ศรสีวสัดิ ์ 

82% 

ศรสีวสัดิ ์เชำ่สนิเช่ือ 

ลำว 

พี เลน็ดิง้  

75% 

ศรสีวสัดิ ์     

แคปปิตอล  

ศรสีวสัดิ ์  

ดิจิตอล   

ศรสีวสัดิ ์พิโก ้

นรำธิวำส 

ศรสีวสัดิ ์พิโก ้

ยะลำ 

ศรสีวสัดิ ์พิโก ้

ปัตตำน ี

100% 100% 100% 

99% 65% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กลุม่บริษัทฯด ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรสนิเช่ือรำยย่อยแบบมีหลกัประกนัภำยใตส้โลแกน “ศรีสวสัดิ์ เงินสดทนัใจ” สินเช่ือเช่ำ
ซือ้จักรยำนยนตใ์หม่ สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ รบัจำ้งติดตำมหนีแ้ละกำรซือ้หนีจ้ำก
สถำบนักำรเงินมำบรหิำร โดยธุรกิจใหบ้รกิำรสินเช่ือรำยยอ่ยแบบมีหลกัประกนั แบง่กำรใหบ้ริกำรตำมประเภทสินเช่ือและ
หลกัประกนัดงันี ้

บรษัิท กำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั 
(มหำชน) 

ลงทุนในกิจการอื่น (เดิมใหบ้ริการสินเช่ือแบบมีหลกัประกนั แต่เนื่องจากการ
ซื ้อหุ้นของสถาบันการเงิน  จึ งต้องเปลี่ ยนประเภทธุรกิจ  เป็นโฮลดิ ้ง 
และโอนธุรกิจบางสว่นให ้บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 จ ากดั) 

บริ ษั ท เงินทุน  ศ รีส วัสดิ์  จ ากัด 
(มหาชน) 

ธุรกิจเงินทุน โดยใหบ้ริการเงินฝาก, ใหบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือโครงการ 
สินเช่ือเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้บริกำรสินเช่ือรถแลกเงิน และสินเช่ือ 
บา้นแลกเงิน และใหบ้รกิำรตวัแทนผูถื้อหุน้กู ้

บรษัิท เงินสดทนัใจ จ ำกดั  ให้บริกำรสินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน  สินเช่ือรำยย่อยเพื่อกำร
ประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ สินเช่ือส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกัน (ปัจจุบันชะลอกำรให้บริกำรสินเช่ือส่วนบุคคลและ
สนิเช่ือรำยยอ่ยเพื่อกำรประกอบอำชีพ) 

บริษัทบริหำรสินทรพัย ์เอสดบับลิว
พี จ ำกดั 

ใหบ้ริกำรรบัจำ้งติดตำมหนีแ้ละรบัซือ้หนีด้อ้ยคณุภำพจำกสถำบนักำรเงิน มำ
บรหิำร 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ด ำเนินธุรกิจลงทนุในกิจกำรอื่นๆทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

บริษัท ศรีสวัสดิ์  พำวเวอร์ 2014 
จ ำกดั 

ใหบ้ริกำรรบัจำ้งตรวจสอบ ติดตำมและเรง่รดัหนีส้ิน  ใหบ้ริกำรสินเช่ือแบบมี
หลักประกัน  ประเภท บ้ำนและที่ดิน  ทำวน์เฮ้ำส์ และอำคำรชุด  และ
หลกัประกนัประเภทรถทกุชนิด ไดแ้ก่ รถยนตเ์พื่อกำรพำณิชย ์รถบรรทกุ รถบสั
รถโดยสำร รถใช้งำนเพื่อกำรเกษตร รถแทรกเตอร ์รถไถนำ รถเก่ียวข้ำ ว 
รถยนตส์ีล่อ้ โดยใหบ้รกิารสนิเช่ือเช่าซือ้ และใหบ้รกิำรขำยประกนัวินำศภยั  

บรษัิท พี เลน็ดิง้ จ ำกดั จดัท ำ platform ส ำหรบัใหบ้รกิำรในกำรปลอ่ยสนิเช่ือ 

บรษัิท ศรสีวสัดิ ์ดิจิตอล จ ำกดั ใหบ้รกิำรสนิเช่ือสว่นบคุคลดิจิทลั (อยูร่ะหวำ่งกำรขอใบอนญุำต) 
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บรษัิท ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั ใหบ้รกิำรสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบั 

บริษัท เอสดับบลิวพี เซอรว์ิสเซส 
จ ำกดั 

ใหบ้รกิำรดำ้นกำรบริหำรจดักำรและที่ปรกึษำดำ้นกำรจดักำรระบบสินเช่ือรำย
ยอ่ย และกำรผอ่นช ำระใหบ้รษัิทอื่นในประเทศกลุม่อำเซียน 

Srisawad Vietnam LLC ใหบ้รกิารสนิเช่ือมีหลกัประกนั  

บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเช่ือ (ลาว) 
จ ากดั 

ไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจเช่าสนิเช่ือในประเทศลาว  

บริษัท ศรีสวัสดิ์  พิ โก้ นรำธิวำส 
จ ำกดั 

ใหบ้ริกำรสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใตก้ำรก ำกับ (อยู่ระหว่ำงกำรขอ
ใบอนญุำต) 

บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พิโก ้ยะลำ จ ำกดั ใหบ้ริกำรสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใตก้ำรก ำกับ (อยู่ระหว่ำงกำรขอ
ใบอนญุำต) 

บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พิโก ้ปัตตำนี จ ำกดั ใหบ้ริกำรสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใตก้ำรก ำกับ (อยู่ระหว่ำงกำรขอ
ใบอนญุำต) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ มีลกูหนีส้ินเช่ือรวม 39,459  ลำ้นบำท ประกอบดว้ยบญัชีลกูหนีส้ินเช่ือทะเบียน
รถตำมสัญญำเงินกู้รวม 20,292 ล้ำนบำท บัญชีลูกหนี ้สินเช่ือทะเบียนรถตำมสัญญำเช่ำซื ้อรวม 191 ล้ำนบำท 
บญัชีลกูหนีส้ินเช่ือบำ้นและที่ดินรวม 16,026 ลำ้นบำท และบญัชีลกูหนีส้ินเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพและสินเช่ือส่วน
บุคคลรวม 2,950 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 51.43 รอ้ยละ 0.48  รอ้ยละ 40.61  และรอ้ยละ 7.48 ของสินเช่ือรวม 
ตำมล ำดบั 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษัิทตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรบัปี 2561- 2563 เป็นดงันี ้

งบกำรเงินรวม 
ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
ธุรกิจหลัก       
รำยไดด้อกผลเช่ำซือ้ 954.36 12.11 447.93 4.57 103.04 0.94 
ดอกเบีย้รบัจำกเงินใหกู้ยื้ม 4,811.31 61.05 6,715.68 68.57 7,823.81 71.17 
ดอกเบีย้รบัจำกธุรกิจบรหิำร
สินทรพัย ์

 
 

    
239.23 

 
2.18 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 5,765.67 73.16 7,163.61 73.15 8,166.09 74.29 
รายได้อื่นๆ1/ 2,115.65 26.84 2,629.65 26.85 2,826.94 25.71 
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งบกำรเงินรวม 
ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
รายได้รวม 7,881,32 100.00 9,793.26 100.00 10,993.03 100.00 
หมำยเหต:ุ1/รำยไดอ่ื้นๆ เช่น คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ คำ่บรกิำร คำ่ใชจ้่ำยและคำ่ปรบัเป็นตน้ 

การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ ์

2.1    ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ธุรกิจสินเชื่อแบบมหีลกัประกนัประเภททะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดนิ 

กลุม่บรษัิทฯ ใหบ้รกิำรสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัโดยบรษัิท ศรสีวสัดิ ์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (ใหบ้รกิารชว่ง 
ม.ค.ถึง มิ.ย. 2560), บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 จ ากดั), บรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์ จ ากดั (มหาชน) (เริม่ใหบ้รกิำร
ตัง้แต ่กรกฎำคม 2560 เนื่องจำกกำรโอนธุรกิจบำงสว่น) และ บรษัิท เงินสดทนัใจ จ ำกดั ใหบ้รกิำรในประเทศไทย สว่น 
Srisawad Vietnam LLC ใหบ้รกิำรสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทรถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตใ์นประเทศเวยีตนำม 
และบรษัิท ศรสีวสัดิ ์ เช่ำสนิเช่ือ (ลำว) จ ำกดั ใหบ้รกิำรสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนั โดยหลกัประกนัที่กลุม่บรษัิทฯให้
สนิเช่ือเป็นรถทกุชนิด เช่น รถยนตน์ั่งสว่นบคุคลไมเ่กินเจ็ดคน รถยนตน์ั่งสว่นบคุคลเกินเจ็ดคน รถยนตบ์รรทกุสว่น
บคุคล (กระบะ) รถจกัรยำนยนต ์รถหกลอ้ รถสบิลอ้ รถแทรกเตอร ์รถพว่ง รถใชง้ำนเพื่อกำรเกษตร เป็นตน้  รวมทัง้หลกั
ประอนัอื่น เช่น บำ้น ที่ดิน อำคำรชดุ  
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บรษัิทฯ ใหบ้รกิำรสนิเช่ือทะเบียนรถ บำ้นและโฉนดที่ดิน โดยมียอดลกูหนีส้ทุธิ
ตำมสญัญำเชำ่ซือ้และลกูหนีเ้งินใหกู้ย้มืรวมทัง้สิน้ 36,509 ลำ้นบำท โดยมลูคำ่สนิเช่ือที่กลุม่บรษัิทฯ ใหบ้รกิำรกวำ่รอ้ย
ละ 40 เป็นหลกัประกนัประเภทโฉนดที่ดิน บำ้นและคอนโด 

 

ยอดมูลหนีส้นิเชือ่จ ำแนกตำมประเภทหลกัประกนั  

ประเภทสินเช่ือจ ำแนกตำมประเภท
หลกัประกนั/1 

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รถจกัรยำนยนต ์ 2,366.99 9.04 3,616.19 10.98 7,075.64 19.38 
รถเชิงพำณิชย ์ 2,033.17 7.76 2,065.13 6.27 1,879.74 5.15 
รถใชง้ำนเพ่ือกำรเกษตร 441.24 1.68 171.76 0.52 42.62 0.12 
รถยนต ์4 ลอ้ 10,349.83 39.53 11,878.07 36.08 11,484.55 31.45 
โฉนดที่ดิน บำ้น และคอนโด 10,994.30 41.99 15,192.84 46.15 16,026.53 43.90 
รวม 26,185.53 100.00 32,923.84 100.00 36,509.08 100.00 

จ ำนวนบญัชีสนิเชือ่ จ ำแนกตำมประเภทหลกัประกนั 

จ ำนวนบญัชีจ  ำแนกตำม
ประเภทหลกัประกนั 

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 

สญัญำ รอ้ยละ สญัญำ รอ้ยละ สญัญำ รอ้ยละ 

รถจกัรยำนยนต ์ 411,031 68.60 457,718 67.33 500,128 66.55 
รถเชิงพำณิชย ์ 18,138 3.03 18,883 2.67 17,965 2.39 
รถใชง้ำนเพ่ือกำรเกษตร 717 0.12 669 0.09 548 0.07 
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รถยนต ์4 ลอ้ 119,994 20.02 141,944 20.09 168,089 22.37 
โฉนดที่ดิน บำ้น และคอนโด 49,308 8.23 69,373 9.82 64,790 8.62 
รวม 599,188 100.00 706,587 100.00 751,520 100.00 

ตัวอยา่งหลกัประกนัทีก่ลุ่มบริษัทฯ ให้สนิเชือ่ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
หำกพิจำรณำตำมประเภทของนิติกรรมสญัญำในกำรใหกู้ย้ืม สำมำรถแบง่ไดเ้ป็น 2 กลุม่ดงันี ้ 
(1) สญัญำใหกู้ย้ืม กลุม่บริษัทฯ ใหกู้ย้ืมในลกัษณะสญัญำกูเ้งินส ำหรบัหลกัประกันทกุประเภท แบ่งตำมประเภท

หลกัประกนัไดเ้ป็น 2 กลุม่คือ  

(ก) หลกัประกันประเภทรถทุกชนิดผูข้อสินเช่ือไม่ตอ้งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในเล่มทะเบียนรถเมื่อท ำ
สญัญำกูเ้งิน แต่ส่งมอบเล่มทะเบียนรถและลงนำมในแบบค ำขอโอนและรบัโอน (โอนลอย) หลกัประกัน
ใหก้บักลุม่บรษัิทฯ  หำกผูข้อสินเช่ือคำ้งช ำระหนีเ้กินระยะเวลำที่ก ำหนดกลุม่บรษัิทฯ สง่หนงัสือแจง้ยกเลิก
สญัญำและให้ลูกหนีม้ำติดต่อช ำระหนีภ้ำยใน 7 วัน หำกไม่มำช ำระกลุ่มบริษัทฯสำมำรถติดตำมยึด
หลกัประกนัเมื่อยึดหลกัประกนัแลว้กลุม่บริษัทฯ เปิดโอกำสใหล้กูหนีม้ำไถ่ถอนหลกัประกนัภำยใน 30 วนั 
หำกไม่มำติดต่อกลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรขำยทรพัยส์ินดังกล่ำวต่อไป โดยกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถจด
ทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในเลม่ทะเบียนรถไดโ้ดยไมต่อ้งผำ่นขัน้ตอนกำรฟอ้งรอ้งด ำเนินคดี  

(ข) หลกัประกนัประเภทโฉนดที่ดิน บำ้นและคอนโดสำมำรถแบ่งตำมประเภทกำรจดทะเบียนนิติกรรมไดอ้ีก 2 
ประเภทดงันี ้

บำ้นและทีด่นิ 

รถสบิลอ้ รถสลีอ้-หกลอ้เชงิพำณชิย ์รถจกัรยำนยนต ์

รถเกีย่วขำ้ว รถแทรกเตอร ์

รถยนตน์ัง่ส่วนบคุคล รถกระบะส่วนบคุคล 

รถพว่ง 
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 สญัญำจ ำนองผูข้อสินเช่ือในฐำนะผูจ้  ำนองจดทะเบียนจ ำนองหลกัประกนัใหแ้ก่กลุม่บริษัทฯ ในฐำนะ
ผูร้บัจ ำนองพรอ้มกำรท ำสญัญำกูย้ืม และสง่มอบโฉนดที่ดินในวนัที่รบัเงิน เพื่อเป็นหลกัประกนัในกำร
ช ำระหนี ้ทัง้นี ้ผูจ้  ำนองยงัคงมีสิทธิครอบครองและใชส้อยหลกัประกนัดงักลำ่ว หำกมีกำรคำ้งช ำระหนี ้
เกินกวำ่ระยะเวลำที่ก ำหนด กลุม่บรษัิทฯ ในฐำนะเจำ้หนีแ้ละผูร้บัจ ำนอง จะตอ้งแจง้ใหผู้ข้อสนิเช่ือช ำระ
หนีภ้ำยในเวลำที่ก ำหนด หำกผูข้อสนิเช่ือยงัไมช่ ำระหนีใ้นเวลำดงักลำ่ว กลุม่บรษัิทฯ จะสง่เรือ่งฟอ้งรอ้ง
ด ำเนินคดีเพ่ือบงัคบัจ ำนองและน ำหลกัประกนัออกขำยทอดตลำดหรอืเป็นกรรมสทิธ์ิตอ่ไป 

 สญัญำขำยฝำก ผูข้อสนิเช่ือในฐำนะผูข้ำยฝำกท ำสญัญำขำยฝำกหลกัประกนักบักลุม่บริษัทฯ ในฐำนะ
ผูซ้ือ้ฝำก โดยกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนัจะตกเป็นของผูซ้ือ้ฝำกทนัทีท่ีจดทะเบียน ซึ่งผูข้ำยฝำกจะไดร้บั
กรรมสิทธ์ิคืนเมื่อมำขอไถ่ถอนภำยในเวลำท่ีสัญญำก ำหนด หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำไถ่ถอน 
(ระยะเวลำใหส้ินเช่ือ) แลว้ผูข้ำยฝำกไมไ่ดด้  ำเนินกำรไถ่ถอนหลกัประกนั กรรมสทิธ์ิในหลกัประกนัจะตก
เป็นของกลุม่บรษัิทฯ ในฐำนะผูร้บัซือ้ฝำกโดยสมบรูณ ์หรอือีกนยัหนึง่ หำกผูข้อสินเช่ือคำ้งช ำระหนีเ้กิน
ระยะเวลำที่ก ำหนด  กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิครอบครองหลักประกันทันที โดยไม่ตอ้งผ่ำนขั้นตอนกำร
ฟอ้งรอ้งด ำเนินคดี  

(2) สญัญำเช่ำซือ้ กลุ่มบริษัทฯ ใหกู้้ยืมในลกัษณะสญัญำเช่ำซือ้ส  ำหรบัหลกัประกันประเภทรถ โดยผูข้อสินเช่ือ
จะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในเล่มทะเบียนรถและส่งมอบเลม่ทะเบียนรถใหแ้ก่กลุม่บริษัทฯเป็นหลกัประกนั ส ำหรบั
หลกัประกันประเภทรถเก่ียวขำ้ว ซึ่งไม่มีเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิ ผูข้อสินเช่ือจะตอ้งน ำหลกัฐำนหนงัสือรบัรอง
กรรมสิทธิที่ออกจำกโรงงำนผูผ้ลิต และสญัญำซือ้ขำย มำแสดงเพื่อเป็นหลกัประกันกำรกูย้ืมแต่ผูข้อสินเช่ือ
ยงัคงเป็นผูค้รอบครองรถ หำกผูกู้ ้คำ้งช ำระหนีเ้กินกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนด กลุ่มบริษัทฯ จะติดตำมใหผู้ข้อ
สนิเช่ือมำช ำระหนี ้แต่ในกรณีที่ลกูหนีค้ำ้งช ำระเกินกว่ำนโยบำยที่ก ำหนดกลุม่บรษัิทฯ จะสง่หนงัสือแจง้ยกเลิก
สญัญำ เพื่อใหล้กูหนีม้ำช ำระหนี ้ภำยใน  30 วนั หำกไม่มำช ำระหนีต้ำมก ำหนด บริษัทสำมำรถติดตำมยึด
หลกัประกนั และภำยหลงัจำกยดึหลกัประกนั กลุม่บรษัิทใหล้กูหนีม้ำไถ่ถอนภำยใน 30 วนั หำกเกินกวำ่ก ำหนด
กลุม่บรษัิทจะน ำทรพัยส์นิดงักลำ่วขำยทอดตลำดตำมขัน้ตอน 

 
ยอดสนิเชือ่จ ำแนกตำมประเภทนติกิรรมสญัญำ 

สินเช่ือทะเบียนรถจ ำแนกตำม
ประเภทนิติกรรมสญัญำ 

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

สญัญำเงินใหกู้ย้ืม 23,431.57 89.48 32,043.68 97.33 36,317.85 99.48 
สญัญำเชำ่ซือ้ 2,753.96 10.52 880.16 2.67 191.23 0.52 
รวม 26,185.53 100.00 32,923.84 100.00 36,509.08 100.00 

ในดำ้นระยะเวลำกำรผอ่นช ำระ กลุม่บรษัิทฯ พิจำรณำปลอ่ยสนิเช่ือระหวำ่ง 6 – 48 งวดขึน้อยูก่บัประเภทของ
หลกัประกนั เช่น ในกรณีทีเ่ป็นรถจกัรยำนยนต ์กลุม่บรษัิทฯ จะพจิำรณำใหผ้อ่นช ำระไมเ่กิน 18 งวด แตห่ำกเป็นรถยนต์
ทั่วไป กลุม่บรษัิทฯ ก ำหนดระยะเวลำกำรผอ่นช ำระไมเ่กิน 36 งวด หรอืในกรณีทีเ่ป็นรถยนตท์ี่ไดร้บัควำมนิยม บำ้น 
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หรอืโฉนดที่ดิน กลุม่บรษัิทฯ จะพิจำรณำปลอ่ยสนิเช่ือระยะเวลำไมเ่กิน 48 งวด ส ำหรบัดอกเบีย้ในกำรใหส้นิเช่ือของ
กลุม่บรษัิทฯ ขึน้อยูก่บัประเภทของหลกัประกนั 
 
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการพาณิชยแ์ละเพื่อโครงการ 
กลุม่บรษัิทฯ ใหบ้รกิำรสนิเช่ือเพ่ือกำรพำณิชยแ์ละเพ่ือโครงกำร โดย บรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นกำรให้
กูย้ืมเงินแกธุ่รกิจประเภทตำ่งๆ เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนของกิจกำร เพื่อขยำยธุรกิจของลกูคำ้ ขยำยโรงงำน โครงกำร
ใหม่ๆ  โดยจะจดัหำสนิเช่ือลกัษณะตำ่งๆใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรและสอดคลอ้งกบัควำมเสีย่งดำ้นหลกัประกนั 
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของโครงกำร ปัจจบุนับรษัิทฯชะลอกำรใหบ้รกิำรในธุรกิจนี ้
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีลกูหนีส้นิเช่ือเพื่อกำรพำณิชยแ์ละเพื่อโครงกำรท่ียงัคงคำ้งอยูท่ัง้สิน้ 225.93 ลำ้นบำท 
 
ธุรกิจสินเชื่อรายยอ่ยแบบไมม่ีหลักประกัน 
กลุม่บรษัิทฯ ใหบ้รกิำรสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบไมม่ีหลกัประกนัโดย บรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์ จ ากดั (มหาชน) บรษัิท เงินสด
ทนัใจ จ ำกดั และบรษัิท ศรสีวสัดิ ์ แคปปิตอล จ ำกดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย โดยไดร้บัอนญุำตจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทย
ดงันี ้
     

สนิเช่ือสว่นบคุคลเพื่อกำรอปุโภคบรโิภค 
สนิเช่ือสว่นบคุคลเพื่อกำรอปุโภค บรโิภค เป็นใบอนญุำตจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทยอนญุำตให ้ บรษัิทเงินทนุ ศรี
สวสัดิ ์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูด้  ำเนินธุรกิจ โดยเนน้ใหบ้รกิำรเฉพำะกลุม่แก่พนกังำนบรษัิทตำ่งๆ โดยมีกำรใหเ้งินกูท้ัง้
ระยะสัน้และระยะยำว  
 

สนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบั 
กลุม่บรษัิทฯไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบัตัง้แตปี่ 2554 ซึง่กลุม่บรษัิทมีนโยบำยให้
สนิเช่ือเฉพำะผูป้ระกอบอำชีพท่ีมั่นคง มีหลกัแหลง่ที่แนน่อน และตอ้งมีผูค้  ำ้ประกนัอยำ่งนอ้ย 2 รำย แตอ่ยำ่งไรก็ตำม
เมื่อประเมินควำมเสีย่งแลว้ กลุม่บรษัิทจึงมีนโยบำยชะลอกำรใหส้นิเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบัตัง้แตต่น้ปี 2559  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  มีบญัชีลกูหนีส้นิเช่ือสว่นบคุคลรวมทัง้สิน้จ ำนวน 67 สญัญำ และมยีอดลกูหนีต้ำมสญัญำ

กูเ้งินเทำ่กบั 1.52  ลำ้นบำท และยงัคงมีกำรติดตำมลกูหนีอ้ยำ่งตอ่เนื่อง  

ในปี 2563 บรษัิท ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั (บรษัิทยอ่ยของบรษัิทตัง้แตเ่ดอืนธนัวำคม 2563) ประกอบธุรกิจสนิเช่ือ

สว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบัตัง้แตปี่ 2562 ใหส้นิเช่ือแก่บคุคลทีม่ีรำยไดป้ระจ ำตอ่เดือนตัง้แต ่ 30,000 บำทขึน้ไป และ

ใหบ้รกิำรผำ่นทมีงำนขำยอิสระเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีบญัชีลกูหนีส้ว่นบคุคลรวมทัง้สิน้ 3,267 สญัญำ 

และมียอดลกูหนีต้ำมสญัญำเงินกูเ้ทำ่กบั 1,840 ลำ้นบำท  

  สนิเช่ือรำยยอ่ยเพื่อกำรประกอบอำชีพ 
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กลุม่บรษัิทฯไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจสนิเช่ือรำยยยอ่ยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใตก้ำรก ำกบั (“สนิเช่ือนำโนไฟ

แนน้ซ”์) ตัง้แตเ่ดือนเมษำยน 2558 เนื่องจำกกำรใหส้นิเช่ือรำยยอ่ยเพื่อกำรประกอบอำชีพ เป็นสนิเช่ือไมม่ีหลกัประกนั

เพื่อกำรประกอบอำชีพจึงมีควำมเสีย่งมำกกวำ่สนิเช่ือที่มีหลกัประกนั  กลุม่บรษัิทฯ  จึงมีนโยบำยกำรใหส้นิเช่ือกบัผู้

ประกอบอำชีพท่ีคิดจะเริม่ธุรกิจหรอืขยำยธุรกิจของตนเองผำ่นระบบ แฟรนไชส ์  โดยจะพิจำรณำจำกแฟรนไชเซอร ์

หลกัแหลง่หรอืท ำเลที่ตัง้ที่ประกอบอำชีพท่ีแนน่อน ประมำณกำรรำยไดป้ระมำณกำรคำ่ใชจ้่ำย และพิจำรณำวงเงินท่ี

เหมำะสม เพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่วลง รวมทัง้พจิำรณำใหก้บัลกูคำ้ของกลุม่บรษัิทฯท่ีมีประวตัิกำรช ำระเงินท่ีด ี

ส  ำหรบัรำยไดจ้ำกธุรกิจสนิเช่ือรำยยอ่ยเพือ่กำรประกอบอำชีพ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบัจำกเงินกูย้ืม คำ่ธรรมเนียมกำร

ช ำระขัน้ต ่ำ คำ่ธรรมเนียมกำรท ำสญัญำ คำ่ปรบัจำกกำรผิดนดัช ำระเงิน 

ในกำรพิจำรณำอนมุตัิสนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพ กลุม่บรษัิทใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหนีข้องลกูคำ้โดยกำรวิเครำะหข์อ้มลูลกูคำ้ โดยตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้และตรวจสอบประวตัิกำรคำ้งช ำระจำก

บรษัิท ขอ้มลูเครดติแหง่ชำติ จ ำกดั ส ำหรบัระยะเวลำกำรใหส้นิเช่ือจะพิจำรณำปลอ่ยสนิเช่ือระหวำ่ง  24 – 36 งวด 

หำกลกูหนีผิ้ดนดัช ำระ 4 งวด กลุม่บรษัิทจะด ำเนินกำรสง่หนงัสอืแจง้ใหล้กูคำ้จ่ำยช ำระหรอืเลกิสญัญำ หำกลกูคำ้ไม่

ช ำระเงินจะด ำเนินคดีทำงกฎหมำยตอ่ไป  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีบญัชีลกูหนีส้นิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพรวมทัง้สิน้จ ำนวน 34,079 สญัญำ และมียอด

ลกูหนีต้ำมสญัญำกูเ้งินเทำ่กบั   205.77  ลำ้นบำท โดยระยะเวลำกำรปลอ่ยสนิเช่ือจะอยูใ่นชว่ง 12-30 งวด ทัง้นีเ้พื่อ

เป็นกำรลดควำมเสีย่ง บรษัิทชะลอกำรปลอ่ยสนิเช่ือตัง้แตต่น้ปี 2563  

ธุรกิจเร่งรัดตดิตามหนี้สนิ 
กลุม่บรษัิทฯ ใหบ้รกิำรเรง่รดัตดิตำมหนีส้นิ โดย บรษัิทบรหิำรสนิทรพัย ์ เอสดบับลวิพี จ ำกดั และบรษัิท ศรสีวสัดิ ์พำว
เวอร ์2014 จ ำกดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย  โดยมุง่เนน้กำรติดตำมหนีท้ีม่ีหลกัประกนั ทัง้นีบ้รษัิทบรหิำรสนิทรพัย ์เอสดบับลิว
พี จ ำกดั จะรบัติดตำมหนีข้องสถำบนักำรเงิน สว่นบรษัิท ศรสีวสัดิ ์ พำวเวอร ์ 2014 จ ำกดั จะรบัติดตำมหนีข้องกลุม่
บรษัิทลสิซิ่งและบรษัิทรถยนต ์ 
กลุม่บรษัิทฯมคีวำมเช่ียวชำญและมีพนกังำนท่ีมีประสบกำรณด์ำ้นกำรติดตำม เรง่รดัหนีส้นิ รวมทัง้กลุม่บรษัิทฯมีสำขำ

ใหบ้รกิำรครอบคลมุทกุภมูิภำคทั่วประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บรษัิทฯมีสำขำทัง้สิน้ 4,750 สำขำ ท ำ

ใหม้ีเครอืขำ่ยในกำรติดตำมหนีท้ีก่วำ้งขวำงและครอบคลมุ 

ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพ 
กลุม่บรษัิทฯเริม่ด ำเนินธุรกิจบรหิำรหนีด้อ้ยคณุภำพในปี 2558 โดยเริ่มจำกกำรชือ้หนีด้อ้ยคณุภำพจำกสถำบนักำรเงิน
ที่ขำยหนีด้อ้ยคณุภำพโดยวิธีกำรประมลู ซึง่ก่อนกำรประมลู บริษัทจะสง่ทีมงำนไปศกึษำขอ้มลูของหนีด้อ้ยคณุภำพที่
จะท ำกำรประมูล เพื่อวิเครำะหแ์ละประเมินรำคำเพื่อกำรประมูลซือ้หนี ้ และเมื่อประมูลซือ้ไดแ้ลว้ ก็จะด ำเนินกำร
ตรวจสอบรำยละเอียดลกูหนี,้ สวมสทิธิและรบัโอนหนีด้งักลำ่วใหเ้ป็นสนิทรพัยข์องบรษัิท  ทัง้นีใ้นกำรประมลูซือ้แต่ละ
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ครัง้ บริษัทจะค ำนึงถึงอัตรำควำมส ำเร็จในกำรติดตำม กำรจัดเก็บ และกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมตลอด
ระยะเวลำที่คำดวำ่จะติดตำมได ้และอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุท่ีบรษัิทตอ้งกำร 
ณ 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บรษัิทฯ ไดซ้ือ้หนีม้ำบรหิำรและมียอดคงเหลอืตำมรำคำทนุจ ำนวน 2,808 ลำ้นบำท  

ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกบัการบริหารสนิเชือ่แบบครบวงจร 
ในปี 2559 กลุม่บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ย คือ บรษัิทเอส ดบับลวิ พี เซอรว์ิสเซส จ ำกดั (SWPS) ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจ
ใหบ้รกิำรค ำแนะน ำและเป็นท่ีปรกึษำในกำรวำงระบบกำรบรหิำรสนิเช่ืออยำ่งครบวงจร โดยมุง่เนน้ใหบ้รกิำรกบับรษัิท
ในตำ่งประเทศ ซึง่เนน้แถบประเทศในกลุม่ CLMV เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในนโยบำยกำรส ำรวจตลำด เพื่อเตรยีมขยำยธุรกิจ
ไปยงัตำ่งประเทศ  
ลกัษณะธุรกิจของ SWPS คือกำรใหบ้รกิำรค ำแนะน ำ และเป็นท่ีปรกึษำในกำรวำงระบบกำรบรหิำรสนิเช่ือแก่ลกูคำ้
กลุม่เปำ้หมำยที่ประกอบธุรกิจดำ้นกำรใหส้นิเช่ือ เช่น ธนำคำร สถำบนักำรเงิน รวมถึงบรษัิทที่เป็นลกัษณะกำรขำย
แบบผอ่นช ำระ โดยขอบเขตของกำรใหบ้รกิำร ประกอบดว้ย กำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกระบวนกำรปลอ่ยสนิเช่ือ ตัง้แต่
ขัน้ตอนกำรพจิำรณำและจดัท ำแนวทำงกำรตรวจสอบและอนมุตัสินิเช่ือหรอืควำมสำมำรถในกำรช ำระคำ่สนิคำ้ กำร
ติดตำมและเรยีกรบัช ำระ และกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกำรจดัท ำกำรตลำด  
 
ธุรกิจรับฝากเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯใหบ้ริกำรรบัฝำกเงินในรูปของใบรบัฝำกเงินและตั๋วสญัญำใช้เงิน โดย บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ำกัด 

(มหำชน) ใหบ้รกิำรแก่บคุคลทั่วไป นิติบคุคล มูลนิธิ สมำคม โดยมีก ำหนดเวลำช ำระคืนท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร

ของผูฝ้ำกเงิน ตัง้แต่กำรรบัฝำกเงินท่ีมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำมหรือเมื่อสิน้ระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว ้เช่น 1 เดือน 3 

เดือน 5  เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน เป็นต้น ด้วยอัตรำดอกเบีย้ที่เหมำะสม และ

สอดคลอ้งกบัภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจยัดำ้นสภำพคลอ่งของบรษัิท อตัรำผลตอบแทน และอตัรำดอกเบีย้โดยรวม

ของตลำดเงิน 

ณ 31 ธนัวำคม 2561-2563 กลุม่บรษัิทฯ มีเงินรบัฝำกซึง่แบง่แยกตำมระยะเวลำกำรจำ่ยคืนดงันี ้
ประเภทเงนิรับฝาก 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เมื่อทวงถำม 404.42 5.56 94.70 1.49 199.19 3.81 
จ่ำยคืนเมื่อสิน้ระยะเวลำ 6,869.55 94.44 6,253.63 98.51 5,034.91 96.19 
รวม 7,273.97 100.00 6,348.33 100.00 5,234.10 100.00 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัและประกันชีวติ 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯได้รบัใบอนุญำตประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัยและประกันชีวิต ที่ออกให้โดย
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั ท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถเสนอขำยกรมธรรมป์ระกันภยั
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รถยนตแ์ละประกันอื่นๆ ได ้ซึ่งรวมถึง ประกันคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ ประกันอุบตัิเหตุสว่นบุคคล และประกันสขุภำพ 
(เช่น ประกนัโควิด-19) 

โดยใหบ้รกิำรประกนัภยัแก่ลกูคำ้สนิเช่ือของบรษัิทและบคุคลทั่วไป  

ในปี 2562 บรษัิทฯ ไดเ้ริ่มเสนอทำงเลอืกใหล้กูคำ้ที่ซือ้ประกนัภยัรถยนต ์โดยน ำเสนอแผนกำรผ่อนช ำระเบีย้ประกนัภยั
รถยนตด์ว้ยเงินสดโดยไม่มีดอกเบีย้นำนสงูสุด 8 เดือน เพื่อลดภำระของลกูคำ้ ในขณะที่ผูใ้หบ้ริกำรรำยอื่นในธุรกิจ
เดียวกนั มกัจะเสนอแผนกำรผ่อนช ำระใหแ้ก่ลกูคำ้ที่มีบตัรเครดิตภำยใตเ้ง่ือนไขที่ก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ กำรใหท้ำงเลอืกใน
กำรผ่อนช ำระเช่นนีท้  ำใหบ้รษัิทฯ ไดเ้ปรยีบอยำ่งมีนยัส ำคญัในกำรไดล้กูคำ้ใหม่ที่ไมม่ีก ำลงัซือ้ประกนัภยัรถยนต ์ท ำให้
ลกูคำ้สำมำรถเขำ้ถึงผลิตภณัฑป์ระกนัภยัของบรษัิทฯ ไดม้ำกกว่ำ และลกูคำ้สำมำรถบริหำรจดักำรเงินหมนุเวียนของ
ตนไดด้ีขึน้ 

นอกจำกนีแ้พลตฟอรม์ของบริษัทฯ ที่ไดเ้ตรียมพฒันำขึน้ในปี 2564 จะสรำ้งควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั และเป็น
ปัจจยัหลกัในกำรขบัเคลื่อนกำรเติบโตของธุรกิจนำยหนำ้ประกันภยัของบริษัทฯ โดยแพลตฟอรม์ดงักลำ่ว สำมำรถใช้
เพื่อเปรียบเทียบและก ำหนดรำคำ กำรจ่ำยค่ำเบีย้ประกนัภยั ทัง้แบบเต็มจ ำนวนและผ่อนช ำระ และกำรต่ออำย ุโดย
ระบบดงักลำ่วช่วยในกำรท ำงำนของสำขำ  แพลตฟอรม์ของบริษัทฯ นัน้มีกำรเช่ือมต่อกบัคู่คำ้บริษัทประกนัภยั โดยมี
คณุสมบตัิเด่นที่สำมำรถเสนอรำคำ รวมถึงใหค้วำมคุม้ครองแก่ลกูคำ้ไดท้นัที  ซึ่งท ำใหล้กูคำ้สำมำรถเปรยีบเทียบและ
ซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตจ์ำกบรษัิทประกนัชัน้น ำ 10 บรษัิทในประเทศไทยไดอ้ยำ่งสะดวกสบำย 

บรษัิทฯ เช่ือว่ำ ควำมสำมำรถในกำรจดัจ ำหนำ่ยผำ่นทำงระบบดิจิทลั (Digital Distribution) และควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะหข์อ้มลู (Data Analytics Capabilities) ของบริษัทฯ จะท ำใหใ้นอนำคต บริษัทฯ สำมำรถใหบ้ริกำรลกูคำ้ไดด้ี
ยิ่งขึน้ โดยใชร้ะบบกำรประมวลผล เพื่อก ำหนดรำคำที่ดีขึน้และเพิ่มโอกำสกำรขำยขำ้มผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินอื่น 
(Cross-selling) อีกทัง้ยงัเป็นกำรลดควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้แก่คูค่ำ้บรษัิทประกนัภยัของบรษัิทฯ  

กำรใหบ้รกิำรของบรษัิทฯ ดงักลำ่วนบัวำ่เป็นสว่นส ำคญัในกำรจดัจ ำหนำ่ยประกนัภยั บรษัิทฯ เช่ือวำ่คูค่ำ้บรษัิท
ประกนัภยัของบรษัิทฯ จะไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรวิเครำะหข์อ้มลู (Data Analytics) ของบรษัิทฯ  ไดใ้นอนำคต และใน
ขณะเดียวกนั ส ำหรบัลกูคำ้ บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะเป็นท่ีปรกึษำที่สำมำรถเขำ้ถงึและไวว้ำงใจไดใ้นกำรตดัสนิใจซือ้หรอืตอ่
ประกนัภยั เพื่อใหบ้รษัิทฯ มีรำยไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง ถึงแมว้ำ่ บรษัิทฯ ไมม่ีควำมเสีย่งในกำรพิจำรณำรบัประกนัภยั 
(Underwriting Risk) แตด่ว้ยขอ้มลูของกำรขำยประกนัภยัและกำรเรยีกคำ่สนิไหมทดแทนท่ีบรษัิทฯ รวบรวมไว ้จะเป็น
ประโยชนต์อ่กำรพิจำรณำรบัประกนัภยัและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งไดใ้นอนำคต 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
เนื่องจำกธุรกิจหลกัของกลุม่บรษัิทฯคือกำรใหบ้รกิำรสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบมีหลกัประกนัในรูปแบบรถทกุชนิด โฉนดที่ดิน 
บำ้น และอำคำรชดุ รวมทัง้กำรใหบ้รกิำรสนิเช่ือเช่ำซือ้ สนิเช่ือสว่นบคุคล และสินเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพ โดยรำยได้
หลกัของกลุ่มบริษัทฯจำกธุรกิจดังกล่ำว ไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบัจำกเงินใหกู้ย้ืม และรำยไดด้อกผลเช่ำซือ้ ดงันัน้แนวโนม้
ภำวะกำรเงินของประเทศ เช่น อตัรำดอกเบีย้กำรลงทนุในตั๋วแลกเงิน และอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งสง่ผล
ตอ่กำรเขำ้ถึงแหลง่เงินทนุและตน้ทนุในกำรระดมุทนุของกลุม่บรษัิทฯ เพื่อใชใ้นกำรประกอบธุรกิจในแต่ละช่วงเวลำจึง
นบัเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่กำรประกอบธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ 

ภาวะการเงนิปี 2563 
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1) อตัรำดอกเบีย้  ในปี 2563 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (“กนง.”) ปรบัลดอตัรำดอกเบีย้รวมทัง้สิน้รอ้ยละ 0.75 
ตอ่ปี โดยปรบัลดในเดือนกมุภำพนัธ ์เดือนมีนำคม และเดือนพฤษภำคม ครัง้ละรอ้ยละ 0.25 ตอ่ปี สง่ผลใหอ้ตัรำ
ดอกเบีย้นโยบำยปรบัตัวลดลงจำกรอ้ยละ 1.25 ต่อปี ณ สิน้ปี 2562 เป็นรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ณ สิน้ปี 2563 ซึ่ง
เป็นมำจำกกำรระบำดของโรคโควิด-19 ซึ่งแพรร่ะบำดตัง้แตป่ลำยปี 2562 ซึง่ประเมินวำ่เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้
ขยำยตวัต ่ำกวำ่ที่ประเมินไวแ้ละต ่ำกว่ำศกัยภำพ ซึง่สอดคลอ้งกบักำรปรบัลดทิศทำงกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงิน
ของประเทศเศรษฐกิจหลักที่ปรบัลดอัตรำดอกเบีย้นโยบำยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563  ในช่วงครึ่งปีหลัง 
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึน้ แต่กำรฟ้ืนตวัจะเป็นไปอย่ำงชำ้ๆจึงยงัมีควำมจ ำเป็นตอ้งไดร้บัแรงสนบัสนนุ
จำกอตัรำดอกเบีย้นโยบำยที่อยูร่ะดบัต ่ำอยำ่งตอ่เนื่อง ดำ้นอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกเฉลีย่ของธนำคำรพำณิชยข์นำด
ใหญ่ปรบัตวัลดลง มำอยู่ที่รอ้ยละ 0.68 ต่อปี และอตัรำดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมแก่ลกูคำ้รำยใหญ่ชัน้ดี (MLR) เฉลี่ย
ของธนำคำรพำณิชยข์นำดใหญ่ ปรบัตวัลดลงเป็นรอ้ยละ 5.57 ตอ่ปี ตำมทิศทำงกำรปรบัอตัรำดอกเบีน้โยบำย  

2) สนิเช่ือ  ใน ปี 2563 ยอดคงคำ้งสนิเช่ือภำคเอกชนของสถำบนัรบัฝำกเงิน ณ สิน้ปีขยำยตวัรอ้ยละ 4.4 เรง่ขึน้จำก
กำรขยำยตวัรอ้ยละ 2.3 สิน้ปี 2562  โดยเป็นกำรเรง่ตวัขึน้จำกสินเช่ือครวัเรือนและสินเช่ือภำคธุรกิจ เป็นผลมำ
จำกมำตรกำรทำงกำรเงินของภำครฐัที่ด  ำเนินกำรผ่ำนสถำบนักำรเงินเฉพำะกิจเพื่อช่วยเหลือเยียวยำและฟ้ืนฟู
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรระบำดของโรคโควิด-19  

3) อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำล (Yield)  อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำลดลงทัง้พนัธบตัรระยะสัน้และระ
ยำว โดยอตัรำผลตอบแทนระยะสัน้ปรบัตวัลดลงตำมควำมตอ้งกำรเงินทุนเพื่อบริหำรสภำพคลอ่งของนกัลงทุน
ประกอบกับอัตรำดอกเบีย้นโยบำยอยู่ในระดับต ่ำ ขณะที่อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรระยะยำวปรบัลดลง 
เนื่องจำกนกัลงทนุยงัคงมีควำมกงัวลตอ่สถำนกำรณก์ำรระบำดของโควิด -19 

สถานการณห์นี้ครัวเรือนไทยปี 2563 

ขอ้มลูจำกส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ ระบสุถำนกำรณห์นีค้รวัเรอืนไทยเพิ่มขึน้จำกปี 2562 
โดยเพิ่มขึน้สงูตำมเศรษฐกิจที่หดตวัจำกผลของกำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 โดยหนีส้ินครวัเรือนในไตรมำส 3 ปี 
2563 มีมูลค่ำ 13.77 ลำ้นลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 86.6 ต่อ GDP ยอดคงคำ้งหนี ้NPLs เพื่อกำรอุปโภค
บริโภคมีมลูค่ำ 144,329 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2.91 ของสินเช่ือรวม เป็นผลมำจำกมำตรกำรช่วยเหลือและ
กำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้อย่ำงไรก็ตำมยงัคงตอ้งเฝำ้ระวงัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้เนื่องจำกสดัสว่นหนีค้ำ้งช ำระไม่
เกิน 3 เดือน ของสินเช่ือเพื่อกำรอปุโภคบรโิภคในไตรมำส 3 ปี 2563 มีสดัสว่นสงูถึงรอ้ยละ 6.7 ต่อสินเช่ือรวม หรือคิด
เป็น 2 เทำ่ของสดัสว่น NPLs ตอ่สนิเช่ือรวม ชีใ้หเ้ห็นถึงควำมเสีย่งที่สนิเช่ือดงักลำ่วจะกลำยเป็น NPLs หำกมีปัจจยัลบ
มำกระทบตอ่รำยไดห้รอืควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีค้รวัเรอืน  

แนวโนม้กำรก่อหนีภ้ำคครวัเรอืนจะเพิ่มขึน้ ตำมมำตรกำรกระตุน้กำรบรโิภคของภำครฐั ที่จะท ำให้ควำมตอ้งกำรสนิเช่ือ
บตัรเครดิตและสนิเช่ือสว่นบคุคลเพิ่มขึน้ รวมทัง้สนิเช่ือเพื่อกำรจดัหำที่อยูอ่ำศยั กำรเช่ำซือ้รถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนต ์

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 
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สศช.คำดว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะขยำยตวัรอ้ยละ 2.5 – 3.5 ดีขึน้จำกปี 2563 จำกกำรระบำดของไวรสัโควิด -19 
ปัญหำภยัแลง้ และควำมล่ำชำ้ของกระบวนกำรงบประมำณ แต่อย่ำงไรก็ตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 
ระลอกใหม่ที่ทวีควำมรุนแรง อำจส่งผลให้กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของไตรมำส 1 ปี 2564 ฟ้ืนตัวได้ล่ำช้ำ แต่
คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจจะดีขึน้จำกกำรกระจำยวัคซีนโควิด-19 ที่จะท ำให้กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมและอุปสงค์
ภำยในประเทศฟ้ืนตวัเรว็ขึน้ ทัง้นีปั้จจยัสนบัสนนุส ำคญัประกอบดว้ย (1) แนวโนม้กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปรมิำณ
กำรคำ้โลก (2) แรงขบัเคลือ่นจำกกำรใชจ้่ำยภำครฐั (3) กำรกลบัมำขยำยตวัของอปุสงคภ์ำคเอกชนในประเทศ และ (4) 
กำรปรบัตัวตำมฐำนกำรขยำยตัวที่ต  ่ำผิดปกติในปี 2563 อย่ำงไรก็ตำมควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลต่อกำรฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจในปี 2564 ไดแ้ก่ ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดทัง้ในและต่ำงประเทศที่อำจมีควำมรุนแรง
และยืดเยือ้, แนวโนม้ควำมลำ่ชำ้ในกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเที่ยว, เง่ือนไขดำ้นฐำนะกำรเงินของภำคครวัเรอืนและ
ภำคธุรกิจท่ำมกลำงตลำดแรงงำนและกิจกรรมทำงธุรกิจที่ยงัไม่ฟ้ืนตวัเต็มที่. ควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณภ์ยัแลง้และ 
ควำมผนัผวนของเศรษฐกิจและระบบกำรเงินโลก  

แนวโน้มอัตราดอกเบีย้และสถานการณห์นี้ครัวเรือนไทยปี 2564 

ส ำหรบัทิศทำงนโยบำยกำรเงินของไทยในปี 2564 คำดกำรณ์ว่ำ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) จะคงอตัรำ
ดอกเบีย้นโยบำยไวท้ี่รอ้ยละ 0.50 ต่อปี เนื่องจำกประเมินว่ำผลกระทบจำกกำรระบำดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโนม้ขยำยตวัต ่ำกวำ่ประมำณกำรและต ่ำกวำ่ระดบัศกัยภำพคอ่นขำ้งมำก  ซึง่เป็นผลสืบ
เนื่องมำจำกกำรระบำดของไวรสัโควิด -19 ถึงแมจ้ะไมรุ่นแรงเท่ำกบักำรระบำดระลอกแรก แต่กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
ยงัมีควำมไม่แน่นอนสงูในแต่ละภำคเศรษฐกิจ ส่งผลต่อควำมยั่งยืนของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในระยะต่อไป  จึง
ยงัคงตอ้งกำรแรงสนบัสนนุจำกอตัรำดอกเบีย้ต ่ำอยำ่งตอ่เนื่อง 

ดำ้นแนวโนม้สถำนกำรณ์หนีค้รวัเรือนไทยในปี 2564 คำดว่ำ ยอดคงคำ้งหนีค้รวัเรือนยงัขยับขึน้ต่อเนื่อง ยงัคงเป็น
สญัญำณที่สะทอ้นวำ่ ภำระหนีส้ินยงัเป็นประเด็นท่ีเปรำะบำงของครวัเรอืนบำงกลุม่ โดยเฉพำะครวัเรอืนท่ีมีภำระผกูพนั
กบัหนีห้ลำยกอ้น ธุรกิจ SMEs รวมถึงคนรุน่ใหมท่ี่มีกำรก่อหนีเ้รว็ขึน้ ซึ่งเป็นผลมำจำกมำตรกำรช่วยเหลอืและปรบัปรุง
โครงสรำ้งหนี ้

การแข่งขนั 
   สินเชื่อแบบมีหลกัประกันประเภททะเบียนรถ บ้านและโฉนดทีด่ิน 

ตลำดสินเช่ือทะเบียนรถมีอตัรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะเป็นสินเช่ือที่มีหลกัประกัน เป็นเล่มทะเบียนรถ และ
สินเช่ือทะเบียนรถมีอตัรำผลตอบแทนอยู่ในเกณฑท์ี่ดี ในขณะที่ยงัมีกลุม่ผูม้ีรำยไดน้อ้ยจ ำนวนมำกที่มีควำมตอ้งกำร
เขำ้ถึงแหลง่เงินทนุ โดยบริษัทฯ คำดกำรณว์ำ่มีจ ำนวนถงึ 18-20 ลำ้นคนจำกปัจจยัที่กลำ่วมำขำ้งตน้ ท ำใหใ้นปัจจบุนัมี
ผูป้ระกอบกำรหลำยรำยไดใ้หค้วำมสนใจในธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถกนัมำกขึน้ประกอบกบัหลงัจำกตลำดรถยนตใ์หม่
ไดช้ะลอตวัลงหลงัรถในโครงกำรรถคนัแรกไดท้ยอยส่งมอบท ำใหม้ีผูป้ระกอบกำรสินเช่ือเช่ำซือ้รถยนตใ์หม่ไดข้ยำย
ธุรกิจมำยงัธุรกิจใหส้ินเช่ือรถแลกเงินมำกยิ่งขึน้ เนื่องจำกเลง็เห็นวำ่เป็นธุรกิจที่ใหผ้ลตอบแทนสงูในภำวะที่กำรแข่งขนั
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ในตลำดเช่ำซือ้รถใหม่รุนแรง โดยภำพรวมผูป้ระกอบกำรในธุรกิจสินเช่ือรถแลกเงิน บริษัทฯ สำมำรถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
หลกัๆ ตำมลกัษณะของกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำย ไดแ้ก่  

1)  ผูป้ระกอบกำรท่ีเนน้กลุม่ลกูคำ้ระดบั A ถึง B- ซึง่เป็นกลุม่ลกูคำ้ที่มีรำยไดป้ระจ ำ เช่น พนกังำนบรษัิท ขำ้รำชกำร 
หรือรฐัวิสำหกิจ ผูป้ระกอบกำรในกลุ่มนีส้่วนใหญ่จะเป็นธนำคำรพำณิชย ์หรือบริษัทในเครือธนำคำรพำณิชย ์
ตัวอย่ำงของผู้ประกอบกำรในกลุ่มนี  ้ได้แก่ กรุงศรี ออโต้ (Car4Cash) ธนำคำรทิสโก้ (TISCO Auto Cash)
ธนำคำรธนชำต (รถแลกเงิน หรือ Cash Your Car) ธนำคำรกสิกรไทย (K-Car to Cash) ธนำคำรไทยพำณิชย ์
(My Car My Cash) และกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง (KTBL Car Convenience Cash) ผู้ประกอบกำรในกลุ่มนีม้ีข้อ
ไดเ้ปรียบที่ตน้ทนุทำงกำรเงินที่ต  ่ำ และมีเครือข่ำยสำขำจ ำนวนมำกในกำรประชำสมัพนัธส์ินคำ้ สำมำรถใชเ้ป็น
ช่องทำงในกำรช ำระค่ำงวด และมีฐำนทนุที่แข็งแกรง่ อย่ำงไรก็ตำมประกอบกำรในกลุม่นีย้งัคงวิเครำะหส์ินเช่ือ
โดยยดึเอกสำรทำงกำรเงินเป็นหลกั เนน้ลกูคำ้ที่มีประวตัิทำงกำรเงินท่ีดี   

2)  ผูป้ระกอบที่เนน้กลุม่ลกูคำ้ระดบั B- เป็นตน้ไป ในตำ่งจงัหวดั เช่น ผูป้ระกอบกำรขนำดเลก็ ลกูจำ้งโรงงำน ลกูจำ้ง
ทั่วไป กลุม่เกษตรกร โดยทั่วไปกลุม่ลกูคำ้ระดบัลำ่งมีโอกำสและทำงเลอืกในกำรเขำ้หำสนิเช่ือที่คอ่นขำ้งจ ำกดัซึ่ง
อำจจะเป็นผลมำจำกควำมไม่คุน้เคยในกำรท ำธุรกรรมผ่ำนธนำคำร ไม่มั่นใจว่ำจะไดร้บักำรอนุมตัิสินเช่ือหรือ
ควำมเขำ้ใจว่ำกำรติดต่อผ่ำนธนำคำรจะมีควำมยุ่งยำกและล่ำชำ้ ตัวอย่ำงของผูป้ระกอบกำรในกลุ่มนี ้ไดแ้ก่ 
บรษัิท เงินติดลอ้ จ ำกดั (มหำชน) (“เงินติดลอ้”) บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอลจ ำกดั (มหำชน) (“เมืองไทย ลสิซิ่ง”) 
บริษัท ศักดิ์สยำมลิสซิ่ง จ ำกัด(มหำชน) (“ศกัดิ์สยำม”) ผูป้ระกอบกำรในกลุ่มนีจ้ะพิจำรณำวงเงินสินเช่ือจำก
ฐำนขอ้มลูของลกูคำ้ในพืน้ที่ กำรตรวจสอบขอ้มลูของลกูคำ้ยงัสถำนที่จริงโดยพนกังำนสำขำที่มีควำมคุน้เคยกบั
ชมุชน ประกอบกบัเอกสำรทำงกำรเงิน นอกจำกนัน้ยงัใหบ้รกิำรสนิเช่ือกบัหลกัประกนัหลำยประเภท เช่น รถยนต ์
รถจกัรยำนยนต ์รถเพื่อใชใ้นกำรเกษตร โฉนดที่ดิน เป็นตน้ ลกัษณะของผูป้ระกอบกำรในกลุม่นีจ้ะเนน้กำรขยำย
สำขำไปยงัพืน้ท่ีชมุชน เพื่อสรำ้งควำมผกูพนักบัชมุชน และผูน้  ำชมุชน เนน้กำรจดักิจกรรมกบัชมุชน กำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ ์เพื่อเสรมิสรำ้งแบรนดข์องตนเองสรำ้งประสบกำรณท์ี่ดีกบัลกูคำ้เพื่อสรำ้งสำยสมัพนัธใ์หก้บับรษัิท 
อย่ำงไรก็ตำมผูป้ระกอบกำรบำงรำยในกลุ่มนีจ้ะมีขอ้จ ำกดัดำ้นศกัยภำพของเงินทุน  หำกเปรียบเทียบคู่แข่งใน
กลุ่มจะพบว่ำ ณ วันที่  30  กันยำยน  2563 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด  อยู่ในอันดับ 3 ของ
ผูป้ระกอบกำรในธุรกิจเดียวกนั   

 
ตำรำงเปรยีบเทยีบมูลหนีข้องกลุ่มผูป้ระกอบกำรทีม่ีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยใกลเ้คยีงกนั   

 กลุ่มบริษัทฯ 
ผู้ประกอบการรายอ่ืน 

เงนิติดล้อ  เมืองไทยแคปปิตอล ศักดิ์สยาม 
สโลแกน ศรสีวสัดิ ์ 

เงนิสดทนัใจ 
เงนิตดิลอ้ 

สะดวก รวดเรว็ 
  บรกิำรด ีดอกเบีย้ถูก 

สนิเชือ่เพือ่สงัคม 

ปีทีก่่อตัง้ 2522 2549 2535 2538 
ยอดลูกหนี/้1 (ลำ้นบำท) 
ณ 30 ก.ย. 2563 

39,235 45,928 65,870 6,247 
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 กลุ่มบริษัทฯ 
ผู้ประกอบการรายอ่ืน 

เงนิติดล้อ  เมืองไทยแคปปิตอล ศักดิ์สยาม 
การกระจายสาขา ทกุภมิูภำคทั่ว

ประเทศ 
ทกุภมิูภำค ทกุภมิูภำค ภำคเหนือ, 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประเภทหลักประกัน 
- รถยนตมื์อสอง     

- รถจกัรยำนยนต ์     

- รถบรรทกุ     
- รถเพ่ือกำรเกษตร     

- ที่ดิน     
ทีม่ำ: BOL และเวบ็ไซดบ์ริษัท 
หมำยเหต:ุ /1 ลกูหนีแ้ละเงินใหกู้ยื้ม 

  

   สินเชื่อรายยอ่ยแบบไม่มีหลกัประกัน 
กำรแขง่ขนัในธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลนัน้มีกำรแขง่ขนักนัอยำ่งรุนแรง แตก่ลุม่บรษัิทฯไมมุ่ง่เนน้กำรปลอ่ยสนิเช่ือสว่น
บคุคลภำยใตก้ำรก ำกบั แตเ่นน้กำรปลอ่ยสนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพ ซึง่จำกรำยงำนของธนำคำรแหง่ประเทศ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีผูป้ระกอบกำรท่ีปลอ่ยสนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพรวม 45 รำย โดยมมีลูคำ่รวมของหนีส้นิ
ประมำณ 17,441 ลำ้นบำท แตเ่นื่องจำกบรษัิทฯไดป้ระเมินควำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกิจและผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 ท ำใหบ้รษัิทฯชะลอกำรใหส้นิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพ 
ในเดือนธนัวำคม 2563 บรษัิทไดเ้ขำ้ลงทนุในบรษัิท ศรสีวสัดิ ์ แคปปิตอล จ ำกดั ซึง่ด  ำเนินธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคล
ภำยใตก้ำรก ำกบั ใหบ้รกิำรสนิเช่ือสว่นบคุคลแบบไมม่ีหลกัประกนัผำ่นช่องทำงทีมงำนขำยอิสระ โดยเนน้ในกลุม่ลกูคำ้
ที่มีประวตัิและควำมมั่นคงทำงกำรเงินทีด่ีแตข่ำดสภำพคลอ่งชั่วครำว หรอืตอ้งกำรทำงเลอืกในช่องทำงกำรเขำ้ถึงแหลง่
เงินทนุอื่นๆ โดยใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ที่มีรำยไดป้ระจ ำตอ่เดือนตัง้แต ่30,000 บำทขึน้ไป ระยะเวลำในกำรผอ่นช ำระตัง้แต ่
12-60 งวด คดิอตัรำดอกเบีย้ไมเ่กินรอ้ยละ 25 ตอ่ปี ซึง่ในกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ระดบั Hi-end ลกัษณะนีจ้ะมีผูใ้ห้
บรกิำรอยูไ่มก่ี่รำย ซึง่บรษัิทฯประเมินวำ่จะสำมำรถขยำยกำรใหบ้รกิำรได ้
   
   ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี้สนิ  
ในอตุสำหกรรมกำรติดตำมหนีส้นิ มีบรษัิทรบัติดตำมหนีส้นิ ส  ำนกังำนกฎหมำยและทนำยควำมเขำ้มำสูธุ่รกิจนี ้ ดงันัน้
กำรแขง่ขนัท่ีคอ่นขำ้งรุนแรง แตอ่ยำ่งไรก็ตำมบรษัิทฯมเีครือขำ่ยสำขำที่กวำ้งขวำงครอบคลมุทกุภมูิภำค  ดงันัน้ บรษัิทฯ
จึงสำมำรถใชเ้ครอืขำ่ยนีใ้นกำรตดิตำมเรง่รดัหนีส้นิดว้ยตน้ทนุท่ีถกูกวำ่บรษัิท ที่อยูใ่นอตุสำหกรรมเดียวกนั   
 
 ธุรกิจบริหารหนี้ดอ้ยคุณภาพ 
ในปัจจุบนัมีบริษัทบริหำรสินทรพัยอ์ยู่หลำยบริษัท ทัง้ที่เป็นบริษัทบริหำรสินทรพัยข์องรฐั, บริษัทบริหำรสินทรพัยท์ี่มี
บรษัิทแมเ่ป็นธนำคำรพำณิชย ์และบรษัิทบรหิำรสนิทรพัยท์ี่เป็นบรษัิทเอกชน อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทจะเขำ้รว่มประมลูใน
กำรซือ้หนีด้อ้ยคุณภำพที่บริษัทมีควำมถนัด และประกอบกับบริษัทมีเครือข่ำยของสำขำกระจำยอยู่ทุกภูมิภำคทั่ ว
ประเทศ ท ำใหส้ำมำรถติดตำมลูกหนีไ้ด้อย่ำงทั่วถึง  และปริมาณหนีด้อ้ยคุณภาพของสถาบันการเงินยังมีอยู่มาก 
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เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่ ท าให้มีปริมาณหนีด้ ้อยคุณภาพ ที่สถาบัน การเงิน น ามา ประมูล 
ขายยงัคงมีอยูม่าก   

 

 ธุรกิจใหบ้ริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร 

ในอตุสำหกรรมนี ้ ยงัไมม่ีบรษัิทท่ีเริม่ด  ำเนินธุรกิจกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกำรวำงระบบกำรบรหิำรสนิเช่ืออยำ่งครบวงจร 

จึงมกีำรแขง่ขนัในระดบัต ่ำ และลกูคำ้กลุม่เปำ้หมำยในประเทศพมำ่เอง มีแนวโนม้ที่จะเพิ่มมำกขึน้ สบืเนื่องจำกกำร

เพิ่มขึน้ของควำมตอ้งกำรดำ้นสนิเช่ือของประชำกรในประเทศพมำ่ หำกยงัไมม่ีคูแ่ขง่เขำ้มำในธุรกิจนี ้ ท ำใหบ้รษัิทฯ 

สำมำรถขยำยธุรกิจไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่งในอนำคต 

 

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัและประกันชีวติ 

ธุรกิจนำยหนำ้ประกนัภยั บรษัิทฯ แขง่ขนักบัผูป้ระกอบธุรกิจนำยหนำ้ประกนัภยัจ ำนวนมำกทัง้ระดบัเลก็และระดบัใหญ่ 
เนื่องจำกตลำดธุรกิจนำยหนำ้ประกันภยัของประเทศไทยมีลกัษณะกระจำยตวัสงู ในปี 2562 ผูใ้หบ้ริกำรรำยอื่นใน
ธุรกิจเดียวกนั ในตลำดสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนัของประเทศไทย โดยบริษัทฯ และผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่นในธุรกิจ
เดียวกัน มีกำรเติบโตของธุรกิจสินเช่ือที่ยำวนำนผ่ำนกำรขยำยธุรกิจสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนัผ่ำนกำรขยำย
สำขำอย่ำงรวดเร็ว ประกอบกับกำรขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจที่ใกลเ้คียงกันเพื่อเพิ่มฐำนลกูคำ้ปัจจุบนัและ
เครอืขำ่ยสำขำที่เก่ียวขอ้ง  

ภาพรวมของธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย  

ธุรกิจนำยหนำ้ประกนัวินำศภยัในประเทศไทยมีกำรกระจำยตวัสงู โดยมีนิติบคุคลรบัใบอนญุำตนำยหนำ้ประกนัวินำศ
ภยั 539 รำย ซึง่แบง่ไดเ้ป็น 7 กลุม่คือ นำยหนำ้ประกนัภยัอิสระ ตวัแทนจ ำหนำ่ยหรอืบรษัิทลสีซิ่งรถ สถำบนักำรเงินที่
ไม่ใช่ธนำคำรพำณิชย ์นำยหนำ้ที่เก่ียวขอ้งกับธนำคำร นำยหนำ้ประกันภยัออนไลนแ์บบเต็มรูปแบบ รำ้นคำ้หรือ
ไฮเปอรม์ำรเ์ก็ต และนำยหนำ้บคุคลธรรมดำ พนกังำนทัง้หมดของนิติบคุคลผูร้บัอนญุำตเป็นนำยหนำ้ประกนัภยัซึง่ท ำ
หนำ้ที่เป็นตัวกลำงกำรจัดจ ำหน่ำยประกันวินำศภยัตอ้งมีใบอนุญำตนำยหนำ้ประกันภยัแบบบุคคลธรรมดำ ในปี 
2562 มีกำรจดทะเบียนใบอนญุำตนำยหนำ้ประกนัภยัแบบบคุคลธรรมดำกวำ่ 166,000 รำย 

 

แผนภมิูประเภทนายหน้าประกันวินาศภยั 

ประเภทนายหน้า รายละเอียด ตัวอย่างบริษัทนายหน้าหลัก ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

 

นายหน้าอิสระ 
ตวักลำงที่เนน้กำร
จ ำหน่ำยประกนัภยั

อย่ำงเดียว 

TQM 

ล็อคตัน้ 

ศรีกรุง 

ช่ือแบรนดเ์ป็นท่ีรูจ้กัดีวำ่มีควำม
เช่ียวชำญดำ้นกำรเป็นนำยหนำ้

ประกนัภยั 

 

ตัวแทนจ าหน่าย
หรือบริษัทลีสซิง่รถ 

ตวัแทนจ ำหน่ำยรถ
และบรษิัทลีสซิ่งที่
จ  ำหน่ำยประกนัภยั 

ฮอนดำ้ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์ 
โตโยตำ้ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์

มีฐำนลูกคำ้เป็นผูซ้ือ้รถของ
ตนเอง 
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ประเภทนายหน้า รายละเอียด ตัวอย่างบริษัทนายหน้าหลัก ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

 

สถาบันการเงนิที่
ไม่ใช่ธนาคาร
พาณิชย ์

ผูใ้หบ้รกิำรท่ีไม่ใช่
ธนำคำรพำณิชยท่ี์

ใหบ้รกิำรดำ้นกำรเงิน 

ศรีสวสัดิ ์

เมืองไทยแคปปิตอล 

เงินตดิลอ้ 

ประสำนประโยชนจ์ำกกำรขำย
ขำ้มผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ฐำนลกูคำ้

ปัจจบุนั (เช่น สินเช่ือท่ีมี
ทะเบียนรถเป็นประกนั และ

ประกนัภยัรถ) 

 

นายหน้าทีเ่กี่ยวข้อง
กับธนาคาร 

นำยหนำ้ท่ีเป็นบรษิัท
ย่อยของธนำคำร

พำณิชย ์

ธนชำตโบรกเกอร ์

กรุงศรี เจเนอรลั อินชวัรนัส ์โบรค
เกอร ์

ใชป้ระโยชนจ์ำกฐำนลกูคำ้
ธนำคำรและช่ือเสียงของ
ธนำคำรในกำรขำยขำ้ม

ผลิตภณัฑ ์

 

นายหน้าประกันภัย
ออนไลนแ์บบเตม็
รูปแบบ 

นำยหนำ้ท่ีขำยประกนั
ผ่ำนทำงออนไลน์

โดยเฉพำะ 

แรบบทิ ไฟแนนซ ์

รูใ้จ 

ตน้ทนุกำรขำยต ่ำ กำรขำยท่ี
สะดวกรวดเรว็ 

 

ร้านค้าหรือไฮเปอร์
มารเ์ก็ต 

รำ้นคำ้ท่ีมีฐำนลูกคำ้
จ ำนวนมำก เสนอขำย
ประกนัภยัดว้ยกำร
ขำยขำ้มผลิตภณัฑ ์

เทสโก ้โลตสั 

เซเวน่-อีเลฟเวน่ 

มีฐำนลูกคำ้ขนำดใหญ่มำก 
สำมำรถเพิ่มพอรต์ผลิตภณัฑไ์ด ้

 

นายหน้าบุคคล
ธรรมดา 

กำรขำยโดยบคุคล
ธรรมดำผ่ำนเครือข่ำย
ลกูคำ้ของตนเอง 

เจำ้ของรำ้นขำยสินคำ้ เป็นตน้ 
มีควำมเขำ้ใจตลำดในพืน้ท่ีเป็น
อย่ำงดี และมีควำมสมัพนัธส์่วน

บคุคลกบัลกูคำ้ 

 

2.3 การจัดหาผลติภณัฑแ์ละบริการ 
แหล่งที่มาของเงนิทุน 
แหลง่ที่มำของเงินทนุของกลุม่บรษัิทฯ สว่นใหญ่ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยำว
คงเหลอื 4,237.9 ลำ้นบำท มีสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 9 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด  ซึง่อำจพิจำรณำวำ่เขำ้ขำ่ยพึง่พงิ
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน อยำ่งไรก็ตำมกลุม่บรษัิทฯ ยงัมีแหลง่เงินกู้อื่น เช่น  ตั๋วแลกเงิน และหุน้กูร้ะยะยำว เพื่อ
เสนอขำยใหแ้ก่ผูล้งทนุสถำบนัหรอืผูล้งทนุรำยใหญ่ เงินรบัฝำก เพื่อน ำมำใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนและเสรมิสภำพ
คลอ่งใหแ้ก่กลุม่บรษัิทฯ อีกทำงหนึง่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีสดัสว่นรอ้ยละ 31 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด 
นอกจำกนัน้กลุม่บรษัิทฯ ยงัมีแหลง่เงินทนุจำกสว่นของผูถื้อหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 46 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด 
 

แหลง่ที่มำของเงินทนุ 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

เงินรบัฝำก 7,273.97 20.23 6,348.33 15.04 5,234.10 10.89 
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แหลง่ที่มำของเงินทนุ 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

ตรำสำรหนีท้ี่ออก 6.00 0.02 6.00 0.01 6.00 0.01 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 3,400.00 9.45 923.52 2.19   
ตั๋วแลกเงิน 650.00 1.81 980.00 2.32 200.00 0.42 

หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 48.45 0.13 21.84 0.05 1,477.53 3.07 

เงินกูย้ืมเพ่ือใชใ้นกำรซือ้ลกูหนี ้ 338.83 0.94 - - - - 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 3,445.83 9.58 4,372.53 10.36 4,237.90 8.82 

หุน้กู ้ 8,935.08 24.85 11,220.29 26.58 14,815.64 30.83 

สว่นของผูถื้อหุน้ 11,862.86 32.99 18,338.37 43.44 22,084.87 45.96 

รวม 35,961.02 100.00 42,210.88 100.00 48,056.04 100.00 

ส ำหรบักำรจดัหำแหลง่เงินทนุในอนำคต  กลุม่บรษัิทฯมีนโยบำยในกำรจดัหำแหลง่เงินทนุใหส้อดคลอ้งกบัวตัถ ุ

ประสงคก์ำรใชเ้งิน โดยค ำนงึถึงควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรช ำระคืนและอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 

ธุรกิจการใหกู้้ยมืและการให้บริการ 

1. ลักษณะลกูค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยปล่อยสินเช่ือใหก้ับลกูคำ้รำยย่อยที่มีหลกัประกัน โดยลกูคำ้เป้ำหมำย ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดำ
ระดบั B- เป็นตน้ไป เช่น ลกูจำ้งโรงงำน ลกูจำ้งทั่วไป พนกังำนขำ้รำชกำร เป็นตน้ท่ีมีหลกัประกนัเป็นของตนเอง และมี
แหล่งที่มำของเงินไดท้ี่ชัดเจน มีหลกัฐำนทำงกำรเงินเพื่อใช้ในกำรอำ้งอิง โดยลกูคำ้และ /หรือผูค้  ำ้ประกันจะตอ้งมี
เอกสำรประกอบเพิ่มเติมเพื่อพิจำรณำอนมุตัิสนิเช่ือคือ ส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำทะเบียนบำ้น ส ำเนำหลกัฐำนแสดง
เงินเดือน ส ำหรบัธุรกิจสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบมีหลกัประกนัและไมม่ีหลกัประกนั 
ส ำหรับธุรกิจเร่งรัดหนี ้สิน  ลูกค้ากลุ่ม เป้าหมายจะเป็นบริษัทลิสซิ่ งและสถาบันการเงิน  ซึ่ งกลุ่มบริษัทฯ 
มีพนกังานท่ีมีประสบการณ ์ในการเรง่รดัหนีส้นิประเภทที่มีหลกัประกนัประเภทรถ  
2. ขั้นตอนการการด าเนินงาน 
    สินเชื่อประเภทมีหลกัประกัน, ไม่มีหลักประกนั,สนิเชื่อเพื่อการพาณิชยแ์ละเพื่อโครงการและกำรขำยเชื่อ 

ในกำรพิจำรณำอนุมตัิสินเช่ือ กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรพิจำรณำคุณสมบตัิของผูข้อสินเช่ือ และ/หรือผูค้  ำ้
ประกนั เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูข้อสินเช่ือ คณุภำพทรพัยส์ินที่เป็นหลกัประกนั และคณุสมบตัิ
ของผูค้  ำ้ประกนั โดยเจำ้หนำ้ที่ประจ ำสำขำจะตอ้งตรวจสอบควำมถกูตอ้งของขอ้มลูแสดงตวัตน และเอกสำรแสดงที่มำ
ของรำยไดข้องผูข้อสินเช่ือ และ/หรือ ผูค้  ำ้ประกัน นอกจำกนี ้ยงัมีกำรตรวจสอบยงัสถำนที่จริง ส ำหรบักำรพิจำรณำ
คุณภำพหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงำนที่มีประสิทธิภำพ พิจำรณำสภำพกำรใช้งำนและสภำพคล่องของ
หลกัประกัน เพื่อก ำหนดวงเงินสินเช่ือส ำหรบัหลกัประกันแต่ละประเภทและรุ่น ส ำหรบัหลกัประกันประเภทรถ จะ
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พิจำรณำจำกชนิด อำย ุรุน่ ยี่หอ้ สภำพหลกัประกนัและควำมนิยม โดยทั่วไปกลุม่บริษัทฯ ใหส้ินเช่ือส ำหรบัรถยนต ์ท่ีมี
อำยไุม่เกิน 15 ปี รถจกัรยำนยนตม์ีอำยไุม่เกิน 5 ปี หรือหำกเป็นรถเชิงพำณิชย ์เช่น รถไถ รถเก่ียว หรือรถที่มีอำยเุกิน
กว่ำก ำหนด ทำงกลุม่บรษัิทฯ จะประเมินตำมสภำพของหลกัประกนัเป็นรำยกรณี ซึ่งโดยสว่นใหญ่กวำ่รอ้ยละ 80 รถที่
เป็นหลกัประกนัมีอำยเุฉลี่ย 2-14 ปี ส ำหรบัหลกัประกนัประเภทบำ้นและที่ดิน กลุม่บรษัิทฯ จะใหส้นิเช่ือโดยอำ้งอิงจำก
รำคำประเมินของกรมที่ดิน และรำคำตลำดของพืน้ท่ีใกลเ้คียง 

แผนภำพสรุปกระบวนกำรปล่อยสนิเชือ่ของบรษิัทฯ 

 

 

ขัน้ตอนกำรขอบรกิำรสนิเช่ือ 

เมื่อลกูคำ้มีควำมประสงคข์อใชบ้ริกำรสินเช่ือกับกลุ่มบริษัทฯ  ลกูคำ้สำมำรถติดต่อขอสินเช่ือผ่ำนทำงสำขำ โดยมี

เอกสำรประกอบกำรขอสินเช่ือของลูกคำ้ และผูค้  ำ้ประกัน (ถ้ำมี)ไดแ้ก่ ส  ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

เอกสำร ดำ้นกำรเงิน เช่น ใบรบัรองเงินเดือน ส ำเนำสมุดเงินฝำก เอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกัน เช่น เล่ม

ทะเบียนรถฉบบัจรงิ โฉนดที่ดินฉบบัจรงิ และเจำ้หนำ้ที่ประจ ำสำขำจะชีแ้จงรำยละเอียดกำรใหส้นิเช่ือ วงเงินใหส้นิเช่ือ 

อตัรำดอกเบีย้ และระยะเวลำกำรผ่อนช ำระหำกลกูคำ้ตกลงยอมรบัในเง่ือนไขสนิเช่ือ เจำ้หนำ้ที่สำขำจะบนัทึกขอ้มลูผู้

ขอสนิเช่ือ และผูค้  ำ้ประกนั (ถำ้มี) ในแบบค ำขอสนิเช่ือ 

ขัน้ตอนกำรวิเครำะหส์นิเช่ือ 

เจำ้หนำ้ที่ประจ ำสำขำ ท ำกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของเอกสำรแสดงตวัตน เอกสำรดำ้นกำรเงิน ของผูข้อสนิเช่ือ และ

ผูค้  ำ้ประกัน (ถ้ำมี) และตรวจสภำพหลกัประกัน และควำมถูกตอ้งของเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกัน โดย

เจำ้หนำ้ที่สำขำจะตรวจสอบยงัสถำนท่ีจรงิเพื่อยืนยนัควำมถกูตอ้ง และตรวจสอบกบัฐำนขอ้มลูของกลุม่บรษัิทฯยกเวน้

ในกรณีท่ีหลกัประกันเป็นรถจักรยำนยนตท์ำงสำขำจะใหค้วำมส ำคญักับกำรตรวจสอบเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิใน

หลกัประกนั เนื่องจำกกำรตรวจสอบยงัสถำนที่จริงมีตน้ทนุที่สงูเมื่อเปรยีบเทียบกบัวงเงินใหส้ินเช่ือ ภำยหลงัจำกกำร

รวบรวมขอ้มลูทัง้หมด เจำ้หนำ้ที่สำขำจดัท ำรำยงำนประเมินกำรตรวจสอบของทัง้ผูข้อสินเช่ือ และผูค้  ำ้ประกนั (ถำ้มี) 

 

ลูกคา้ตดิต่อขอ 
บรกิารสนิเชื่อ 

ตรวจสอบและ 
วเิคราะหส์นิเชื่อ  

พจิารณาและ 
อนุมตัสินิเชื่อ 

รบัช าระค่างวด / 
ตดิตามทวงถาม 

การจดัเกบ็เอกสารสญัญา
และหลกัประกนั 

ปิดบญัช-ีคนืหลกัประกนั/
ยดึหลกัประกนั-ด าเนินคด ี
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เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้วงเงินใหส้นิเช่ือและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง และเสนอผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิตอ่ไป

ขัน้ตอนพิจำรณำอนมุตัิสนิเช่ือ 

ในกำรอนมุตัิ กลุม่บรษัิทฯ ก ำหนดระเบียบอ ำนำจในกำรอนมุตัิใหแ้ก่ผูม้ีอ  ำนำจตำมล ำดบั ขึน้กบัประเภทสินเช่ือ วงเงิน

ขอสินเช่ือ และชนิดของหลักประกัน โดยผู้มีอ  ำนำจอนุมัติตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรสำขำ ผู้จั ดกำรเขต ผู้จัดกำรภำค 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยสนิเช่ือ คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 

หำกขอ้มลูกำรพิจำรณำสนิเช่ือเป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรอนมุตัิสนิเช่ือของกลุม่บรษัิทฯ ผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิสินเช่ือจะแจง้

ผลกำรอนมุตัิสินเช่ือเพื่อใหส้ำขำแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบต่อไป หำกค ำขอสินเช่ือและเอกสำรประกอบครบถว้น โดยทั่วไป

กลุ่มบริษัทฯ จะใช้เวลำในกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรให้สินเช่ือได้ภำยใน  30 นำที ส  ำหรบัหลักประกันประเภท

รถจกัรยำนยนต ์และรถ 4 ลอ้ และภำยใน 1 วนั ส  ำหรบัหลกัประกนัประเภทโฉนด ท่ีดิน ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขในกำร

ขอสนิเช่ือ 

เมื่อไดร้บัอนมุตัิสนิเช่ือ ในกรณีที่วงเงินสินเช่ืออยู่ในวงเงินสดส ำรองที่สำขำมีอ ำนำจจ่ำย กลำ่วคือไม่เกิน 30,000 บำท
ส ำหรบัสำขำทั่วไปสำขำสำมำรถจ่ำยเงินสดใหแ้ก่ผูข้อสินเช่ือ  ในกรณีที่วงเงินสินเช่ือมีจ ำนวนสงูกว่ำวงเงินของสำขำ 
เจำ้หนำ้ที่สำขำจะน ำส่งเอกสำรทั้งหมดซึ่งประกอบดว้ย ใบสรุปวงเงินสินเช่ือ ใบขอโอนเงิน รำยงำนประเมินผลกำร
ตรวจสอบรถยนต ์ทะเบียนบำ้น บตัรประชำชน และหนำ้บญัชี  เงินฝำกของลกูคำ้ใหก้บัฝ่ำยอ ำนวยสินเช่ือตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้งของนิติกรรม รำยละเอียดหลกัประกัน  เง่ือนไขสินเช่ือ กับขอ้มูลในระบบอีกครัง้ก่ อนส่งใหฝ่้ำยโอนเงิน
ด ำเนินกำรโอนเงินเขำ้บญัชีลกูคำ้โดยตรงตำมขัน้ตอนปฏิบตัิของธนำคำร หลงัจำกโอนเงินเจำ้หนำ้ที่จะรวบรวมกำร
เอกสำรโอนเงินทัง้หมดเป็นรำยวนัใหฝ่้ำยบญัชีเพื่อตรวจสอบขอ้มลูต่ำงๆ ในเอกสำรใบค ำขอโอนเงิน และใบขอสนิเช่ือ 
กบัขอ้มลูในระบบ เช่น ช่ือลกูคำ้ วงเงินสนิเช่ือ ยอดลกูหนี ้ระยะเวลำใหส้นิเช่ือ เพื่อบนัทกึบญัชีตอ่ไป 
ส าหรับสินเช่ือประเภทไม่มีหลักประกัน พนัก งานสินเช่ือจะส่งเอกสารเก่ียวกับลูกค้ามาที่ส  านักงานใหญ่ 
เพื่อใหผู้ม้ีอ  านาจเป็นผูอ้นมุตัิ 
ขัน้ตอนจดัเก็บสญัญำและหลกัประกนั 
ผูจ้ัดกำรเขตที่รบัผิดชอบสำขำไปตรวจสอบควำมครบถ้วนของซองสัญญำและหลกัประกันที่สำขำก่อนน ำส่งให้
ส  ำนักงำนใหญ่ภำยใน 30 วันนับจำกวันสิน้เดือน เมื่อได้รบัเอกสำรแผนกทะเบียนส ำนักงำนใหญ่จะด ำเนินกำร
ตรวจสอบควำมครบถว้นและควำมถกูตอ้งของเอกสำรทัง้หมดอีกครัง้หนึ่ง หำกเอกสำรไมส่มบรูณ ์ทำงส ำนกังำนใหญ่
จะแจ้งสำขำและเขตที่รบัผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรติดตำมใหค้รบ เจำ้หนำ้ที่หอ้งเก็บเอกสำรส ำคญัจะส ำเนำเอกสำร
ทัง้หมดในรูปแบบไฟลข์อ้มลูเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูส ำรองในกรณีที่ตน้ฉบบัสญูหำย 
ขัน้ตอนรบัช ำระเงินและตดิตำมทวงถำม 
สำขำและฝ่ำยพฒันำสนิเช่ือมีหนำ้ที่ในกำรรบัช ำระและติดตำมคำ่งวดตำมอำยสุญัญำ โดยลกูคำ้จะไดร้บับตัรระบเุลขที่
สญัญำ ค่ำงวดและวันก ำหนดช ำระ เพื่อใช้ในกำรจ่ำยค่ำงวดตำมช่องทำงที่ก ำหนด นอกจำกนี ้Call Center และ
เจำ้หนำ้ที่ประจ ำสำขำจะโทรศพัทต์ิดตำมสอบถำมกำรช ำระเงินอยำ่งใกลชิ้ด หำกในกรณีที่ลกูคำ้คำ้งช ำระคำ่งวดเกิน 1 
สปัดำห ์เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนใหญ่จะส่งขอ้ควำมเตือนทำงโทรศพัทถ์ึงลกูคำ้ทัง้นี ้ลกูคำ้สำมำรถช ำระค่ำงวดผ่ำนทำง
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สำขำของกลุ่มบริษัทฯ เคำนเ์ตอรเ์ซอรว์ิส และเคำนเ์ตอรบ์ริกำรของธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุงเทพ และธนำคำร
กสิกรไทย ทั่วประเทศ โดยลกูคำ้จะตอ้งไดร้บัหลกัฐำนกำรช ำระเงินทุกครัง้ ในรูปใบเสร็จรบัเงินที่ออกจำกระบบของ
ส ำนกังำนใหญ่ หรอืใบเสรจ็รบัเงินชั่วครำวที่ออกโดยผูใ้หบ้รกิำรรบัช ำระ  
ขัน้ตอนปิดบญัชี หรอืติดตำมบงัคบัหลกัประกนั 
เมื่อลกูคำ้ช ำระค่ำงวดครบตำมสญัญำ ทำงส ำนกังำนใหญ่จะออกหนงัสอืยืนยนักำรช ำระคำ่เช่ำซือ้ตำมสญัญำ พรอ้ม
สง่มอบเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกัน และหลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหล้กูคำ้สำมำรถด ำเนินกำรรบัโอน 
หรอืไถ่ถอนหลกัประกนัไดท้นัที 
ในกรณีที่ลกูคำ้ผิดนดัช ำระหนี ้กลุม่บริษัทฯ ไดก้ ำหนดขัน้ตอนกำรติดตำมหนีส้  ำหรบัลกูคำ้แต่ละประเภทหลกัประกัน 
โดยเมื่อลกูคำ้เริ่มผิดนดั เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยติดตำมหนีจ้ะเริ่มติดตำมทวงถำมทนัที วิธีกำรหลกัที่กลุ่มบริษัทฯ ใชใ้นกำร
ติดตำมทวงถำมหนีค้ือ เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนใหญ่ติดต่อทำงโทรศพัท ์โดยหลงัจำกกำรติดต่อกบัลกูคำ้แลว้ เจำ้หนำ้ที่ผู้
ติดตอ่จะท ำกำรบนัทกึขอ้มลูกำรติดตำมหนีล้งในระบบ หำกไมส่ำมำรถติดตอ่ลกูคำ้ได ้หรอืลกูคำ้คำ้งช ำระเกินนโยบำย
ที่ก ำหนด เจำ้หนำ้ที่สำขำจะออกติดตำมลกูคำ้เพื่อทวงถำม หำกในกรณีที่ลกูคำ้ไม่ยอมช ำระคำ่งวด ส ำนกังำนใหญ่สง่
จดหมำยลงทะเบียนเพื่อบอกเลกิสญัญำ และลกูคำ้ยงัไมช่ ำระภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีแจง้ สำขำสำมำรถด ำเนินกำร
ยดึหลกัประกนัไดท้นัทีโดยภำยหลงัยึดหลกัประกนั ลกูคำ้สำมำรถแจง้ควำมประสงคไ์ถ่ถอนหลกัประกนัไดภ้ำยใน 30 
วนั นบัจำกวนัที่ยึด หำกเกินกว่ำระยะที่ก ำหนด กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถน ำหลกัประกันดงักล่ำวขำยทอดตลำดไดท้นัที 
รำคำขำยทรพัยส์ินจะอำ้งอิงรำคำตลำด สภำพรถ เปรียบเทียบกับยอดหนี ้คำ้งช ำระ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เน้นกำรขำย
ทรพัยส์นิท่ียดึมำใหเ้รว็ที่สดุ เนื่องจำกหำกทิง้ไวน้ำน รำคำทรพัยส์นิจะลดลง ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่กลุม่บรษัิทฯ 
ในกรณีที่เป็นสญัญำเงินกู ้โดยมีที่ดินเป็นหลกัประกนัตำมสญัญำจดจ ำนอง หำกลกูคำ้ไมม่ำไถ่ถอนภำยใน 30 วนั กลุม่
บรษัิทฯ จะฟอ้งรอ้งขอใหศ้ำลบงัคบัจ ำนอง เพื่อขำยทอดตลำดหลกัประกนัตอ่ไป ส ำหรบักรณีสญัญำขำยฝำก หำกพน้
ก ำหนดระยะเวลำไถ่ถอน (ระยะเวลำใหส้นิเช่ือ) แลว้ลกูคำ้ไมไ่ดด้  ำเนินกำรไถ่ถอนหลกัประกนั กรรมสทิธ์ิในหลกัประกนั
จะตกเป็นของกลุม่บรษัิทฯ ในฐำนะผูร้บัซือ้ฝำกโดยสมบรูณ ์
 
   ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี้สิน 

-  กำรติดตำมทำงโทรศพัท ์
บรษัิทฯรบัจำ้งติดตำมหนีค้ำ้งช ำระจำกลกูคำ้ตัง้แต ่1 งวดเป็นตน้ไป ซึง่ลกูคำ้จะสง่กลุม่เปำ้หมำยที่จะตอ้งติดตำมให ้ 
โดยกำรตดิตำมจะเริม่ตน้ท่ีกำรใชโ้ทรศพัทต์ิดตำมก่อน ซึง่บรษัิทฯจะมีระบบกำรติดตำมอยำ่งมีระบบโดยมีกำรบนัทกึ 
กำรสนทนำ ระหวำ่งพนกังำนและลกูหนี ้ หำกลกูหนีม้ีปัญหำหรอืมีกำรโตเ้ถียงกนั พนกังำนระดบัสงูกวำ่ทีม่ี
ประสบกำรณใ์นกำรเจรจำตอ่รองมำกกวำ่เขำ้ด ำเนินกำรเจรจำกบัลกูหนีท้นัที 
- กำรติดตำมหลกัประกนั 
ในกรณีที่ลกูคำ้ใหบ้รษัิทฯตำมหลกัประกนัของลกูหนี ้  บรษัิทฯตอ้งตรวจสอบตวัตนของลกูหนี ้ และหลกัประกนั เมื่อ
ทรำบหลกัแหลง่ของลกูหนีแ้ละหลกัประกนัแลว้ จึงสง่รำยละเอียดลกูหนีใ้หพ้นกังำนสำขำที่อยูใ่กลเ้คียงลกูหนี ้ ออก
ติดตำมหลกัประกนัจำกลกูหนี ้และด ำเนินกำรตดิตำมหลกัประกนัในกรอบท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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       ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 
เมื่อบริษัทรบัซือ้หรือรบัโอนหนีด้อ้ยคณุภำพมำจำกสถำบนักำรเงินแลว้  บรษัิทก็จะสง่หนงัสือแจง้ลกูหนีเ้รื่องกำรรบั
โอนสิทธิ และเชิญใหล้กูหนีเ้ขำ้มำเจรจำเพื่อหำขอ้สรุปร่วมกันในกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้ซึ่งบริษัทจะตอ้งพิจำรณำ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูหนี ้เพื่อหำแนวทำงในกำรปรบัโครงสรำ้งหนีร้ว่มกนัซึง่ประกอบดว้ย 

- ปรบัเปลีย่นเง่ือนไขกำรผอ่นช ำระ 
- โอนทรพัยช์ ำระหนีต้ำมควำมสมคัรใจ 
- Re-finance 
- ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
- ขำยทอดตลำดหลกัประกนั 

 

ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร 

บรษัิทฯ จะสง่ผูเ้ช่ียวชำญที่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ ์ ไปใหค้  ำปรกึษำแก่บรษัิทลกูคำ้ โดยมีกำรท ำกำรศกึษำ
และวิเครำะหก์ระบวนกำรท ำงำนที่มีอยูแ่ลว้ของลกูคำ้ แลว้มำปรบัปรุงและเสนอแนะใหก้บัลกูคำ้เพือ่น ำไปประยกุตใ์ช้
ใหเ้หมำะสมกบัธุรกิจของลกูคำ้  

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัและประกันชีวิต 

บริษัทฯ มีควำมสัมพันธ์อันดีกับบริษัทประกันภัยชั้นน ำของไทยจ ำนวน 10 - 15 บริษัท ซึ่ งบำงส่วนเป็น 
แบรนดท์ี่เป็นท่ีรูจ้กัและมีช่ือเสยีงในอตุสำหกรรมอยำ่งกวำ้งขวำง คูค่ำ้บรษัิทประกนัภยัของบรษัิทฯ จดัใหบ้รษัิทฯ เป็น
พันธมิตรทำงกลยุทธ์ที่ส  ำคัญ ซึ่งเห็นไดจ้ำกกำรที่บริษัทฯ มีสถำนะเป็นหนึ่งในผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลกัของคู่คำ้บริษัท
ประกนัภยัหลำยแห่ง และไม่เคยมีคู่คำ้บริษัทประกนัภยัของบริษัทฯ ยกเลิกสญัญำกบับรษัิทฯ มำก่อน ทัง้นี ้บริษัทฯ 
เช่ือวำ่ คูค่ำ้บรษัิทประกนัภยัเห็นควำมเติบโตอยำ่งรวดเรว็ของเบีย้ประกนัภยัที่บรษัิทฯ น ำเสนอหรอืสง่ตอ่ลกูคำ้ไดแ้ละ
ฐำนลูกค้ำของบริษัทฯ ที่ถูกสรำ้งจำกผลลัพธ์ของกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่สำมำรถต่อยอดได้ และมี
ประสทิธิภำพ ซึง่ในท่ีสดุจะน ำมำซึง่ควำมไดเ้ปรยีบทำงตน้ทนุ เมื่อเปรยีบเทียบกบัรูปแบบกำรจดัจ ำหนำ่ยที่มีอยูเ่ดิม 

3. กลยุทธก์ารแข่งขัน 

ในปัจจบุนัมีกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงทัง้จำกผูป้ระกอบกำรธุรกิจสนิเช่ือรถแลกเงินเดิม และผูป้ระกอบกำรใหส้นิเช่ือรถยนตท์ี่
ตอ้งกำรขยำยขอบเขตกำรท ำธุรกิจไปสูส่ินเช่ือรถแลกเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุม่บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยใชก้ำรแข่งขนัดำ้น
รำคำ แตใ่หค้วำมส ำคญัในกำรใชน้โยบำยในด ำเนินธุรกิจดงันี ้

- ควำมรวดเรว็ในกำรบรหิำรจดักำร  

ในธุรกิจใหส้ินเช่ือแบบมีหลกัประกนั ควำมรวดเร็วในกำรแจง้ผลกำรพิจำรณำอนุมตัิวงเงินสินเช่ือถือเป็นปัจจยัที่
ส  ำคญัที่ลกูคำ้ใชใ้นกำรพิจำรณำเลอืกใชบ้รกิำร โดยเจำ้หนำ้ที่สนิเช่ือประจ ำสำขำของกลุม่บรษัิทฯ สำมำรถแจง้ผล
กำรอนมุตัิสินเช่ือใหล้กูคำ้ทรำบภำยใน 30 นำที ส ำหรบัหลกัประกนัประเภทรถจกัรยำนยนต ์ซึ่งสำมำรถแข่งขนัได้
เมื่อเปรยีบเทียบกบัผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรม 
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- นโยบำยกำรปล่อยสนิเชือ่ทีร่ดักมุ 

ถึงแมว้่ำกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยจะเป็นลกูคำ้ในระดบั B- ที่มีโอกำสเขำ้ถึงบริกำรจำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินที่
คอ่นขำ้งจ ำกดั แตอ่ย่ำงไรก็ตำม กลุม่บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักระบวนกำรพิจำรณำสินเช่ือ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรตรวจสอบขอ้มลู โดยเจำ้หนำ้ที่สินเช่ือประจ ำสำขำจะตอ้งตรวจสอบควำมถกูตอ้งของหลกัฐำนกำรขอสินเช่ือ 
และก ำหนดใหเ้จำ้หนำ้ที่ประจ ำสำขำพิสจูนค์วำมมีตวัตนของลกูคำ้รวมทัง้ผูค้  ำ้ประกนัโดยกำรตรวจสอบภำคสนำม
กำรเก็บภำพถ่ำย ณ สถำนที่จริง จำกที่อยู่ และที่ท  ำงำน เนื่องจำกขอ้มลูลกูคำ้เป็นขอ้มูลที่ส  ำคญัในกำรพิจำรณำ
อนมุตัิสนิเช่ือจนถึงกำรติดตำมหนี ้

- กำรบรหิำรหนีอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพ 

กลุม่บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรหนีท้ี่มีประสิทธิภำพ ครอบคลมุตัง้แตก่ระบวนกำรปลอ่ยสินเช่ือและกำร
ติดตำมทวงถำมหนี ้โดยเน้นกำรปล่อยสินเช่ือให้กับลูกค้ำที่มีที่พักหรือที่ท  ำงำนห่ำงจำกสำขำไม่เกิน 20-30 
กิโลเมตร ท ำใหเ้จำ้หนำ้ที่สำขำสำมำรถตรวจสอบขอ้มลูลกูหนี ้และติดตำมหนีไ้ดอ้ยำ่งทนัที จำกกำรบรหิำรหนีท้ี่มี
ประสทิธิภำพท ำใหก้ลุม่บรษัิทฯ มีสดัสว่นสนิเช่ือที่ไมก่่อเกิดรำยไดต้อ่สนิเช่ือรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 รอ้ยละ 
3.75 ซึง่กำรติดตำมหนีน้ี ้กลุม่บรษัิทฯก็น ำวิธีกำรมำใชใ้นธุรกิจเรง่รดัติดตำมหนีส้นิดว้ย 

- ขยำยสำขำใหค้รอบคลมุพืน้ทีช่มุชน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสำขำใหบ้ริกำรสินเช่ือครอบคลมุพืน้ที่จ  ำนวนมำก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมเดียวกนั นอกจำกนัน้ กลุม่บริษัทฯ ยงัมีแผนกำรขยำยสำขำปีละไม่ต ่ำกว่ำ 50-100 
สำขำ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเนน้กำรเปิดสำขำในแหล่งพื ้นที่ชุมชน ที่มีธนำคำรที่
ลกูคำ้สำมำรถใชบ้รกิำรไดส้ะดวก 

- เครอืข่ำยสำขำครอบคลมุทั่วทกุภูมิภำคทั่วประเทศ 

กำรมีเครือข่ำยสำขำเป็นจ ำนวนมำก นับเป็นขอ้ไดเ้ปรียบแก่ผูป้ระกอบกำรในธุรกิจสินเช่ือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2563 กลุม่บรษัิทฯ มีสำขำใหบ้รกิำรรวมทัง้สิน้ 4,750 สำขำ ท ำใหส้ำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกกำรมีสำขำในกำรปลอ่ย
สินเช่ือ กำรรับช ำระ กำรติดตำมหนี ้ หรือกำรตรวจสอบข้อมูลลูกหนี ้ / ผู้ค  ้ำประกัน ได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ รวมทัง้กำรติดตำมยึดหลกัประกันในกรณีที่ลกูหนีผิ้ดนดัช ำระเกินก ำหนด รวมทัง้สำมำรถรบัจำ้ง
ติดตำมเร่งรดัหนีส้ินไดก้วำ้งขวำง รวดเร็วกว่ำคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน  รวมทัง้ในกำรซือ้ทรพัยด์อ้ยคุณภำพ กลุ่ม
บรษัิทฯยงัสำมำรถใหพ้นกังำนของสำขำไปตรวจสอบทรพัยท์ี่จะท ำกำรประมลูซือ้ได ้โดยเป็นกำรลดตน้ทนุในกำร
ด ำเนินดว้ย 

- เนน้กำรสรรหำบคุลำกรทีม่ีประสทิธิภำพ และพฒันำทมีงำนอย่ำงต่อเนือ่ง 

เพื่อรองรบักำรขยำยสำขำของกลุม่บริษัทฯ ไดเ้พิ่มช่องทำงกำรรบัพนกังำนโดยประสำนงำนรบัสมคัรพนกังำนจำก
สถำบนักำรศึกษำโดยตรง นอกจำกนัน้กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกำรอบรมทกัษะต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรขำยและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น หลักสูตรสินเช่ือและกำรเงิน หลกัสูตรอบรมที่ดิน ให้แก่พนักงำนทุกคนในทุก
ระดับชั้นอย่ำงสม ่ำเสมอ อีกทัง้ยังใหค้วำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกำรใหท้ ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
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นอกจำกกำรใหบ้ริกำรสินเช่ือแก่ลกูคำ้ที่สำขำแลว้ พนกังำนสินเช่ือในแต่ละสำขำยงัสำมำรถท ำหนำ้ที่ติดตำมหนี ้
ตรวจสอบขอ้มลูลกูหนี ้ขำยทรพัยส์นิรอกำรขำย และยงัท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดไดด้ว้ย 

- สง่เสรมิกำรตลำดโดยเนน้กำรประชำสมัพนัธ์ และสรำ้งควำมผูกพนักบัคนทอ้งถิ่นหำลูกคำ้รำยใหม่ 

กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบำยใหเ้จำ้หนำ้ที่ประจ ำสำขำและตวัแทน แนะน ำสนิคำ้บรกิำร ประชำสมัพนัธ ์เพื่อสรำ้งกำรรบัรู ้
ผลิตภณัฑ ์และเครื่องหมำยกำรคำ้ของกลุม่บรษัิทฯ โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำด สง่เสริม
กิจกรรมกำรเดินตลำดเพื่อเนน้สรำ้งควำมสมัพนัธก์ับชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอ สรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคำ้ ดว้ย
บริกำรที่มีคุณภำพ สภำพแวดลอ้มที่เป็นกันเอง ควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ใหบ้ริกำร โดยมีกำรติดต่อทำงโทรศพัทแ์ละออกไปพบลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้
บรกิำร 

- บรกิำรสนิเชือ่ทีห่ลำกหลำย 

กลุม่บรษัิทฯ ใหบ้รกิำรสนิเช่ือที่หลำกหลำย ครอบคลมุหลกัประกนัหลำยประเภททัง้ในรถสว่นบคุคล และรถที่ใชใ้น

เชิงพำณิชย ์เช่น รถจกัรยำนยนต ์รถยนตน์ั่งสว่นบคุคล รถกระบะ รถไถ รถเก่ียวขำ้ว รถบสั เป็นตน้ ซึง่กำรใหส้นิเช่ือ

โดยใชห้ลกัประกนัประเภทดงักลำ่วจะครอบคลมุกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยไดม้ำกยิ่งขึน้ 

4. นโยบายการก าหนดราคา 

กลุม่บรษัิทฯ ไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขนัดำ้นอตัรำดอกเบีย้ แตพ่ิจำรณำจำกประเภทและลกัษณะของหลกัประกนั และ
รวมถึงคณุสมบตัิของผูข้อสนิเช่ือ และ/หรอืผูค้  ำ้ประกนั ประกอบกบั ตน้ทนุกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิทฯ 
ภำยใตเ้ง่ือนไขที่กลุม่บริษัทฯ จะตอ้งมีก ำไรและสำมำรถแข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นได ้กลุม่บริษัทฯ ไม่มีนโนบำย
ในกำรใหส้นิเช่ือที่ต  ่ำกวำ่ตน้ทนุทำงกำรเงินของกลุม่บรษัิทฯ 
ในส่วนของวงเงินใหส้ินเช่ือ ส ำหรบัหลกัประกันรถทุกประเภท กลุ่มบริษัทฯ จะก ำหนดวงเงินให้สินเช่ือที่มีส่วนลด
ประมำณรอ้ยละ 30-70 จำกรำคำตลำด ซึ่งพิจำรณำจำกประเภท รุน่ และปีที่ผลิต และควำมนิยม ซึ่งทำงฝ่ำยอ ำนวย
สนิเช่ือจะมีกำรทบทวนวงเงินใหส้นิเช่ือเป็นประจ ำทกุ 6 เดือนหรอืเมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงในภำวะอตุสำหกรรมอยำ่งเป็น
สำระส ำคัญส ำหรบัจ ำนวนเงินผ่อนช ำระ และระยะเวลำในกำรผ่อนช ำระ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดให้
สอดคลอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูหนี ้แตอ่ย่ำงไรก็ตำมระยะเวลำในกำรผอ่นช ำระจะไมเ่กิน 48 งวด 
ส ำหรบัหลกัประกนัประเภทโฉนดที่ดิน พิจำรณำวงเงินใหส้นิเช่ือจำกมลูค่ำของที่ดิน และสิง่ปลกูสรำ้ง (ถำ้มี) โดยวงเงิน
ให้สินเช่ือจะอ้ำงอิงกับรำคำประเมิน ซึ่งประเมินโดยทีมงำนของกลุ่มบริษัทฯลักษณะของสัญญำ และที่ตั้งของ
หลกัประกนั หำกเป็นท่ีดินตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีชมุชน จะไดว้งเงินใหส้นิเช่ือที่มำกกวำ่หลกัประกนัท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีทั่วไป 
ในสว่นธุรกิจดำ้นอื่นๆนอกเหนือจำกสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัแลว้ กำรก ำหนดรำคำจะขึน้อยู่กับ
ควำมยำกง่ำยของงำน ระยะเวลำและระดบัควำมสำมำรถของพนกังำนท่ีจะสง่เขำ้ไปท ำรำยกำรเป็นหลกั 
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5. การจ าหน่าย และช่องทางการให้บริการ 

ลกูคำ้สำมำรถติดตอ่ขอใชบ้รกิำรสนิเช่ือและซือ้ประกนัภยัไดโ้ดยผำ่นทำงสำขำของบรษัิท ซึง่มีอยูค่รอบคลมุทั่วประเทศ 
โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ มีจ ำนวนสำขำรวมทัง้สิน้  4,750  สำขำ เปิดใหบ้ริกำรทกุวนัจนัทร ์– ศกุร ์
เวลำ 8.30-16.30 น. และวันเสำร ์เวลำ 8.30-15.30 น. ในทุกๆ เดือนเจ้ำหน้ำที่สำขำจะท ำกำรตลำดโดยเดินสำย
ประชำสมัพนัธ์เก่ียวกบัประเภทสินเช่ือใหแ้ก่กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยผ่ำนทำงแหลง่ชุมชนเพื่อประชำสมัพนัธ์สินเช่ือของ
กลุม่บรษัิทฯ  
ส ำหรบัช่องทำงกำรช ำระเงิน ลกูคำ้สำมำรถผอ่นช ำระคำ่งวดและเบีย้ประกนัภยั ผำ่นทำงสำขำของกลุม่บรษัิทฯ 

เคำนเ์ตอรเ์ซอรว์ิส ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกสกิรไทย ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 

และธนำคำรออมสนิ โดยลกูคำ้เพียงแสดงบตัรประจ ำตวัลกูหนีท้ี่ระบเุลขที่สญัญำใหแ้ก่เจำ้หนำ้ที่เพื่อบนัทกึกำรช ำระ

เงินและรบัใบเสรจ็รบัเงินเป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงินจำกผูร้บัช ำระเงิน 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจยัควำมเสีย่งที่ระบใุนหวัขอ้นีเ้ป็นปัจจยัควำมเสีย่งที่ประเมินจำกสถำนกำรณปั์จจบุนั ทัง้นี ้อำจมีควำมเสีย่งอื่นๆ ท่ีบรษัิทฯ 
ไม่อำจทรำบไดใ้นปัจจุบนั หรือเป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจำรณำว่ำในปัจจุบนัไม่มีผลกระทบในสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ควำมเสี่ยงที่อำ้งอิงสภำพเศรษฐกิจและนโยบำยของรฐับำลเป็นขอ้มูลที่ไดม้ำจำกหน่วยงำนของรฐั
และแหลง่ขอ้มลูตำ่งๆ ท่ีเช่ือถือได ้ซึง่บรษัิทฯ ไมไ่ดต้รวจทำนขอ้มลูดงักลำ่ว  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 8 แห่ง ไดแ้ก่ บริษัท เงินสดทันใจ จ ำกัด (“เงินสดทันใจ” หรือ “FM”) บริษัทบริหำรสินทรพัย ์เอส 
ดบับลิวพี จ ำกดั (SWPAM) บริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร ์2014 จ ำกัด (S2014) บริษัทเงินทุน ศรีสวสัดิ์ จ ำกัด (มหำชน) (BFIT) 
บรษัิท พี เลน็ดิง้ จ ำกดั บรษัิท ศรสีวสัดิ ์ดิจิตอล จ ำกดั บรษัิท ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั บริษัท ศรสีวสัดิ ์อินเตอรเ์นชั่นแนลโฮ
ลดิง้ จ ำกดั และบรษัิทยอ่ยของบริษัท ศรสีวสัดิ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกดั อีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ บริษัท เอสดบับลวิพี เซอรว์ิส
เซส จ ำกดั บรษัิท ศรสีวสัดิ ์เช่ำสินเช่ือ (ลำว) จ ำกดั บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พิโก ้ปัตตำนี จ ำกดั บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พิโก ้ยะลำ จ ำกดั และ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก ้นรำธิวำส จ ำกัด (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัทฯ”) มีกำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรสินเช่ือรำยย่อยแบบมี
หลกัประกนั คือเลม่ทะเบียนรถ (“สนิเช่ือรถแลกเงิน”) รวมถึงบำ้นและโฉนดที่ดินเป็นหลกัประกนั สินเช่ือรำยย่อยประเภทไม่มี
หลกัประกนั สนิเช่ือเพื่อกำรพำณิชยแ์ละสนิเช่ือเพื่อโครงกำร ธุรกิจใหบ้รกิำรติดตำมเรง่รดัหนีส้นิและรบัซือ้หนีด้อ้ยคณุภำพจำก
สถำบันกำรเงินมำบริหำร ธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นที่ปรกึษำเก่ียวกับกำรบริหำรสินเช่ือแบบครบวงจร (บริษัท ศรีสวสัดิ์ ดิจิตอล 
จ ำกดั, บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก ้ปัตตำนี จ ำกัด, บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก ้ยะลำ จ ำกดัและ บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก ้นรำธิวำส จ ำกัด ยงั
มิไดด้  ำเนินธุรกิจ เนื่องจำกอยูร่ะหวำ่งกำรขออนญุำต)  
ปัจจยัควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ท่ีอำจจะมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุของผูล้งทนุอยำ่งมี
นยัส ำคญัและแนวทำงในกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งมีดงันี ้ 
3.1 ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ ์

3.1.1   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซือ้ 
ธุรกิจใหส้นิเช่ือทะเบียนรถ และสนิเช่ือเช่ำซือ้  มีกำรแขง่ขนัที่รุนแรงจำกทัง้ผูป้ระกอบกำรรำยเก่ำซึง่สว่นใหญ่เป็นบรษัิท
ในกลุ่มสถำบันกำรเงินที่มีควำมได้เปรียบจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่ต  ่ำและฐำนทุนขนำดใหญ่ ที่ต้องกำรเข้ำ มำใน
อตุสำหกรรมเนื่องจำกมองเห็นอตัรำผลตอบแทนที่สงู เช่น ธนำคำรพำณิชยห์รือบริษัทในเครือธนำคำร บริษัทเช่ำซือ้
หรอืลสีซิ่ง ประกอบกบัธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ และธุรกิจสนิเช่ือเช่ำซือ้ เป็นธุรกิจที่ไมต่อ้งมีกำรลงทนุในเครือ่งมือ และ
อปุกรณส์ ำหรบักำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนมำก และไม่จ ำเป็นตอ้งไดร้บัอนญุำตจำกหน่วยงำนใด ท ำใหผู้ป้ระกอบกำร
รำยใหมส่ำมำรถเขำ้มำแขง่ขนัไดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ำกดั เพียงมีแหลง่เงินทนุส ำหรบักำรปลอ่ยสนิเช่ือเทำ่นัน้ ท ำใหม้ีคูแ่ขง่รำย
ใหม่เขำ้มำในอตุสำหกรรมมำกขึน้ นอกจำกกำรแข่งขนัจำกผูป้ระกอบรำยใหม่แลว้ยงัมีกำรแข่งขนัจำกผูป้ระกอบรำย
เดิมในอุตสำหกรรมที่ต่ำงใชก้ลยุทธท์ำงกำรตลำดเช่น กำรใหว้งเงินสินเช่ือที่สงูขึน้ ขยำยระยะเวลำผ่อนช ำระ อตัรำ
ดอกเบีย้ที่ต  ่ำเพื่อดงึดดูลกูคำ้ใหม้ำใชบ้รกิำร 
อย่ำงไรก็ดี ปัจจยัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินธุรกิจใหส้ินเช่ือไมไ่ดข้ึน้อยู่กบักำรมีแหลง่เงินทนุที่เพียงพอเพียงอย่ำงเดียว 
กำรที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบกำรณ์ในธุรกิจนีม้ำนำนกว่ำ 40 ปี ท ำใหรู้จ้ักกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยเป็นอย่ำงดี มีบริกำรที่
เขำ้ถึงควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ มีสำขำและกำรใหบ้รกิำรที่ครอบคลมุพืน้ท่ีทั่วประเทศ โดยขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2563 กลุม่บรษัิทฯ มีสำขำเปิดใหบ้รกิำรจ ำนวน  4,750 สำขำ มีกำรใหบ้รกิำรรวดเรว็และมีประสทิธิภำพ รวมทัง้มีระบบ
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ฐำนขอ้มลูลกูคำ้ขนำดใหญ่และควำมเช่ียวชำญในกำรพิจำรณำสินเช่ือและกำรติดตำมช ำระค่ำงวด ท ำใหก้ลุม่บรษัิทฯ 
มีควำมได้เปรียบผู้ประกอบกำรรำยอื่นและสำมำรถพิจำรณำสินเช่ือไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้ธนำคำร
พำณิชยห์รือบริษัทในเครือธนำคำร  จะเนน้กำรปล่อยสินเช่ือส ำหรบัตลำดรถยนตใ์หม่ หรือกลุ่มลกูคำ้เกรดเอ  ส่ว น
บริษัทเช่ำซือ้หรือลีสซิ่ง เนน้กำรใหบ้ริกำรแก่ผูต้อ้งกำรซือ้รถใหม่ หรือรถมือสอง ส ำหรบัลูกคำ้ตลำดบนหรือกลำง 
ในขณะที่กลุม่บริษัทฯ เนน้ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรสินเช่ือทะเบียนรถ บำ้นและโฉนดที่ดิน กับผูท้ี่มีควำมตอ้งกำรใชเ้งินซึ่ง
อำจไมส่ำมำรถเขำ้ถึงบรกิำรของธนำคำรพำณิชยห์รอืบรษัิทในเครอืธนำคำร แตม่ีกรรมสทิธ์ิในทรพัยส์นิ รถ ท่ีดิน  
3.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล 
ที่ผ่ำนมำ ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลมีกำรแข่งขนัที่สงูขึน้ เนื่องจำกอตัรำดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียมที่ไดร้บัสงูกว่ำกำร
ปลอ่ยสินเช่ือบตัรเครดิต ท ำใหม้ีผูป้ระกอบกำรทัง้ที่เป็นสถำบนักำรเงินและผูป้ระกอบกำรท่ีไมใ่ช่สถำบนักำรเงินเขำ้มำ
แขง่ขนัในธุรกิจดงักลำ่วเพิ่มมำกขึน้ กลุม่บรษัิทฯ ตระหนกัถึงควำมเสีย่งดงักลำ่ว แตค่ำดวำ่ควำมเสีย่งดงักลำ่วไมส่ง่ผล
กระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั เนื่องจำกผูป้ระกอบที่เป็นสถำบนักำรเงินจะเนน้กลุม่ลกูคำ้ระดบัเกรดเอ ในขณะที่กลุ่ม
บรษัิทฯ จะเนน้กลุม่ลกูคำ้ระดบัเกรดบีโดยเจำะกลุม่เปำ้หมำยที่เป็นขำ้รำชกำร พนกังำนรฐัวิสำหกิจ ผูใ้หญ่บำ้น ท่ีกลุม่
บรษัิทฯ มีควำมคุน้เคยและควำมเขำ้ใจในพฤติกรรมกำรช ำระหนี ้รวมทัง้เนน้กำรปลอ่ยสนิเช่ือใหก้บัลกูคำ้เก่ำของกลุม่
บริษัทฯประกอบกบักลุม่บริษัทฯ มีเจำ้หนำ้ที่สำขำทั่วประเทศที่เนน้กำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดและเขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้
เป้ำหมำยอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำใหก้ลุม่บริษัทฯ มีควำมเช่ือมั่นในศกัยภำพกำรแข่งขนั  แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯก็ชะลอ
กำรปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลแลว้ตัง้แต่ต้นปี 2559 และส ำหรบัในปี 2560 นัน้บริษัทไดม้ีกำรรวมเอำธุรกิจของ บริษัท
เงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) เขำ้มำ ซึง่หำกพิจำรณำจำกกำรพิจำรณำกำรปลอ่ยสนิเช่ือนัน้ จะพิจำรณำใหส้นิเช่ือ
กบัพนกังำนของบรษัิทเอกชน โดยค ำนงึถึงผลประกอบกำรของบรษัิทเอกชนต้นสงักดัของพนกังำนท่ีขอสินเช่ือ ซึ่งหำก
ผลประกอบกำรดีก็จะสง่ผลควำมมั่นคงในรำยไดต้อ่พนกังำนและควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนหนีข้องพนกังำน 
3.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 
ธุรกิจสนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพ เป็นธุรกิจที่อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัของธนำคำรแหง่ประเทศไทย โดยกระทรวงกำรคลงั
ไดอ้อกมำตรกำรสินเช่ือเพื่อสนบัสนุนกำรเขำ้ถึงแหลง่เงินทนุของประชำชนรำยย่อย ซึ่งก็มีบริษัทต่ำงๆเขำ้รว่มในกำร
ขอรบัใบอนญุำตในกำรด ำเนินกำร  ดงันัน้หำกมีบรษัิทเขำ้รว่มกำรขออนญุำตมำกขึน้ก็จะท ำใหก้ำรแข่งขนัก็จะรุนแรง
ขึน้ อีกทัง้มำตรกำรของทำงภำครฐัที่อำจใหม้ีกำรขอใบอนญุำตสินเช่ือรำยยอ่ยระดบัจงัหวดัภำยใตก้ำรก ำกบั ซึ่งจะให้
ใบอนญุำตแก่ผูป้ระกอบกำรในแตล่ะจงัหวดั 
กลุม่บรษัิทฯมั่นใจว่ำ บรษัิทฯมีสำขำและพนกังำนทัง้ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจงัหวดัในทกุภมูิภำค ซึ่งจะมีพืน้ที่ใน
กำรใหบ้ริกำรที่มำกกว่ำ ครอบคลมุกว่ำ อีกทัง้ปัจจุบนัมีผูท้ี่ไดร้บัใบอนุญำตและเปิดใหบ้ริกำรแลว้ทัง้หมดจ ำนวน 45 
รำย  สว่นสนิเช่ือรำยยอ่ยระดบัจงัหวดัภำยใตก้ำรก ำกบันัน้ ก็จะถกูจ ำกดัดว้ยพืน้ท่ีและวงเงินที่ผูกู้จ้ะได ้ซึ่งกลุม่บรษัิทฯ
มั่นใจวำ่ สินเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพที่กลุม่บริษัทฯมีใบอนญุำตจะสำมำรถครอบคลมุไดม้ำกกว่ำใบอนญุำตสนิเช่ือ
รำยย่อยระดับจังหวัด และตน้ทุนในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯก็จะต ่ำกว่ำ  อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไดช้ะลอกำร
ใหบ้รกิำรสนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพแลว้ตัง้แตต่น้ปี 2563 
3.1.4   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้บริการเร่งรัดหนี้สิน 
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ปัจจุบันมีผูป้ระกอบกำรจ ำนวนมำกที่เขำ้มำท ำธุรกิจใหบ้ริกำรเร่งรดัหนีส้ิน รวมทัง้ผูป้ระกอบกำรทอ้งถ่ินก็เขำ้มำ

ใหบ้ริกำรดว้ย ซึ่งอำจจะส่งใหม้ีกำรแข่งขนัในเรื่องของรำคำและอำจจะมีเรื่องภำพลกัษณ์ของกำรติดตำมหนีข้อง

ผูป้ระกอบกำรบำงรำย ซึง่อำจก่อใหเ้กิดขอ้รอ้งเรยีนได ้

กลุม่บรษัิทฯมั่นใจในศกัยภำพของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯมีสำขำและพนกังำนในกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล ของกระจำย

อยู่ตำมจังหวดัต่ำงๆทุกภูมิภำคทั่วประเทศ โดยที่บริษัทฯจะใชพ้นักงำนของบริษัทฯ ที่มีประสบกำรณ์ในกำรเร่งรดั

ติดตำมหนีส้ิน  กระจำยไปตำมสำขำของบรษัิทที่มีอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึง่ก็จะไดเ้ปรยีบในดำ้นตน้ทนุกำรติดตำมหนีส้ิน  

อีกทัง้พนกังำนของบรษัิทฯจะไดร้บักำรอบรมและฝึกฝนเป็นอยำ่งดีเป็นไปตำมขัน้ตอนของกฎหมำยก่อนออกปฎิบตัิงำน  

3.1.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกีย่วกบัการบริหารสินเชือ่แบบครบวงจร 
 ในอตุสำหกรรมนี ้ยงัไมม่ีบรษัิทที่รเิริม่ด  ำเนินกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกำรวำงระบบกำรบริหำรสินเช่ือ  จึงมีกำรแข่งขนัใน
ระดบัต ่ำ แต่อยำ่งไรก็ดีกำรใหบ้รกิำรลกัษณะนีอ้ำจท ำใหล้กูคำ้มีประสบกำรณม์ีควำมสำมำรถในกำรบรหิำรและไม่ใช้
บรกิำรของบรษัิทได ้ 
บริษัทพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท้ี่ลกูคำ้อำจไม่ใชบ้รกิำรเพรำะสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดด้ว้ยตนเอง แต่เนื่องจำกลกูคำ้
กลุ่มเป้ำหมำยของบริษัทในประเทศพม่ำนัน้มีแนวโนม้ที่จะมำกขึน้ สืบเนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของควำมตอ้งกำรดำ้น
สนิเช่ือของประชำกรในพม่ำซึ่งอำจจะมีผูป้ระกอบกำรรำยใหม่เขำ้มำสนใจท ำธุรกิจสินเช่ือ ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถขยำย
ลกูคำ้ได ้และในขณะเดียวกนั บรษัิทก็พิจำรณำที่จะขยำยบรกิำรประเภทนีไ้ปยงัประเทศเพื่อนบำ้นอื่นอีกดว้ย 
3.1.6 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัและประกันชีวิต 

บริษัทฯ เผชิญกับกำรแข่งขนัในระดบัสงูในทุกดำ้นของกำรประกอบธุรกิจ และคำดว่ำกำรแข่งขนัดงักลำ่วจะเพิ่มขึน้ 
โดยเฉพำะจำกขอ้เท็จจริงที่ว่ำธุรกิจนำยหนำ้ประกันภยัในประเทศไทยมีกำรแข่งขนัสงู ธุรกิจนำยหนำ้ประกนัภยัของ
บรษัิทฯ  บรษัิทฯ แขง่ขนักบัผูป้ระกอบธุรกิจนำยหนำ้ประกนัภยัจ ำนวนมำกทัง้ระดบัเลก็และระดบัใหญ่ เนื่องจำกตลำด
ธุรกิจนำยหนำ้ประกนัภยัของประเทศไทยมีลกัษณะกระจำยตวัสงู  โดยบรษัิทนำยหนำ้ประกนัภยัชัน้น ำขนำดใหญ่อำจ
มุ่งเนน้ไปยงักลุม่ลกูคำ้ของบริษัทประกนัภยั ในตลำดโดยตรง ซึ่งอำจเป็นกำรแข่งขนัโดยตรงกบับริษัทฯ ขณะที่บรษัิท
นำยหนำ้ประกนัภยัขนำดเลก็กวำ่ รวมถึงบริษัทท่ีเช่ียวชำญดำ้นเทคโนโลยี อำจสำมำรถน ำเสนอบรกิำรใหม่ๆ  ท่ีแขง่ขนั
กบับรษัิทฯ ซึง่สำมำรถท ำใหเ้ป็นท่ียอมรบัจำกตลำดไดอ้ยำ่งรวดเรว็ 

บริษัทฯ มีช่องทำงกำรขำยผ่ำนสำขำของบริษัท ซึ่งมีอยู่ 4,750 สำขำทั่วประเทศ รวมทัง้ใหบ้ริกำรผ่อนช ำระค่ำเบีย้
ประกนัภยั เป็นทำงเลอืกใหก้บัลกูคำ้ไดเ้ขำ้ถึงบรกิำรประกนัภยัไดง้่ำยขึน้ เป็นกำรเพิ่มศกัยภำพในกำรแขง่ขนัไดม้ำกขึน้ 

 
3.2 ความเสี่ยงด้านการอ านวยสินเชื่อและหลักประกัน 

3.2.1 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
จำกกำรท่ีบรษัิทไดเ้ขำ้ซือ้หุน้และท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิทเงินทุน ศรสีวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท” 
หรือ “BFIT”) แลว้เสร็จในช่วงเดือนพฤษภำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ บริษัทและ SAWAD ในฐำนะผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วน
รอ้ยละ 45.34 ของทนุท่ีช ำระแลว้ทัง้หมด ไดร้ว่มกนัปรบัโครงสรำ้งกำรประกอบธุรกิจภำยในกลุม่บริษัทเพื่อสรำ้งโอกำส
ในกำรขยำยธุรกิจสินเช่ือในอนำคต โดยบริษัทไดเ้ริ่มขยำยธุรกิจสินเช่ือจำกเดิมที่ใหบ้ริกำรสินเช่ือส่วนบคุคลแก่กลุ่ม
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พนกังำนบริษัทเป็นหลกั สูก่ำรใหบ้รกิำรสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัแก่ผูป้ระกอบกำรขนำดเล็ก (Small SME) และบคุคล
รำยย่อยในประเภทที่ไม่ทบัซอ้นกบัธุรกิจที่บรษัิท ศรสีวสัดิ์ พำวเวอร ์2014 จ ำกดั (“ศรีสวสัดิ ์2014” หรอื ”S2014”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ SAWAD ด ำเนินกำรอยู่ เพื่อใหโ้ครงสรำ้งกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทเกิดควำมชัดเจนและไม่
ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ 
ตำมที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยภ์ำยหลงัเสรจ็สิน้กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ในกรณีที่ SAWAD มีสดัสว่น
กำรถือหุน้ใน BFIT ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ตัง้แตร่อ้ยละ 36.35 – รอ้ยละ 60 ศรสีวสัดิ ์2014 และ BFIT จะใหบ้รกิำร
สินเช่ือแบบมีหลกัประกันในประเภทที่ไม่ทบัซอ้นกันซึ่งจะแตกต่ำงกันที่ประเภทหลกัประกัน โดย BFIT จะใหบ้ริกำร
สินเช่ือแบบมีหลกัประกันประเภทบำ้นและที่ดิน และรถยนต ์4 ลอ้ ขณะท่ีศรีสวสัดิ์ 2014 จะใหบ้ริกำรสินเช่ือแบบมี
หลกัประกนัประเภทรถจกัรยำนยนต ์รถบรรทกุ และรถเพื่อกำรเกษตร 
กำรแบง่แยกธุรกิจสินเช่ือระหว่ำง BFIT และ S2014 ตำมแผนใหม่จะมีผลตอ่กำรเปลี่ยนแปลงกำรใหบ้รกิำรสนิเช่ือของ 
BFIT ส ำหรบัผลิตภณัฑส์ินเช่ือ 2 ประเภท ไดแ้ก่ สินเช่ือรถแลกเงินและสินเช่ือบำ้นแลกเงิน โดยในส่วนของสินเช่ือรถ
แลกเงิน กลุม่บริษัทจะใชป้ระเภทสญัญำ (สญัญำเช่ำซือ้/สญัญำกูย้ืม) เป็นเกณฑใ์นกำรแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ือ ขณะที่
สนิเช่ือบำ้นแลกเงินจะใชป้ระเภทธุรกรรม (จ ำนอง/ขำยฝำก) และมลูคำ่กำรกูย้ืม (เกิน/ไมเ่กิน 10 ลำ้นบำท) เป็นเกณฑ์
ในกำรแบ่งแยกสินเช่ือระหว่ำง BFIT และ S2014 ซึ่งจะมีผลท ำใหก้ำรด ำเนินธุรกิจสินเช่ือของ BFIT แตกต่ำงไปจำกที่
เคยเปิดเผยไวใ้นค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 
 อย่ำงไรก็ดีกลุม่บริษัทฯเช่ือมั่นว่ำ กำรแบ่งแยกกำรประกอบธุรกิจตำมแผนใหม่ดงักลำ่ว จะไม่ท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน ์เนื่องจำกกลุม่บรษัิทไดก้ ำหนดเกณฑใ์นกำรแบง่แยกธรุกิจระหวำ่งสองบรษัิทไวอ้ยำ่งชดัเจน รวมทัง้ได้
จดัวำงมำตรกำรเพื่อขจดัควำมแยง้ทำงผลประโยชนไ์วอ้ยำ่งรดักมุและเพียงพอ ดงันี  ้
1.1 มีการจัดท าคู่มือ นโยบาย และก าหนดเกณฑก์ารแบ่งแยกธุรกิจไว้เป็นลายลักษณอ์ักษรอยา่งชัดเจน 

กลุ่มบริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยและคู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรบัใช้ในกำรแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ือระหว่ำง BFIT และ 
S2014 ไวอ้ยำ่งชดัเจน ดงันี ้
สินเชื่อรถแลกเงนิ - ใช้ Rate Book เป็นตัวก าหนดประเภทสัญญา  

 S2014 จะใหบ้ริกำรสินเช่ือรถแลกเงินประเภทสญัญำเช่ำซือ้ ซึ่งเป็นสนิเช่ือที่มีวงเงินอนมุตัิเทำ่กบัหรอืสงูกว่ำ 
Rate Book โดยลกูคำ้ตอ้งจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในหลกัประกนัใหแ้ก่ S2014 

 BFIT จะใหบ้รกิำรสนิเช่ือรถแลกเงินประเภทสญัญำเงินกูย้ืม ซึ่งเป็นสนิเช่ือที่มีวงเงินอนมุตัิต  ่ำกวำ่ Rate Book 
โดยลกูคำ้ไมต่อ้งจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในหลกัประกนั 

 ลกูคำ้ผูม้ำขอกูจ้ะเป็นผูร้ะบุควำมตอ้งกำรทำงกำรเงินของตนเอง และตอ้งเขำ้ท ำสญัญำประเภทที่ตรงกับ
วงเงินที่ตอ้งกำร หำกลกูคำ้ตอ้งกำรวงเงินอนุมตัิสงู ลูกคำ้จะตอ้งเขำ้ท ำสัญญำเช่ำซือ้โดยตอ้งยินยอมจด
ทะเบียนโอนหลกัประกนัให ้S2014 แต่หำกลกูคำ้ตอ้งกำรวงเงินในระดบัต ่ำ ลกูคำ้จะเขำ้ท ำสญัญำกูย้ืมกับ 
BFIT โดยไมม่ีกำรจดทะเบียนโอนหลกัประกนัใดๆ 

ดงันัน้ ในกำรแบ่งแยกสินเช่ือรถแลกเงินระหว่ำง BFIT และ S2014 เจำ้หนำ้ที่สำขำซึ่งเป็นผูจ้ัดหำและติดต่อกับ
ลกูคำ้จะอำ้งอิงจำกขอ้มูลยอดจัดมำตรฐำนตำม Rate Book ที่มีผลบงัคบัใชใ้นช่วงเวลำนัน้ๆ ซึ่ง Rate Book จะ



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน)                                                                                                                   แบบ 56-1 

ส่วนท่ี 1. กำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ 36 

 

แสดงยอดจดัสินเช่ือตำมยี่หอ้ รุน่ และปีของหลกัประกนั โดยวงเงินอนมุตัิสนิเช่ือในเบือ้งตน้จะไม่เกินอตัรำที่ Rate 
Book ก ำหนด 
จำกนัน้ เจำ้หนำ้ที่สำขำจะน ำยอดจัดมำตรฐำนตำม Rate Book มำเปรียบเทียบกับวงเงินที่ลกูคำ้ขอกู ้โดยหำก
จ ำนวนเงินท่ีลกูคำ้ขอกูต้  ่ำกวำ่ Rate Book ลกูคำ้จะเขำ้ท ำสญัญำเงินกูย้ืมกบั BFIT แต่หำกจ ำนวนเงินที่ลกูคำ้ขอกู้
เท่ำกับหรือสงูกว่ำ Rate Book ลกูคำ้จะตอ้งเขำ้ท ำสญัญำเช่ำซือ้และจดทะเบียนโอนหลกัประกันใหก้ับ S2014 
เทำ่นัน้ โดยวงเงินอนมุตัิสงูสดุของ S2014 จะขึน้อยูก่บัผลกำรประเมินควำมเสีย่งของผูกู้ ้ซึง่ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัิของ
ผูกู้ ้สภำพหลกัประกนั คณุสมบตัิของผูค้  ำ้ประกนั และปัจจยัอื่นๆ 
สินเชื่อบ้านแลกเงิน – ใช้ประเภทธุรกรรมและมูลค่าการกู้ยืม 10 ล้านบาทเป็นเกณฑใ์นการแบ่งแยก
ธุรกิจ  
สนิเช่ือบำ้นแลกเงิน หรอืสนิเช่ือที่มีหลกัประกนัเป็นบำ้นและที่ดิน (House and Land) ของกลุม่บรษัิทจะใชป้ระเภท
ธุรกรรมและมลูคำ่สนิเช่ือที่ 10 ลำ้นบำท เป็นเกณฑใ์นกำรแบง่แยกธุรกิจระหวำ่ง SAWAD และ BFIT ซึง่อำ้งอิงตำม
เกณฑก์ำรก ำกบัดแูลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศยัของธนำคำรพำณิชยท์ี่ประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย  ซึง่ไดแ้บ่ง
กำรก ำกบัดแูลสนิเช่ือเพื่อท่ีอยู่อำศยัที่ต  ่ำกว่ำ 10 ลำ้นบำท และเกินกวำ่ 10 ลำ้นบำท แยกจำกกนัตำมควำมเสีย่งที่
แตกตำ่งกนั 
ในกำรแบ่งแยกสินเช่ือประเภทบำ้นแลกเงินระหว่ำง BFIT และ S2014 กลุ่มบริษัทไดก้ ำหนดใหเ้จำ้หนำ้ที่สำขำ
พิจำรณำรำคำประเมินที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้งที่ประเมินโดยเจำ้หนำ้ที่ของกลุม่บริษัท  รว่มกบัรำคำประเมินของกรม
ที่ดิน โดยในกำรปลอ่ยกูท้กุครัง้ เจำ้หนำ้ที่สำขำจะน ำรำคำประเมินจำกทัง้ 2 แหลง่มำเปรยีบเทียบกนัเพื่อหำรำคำ
ประเมินกลำงที่เหมำะสม ก่อนปรบัลดตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลอตัรำส่วนเงินใหส้ินเช่ือต่อมูลค่ำหลกัประกัน 
(LTV) ของบริษัทเพื่อใหไ้ดว้งเงินอนมุตัิสินเช่ือในเบือ้งตน้ โดยหำกมูลค่ำกำรกูย้ืมที่ลกูคำ้ตอ้งกำรไม่เกิน 10 ลำ้น
บำท ลกูคำ้จะเขำ้ท ำสญัญำเงินกูย้ืมกับ BFIT แต่หำกลกูคำ้ตอ้งกำรกูย้ืมมำกกว่ำ 10 ลำ้นบำท ลกูคำ้จะเขำ้ท ำ
สญัญำเงินกูย้ืมกบั S2014 ทัง้นี ้จ ำนวนเงินท่ีลกูคำ้จะไดร้บัจะไมเ่กินวงเงินอนมุตัิสนิเช่ือขำ้งตน้  

1.2 ก าหนดให้มีการทบทวนเกณฑก์ารแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่ออยา่งสม ่าเสมอ โดยเกณฑด์ังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสองฝ่ายก่อนมีผลบังคับใช้ 
กำรประกำศใช ้Rate Book ส ำหรบัสนิเช่ือรถแลกเงิน และเกณฑม์ลูค่ำ 10 ลำ้นบำทส ำหรบัสินเช่ือบำ้นแลกเงิน อยู่
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรประเมินรำคำหลกัประกนั ซึง่เป็นสว่นงำนที่แยกเป็นอิสระจำกฝ่ำยอ ำนวย
สนิเช่ือของบริษัท ซึ่งจะท ำหนำ้ที่รบัผิดชอบและพิจำรณำควำมเหมำะสมของขอ้มลูใน Rate Book ที่มีผลบงัคบัใช้
ในแตล่ะช่วงเวลำ โดย Rate Book จะมีกำรสอบทำนและปรบัปรุงขอ้มลูเป็นประจ ำทกุไตรมำสเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สภำวะตลำดรถมือสองที่เปลีย่นแปลงไป  
ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำยกำรทบทวนเกณฑก์ำรแบง่แยกธุรกิจที่ส  ำคญัไว ้ดงันี ้

 Rate Book จะตอ้งมีกำรทบทวนเป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยทกุไตรมำส เพื่อปรบัปรุงใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์
และสภำพเศรษฐกิจที่เปลีย่นไป 

 Rate Book ที่มีกำรตกลงรว่มกนัทัง้สองฝ่ำยจะถกูน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของแต่ละบริษัท โดย
ในส่วนของ BFIT จะมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่สุ่มสอบทำนข้อมูลของ Rate Book ที่มีกำรแก้ไข 
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เปรียบเทียบกบัรำคำตลำดรถมือสอง ณ ขณะนัน้ เพื่อประเมินควำมสมเหตสุมผลของกำรแกไ้ข Rate Book 
อีกครัง้หนึ่งและรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัทรำบ ก่อนที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะใหค้วำมเห็นชอบตอ่กำรแกไ้ขปรบัปรุง Rate Book ก่อนกำรประกำศใชต้อ่ไป 

 หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไมเ่ห็นชอบจะไมส่ำมำรถน ำ Rate Book นัน้ออกบงัคบัใชไ้ด ้
ทัง้สองฝ่ำยจะตอ้งหำรือรว่มกนัเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำ Rate Book ที่เป็นธรรมและเหมำะสมส ำหรบักำรประกำศใช้
รว่มกนัตอ่ไป 

1.3 ก าหนดให้ใช้แบบฟอรม์ Conflict Checklist เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ 
กลุ่มบริษัทได้ก ำหนดใหเ้จ้ำหนำ้ที่สำขำใช้แบบฟอรม์ Conflict Check List ในกำรก ำหนดประเภทสญัญำของ
สนิเช่ือที่เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ตำมนโยบำยสินเช่ือของแตล่ะบริษัท โดยเจำ้หนำ้ที่สำขำจะตอ้งแนบ
แบบฟอรม์ดงักลำ่วกบั Rate Book ที่ใชอ้ำ้งอิงทกุครัง้ ก่อนสง่เอกสำรทัง้หมดใหฝ่้ำยอ ำนวยสินเช่ือของแตล่ะบรษัิท
พิจำรณำอนมุตัิสนิเช่ือแก่ลกูคำ้รำยนัน้ๆ 

1.4 ก าหนดให้มีการสอบทานข้อมูลสินเชื่อโดยฝ่ายอ านวยสินเชื่อของบริษัท 
บริษัทไดก้ ำหนดใหฝ่้ำยอ ำนวยกำรสินเช่ือท ำหนำ้ที่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งและควำมเหมำะสมของกำรพิจำรณำ
สนิเช่ือของเจำ้หนำ้ที่สำขำก่อนด ำเนินกำรอนมุตัิสนิเช่ือ ดงันี ้ 

 เมื่อลกูคำ้เขำ้มำติดต่อขอสินเช่ือ เจำ้หนำ้ที่สำขำจะท ำหนำ้ที่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของเอกสำร และขอ้มูล
ของลกูคำ้ผูข้อสินเช่ือในเบือ้งตน้ รวมถึงตรวจสอบสภำพหลกัประกัน และพิจำรณำวงเงินอนุมตัิ สินเช่ือใน
เบือ้งตน้ตำมที่ก ำหนดใน Rate Book และเปรยีบเทียบกบัจ ำนวนเงินท่ีลกูคำ้ตอ้งกำรขอกู ้เพื่อก ำหนดประเภท
สญัญำสนิเช่ือที่เหมำะสม (สญัญำเงินกูย้ืม/สญัญำเช่ำซือ้) 

 ในกรณีที่ลกูคำ้อยู่ในเกณฑก์ำรเขำ้ท ำสญัญำกับ BFIT เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสินเช่ือทัง้หมดจะถูก
สแกนผ่ำนระบบเพื่อสง่มำยงัเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยอ ำนวยสินเช่ือของ BFIT ซึง่จะท ำกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของ
เอกสำรและขอ้มลูดงักลำ่วอีกครัง้หนึ่ง รวมถึงตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ลกูคำ้ตอ้งกำรกู ้เปรียบเทียบกบัวงเงิน
อนมุตัิสินเช่ือ และยอดจดัมำตรฐำนตำม Rate Book ว่ำขอ้มลูมีควำมถกูตอ้ง สมเหตสุมผล และเป็นไปตำม
เกณฑก์ำรอนมุตัิสนิเช่ือของบรษัิทหรอืไม ่ก่อนลงนำมอนมุตัิสนิเช่ือและแจง้ผลกลบัไปยงัเจำ้หนำ้ที่สำขำ 

1.5 ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการอนุมัติสินเชื่อประจ าเดือน 
บรษัิทไดก้ ำหนดมำตรกำรรำยงำนผลและตรวจสอบควำมผิดพลำดของกำรแบง่แยกประเภทสญัญำสินเช่ือ โดยให้
เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยอ ำนวยสนิเช่ือจดัท ำรำยกำรผลกำรอนมุตัิสนิเช่ือ เปรียบเทียบกบัวงเงินอนมุตัิ และยอดจดัตำม Rate 
Book เพื่อรำยงำนตอ่ผูบ้รหิำรของบรษัิทเป็นประจ ำทกุเดือน  

1.6 ก าหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่สาขาเป็นประจ าทุกปี 
บรษัิทไดก้ ำหนดใหเ้จำ้หนำ้ที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำกำรสุม่ตรวจโดยกำรเปรยีบเทียบจ ำนวนเงินกูก้บัวงเงินอนมุตัิ 
และ Rate Book ตำมแต่ละสำขำหมุนเวียนไป เพื่อรำยงำนและประเมินควำมผิดพลำดของกำรแบ่งแยกธุรกิจ
ระหว่ำง S2014 และ BFIT ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัทรำบ โดยแผนดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงำน
ตรวจสอบกำรควบคมุภำยในประจ ำปีของบรษัิท 

1.7 ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงแก้ไข Rate Book ก่อนการประกาศใช้ 
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นอกจำกมำตรกำรที่ได้ระบุข้ำงต้น บริษัทได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำและให้ควำม
เห็นชอบต่อกำรแก้ไข Rate Book ก่อนกำรประกำศใช้ รวมถึงพิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชนอ์ื่นๆ ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดแูลใหม้ีกำร
เปิดเผยขอ้มลูในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักลำ่วอยำ่งถกูตอ้งและครบถว้น เพื่อใหม้ั่นใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผล
และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

1.8 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของความผิดพลาดในการแบ่งแยกธุรกิจ 
กลุม่บริษัทไดว้ำงระบบกำรท ำงำนใหมเ่พื่อรองรบักำรแบง่แยกธุรกิจระหวำ่ง SAWAD และ BFIT โดยเฉพำะในสว่น
ของขัน้ตอนกำรอนมุตัิและกระบวนกำรปลอ่ยสนิเช่ือ ซึง่บรษัิทวำงแผนจะน ำระบบสำรสนเทศเขำ้มำช่วยลดขัน้ตอน
และบทบำทของพนักงำนสำขำ ซึ่งเป็นจุดที่อำจเกิดควำมเสี่ยงของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์โดยระบบ
สำรสนเทศจะช่วยลดควำมผิดพลำดและท ำใหก้ำรแบ่งแยกธุรกิจมีควำมชดัเจนมำกยิ่งขึน้ โดยแผนดงักลำ่วเป็น
สว่นหนึ่งของมำตรกำรขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนร์ะหว่ำงสองบริษัท ที่กลุ่มบริษัทไดน้ ำเสนอในแผนกำร
จดัตัง้กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินตอ่ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
ในปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพฒันำระบบสำรสนเทศดงักลำ่ว อย่ำงไรก็ดี บริษัทยงัตอ้งใชเ้วลำในกำร
พัฒนำและทดสอบระบบอย่ำงน้อยอีก  3-5 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบดังกล่ำวสำมำรถใช้งำนได้ตรงตำม
วตัถปุระสงคแ์ละเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ  

 
3.2.2 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนี้สูญสูงขึน้ 
กำรด ำเนินธุรกิจใหส้นิเช่ือทะเบียนรถและสนิเช่ือเช่ำซือ้ในปัจจบุนัไมไ่ดอ้ยู่ภำยใตก้ำรควบคมุโดยหนว่ยงำนของภำครฐั 
หรอืกฎหมำยพิเศษใดๆ ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรในธุรกิจดงักลำ่วสำมำรถขยำยธุรกิจไดอ้ยำ่งเต็มที่ตำมศกัยภำพของบรษัิท
เอง ธุรกิจนีจ้ึงมีควำมเสี่ยงจำกสินเช่ือที่ไม่ก่อใหเ้กิดรำยได ้(“NPL”) หำกขำดควำมระมดัระวงัในกำรพิจำรณำอนมุตัิ
สนิเช่ือ หรอืขำดระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหม้ีกำรพิจำรณำสินเช่ืออย่ำงเขม้งวดทุกขัน้ตอนรวมทัง้ใหค้วำมส ำคัญกับ
คุณภำพของสินเช่ือโดยกำรตรวจสอบขอ้มูลของลูกค้ำและผูค้  ำ้ประกัน มีรำยงำนประเมินผลกำรตรวจสอบที่ใช้
พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระหนีข้องลูกคำ้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินเช่ือที่ไม่
ก่อใหเ้กิดรำยได ้จ ำนวน  1,479.91  ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำก 1,077.84  ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ตำม
กำรเพิ่มขึน้ของสินเช่ือรวม หำกพิจำรณำเปรียบเทียบอตัรำส่วนสินเช่ือที่ไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดต้่อสินเช่ือรวม พบว่ำมี
สดัสว่นที่เพิ่มขึน้รอ้ยละจำก 2.97  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  เป็นรอ้ยละ 3.75  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2563 ส  ำหรบั
กำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2562 และ 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บรษัิทฯ ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูเท่ำกับ 432.89 ลำ้นบำท และ 1,187.66  ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำส่วนค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อ
สนิเช่ือรวม เทำ่กบัรอ้ยละ 1.19 และ 3.01 ตำมล ำดบั แมว้ำ่คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะต ่ำกวำ่สนิเช่ือที่ไมก่่อใหเ้กิดรำยได ้
แตเ่นื่องจำกลกัษณะกำรใหส้นิเช่ือของกลุม่บรษัิทฯ เป็นกำรใหส้นิเช่ือที่มีหลกัประกนัและอตัรำสว่นกำรปลอ่ยสนิเช่ือตอ่
หลกัประกัน (LTV) ต ่ำเพียงรอ้ยละ 30-70 กลุ่มบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพียงพอและ
เหมำะสมกบัลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ  
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หำกพิจำรณำในดำ้นของหนีส้ญูในช่วงปี 2561-2563  พบว่ำกลุม่บรษัิทฯ มีหนีส้ญูเพียง 323.46, 599.85 และ 302.89 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคิดเป็นอตัรำสว่นหนีส้ญูตอ่สนิเช่ือรวมเพียงรอ้ยละ 0.77 – 1.65 เทำ่นัน้ ซึง่นอ้ยกวำ่อตัรำสว่น
ค่ำเผ่ือหนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวมที่อยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 1.19 – 3.01  ทั้งนี ้เนื่องจำกบริษัทสำมำรถน ำมูลค่ำ
หลกัประกนัมำหกัก่อนจะค ำนวณคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

หนว่ย: ลำ้นบำท 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

สนิเช่ือที่ไมก่่อใหเ้กิดรำยได ้(NPL)/1 776.90 1,077.84 1,479.91 
สนิเช่ือรวม/2 29,433.00 36,341.00 39,459.00 
% อัตราส่วน NPL ต่อสินเชือ่รวม 2.64 2.97 3.75 
คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 623.67 432.89 1,187.66 
% อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อ
รวม 

2.12 1.19 3.01 

หนีส้ญู 323.46 599.85 302.89 
% อัตราส่วนหนีสู้ญต่อสินเชือ่รวม 1.10 1.65 0.77 
คำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญต่อหนีสู้ญ (เท่ำ) 1.93 0.72 3.92 
หมำยเหต ุ/1สนิเช่ือที่ไมก่่อใหเ้กิดรำยได ้หมำยถึง สนิเช่ือที่กลุม่บรษัิทฯ หยดุรบัรูร้ำยได ้ตำมนโยบำยกำรรบัรูร้ำยได ้ 

/2สนิเช่ือรวม หมำยถึง ยอดหนีต้ำมสญัญำเงินกู ้และสญัญำเช่ำซือ้หกัดอกเบีย้ที่ยงัไมถื่อเป็นรำยได ้

3.2.3  ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภยั  
สญัญำสินเช่ือและหลกัฐำนแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกันถือเป็นสินทรพัยห์ลกัในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรสินเช่ือ 
เนื่องจำกในกรณีที่ลกูคำ้คำ้งช ำระคำ่งวดเกินก ำหนด กลุม่บรษัิทฯ จ ำเป็นตอ้งใชห้ลกัฐำนดงักลำ่วในกำรด ำเนินคดีทำง
กฎหมำย หำกในกรณีที่หลกัฐำนกำรใหส้นิเช่ือสญูหำยหรอืไดร้บัควำมเสยีหำยจำกอคัคีภยัอำจสง่ผลกระทบในทำงลบ
ตอ่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิทฯ  
กลุม่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมเสี่ยงจำกเหตดุงักลำ่ว และมีมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงโดยจดัใหม้ีหอ้งเก็บเอกสำร
ส ำคญั  เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรด ำเนินธุรกิจเนื่องจำกเป็นสินเช่ือที่มีระยะเวลำกำรใหส้ินเช่ือที่สัน้ และ
วงเงินสนิเช่ือที่ต  ่ำ โดยหอ้งเก็บเอกสำรส ำคญัมีกำรควบคมุกำรเขำ้ออกที่รดักุมและมีกำรท ำประกนัอคัคีภยัโดยเจำ้ของ
สถำนท่ี นอกจำกนี ้กลุม่บรษัิทฯ ยงัมีนโยบำยกำรเก็บเอกสำรทัง้หมดในรูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์และมีกำรส ำรองขอ้มลู
ทัง้หมดเป็นประจ ำทกุวนัไวใ้นอีกสถำนท่ีหนึง่ เพื่อปอ้งกนักำรสญูหำยหรอืกำรไดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัตำ่งๆ 
3.2.4  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้ 
เนื่องจำกหลกัประกันสินเช่ือโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสงัหำริมทรพัย ์ไดแ้ก่ รถยนต ์รถจักรยำนยนต ์ซึ่งมี
ควำมยำกในกำรติดตำมหลกัประกนัหำกลกูคำ้คำ้งช ำระคำ่งวด มำกกวำ่หลกัประกนัประเภทอสงัหำรมิทรพัยอ์ื่นๆ เช่น 
บำ้น ที่ดิน เป็นตน้ หำกกลุม่บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถติดตำมหลกัประกนัเพื่อน ำมำขำยและช ำระหนีไ้ด ้ก็จะสง่ผลกระทบทำง
ลบตอ่ธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิทฯ โดยตรง  
เพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่ว กลุม่บรษัิทฯ จึงมีนโยบำยกำรปลอ่ยสนิเช่ือใหก้บับคุคล และ/หรอืหลกัประกนั และ/หรอืผูค้  ำ้
ประกนัท่ีมีที่อยูห่รอืภมูิล  ำเนำในพืน้ท่ี/เขตที่สำขำของกลุม่บรษัิทฯ ตัง้อยูแ่ละยงัก ำหนดใหพ้นกังำนสำขำที่ประจ ำในเขต
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ตรวจสอบขอ้มลู ณ สถำนท่ีจรงิเพื่อยืนยนัท่ีอยูข่องหลกัประกนัวำ่ตรงกบัท่ีลกูคำ้แจง้หรอืไม ่ในกรณีที่ลกูคำ้คำ้งช ำระคำ่
งวด กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดใหเ้จำ้หนำ้ที่ประจ ำสำขำออกส ำรวจและติดตำมหลกัประกันโดยไม่ชักชำ้เพื่อลดโอกำสที่
ลกูคำ้จะน ำหลกัประกนัออกนอกพืน้ที่ อีกทัง้กำรมีเครอืข่ำยสำขำจ ำนวนมำกกว่ำ 4,000 สำขำ ครอบคลมุทกุภมูิภำค 
ท ำใหส้ำมำรถช่วยติดตำมหลกัประกนัไดอ้ีกทำงหนึง่ 
3.2.5  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์ินรอการขาย 
ส ำหรบัธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถและสินเช่ือเช่ำซือ้ เมื่อลกูคำ้คำ้งช ำระค่ำงวดตัง้แต่ 3 งวดติดต่อกัน กลุ่มบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรสง่หนงัสอืแจง้ยกเลกิสญัญำหำกลกูคำ้ไม่มำเจรจำช ำระหนีภ้ำยใน 30 วนั ในกรณีที่เป็นสญัญำเช่ำซือ้ หรือ
ภำยใน 7 วนั ในกรณีสญัญำกูเ้งิน กลุม่บรษัิทฯ สำมำรถยึดหลกัประกนัไดท้นัที หลงัจำกนัน้ กลุม่บรษัิทฯ จะสง่หนงัสือ
แจง้ใหล้กูคำ้มำไถ่ถอนหลกัประกนัภำยใน 30 วนั ทัง้ในกรณีสญัญำเช่ำซือ้และสญัญำกูเ้งิน หำกพน้ช่วงเวลำดงักลำ่ว
และลกูคำ้ไม่มำติดต่อไถ่ถอน กลุม่บริษัทฯ สำมำรถจ ำหน่ำยหลกัประกันไดท้นัที โดยปัจจุบนักลุ่มบริษัทฯ จ ำหน่ำย
ทรพัยส์ินรอกำรขำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น สำขำส ำหรบัรถจกัรยำนยนต ์หรือโกดงัจอดรถยึด ส ำหรบัรถประเภทอื่นๆ 
รวมทัง้กำรว่ำจำ้งบริษัทผูป้ระมูลภำยนอก เช่น บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) และบริษัท สหเครน จ ำกดั ท ำ
กำรเปิดประมลูแก่บคุคลทั่วไป เพื่อน ำเงินท่ีไดร้บัมำช ำระหนีค้งคำ้งของลกูคำ้ ในกรณีที่ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยหลกัประกนั
ที่ยดึมำไดก็้จะสง่ผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิทฯ  
อนึ่ง กลุม่บรษัิทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรปลอ่ยสนิเช่ือโดยพิจำรณำจำกรถที่อยู่ในควำมนิยมของตลำด หรือที่ดินที่ตัง้อยู่
ในเมืองใหญ่ เพื่อลดผลกระทบจำกกำรขำดสภำพคล่องในกำรจ ำหน่ำยหลกัประกัน  ทัง้นี ้เมื่อยึดหลกัประกันแลว้ 
เจำ้หนำ้ที่จะจดัเก็บและด ำเนินกำรจ ำหนำ่ยผา่นการประมลูและผา่นช่องทางของสาขา 
ส ำหรบัรำคำขำยหลกัประกัน กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดโดยอำ้งอิงจำกมูลหนีค้งคำ้งซึ่งโดยปกติจะต ่ำกว่ำรำคำตลำด
โดยทั่วไป  ดงันัน้รำคำจ ำหนำ่ยหลกัประกนัท่ียดึมำจึงมีรำคำต ่ำกวำ่รำคำตลำดท ำใหม้ีสภำพคลอ่งในกำรจ ำหนำ่ยเพิ่ม
มำกขึน้  
 

ทรัพย์สิ น รอกำรขำย
จ ำแนกตำมประเภท
หลกัประกนั 

 
31 ธันวำคม 2561 

 
31 ธันวำคม 2562 

 
31 ธันวำคม 2563 

มลูคำ่ 
(ลำ้น
บำท) 

จ ำนวน 
(คนั) 

มูลค่ำเฉลีย่ 
(บำทต่อ
คนั) 

มลูคำ่ 
(ลำ้น
บำท) 

จ ำนวน 
(คนั) 

มูลค่ำเฉลีย่ 
(บำทต่อคนั) 

มลูคำ่ 
(ลำ้น
บำท) 

จ ำนวน 
(คนั) 

มูลค่ำเฉลีย่ 
(บำทต่อคนั) 

รถจกัรยำนยนตเ์ก่ำ  123.32 11,370 10,846 136.46 13,915 9,807 124.73 7,747 16,101 
รถจกัรยำนยนตใ์หม ่ 2.38 66 36,086 2.23 62 35,929 0.99 26 38,225 
รถยนตส์ี่ลอ้ 199.79 1,784 111,992 267.74 2,471 108,352 62.75 565 111,069 
รถเชิงพำณิชย ์ 46.79 258 181,370 60.06 329 182,561 37.66 193 195,112 

รถใชง้ำนเพ่ือกำรเกษตร 1.64 6 272,963 1.68 6 279,560 2.13 4 532,577 

บำ้นและที่ดิน 24.33 22 1,105,814 36.01 34 1,059,091 54.16 37 1,463,904 

รวม 398.25 13,506 29,487 504.17 16,817 29,980 282.43 8,572 32,948 
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หำกพิจำรณำสดัสว่นทรพัยส์นิรอกำรขำยตำมจ ำนวน พบวำ่สว่นใหญ่เป็นรถจกัรยำนยนตเ์ก่ำ โดยมีมลูคำ่เฉลีย่ตอ่คนั
ประมำณ 16,101 บำท  

3.2.6  ความเสี่ยงจากการจ าหน่ายทรัพยส์ินรอการขายไม่คุ้มมูลหนี้ 

กลุม่บรษัิทฯ จะท ำกำรยึดหลกัประกนัเมื่อลกูคำ้คำ้งช ำระค่ำงวดตำมสญัญำที่ตกลงกนัไวแ้ละจะน ำหลกัประกนัมำขำย
ทอดตลำดโดยผ่ำนสำขำ โกดัง หรือ ว่ำจ้ำงบริษัทผูจ้ัดกำรประมูลภำยนอก เปิดประมูลใหแ้ก่บุคคลทั่วไป ส ำหรบั
รถจกัรยำนยนตใ์หม ่หำกบรษัิทฯ สำมำรถจ ำหนำ่ยหลกัประกนัไดม้ำกกวำ่ยอดหนีค้งคำ้ง เฉพำะกรณีที่เป็นสญัญำเช่ำ
ซือ้ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่เหลือหลงัจำกหกัหนีค้งคำ้งและค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งใหก้ับลกูคำ้ หำกยอดหนีค้งคำ้งของ
ลกูคำ้สงูกว่ำมลูค่ำของหลกัประกนัที่จ  ำหน่ำยได ้ซึ่งอำจจะเป็นผลมำจำกอำยขุองหลกัประกนัของบริษัทท่ีมีอำยเุฉลี่ย 
2-14 ปี  และไม่สำมำรถเรียกรอ้งส่วนต่ำงจำกลูกคำ้หรือผูค้  ำ้ประกันได ้บริษัทฯ ก็จะมีผลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
หลกัประกนัซึง่จะสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิทฯ  

เพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่ว ในกำรพิจำรณำและอนมุตัิวงเงินสนิเช่ือทะเบียนรถและท่ีดิน กลุม่บรษัิทฯ จะตรวจสอบและ
ประเมินมูลค่ำหลกัประกันอย่ำงระมัดระวัง และก ำหนดวงเงินสินเช่ือที่มีส่วนลดจำกรำคำตลำดของหลักประกัน
ประมำณ 30-70% ขึน้กับประเภท รุ่น ควำมนิยมของหลกัประกัน จึงท ำใหย้อดหนีค้งคำ้งมีมูลค่ำนอ้ยกว่ำรำคำขำย
ทอดตลำดหลกัประกนั  ผลขำดทนุจำกกำรขำยหลกัประกันของ FM นัน้เกิดจำกนโยบำยของกลุ่มบริษัทฯ ที่ตอ้งกำร
จ ำหนำ่ยรถจกัรยำนยนตใ์หม่ที่ยึดมำใหเ้ร็วที่สดุ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีรำคำรถจกัรยำนยนตใ์หม่ปรบัตวัลงอยำ่ง
รวดเร็ว อยำ่งไรก็ตำมกลุม่บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยตัง้ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของทรพัยส์ินรอกำรขำยส ำหรบัสินเช่ือเช่ำซือ้
รถจกัรยำนยนตใ์หม่ ในอตัรำรอ้ยละ 25 ของยอดมลูหนี ้ณ วนัที่ยึดหลกัประกนั ซึง่เป็นอตัรำที่ฝ่ำยบรหิำรประเมินโดย
อำ้งอิงจำกขอ้มลูในอดีต รวมทัง้ในปัจจบุนักลุม่บรษัิทก็ไดช้ลอการปลอ่ยสนิเช่ือรถจกัรยานยนตใ์หมแ่ลว้ 

ณ 31 ธันวำคม 2563 ทรพัย์สินรอกำรขำยประมำณรอ้ยละ 58 มีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจำกระยะเวลำตั้งแต่วันยึด

หลกัประกัน อย่ำงไรก็ตำมส ำหรบัทรพัยส์ินรอกำรขำยที่มีอำยุมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 117.88  ลำ้นบำท นัน้ โดยส่วน

ใหญ่เป็นรถจกัรยำนยนตใ์หม่ และบำงสว่นเป็นบำ้นและที่ดิน ท่ีตอ้งใชเ้วลำด ำเนินกำร ซึ่งกลุม่บรษัิทฯ มีกำรตัง้คำ่เผ่ือ

กำรดอ้ยคำ่อยำ่งสม ่ำเสมอ  

รำคำทุนทรัพย์สินรอกำรขำยจ ำแนกตำม
ระยะเวลำตัง้แตว่นัยดึหลกัประกนั 

31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

นอ้ยกวำ่ 1 เดือน 34.42 8.64 120.06 23.81 77.33 27.38 
1 – 3 เดือน 68.74 17.26 70.17 13.92 2.02 0.72 
4 – 6 เดือน 85.83 21.55 24.79 4.92 12.76 4.52 
7 – 12 เดือน 106.34 26.70 132.45 26.27 72.44 25.65 
มำกกวำ่ 12 เดือน 102.92 25.84 156.70 31.08 117.88 41.74 

รวม 398.25 100.00 504.17 100.00 282.43 100.00 
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หกั คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของทรพัยส์นิรอกำร
ขำย 

(11.29) (2.83) (21.82) (4.33) (29.13) (10.31) 

ทรพัยส์นิรอกำรขำย-สทุธิ 386.96 97.17 482.35 95.67 253.30 89.69 

นอกจำกนัน้ กลุม่บรษัิทฯ ไดน้ ำมลูคำ่ของทรพัยส์ินรอกำรขำยที่จ ำหนำ่ยไดจ้รงิไปเป็นสว่นหนึง่ในกำรพิจำรณำก ำหนด
วงเงินสินเช่ือใหม่อยู่เสมอ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ มีมลูค่ำทรพัยส์ินรอกำรขำยตำมรำคำตน้ทุน
จ ำนวน 282.43 ลำ้นบำท มีคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่จ ำนวน 29.13 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 10.31 ของรำคำตน้ทนุ 

3.2.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากการระบาดของไวรัส Covid-19 

ในช่วงตน้ปี 2563 ไดเ้กิดกำรระบำดของเชือ้ไวรสั  Covid-19 ในหลำยประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งท ำใหเ้กิดกำรยตุิ
กำรด ำเนินงำนในภำคธุรกิจต่ำงๆ ทัง้ภำคกำรผลิต กำรบริกำร และกำรบริโภคภำยในประเทศ โรงงำนต่ำงๆตอ้งหยุด
ผลติสนิคำ้หรอืชะลอกำรผลติออกไปก่อน ซึง่ลกูคำ้ของบรษัิทฯก็ไดร้บัผลกระทบจำกกำรยตุิกำรด ำเนินงำนในภำคธุรกิจ
ต่ำงๆ ท ำใหล้กูคำ้ของบรษัิทฯหลำยรำยไม่สำมำรถจะช ำระดอกเบีย้หรือเงินตน้ได ้และตอ้งมีกำรเจรจำลดค่ำงวดหรือ
เพื่อขอยืดระยะเวลำกำรผอ่นช ำระออกไปก่อน จึงอำจสง่ผลกระทบใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯลดลงได ้ 

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทฯมีแนวทำงในกำรลดผลกระทบและควำมเสีย่งจำกสถำนกำรณด์งักลำ่วดว้ยกำร พิจำรณำกำรให้
สินเช่ือใหม่อย่ำงระมดัระวงัมำกขึน้ สว่นลกูคำ้ปัจจุบนัก็มีคลีนิคแกห้นี ้พรอ้มมำตรกำรผ่อนปรนแก่ลกูคำ้ของบริษัทฯ 
เพื่อช่วยประคบัประคองลกูคำ้ใหส้ำมำรถผำ่นสถำนกำรณน์ีไ้ปได ้

3.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 

3.3.1  ความเสี่ยงจากการโดนลูกค้าฟ้องร้องด าเนินคดี 

ธุรกิจใหบ้รกิำรสนิเช่ือทะเบียนรถ และสนิเช่ือเช่ำซือ้ ไมอ่ยูภ่ำยใตก้ฎหมำยเฉพำะของหนว่ยงำนใด กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง
คือกฎหมำยแพง่พำณิชย ์และกฎหมำยคุม้ครองผูบ้รโิภค เรื่องประกำศใหธุ้รกิจเช่ำซือ้รถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตเ์ป็น
ธุรกิจที่ควบคมุสญัญำ ซึง่กลุม่บรษัิทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัและท ำตำมกฎหมำยดงักลำ่วอยำ่งเครง่ครดัโดยใชส้ญัญำเช่ำ
ซือ้ สญัญำกูเ้งิน ตำมแบบมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด  

ส ำหรบักิจกำรสินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพ กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินกำรโดยยึดถือปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัของทำงรำชกำรเสมอมำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย เรือ่ง
กำรก ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ ส ำหรับ
ผูป้ระกอบกำรที่มิใช่สถำบนักำรเงิน และ เรือ่งกำรก ำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเช่ือ
รำยยอ่ยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใตก้ำรก ำกบัส ำหรบัผูป้ระกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบนักำรเงินซึ่งก ำหนดใหบ้รษัิทฯเรยีก
เก็บดอกเบีย้จำกลกูคำ้ไดใ้นอตัรำสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 15 ต่อปีและดอกเบีย้ค่ำบริกำรค่ำปรบัตลอดจนค่ำธรรมเนียม
อื่นๆรวมทัง้หมดจะตอ้งไมเ่กินรอ้ยละ 28 ตอ่ปีส ำหรบัสนิเช่ือสว่นบคุคล และ ดอกเบีย้ ค่ำปรบั ค่ำบรกิำรตำ่งๆ รวมแลว้
ไมเ่กินอตัรำรอ้ยละ 36 ตอ่ปีส ำหรบัสนิเช่ือนำโนไฟแนน้ซ ์หรอืตำมที่หนว่ยงำนก ำกบัประกำศก ำหนด 



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน)                                                                                                                   แบบ 56-1 

ส่วนท่ี 1. กำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ 43 

 

อย่ำงไรก็ตำมแมว้่ำกลุม่บริษัทฯจะไดป้ฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบักิจกำรของบรษัิทฯอยำ่ง
ถกูตอ้งมำโดยตลอดและที่ผำ่นมำก็ไมเ่คยมีกรณีฟอ้งรอ้งด ำเนินคดีจำกกลุม่ลกูหนีท้ี่ปลอ่ยสินเช่ือ กลุม่บรษัิทฯ ก็ยงัคง
ตระหนกัถึงควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้จำกกรณีลกูคำ้รอ้งเรยีนหรอืฟอ้งรอ้ง ซึง่หำกเกิดกรณีดงักลำ่ว ก็จะสง่ผลกระทบทำง
ลบตอ่ธุรกิจและกำรด ำเนินงำน ดงันัน้ กลุม่บรษัิทฯ จึงเนน้ท ำกำรสือ่สำรขอ้มลูเพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจที่ถกูตอ้งกบัลกูคำ้
อยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงใหค้วำมส ำคญัตัง้แตก่ำรประเมนิควำมสำมำรถช ำระหนีข้องลูกคำ้และผูค้  ำ้ประกนัเพื่อลดโอกำส
กำรผิดนดัช ำระหนีอ้นัจะน ำไปสูก่ำรยดึหลกัประกนัหรอืฟอ้งรอ้ง ในกรณีมีกำรคำ้งช ำระ บรษัิทฯ ก็มีนโยบำยติดตำมหนี ้
ที่ชัดเจนเป็นธรรม และเป็นไปตำมขัน้ตอนของกฎหมำย บริษัทฯ จึงเช่ือว่ำโอกำสที่กลุ่มบริษัทฯ จะถูกรอ้งเรียนหรือ
ฟอ้งรอ้งด ำเนินคดีจำกลกูคำ้มีนอ้ยมำก 

3.3.2  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซือ้ของภาครัฐ 

ปัจจุบนั ธุรกิจใหส้ินเช่ือทะเบียนรถ บำ้นและโฉนดที่ดิน รวมถึงสินเช่ือเช่ำซือ้ ไม่มีขอ้จ ำกัดจำกหน่วยงำนใดๆ ของ
ภำครฐั หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย เวน้แต่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค (“สคบ.”) ซึ่งเขำ้มำก ำกบัดแูล
สญัญำเช่ำซือ้ และพระรำชบญัญัติหำ้มเรยีกเก็บดอกเบีย้เกินอตัรำ พ.ศ. 2560 เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค
อยำ่งไรก็ตำม หำกในอนำคตภำครฐัพิจำรณำเขำ้มำก ำกบัดแูลผูป้ระกอบธุรกิจสนิเช่ือทะเบียนรถและสนิเช่ือเช่ำซือ้ เพื่อ
ควบคมุใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกนั อำจจะสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่ทกุบรษัิทท่ีอยูใ่นธุรกิจดงักลำ่ว 

อนึ่งในเดือนกุมภำพนัธ ์2562 ธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถถกูควบคมุโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ 
ไดข้ออนุญำตประกอบธุรกิจสินเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกับแลว้ และเช่ือมั่นว่ำกำรเขำ้มำก ำกบัดแูลภำครฐัจะไม่
สง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ และจะเป็นกำรกดดนัตอ่ผูป้ระกอบกำรรำยเลก็ๆที่ยงัไมม่รีะบบกำรท ำงำนท่ี
เป็นมำตรฐำนและเป็นกำรสรำ้งก ำแพงปอ้งกนัมิใหม้ีผูป้ระกอบกำรรำยใหม่เขำ้มำในธุรกิจประเภทนีไ้ดง้่ำยเหมือนเช่น
ในอดีต ทัง้นีก้ำรด ำเนินธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ บำ้นและโฉนดท่ีดิน ของบริษัทเงินทุน ศรีสวสัดิ์ จ ำกัด (มหำชน) ก็
เป็นไปตำมกฎระเบียบของธนำคำรแหง่ประเทศไทยทกุประกำร  

3.3.3  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของภาครัฐ 

ส ำหรบัธุรกิจสินเช่ือส่วนบคุคล อยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัของธนำคำรแห่งประเทศไทย ดงันัน้หำกมีกำรออกกฎหมำยหรือ
ขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อำจส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทฯ จ ำเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนวิธีกำร
ปฏิบตัิงำนบำงอยำ่งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดซึง่อำจส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิทฯ 

กลุม่บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมเสี่ยงดงักลำ่วจึงไดม้ีกำรติดตำมขำ่วสำร กำรเปลีย่นแปลงกฎเกณฑต์่ำงๆ ประเมินผล
กระทบที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเพื่อก ำหนดมำตรกำรใหส้อดคลอ้งกับ
กฎเกณฑไ์ดอ้ยำ่งเหมำะสมและทนักำล 

3.3.4 ความเสี่ยงจากการก ากับดูแลของธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัและประกันชีวิต 

ธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิตและนำยหนำ้ประกันวินำศภัยของบริษัทฯ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งหลำยฉบับ รวมถึงกำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั หำกมีกำรเปลีย่นแปลงในกฎหมำยหรอืกฎระเบียบเหลำ่นัน้ เช่น มีกำรก ำหนดขอ้จ ำกดั หรอืขอ้หำ้มเก่ียวกบั
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ธุรกิจนำยหนำ้ประกันภยัของบริษัทฯ อำจท ำใหบ้ริษัทฯ ไม่สำมำรถขยำยธุรกิจในสว่นนีไ้ดต้ำมแผนงำนที่ก ำหนดไว ้
นอกจำกนี ้กำรก ำกบัดแูลยงัมีกำรเปลี่ยนแปลงพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคญัหรือ
กำรตีควำมของกฎหมำยและกฎระเบียบปัจจุบัน หรือมีกำรตรำกฎหมำยหรือกฎระเบียบฉบับใหม่ อำจท ำใหเ้กิด
ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือจ ำกัดควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรท ำก ำไร ซึ่งอำจกระทบต่อ
ธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ อนึ่ง กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ตอ้งไดร้บัใบอนญุำตตำ่ง 
ๆ ส ำหรบักำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง และตอ้งมีกำรตอ่อำยใุบอนญุำตตำมระยะเวลำ ซึง่รวมถึงใบอนญุำตนำยหนำ้
ประกนัวินำศภยัซึ่งจะครบก ำหนดกำรต่ออำยุในเดือนสิงหำคม 2564 และใบอนุญำตนำยหนำ้ประกันชีวิตซึ่งจะครบ
ก ำหนดกำรต่ออำยุในเดือนกรกฎำคม 2564 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สำมำรถรบัประกันได้ว่ำ บริษัทฯ จะสำมำรถต่ออำยุ
ใบอนญุำตดงักลำ่วหรอืใบอนญุำตอื่น ๆ ในอนำคต 

ทัง้นี ้ในอดีต ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ถูกกล่ำวหำ หรือพบว่ำไม่ปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ 
คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่นที่เก่ียวขอ้งอำจด ำเนินกำร
สอบสวน ฟ้องรอ้ง หรือก ำหนดบทลงโทษต่อบริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทฯ หรืออำจปฏิเสธกำรต่อหรือออก
ใบอนญุำตใด ๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรประกอบธุรกิจนำยหนำ้ประกนัภยัของบรษัิทฯ เช่น ใบอนญุำตนำยหนำ้ประกนัวินำศภยั
ของบรษัิทฯ ใบอนญุำตนำยหนำ้ประกนัชีวิตของบรษัิทฯ หรือใบอนญุำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว หรอือำจสั่งพกั
กำรอนญุำตประกอบธุรกิจนำยหนำ้ประกนัภยัของบรษัิทฯได ้

3.3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) เริ่มบงัคบัใชต้ัง้แต่เดือน
พฤษภำคม 2562 โดยบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเดิมจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่  27 
พฤษภำคม 2563 อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรระบำดของโรคติดเชือ้โควิด-19 รฐับำลไดผ้่ำนรำ่งพระรำชกฤษฎีกำเพื่อ
เลื่อนวนัเริ่มบงัคบัใชข้องพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลออกไปจนถึงวนัที่ 1 มิถุนำยน 2564 ทัง้นี ้พ.ร.บ. คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลใหก้ำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลจำกกำรเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมช่อบ และ
ก ำหนดขอ้จ ำกัดในกำรด ำเนินกำรกับขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบุคคลซึ่งครอบครองขอ้มูลส่วนบุคคล เนื่องจำกพ.ร.บ. 
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลมีขอบเขตกำรบงัคบัใชท้ี่กวำ้ง และดว้ยลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ท ำใหบ้รษัิทฯ 
ตอ้งปฏิบตัิตำมบทบญัญัติของพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ โดยหนึ่งในขอ้ก ำหนด
ตำมบทบญัญตัิดงักลำ่วคือหนำ้ที่ในกำรแตง่ตัง้เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว บทลงโทษของผูฝ่้ำฝืนพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้รวมถึงกำรชดใช้ค่ำ
สนิไหมทดแทน ซึง่ในบำงกรณีอำจมีคำ่สนิไหมทดแทนเพื่อกำรลงโทษไมเ่กินสองเทำ่ของควำมเสยีหำยที่เกิดตอ่เจำ้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคล นอกจำกนีย้งัมีกำรก ำหนดใหม้ีควำมรบัผิดทำงอำญำและคำ่ปรบัในจ ำนวนที่สงู 

บทบญัญัติของพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลที่ใชบ้งัคบัในหลำยดำ้น ประกอบกบักำรที่หน่วยงำนก ำกับดูแลอำจ
ออกประกำศและก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งล่ำชำ้ ท ำใหเ้ป็นกำรยำกที่บริษัทฯ จะประเมินควำมเพียงพอของ
มำตรกำรของบรษัิทฯ ในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ไม่สำมำรถรบัประกนัว่ำระบบคุม้ครองขอ้มลูผูใ้ช้
และมำตรกำรทำงเทคนิคของบริษัทฯ จะถือว่ำเหมำะสมเพียงพอตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ใชบ้งัคบัในปัจจุบนั
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หรอืในอนำคต อนึง่ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และบทบญัญัติทำงกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูฉบบัใหม่
ที่จะมีกำรประกำศใช ้อำจท ำใหบ้ริษัทฯ ไมม่ีควำมคลอ่งตวัในกำรด ำเนินกำรกบัขอ้มลูในธุรกิจของบรษัิทฯ และอำจท ำ
ใหเ้กิดตน้ทนุเพิ่มขึน้ในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย หำกมีกำรพบวำ่บรษัิทฯ ฝ่ำฝืนพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิท
ฯ อำจไดร้บับทลงโทษที่รุนแรง ไม่สำมำรถเขำ้ถึงทรพัยส์ินหรือขอ้มูลที่จ  ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจรำยวนั หรือเกิดควำม
เสียหำยต่อแบรนดห์รือช่ือเสียงของบริษัทฯ ซึ่งกรณีเหลำ่นีอ้ำจสง่ผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผล
กำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบรษัิทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

ทัง้นีบ้ริษัทฯไดศ้ึกษำกฎหมำยอย่ำงถ่ีถว้นและไดจ้ัดหำผูใ้หบ้ริกำรระบบขอ้มูล เพื่อใหบ้ริษัทฯสำมำรถจดักำรระบบ
ขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลของลกูคำ้ คู่คำ้ ผูถื้อหุน้ พนกังำนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปอย่ำงรำบรื่นก่อนที่
กฎหมำยจะใชบ้งัคบั 

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.4.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

กลุม่บรษัิทฯ มีรำยไดห้ลกัไดแ้ก่ รำยไดด้อกเบีย้รบัจำกกำรใหบ้รกิำรสินเช่ือ ซึ่งเป็นอตัรำคงที่ตลอดระยะเวลำที่ก ำหนด
ในสญัญำ  ในขณะที่มีคำ่ใชจ้่ำยส ำคญัไดแ้ก่ตน้ทนุเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงิน ซึ่งก ำหนดเป็นอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั หำกมี
กำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ ก็จะสง่ผลกระทบตอ่สว่นตำ่งอตัรำดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่ำย โดยเฉพำะในกรณี
ที่อตัรำดอกเบีย้เพิ่มสงูขึน้จะสง่ผลต่อตน้ทนุเงินกูย้ืมที่สงูขึน้ ท ำใหส้่วนต่ำงอตัรำดอกเบีย้ลดลง ย่อมจะมีผลกระทบ
โดยตรงกบัผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุม่บรษัิทฯ  

อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบนั อัตรำดอกเบีย้รบัและจ่ำยของกลุ่มบริษัทฯ ยงัมีส่วนต่ำงอยู่พอสมควร หำกอตัรำดอกเบีย้ปรบั
เพิ่มขึน้   บริษัทฯ เช่ือวำ่รำยไดข้องกลุม่ก็ยงัคงเพียงพอและครอบคลมุตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัลด
ควำมเสี่ยงไดจ้ำกสญัญำใหส้ินเช่ือใหม่ ซึ่งสำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียมใหส้อดคลอ้งกับตน้ทุน
กำรเงินของกลุม่บริษัทฯ ได ้นอกจำกนี ้อตัรำดอกเบีย้มีแนวโนม้ที่จะลดลงในระยะเวลำสัน้ถึงปำนกลำง ประกอบกับ
บรษัิทฯ สำมำรถระดมทนุผำ่นกำรออกหุน้กู ้เพื่อลดตน้ทนุคำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ลง  

3.4.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

จำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจใหส้ินเช่ือของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ผูใ้หส้ินเช่ือจะตอ้งมี

แหลง่เงินทนุท่ีเพียงพอรองรบักำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 แหลง่ที่มำของเงินทนุในกำรปลอ่ยสนิเช่ือ

ของกลุม่บรษัิทฯ ไดแ้ก่ 1) เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 8 แหง่ 2) ตั๋วแลกเงิน   3) สว่นของผูถื้อหุน้ และ 4) หุน้กู ้โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินทั้ง 8 แห่งคงเหลือ 4,237.90  ลำ้นบำท หำก

พิจำรณำสดัส่วนเงินกู้ยืมแยกตำมสถำบนักำรเงินพบว่ำ กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงสดัส่วนเงินกูจ้ำกแต่ละสถำบันกำรเงิน

สดัสว่นรอ้ยละ 0.00-6.00 ของแหลง่ที่มำของเงินทนุรวม หำกกลุม่บริษัทฯ ไม่ไดร้บัเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินดงักลำ่ว 

ยอ่มสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่ธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิทฯ   
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แมว้ำ่บริษัทฯ จะกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเป็นหลกั แตท่ี่ผำ่นมำ กลุม่บรษัิทฯ มีกำรด ำเนินงำนและประวตัิกำรช ำระ
คืนเงินกูท้ี่ดีมำโดยตลอด และไมเ่คยถกูธนำคำรเรยีกช ำระเงินกูค้ืนก่อนก ำหนด อนึง่ เพื่อลดกำรพึง่พิงแหลง่เงินทนุจำก
สถำบนักำรเงิน บริษัทฯ ไดจ้ดัหำแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมโดยกำรออกและเสนอขำยตั๋วเงินระยะสัน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถำบนั 
โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ไดเ้สนอขำยตั๋วเงินรวมจ ำนวน 200 ลำ้นบำท รวมทัง้กำรออกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ รวม 2 
ครัง้ จ ำนวนเงินรวม  6,000 ลำ้นบำท เพื่อลดกำรพึง่พิงดงักลำ่วลงไดร้ะดบัหนึง่  

ทัง้นีใ้นสว่นของบริษัทเงินทุน ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) นัน้สำมำรถจะระดมเงินฝำกไดด้ว้ยตวัเอง จึงมีแหลง่เงินทนุท่ี
ส  ำคญัในกำรปลอ่ยสนิเช่ือของ บรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) 

3.4.3  ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของระยะเวลาการให้สินเชื่อกับสินเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหนี้ 

เนื่องจำกงวดกำรผ่อนช ำระของสินเช่ือส ำหรบัรถจกัรยำนยนต ์ มีระยะเวลำใหส้นิเช่ือเฉลี่ยไม่เกิน 18 งวด และสินเช่ือ
ส ำหรบัรถ 4 ลอ้  มีระยะเวลำใหส้ินเช่ือเฉลี่ยไม่เกิน 24 งวด ในขณะที่แหลง่เงินทนุของกลุม่บรษัิทฯ เป็นเงินกูย้ืมระยะ
สัน้จำกสถำบนักำรเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 กลุม่บรษัิทฯ มีเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและตั๋วแลก
เงินรวม 200  ลำ้นบำท เงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 4,237.90 ลำ้นบำท และหุน้กูร้ะยะยำว 14,815.64  
ลำ้นบำท และเงินรบัฝากทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 5,240.10 ลา้นบาท จึงท ำใหม้ีควำมเสีย่งจำกหำกธนำคำรไมต่อ่อำยุ
สญัญำเงินกู ้หรือเจำ้หนีเ้รียกคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ดงักลำ่วคืนทนัที  หรือ อำจจะไม่มีเงินจ่ำยคืนเงินกูแ้ละหุน้กู้เมื่อครบ
ก ำหนดระยะเวลำ 

รำยกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน (ลำ้นบำท) รอ้ยละเทียบกบัสนิทรพัยร์วม 
ลกูหนีท้ี่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี – สทุธิ 30,587.78 58.81 
ลกูหนีท้ี่ถึงก ำหนดช ำระเกิน 1ปี – สทุธิ 10,366.50 19.93 
สนิทรพัยร์วม 52,007.37    100.00  
หนีส้นิระยะสัน้ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 11,043.95 21.24 

 
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เป็นลกูคำ้ที่ดีของสถำบันกำรเงิน และไม่เคยมีปัญหำดำ้นกำรเงินหรือกำรผิดนัดช ำระหนี ้
นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะสัน้ บริษัทฯ ไดเ้ตรียมควำมพรอ้มในกำรหำแหล่ง
เงินกูอ้ื่น รวมถึงกำรระดมทนุจำกประชำชนในครัง้นี ้เพื่อเพิ่มสภำพคลอ่งและบริหำรแหลง่เงินทนุอยำ่งมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ไดจ้ัดท ำประมำณกำรกระแสเงินสดครอบคลุมกำรคำดกำรณ์อัตรำกำรเติบโตของสินเช่ือใน
อนำคต เพื่อวิเครำะห ์ประเมินสภำพคลอ่งและวำงแผนจดัหำเงินทนุใหร้องรบัและสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขสนิเช่ือดงักลำ่ว
และท ำใหก้ำรด ำเนินธุรกิจด ำเนินไปไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง 

3.4.4  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ยงที่บริษัทอำจไม่สำมำรถช ำระหนีส้ิน และภำระผูกพันไดเ้มื่อครบก ำหนด 
เนื่องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรพัยใ์หเ้ป็นเงินสด หรือไม่สำมำรถจดัหำเงินทนุไดเ้พียงพอภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด
และมีตน้ทนุท่ีไมเ่หมำะสม ซึง่อำจจะท ำใหเ้กิดควำมเสยีหำยตอ่บรษัิทได ้ 
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บริษัทท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกำรทบทวน ติดตำมและประเมินวิเครำะห์
สถำนกำรณส์ภำพคลอ่งอยำ่งใกลชิ้ดผำ่นเครือ่งมอืตำ่งๆในกำรจดัสรรเงิน และรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินประจ ำวนั และ
น ำเสนอต่อกรรมกำรผูจ้ัดกำรทุกวัน และมีคณะกรรมกำรบริหำรทรพัยส์ินและหนีส้ินซึ่งมีกำรประชุมทุกเดือนเพื่อ
พิจำรณำถึงสภำพคลอ่งของบรษัิท และกรณีหำกเกิดสถำนกำรณฉ์กุเฉิน บรษัิทไดจ้ดัเตรยีมแผนฉกุเฉินสภำพคลอ่งและ
แนววิธีปฏิบตัิงำนเพื่อรองรบัสถำนกำรณฉ์กุเฉินดงักลำ่ว รวมถึงท ำกำรทดสอบกรณีมีผูฝ้ำกเงินมำถอนเงินฝำกจ ำนวน
มำก   
3.4.5  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจำกบริษัทมีธุรกิจกำรใหบ้ริกำรและขำยเช่ือในประเทศเพื่อนบำ้น ซึ่งอำจจะท ำใหม้ีผลกำรขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศ หรอืกำรออ่นตวัลงของเงินตรำของประเทศที่บรษัิทเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจ 

ในกำรใหบ้รกิำรใหค้  ำปรกึษำธุรกิจของบรษัิทที่ใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ในประเทศพมำ่นัน้ บรษัิทท ำสญัญำใหบ้รกิำรและคิด
คำ่ธรรมเนียมเป็นเงินบำทไทย ท ำใหไ้มม่ีสว่นตำ่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น  

3.5 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

3.5.1  ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหส้ินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือเช่ำซือ้ สินเช่ือสว่นบุคคลแบบไม่มีหลกัประกนั  และกำรขำย
ประกนัภยั ซึ่งกลุม่บรษัิทฯ กระจำยอ ำนำจอนมุตัิวงเงินใหผู้จ้ดักำรสำขำสำมำรถอนมุตัิและจ่ำยเงินใหแ้ก่ลกูคำ้ไดท้นัที
ในกรณีที่ไม่เกินอ ำนำจอนุมตัิ และในกรณีที่ลกูคำ้มำผ่อนช ำระค่ำงวดที่สำขำ เจำ้หนำ้ที่กำรเงินประจ ำแต่ละสำขำจะ
เป็นผูร้บัเงินสดจำกลกูคำ้ จำกลกัษณะดงักลำ่วกลุม่บริษัทฯ จึงอำจเผชิญควำมเสีย่งจำกกำรทจุรติของพนกังำนระดบั
ปฏิบตัิกำร  

กลุม่บรษัิทฯ ตระหนกัถึงโอกำสในกำรเกิดเหตกุำรณด์งักลำ่ว จึงไดว้ำงระบบควบคมุภำยในเพื่อตรวจสอบสำขำโดยกำร
น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยสนบัสนนุ โดยมีเจำ้หนำ้ที่จำกสว่นกลำงสอบทำนกำรปลอ่ยสินเช่ือกบัลกูคำ้ทุก
ครัง้ที่ไดร้บัสินเช่ือจำกกลุม่บรษัิทฯ เพื่อยืนยนัว่ำลกูคำ้ไดร้บัเงินครบตำมสญัญำ และในทกุครัง้ที่ลกูคำ้มำผอ่นช ำระค่ำ
งวดที่สำขำ เจำ้หนำ้ที่จะตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงินจำกระบบขอ้มลูกลำงใหก้บัลกูคำ้ อีกทัง้ทำงส ำนกังำนใหญ่มีระบบกำร
เฝำ้ระวงั หำกสำขำมียอดรบัช ำระเงินจำกลกูคำ้รวมเกินระดบัที่บริษัทฯ ก ำหนด ทำงส ำนกังำนใหญ่จะแจง้ใหส้ำขำน ำ
ฝำกเงินเขำ้ธนำคำร นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีหน่วยงำนตรวจสอบสำขำท ำหนำ้ที่ออกปฏิบตัิงำนสุม่ตรวจสอบกำร
ปลอ่ยสนิเช่ือและกำรรบั-จ่ำยเงินของสำขำเป็นประจ ำ  โดยมำตรกำรตำ่งๆ และระบบงำนท่ีบรษัิทฯ วำงไวจ้ะช่วยจ ำกดั
ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึน้ไวใ้นระดบัที่ไม่เป็นสำระส ำคญัต่อผลประกอบกำร อีกทัง้บริษัทฯ มีมำตรกำรใหพ้นกังำนที่
สำมำรถรบัเงินจำกลกูคำ้หรอืจ่ำยเงินใหแ้ก่ลกูคำ้ ตอ้งมีเงินประกนัหรอืบคุคลค ำ้ประกนักำรท ำงำน  

3.6     ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

3.6.1  ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นมากกว่าร้อยละ 45 

ณ วนัท่ี 29  มกรำคม  2564  กลุม่แกว้บตุตำซึง่ประกอบดว้ย นำงสำวธิดำ แกว้บตุตำ นำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ นำย
ฉตัรชัย แกว้บุตตำ และนำงจริยำ แกว้บุตตำ เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ถือหุน้รวมกันรอ้ยละ 45.68 ของทุนช ำระแลว้ ซึ่ง



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน)                                                                                                                   แบบ 56-1 

ส่วนท่ี 1. กำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ 48 

 

สดัสว่นกำรถือหุน้ดงักลำ่ว สง่ผลใหก้ลุม่แกว้บตุตำมีอ ำนำจในกำรควบคมุ และมีอิทธิพลในกำรตดัสินใจ และสำมำรถ
ควบคมุเสยีงขำ้งมำกในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ได ้ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รำยอื่นของบรษัิทฯ อำจมีควำมเสี่ยงในกำรรวบรวมคะแนน
เสยีงเพื่อถ่วงดลุและตรวจสอบเรือ่งที่ผูถื้อหุน้รำยใหญ่เสนอในที่ประชมุได ้

อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำจำกโครงสรำ้งบริษัทฯ พบว่ำโครงสรำ้งบริษัทฯ มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และ
ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ไวอ้ย่ำงชดัเจน และโปรง่ใส และมีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรที่
เก่ียวโยงกบักรรมกำร ผูถื้อหุน้ใหญ่ ผูบ้รหิำร รวมถึงบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ซึ่งบคุคลดงักลำ่วไม่มีสิทธิออกเสยีงใน
กำรอนมุตัิรำยกำรนัน้ๆ รวมทัง้กำรจัดใหม้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมอิสระเขำ้รว่มพิจำรณำและตดัสินใจ เพื่อ
ควำมโปรง่ใสและเพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหผู้ถื้อหุน้ว่ำโครงสรำ้งกำรจัดกำรของบริษัทฯ มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจและกำร
บรหิำรงำนท่ีมีประสทิธิภำพ 

3.6.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

ปัจจุบนั กลุม่บริษัทฯ รบักำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในรูปของกำรค ำ้ประกนัเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ใหญ่ โดย ณ  29
มกรำคม 2564 กลุ่มแกว้บุตตำซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ รวม 45.68 ของทุนช ำระแลว้ ค ำ้ประกันเงินกูจ้  ำนวน  
500 ลำ้นบำท เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ (รำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2 ขอ้ 12. รำยละเอียดรำยกำรระหวำ่งกนั) จึง
อำจพิจำรณำไดว้่ำบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงกลุม่แกว้บุตตำ และหำกบริษัทฯ ไม่ไดร้บัควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินดงักลำ่ว อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

อนึง่ กำรค ำ้ประกนัดงักลำ่วเป็นไปตำมเง่ือนไขที่สถำบนักำรเงินเป็นผูก้  ำหนด ซึง่ทำงกลุม่บรษัิทฯก ำลงัเจรจำกบัสถำบนั

กำรเงินใหด้  ำเนินกำรถอนค ำ้ประกนั 
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4.ทรัพยส์นิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพยถ์าวรหลกั  

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ 

ณ 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บรษัิทฯ มีที่ดิน อำคำรและอปุกรณส์ทุธิ จ ำนวน 641.74 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภทสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ (บาท) ภาระผูกพัน 
ที่ดิน เป็นเจำ้ของ 28,859,100 ไมม่ี 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร เป็นเจำ้ของ 360,951,508 ไมม่ี 
เครือ่งตกแตง่ส ำนกังำน เป็นเจำ้ของ 106,141,596 ไมม่ี 
อปุกรณส์ ำนกังำน เป็นเจำ้ของ 70,948,652 ไมม่ี 
ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ 41,968,978 มี 
งำนระหวำ่งท ำ เป็นเจำ้ของ 32,871,233 ไมม่ี 

รวม 641,741,067  

4.2 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ ลูกหนี้ตามสัญญาให้กูเ้งนิ 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ลกูหนีต้ำมสญัญำใหกู้เ้งิน แสดงตำมมลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บั โดยแสดงจ ำนวนหนีต้ำมสญัญำหกั
ดว้ยดอกเบีย้ที่ยงัไมถื่อเป็นรำยได ้และคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยจ ำแนกตำมอำยหุนีค้ำ้งช ำระไดด้ัง้นี  ้

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ 
 31 ธันวาคม  2561 31 ธันวาคม  2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไมค่ำ้งช ำระหรอืคำ้งช ำระไมเ่กิน 1 เดือน 1,495.11 54.29 351.23 39.90 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 1 เดือนถึง 3 เดือน 1,027.06 37.29 419.00 47.60 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 144.67 5.25 46.11 5.24 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 53.88 1.96 27.12 3.08 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 33.24 1.21 36.71 4.17 
รวม 2,753.96 100.00 880.17 100.00 
หัก คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (92.68) (3.37) (60.90) (6.92) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้-สุทธิ 2,661.28 96.63 819.27 93.08 
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ลูกหนีต้ามสัญญาใหกู้้เงนิ 
 31 ธันวาคม  2561 31 ธันวาคม  2562  
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไมค่ำ้งช ำระหรอืคำ้งช ำระไมเ่กิน 1 เดือน 22,133.30 82.96 26,928.61 75.94 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 1 เดือนถึง 3 เดือน 3,878.64 14.54 7,439.33 20.98 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 500.75 1.88 761.27 2.15 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 110.28 0.41 225.58 0.64 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 56.07 0.21 106.04 0.03 
รวม 26,679.04 100.00 35,460.83 100.00 
หัก คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (530.99) (1.99) (372.00) (1.05) 
ลูกหนีต้ามสัญญาใหกู้้เงนิ-สุทธิ 26,148.05 98.01 35,088.83 98.95 

ส ำหรบัในปี 2563 ไดม้ีกำรเปลีย่นรูปแบบกำรรำยงำนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนฉบบัท่ี 9 ที่มีผลใช้
บงัคบัตัง้แตปี่ 2563 เป็นตน้ไป  

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ 
 31 ธันวาคม  2563 
ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีไมม่ีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมี
นยัส ำคญัของดำ้นเครดิต (Performing) 

26,914.35 68.21 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั
ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติ (Under-performing) 

11,064.30 28.04 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิต 
(Non-performing) 

1,479.91 3.75 

รวม 39,458.56 100.00 
หัก คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (1,187.66) (3.01) 
เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 38,270.90 96.99 

นโยบายการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบำยตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมระยะเวลำกำรคำ้งช ำระของลกูหนีค้งเหลอืหกัดว้ยดอกเบีย้ที่ยงัไม่
ถือเป็นรำยไดแ้ละมูลค่ำหลกัประกันซึ่งหลกัประกันค ำนวณในอตัรำรอ้ยละ 0-75 ของจ ำนวนลกูหนีค้งเหลือหกัดว้ย
ดอกเบีย้ที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ โดยพิจำรณำเปรียบเทียบถึงโอกำสในกำรรบัช ำระคืนจำกลูกหนีแ้ละจำกกำรขำย
หลกัประกนั หลกัเกณฑก์ำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในแตล่ะงวดมีดงันี ้
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ระยะเวลาค้างช าระ 

สัญญาเช่าซือ้และเงนิให้
กู้ยมืรถจักรยานยนต ์

สัญญาเช่าซือ้และเงนิให้
กู้ยมืหลกัประกันประเภท

อื่น 

เงนิให้กู้ยมื
ส่วนบุคคล 

อตัรำรอ้ยละ
ของคำ่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูคำ่
หลกัประกนั 
(รอ้ยละ) 

อตัรำรอ้ยละ 
ของคำ่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูคำ่
หลกัประกนั 
(รอ้ยละ) 

อตัรำรอ้ยละ 
ของคำ่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 1 75 1 75 1 
คำ้งช ำระไมเ่กิน 1 เดือน 2 75 2 75 1 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 1 เดือนถึง 3 เดือน 2 55-65 2 55-65 2 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 100 0 20 25-45 100 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 100 0 100 15 100 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 100 0 100 0 100 

หมายเหตุคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู= อตัรำรอ้ยละของคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู X (ลกูหนีค้งเหลอืตำมสญัญำ-ดอกเบีย้ที่ยงั
ไมถื่อเป็นรำยได-้มลูคำ่หลกัประกนัท่ีค ำนวนในอตัรำตำมตำรำงขำ้งตน้) 

ในปี 2563 กลุม่บรษัิทเปลีย่นนโยบำยกำรกนัส ำรองใหมเ่พื่อใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงเงินฉบบัใหม่ที่
ผลใชบ้งัคบัตัง้แตปี่ 2563 เป็นตน้ไป 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

บริษัทเลือกใชว้ิธีทั่วไปส ำหรบัสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรหนีท้ี่วดัมูลค่ำดว้ยวิธีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น และสนิทรพัยท์ำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูค่ำดว้ยวิธีรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย ในกำรวดัมลูค่ำ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ซึ่งก ำหนดใหพ้ิจำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ภำยใน 12 เดือนหรือ
ตลอดอำยสุินทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมีกำรเพิ่มขึน้ของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตอย่ำงมีนยัส ำคญัหรือไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริ่มรบัรูส้ินทรพัยท์ำงกำรเงินดงักลำ่ว โดยในแต่ละระดบัจะก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผ่ือผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ท่ีแตกตำ่งกนัไป ไดแ้ก่ 

- ระดบัท่ี 1 หำกควำมเสีย่งดำ้นเครดิตของเครือ่งมอืทำงกำรเงินไมเ่พิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญันบัตัง้แตก่ำรรบัรู ้
รำยกำรเมื่อเริม่แรกคำ่เผ่ือผลขำดทนุของเครือ่งมือทำงกำรเงินจะถกูวดัมลูคำ่ดว้ยจ ำนวนเงินเทำ่กบัผลขำดทนุ
ดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหนำ้ 

- ระดบัที่ 2 หำกควำมเสีย่งดำ้นเครดิตของเครือ่งมือทำงกำรเงินเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญันบัตัง้แตก่ำรรบัรูร้ำยกำร
เมื่อแรกเริม่ คำ่เผ่ือผลขำดทนุของเครือ่งมือทำงกำรเงินจะถกูวดัมลูคำ่ดว้ยจ ำนวนเงินเทำ่กบัผลขำดทนุดำ้น
เครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ตลอดอำย ุ
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- ระดบัท่ี 3 เมื่อสนิทรพัยท์ำงกำรเงินเขำ้เง่ือนไขเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดติ คำ่เผ่ือผล
ขำดทนุของเครือ่งมือทำงกำรเงินจะถกูวดัมลูคำ่ดว้ยจ ำนวนเงินเทำ่กบัผลขำดทนุดำ้นเครดิตทีค่ำดวำ่จะ
เกิดขึน้ตลอดอำย ุ

ในกำรค ำนวณคำ่เผ่ือดอ้ยคำ่ภำยใตว้ิธีกำรพิจำรณำกำรเปลีย่นแปลงในคณุภำพเครดิตของสนิทรพัยแ์บบสำมระดบั คำ่
เผ่ือดอ้ยคำ่จะถกูค ำนวณเป็นแบบกลุม่ลกูหนี ้(Collective approach) โดยค ำนึงถึงขอ้มลูคำดกำรณใ์นอนำคต ยกเวน้
ค่ำเผ่ือด้อยค่ำของเงินให้สินเช่ือใหแ้ก่ลูกหนีท้ี่เป็นสำระส ำคัญ ค่ำเผ่ือดอ้ยค่ำจะถูกค ำนวณเ ป็นแบบรำยสัญญำ 
(Individual assessment) 

กลุม่กิจกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของสนิทรพัยท์ำงกำรเงินดงักลำ่ว ณ ทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน วำ่มีกำร
เพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญันบัตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบควำมเสี่ยงของกำรผิดสญัญำที่จะ
เกิดขึน้ ณ วนัท่ีรำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผิดสญัญำที่จะเกิดขึน้ ณ วนัท่ีรบัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณใ์นอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณใ์นอดีต  โดยผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่รบัรูเ้กิดจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทนุ
ดำ้นเครดิตถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกั (เช่น มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกั) 
โดยจ ำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ไดร้บั หมำยถึงผลต่ำงระหวำ่งกระแสเงินสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงินสดซึ่ง
กลุม่กิจกำรคำดวำ่จะไดร้บั คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ 

นโยบายการตดัหนีสู้ญ  

กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำตัดหนีสู้ญตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตำมควำมใน
ประมวลรษัฎำกรว่ำดว้ยกำรจ ำหน่ำยหนีส้ญูจำกบญัชีลกูหนี ้ดงันี ้หำกหนีข้องลกูหนีร้ำยใดมีมูลหนีไ้ม่เกิน 100,000 
บำท มีกำรคำ้งช ำระตัง้แต่ 3-4 งวดขึน้ไป และมีกำรด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมและ/หรือมีกำรท ำหนังสือบอกเลิก
สญัญำ หำกไมไ่ดร้บักำรติดตอ่จำกลกูหนี ้ทำงกลุม่บริษัทฯ จะพิจำรณำตดัหนีส้ญูไดท้นัที ส  ำหรบักรณีที่ลกูหนีม้ีมลูหนี ้
ตัง้แต่ 100,000-500,000 บำท นอกจำกมีลกัษณะกำรติดตำมทวงถำมเหมือนกลุ่มลูกหนีข้ำ้งตน้ แลว้กลุ่มบริษัทฯ 
จะตอ้งใหศ้ำลมีค ำสั่งรบัค ำฟ้องหรือศำลไดม้ีค  ำสั่งรบัค ำขอเฉลี่ยหนีแ้ลว้ บรษัิทฯ จึงจะสำมำรถตดัหนีด้งักลำ่วเป็นหนี ้
สญูได ้ สว่นกรณีที่ลกูหนีม้ีมลูหนีต้ัง้แต่ 500,000 เป็นตน้ไป จะตอ้งมีกำรฟ้องรอ้งลกูหนีใ้นคดีลม้ละลำยและศำลไดม้ี
ค  ำสั่งรบัค ำฟอ้งหรอื ศำลไดม้ีค  ำสั่งรบัค ำขอช ำระหนีแ้ลว้ จึงจะสำมำรถตดัเป็นหนีส้ญูได้ 

4.3     เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ป็นกำรใหกู้ย้ืมเพื่อกำรพำณิชย ์เพื่อโครงกำร และเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค ส ำหรบัใขเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ หรอืส ำหรบัขยำยกิจกำรอนัเป็นประโยชนแ์ก่เศรษฐกิจของประเทศ  
เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คำ้งรบั ณ สิน้ปี 2561-2562 มีรำยละเอียดดงันี ้
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เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนี ้(หนว่ย:ลำ้นบำท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,133.97 952.78 

ดอกเบีย้คำ้งรบั 3.62 3.49 

รวมเงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คำ้งรบั 1,137.59 956.27 

หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (373.29) (376.29) 

หกั  คำ่เผ่ือกำรปรบัมลูคำ่จำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้ (0.46) (0.04) 

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ สุทธิ 763.84 579.94 

  
 นโยบายการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ส ำหรบัเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีน้ี ้กลุม่บรษัิทฯมีกำรจดัชัน้และกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำร
แหง่ประเทศไทย 
ในสว่นของปี 2563 ไดร้วมไวใ้นหวัขอ้เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คำ้งรบั 

4.4 ลูกหนี้เงนิให้กู้ยมืจากการซือ้ลกูหนี ้

ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้เป็นรำยกำรซือ้หนีด้อ้ยคณุภำพจำกสถำบนักำรเงินมำบรหิำร ซึง่มีรำยกำรซือ้ขำยใน
ระหวำ่งปี ซึง่มคีวำมเคลือ่นไหวและยอดคงเหลอืดงันี ้

ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้(หนว่ย:ลำ้นบำท) ปี 2561 ปี 2562 

ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ตน้งวด 2,742.05 3,188.78 

ซือ้เพิ่ม 1,048.58 21.00 

ตดัจ ำหนำ่ยจำกกำรรบัช ำระหนี ้ (601.85) (205.35) 

ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ปลำยงวด 3,188.78 3,004.43 

หกั  คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (4.41) (3.51) 

ลูกหนี้เงนิให้กู้ยมืจากการซือ้ลกูหนี้ สุทธิ 3,184.37 3,000.93 

ในปี 2563 มกีำรปรบัรำยงำนใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนฉบบัใหม ่มีรำยละเอยีดดงันี ้  
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เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ 
 31 ธันวาคม  2563 
ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิตเมื่อ
ซือ้ หรอื เมื่อเกิดรำยกำร (Purchased or originated 
credit impaired) 

2,807.67 100.00 

หัก คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (124.30) (4.43) 
เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 2,683.37 95.57 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

กลุม่บริษัทจะรบัรูผ้ลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่มีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเมื่อซือ้
หรือเกิดรำยกำรเท่ำกับผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดตำมสญัญำทัง้หมดซึ่งกลุ่มกิจกำรตอ้งไดร้บัและกระแสเงินสด
ทัง้หมดซึง่กลุม่กิจกำรคำดวำ่จะไดร้บั คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิปรบัดว้ยควำมเสีย่งดำ้นเครดิต และกลุม่กิจกำร
จะรบัรูจ้  ำนวนเงินของกำรเปลีย่นแปลงของผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ตลอดอำย ุเป็นผลก ำไรหรอืขำดทนุ
จำกกำรดอ้ยค่ำในก ำไรหรือขำดทนุ โดยกลุม่กิจกำรจะรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึน้ของผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยุเป็นผลก ำไรจำกกำรดอ้ยค่ำ แมว้่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยุ
ดงักลำ่วเป็นจ ำนวนเงินที่นอ้ยกว่ำผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ซึ่งเคยรวมในกระแสเงินสดที่ประมำณกำร 
กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก 

4.5 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

ณ 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บรษัิทฯ มีสนิทรพัยท์ี่ไมม่ีตวัตนจ ำนวนรวม 605.14  ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภทสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า(บาท) ภาระผูกพัน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เป็นเจำ้ของ 27,566,787 ไมม่ี 
ใบอนญุาตทางการเงิน เป็นเจา้ของ 554,000,000 ไมม่ี 
คำ่ควำมนิยม เป็นเจำ้ของ 23,576,727 ไมม่ี 

4.6 เคร่ืองหมายการค้าและลิขสทิธ์ิ 

ณ 31 ธนัวำคม  2563 กลุม่บรษัิทฯ มีเครือ่งหมำยกำรคำ้ จ ำนวน 2 เครือ่งหมำย โดยมีรำยละเอียดดงันี ้  

เคร่ืองหมาย
การค้า/บริการ 

ประเภท 
ส าหรับ สถานะ ออกให ้ สิน้สุด เลขที ่

 
บรกิำร 

บรกิำรใหกู้ย้ืม รบัจ ำนอง  
รบัจ ำน ำ 

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

บรกิำรใหกู้ย้ืม รบัจ ำนอง  
รบัจ ำน ำ 

อนมุตั ิ 4 เม.ย.54 17 ก.พ. 63 บ49642 

4.7 นโยบายการลงทุน 

4.7.1 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทยอ่ย 

ณ 31 ธนัวำคม 2563 บรษัิทฯ ลงทนุในบรษัิทยอ่ยโดยมีรำยละเอียดดงันี ้

บรษัิท ธุรกิจ ทนุท่ีออกและช ำระ
แลว้ (ลำ้นบำท) 

รอ้ยละของกำรลงทนุ มลูคำ่เงินลงทนุ 

ลงทนุทำงตรง 
บรษัิท เงินสดทนัใจ จ ำกดั ให้สินเช่ือเช่ำซื ้อและ

ใหกู้ย้ืมเงิน 
150.00 99.99 150.00 

บริ ษั ทบริห ำรสินทรัพ ย์  เอ
สดบับลวิพี จ ำกดั 

บรหิำรสนิทรพัย ์
100.00 85.00 85.00 

บริษั ท  ศ รีสวัสดิ์  พ ำว เวอร ์
2014 จ ำกดั 

ให้ บ ริ ก ำ รติ ด ต ำ ม
ห นี ้ สิ น  ใ ห้ บ ริ ก ำ ร
สิ น เ ช่ื อ  น ำ ย ห น้ ำ
ประกนัวินำศภยั 

2,000.00 99.99 1,999.97 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอรเ์นชั่น
แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 

ลงทนุในกิจกำรอื่น 
300.00 99.67 299.00 

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจการเงินทนุ 
2,756.24 82.04 7,730.16 

บรษัิท พี เลน็ดิง้ จ ำกดั ท ำ platform ส ำหรับ
ใหบ้รกิำรในกำรปลอ่ย
สนิเช่ือ 

5.00 75.00 3.75 

บรษัิท ศรสีวสัดิ ์ดิจิตอล จ ำกดั ให้บริกำรสินเช่ือส่วน
บคุคลดิจิทลั 

50.00 99.99 50.00 

บริษัท ศรีสวัสดิ์  แคปปิตอล 
จ ำกดั 

ให้บริกำรสินเช่ือส่วน
บุ ค ค ลภ ำย ใต้ ก ำ ร
ก ำกบั 

300.00 65.00 195.00 

รวม 10,512.88 
ลงทนุทำงออ้ม (ผำ่นบรษัิท ศรสีวสัดิ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกดั) 
บริษัท เอสดับบลิวพี เซอรว์ิส ให้บ ริก ำ รด้ำน กำ ร 300.00 99.99 299.49 



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน)                                                                                                                   แบบ 56-1 

ส่วนท่ี 1. กำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ 56 

 

เซส จ ำกดั บริหำรจัดกำรและที่
ปรกึษำ 

บริษัท ศรีสวัสดิ์  เช่ำสิน เช่ือ 
(ลำว) จ ำกดั 

ใหบ้รกิำรสนิเช่ือ 
12.08 90.00 10.96 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตำนี 
จ ำกดั 

ให้บริกำรสินเช่ือรำย
ย่ อ ย ระ ดั บ จั งห วั ด
ภำยใตก้ำรก ำกบั 

10.00 99.99 10.00 

บริษัท ศรีสวัสดิ์  พิ โก้ ยะลำ 
จ ำกดั 

ให้บริกำรสินเช่ือรำย
ย่ อ ย ระ ดั บ จั งห วั ด
ภำยใตก้ำรก ำกบั 

10.00 99.99 10.00 

บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พิโก ้นรำธิวำส 
จ ำกดั 

ให้บริกำรสินเช่ือรำย
ย่ อ ย ระ ดั บ จั งห วั ด
ภำยใตก้ำรก ำกบั 

10.00 99.99 10.00 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทนุในธุรกิจที่เป็นประโยชนห์รือสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพื่อเสริมสรำ้งรำยได ้
ก ำไร และศักยภำพกำรเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยนโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อยจะเป็นไปตำม
นโยบำยของบริษัทฯ อีกทัง้กำรลงทุนตอ้งเป็นกำรด ำรงสดัส่วนกำรถือหุน้เพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถบริหำรและควบคุม
บริษัทย่อย หรือมีส่วนก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรและควบคุมบริษัทร่วมได ้นอกจำกนี ้กำรลงทุนจะเป็นไปไดท้ัง้ใน
รูปแบบกำรลงทุนเอง กำรรว่มทุน หรือกำรลงทุนบำงส่วน อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่จะลงทุนในบริษัทที่ไม่
สำมำรถสง่ตวัแทนไปเป็นกรรมกำรได ้ 

4.7.2 นโยบายการลงทุนในหลกัทรัพย ์

บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบำยในกำรลงทนุในหลกัทรพัย ์นอกจำกกำรลงทนุอนัเก่ียวเนื่องกบักำรด ำเนินงำนหลกัของบรษัิทฯ  

4.8 สรุปสาระส าคัญของสัญญาทีส่ าคัญในการด าเนินงาน 

4.8.1 สัญญาเงนิกู้ยมืเงนิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บรษัิทฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเพื่อขอสนิเช่ือกบัสถำบนักำรเงิน 8 แหง่  ดงัรำยละเอียด

ตอ่ไปนี ้
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สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 1 

ผูกู้ ้ กลุม่บรษัิทฯ  กลุม่บรษัิทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกูร้ะยะสัน้ วงเงินเบกิเกินบญัชี 
วงเงิน 1,000 ลำ้นบำท 35 ลำ้นบำท 
หลกัประกนัและผูค้  ำ้ประกนั ไมม่ี ไมม่ี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 -- ลำ้นบำท --  ลำ้นบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  กลุม่บรษัิทฯ สำมำรถเบิกเงินกูไ้ดโ้ดยอิงสดัสว่นจำกจ ำนวนเงินท่ีกลุม่บริษัทฯ ใหส้นิเช่ือกบั

ผูเ้ช่ำซือ้ หรอืผูกู้ ้
 หำ้มกลุม่บรษัิทฯ ใหก้รรมกำรกูย้ืมเงินก่อนช ำระหนีธ้นำคำรเสรจ็สิน้ทกุวงเงิน  
 กลุม่บรษัิทฯ ตกลงไมช่ ำระเงินกูย้ืมเงินกรรมกำรก่อนช ำระหนีธ้นำคำรเสรจ็สิน้ทกุวงเงินและ
เงินกูย้ืมกรรมกำรตอ้งไมค่ิดดอกเบีย้ที่สงูกวำ่อตัรำเงินกูข้องธนำคำร 
 หำกมีเหตกุำรณใ์ดที่ท  ำใหส้ถำบนักำรเงินเช่ือโดยเหตอุนัสมควรวำ่เหตกุำรณน์ัน้กระทบต่อ
ฐำนะทำงกำรเงินของบรษัิทฯ ถึงขนำดเป็นเหตใุหค้วำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบรษัิทฯ 
ลดลงหรอืระงบัลง สถำบนักำรเงินมีสทิธิยกเลกิเง่ือนไขตำมสญัญำเงินกูไ้ดท้นัที 
 ด ำรงอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของเจ้ำของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 เท่ำ (ไม่รวมเงินกู้ยืม
กรรมกำร) โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรำยปี 

 

สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 2 

ผูกู้ ้ กลุม่บรษัิทฯ  กลุม่บรษัิทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกูร้ะยะสัน้ วงเงินเบกิเกินบญัชี 
วงเงิน 2,200 ลำ้นบำท 90 ลำ้นบำท 
หลกัประกนัและผูค้  ำ้ประกนั ไมม่ี ไมม่ี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 --  ลำ้นบำท --  ลำ้นบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  กลุม่บรษัิทฯ สำมำรถเบิกเงินกูไ้ดโ้ดยอิงสดัสว่นจำกจ ำนวนเงินท่ีกลุม่บรษัิทฯ ใหส้ินเช่ือกบัผู้

เช่ำซือ้ หรอืผูกู้ ้
 ส ำหรบัวงเงินกู้ 1,000 ล้ำนบำท มีเง่ือนไขให้บริษัทฯ ด ำรงอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ
เจำ้ของ (D/E Ratio) ไมเ่กิน 3 เทำ่ 
  หำกกลุม่บรษัิทฯ ผิดนดัหนีห้รอืขอ้ผกูพนัใดๆ ท่ีท ำกบัสถำบนักำรเงิน สถำบนักำรเงินมีสิทธิ
เรียกรอ้งใหผู้ค้  ำ้ประกนั ช ำระคืนเงินตน้ทัง้จ ำนวน พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ ค่ำสินไหมทดแทนและ
ภำระติดพนัอื่นๆ 
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สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 3  

ผูกู้ ้ กลุม่บรษัิทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกูร้ะยะสัน้ 
วงเงิน 500 ลำ้นบำท 
หลกัประกนัและผูค้  ำ้ประกนั ค ำ้ประกนักำรใชว้งเงินโดยกลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 --  ลำ้นบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของงบกำรเงิน

รวมไมเ่กิน 3.0 เทำ่ (ไมร่วมเงินกูย้ืมกรรมกำร) 
 
สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 4  

ผูกู้ ้ กลุม่บรษัิทฯ  กลุม่บรษัิทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกูร้ะยะสัน้ วงเงินกูร้ะยะยำว 
วงเงิน 2,120 ลำ้นบำท 1,000 ลำ้นบำท 
หลกัประกนัและผูค้  ำ้ประกนั ไมม่ี ไมม่ี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 --  ลำ้นบำท 60  ลำ้นบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภำระผูกพันกับทรพัยส์ินถำวรของบริษัท ยกเวน้กำรโอนสิทธิใน

ลกูหนีแ้ละทะเบียนรถที่มีสญัญำกบัสถำบนักำรเงินท่ีไดล้งนำมไวเ้ดิม 
 บริษัทฯตอ้งด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ินรวมต่อสว่นของผูถื้อหุน้ของงบกำรเงินรวมไม่เกิน 
4.5 เทำ่ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 
 ตระกลูแกว้บตุตำ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และมีอ ำนำจควบคมุ 

 
สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 5 

ผูกู้ ้ กลุม่บรษัิทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกูร้ะยะยำว 
วงเงิน 2,500 ลำ้นบำท 
หลกัประกนัและผูค้  ำ้ประกนั ไมม่ี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 847.22  ลำ้นบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภำระผูกพนักับทรพัยส์ินถำวรของบริษัท ยกเวน้กำรโอน

สิทธิในลกูหนีแ้ละทะเบียนรถที่มีสญัญำกับสถำบนักำรเงินที่ไดล้งนำมไว้
เดิม 
 บริษัทฯตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของงบกำรเงิน
รวมไมเ่กิน 4.5 เทำ่ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 
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 ตระกลูแกว้บตุตำ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และมีอ ำนำจควบคมุในบรษัิทเป็นหลกั 
 
สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 6 

ผูกู้ ้ กลุม่บรษัิทฯ  กลุม่บรษัิทฯ  กลุม่บรษัิทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกูร้ะยะสัน้ วงเงินกูร้ะยะยำว วงเงินเบกิเกินบญัชี 
วงเงิน 500 ลำ้นบำท  1,500 ลำ้นบำท 75  ลำ้นบำท 
หลกัประกนัและผูค้  ำ้ประกนั ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 --  ลำ้นบำท 972.18  ลำ้นบำท --  ลำ้นบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภำระผูกพันกับทรพัยส์ินถำวรของบริษัท ยกเวน้กำรโอนสิทธิในลกูหนี ้

และทะเบียนรถที่มีสญัญำกบัสถำบนักำรเงินท่ีไดล้งนำมไวเ้ดิม 
 บริษัทฯตอ้งด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของงบกำรเงินรวมไม่เกิน 4.5 
เทำ่ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 
 ตระกลูแกว้บตุตำ เป็นผูม้ีอ  ำนำจควบคมุในบรษัิทเป็นหลกั 

 

สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 7 

ผูกู้ ้ กลุม่บรษัิทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกูร้ะยะยำว 
วงเงิน 1,460 ลำ้นบำท 
หลกัประกนัและผูค้  ำ้ประกนั ไมม่ี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 583.50  ลำ้นบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บรษัิทฯจะไม่ก่อภำระผกูพนักบัทรพัยส์นิถำวรของบริษัท ยกเวน้กำรโอนสทิธิ

ในลกูหนีแ้ละทะเบียนรถที่มีสญัญำกบัสถำบนักำรเงินท่ีไดล้งนำมไวเ้ดิม 
 บริษัทฯตอ้งด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ินรวมต่อสว่นของผูถื้อหุน้ของงบกำรเงินรวม
ไมเ่กิน 4.5 เทำ่ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 
 ตระกลูแกว้บตุตำ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และมีอ ำนำจควบคมุในบรษัิทเป็นหลกั 
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สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 8 

ผูกู้ ้ กลุม่บรษัิทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกูร้ะยะยำว 
วงเงิน 4,775 ลำ้นบำท 
หลกัประกนัและผูค้  ำ้ประกนั บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ค ำ้ประกนัเตม็จ ำนวน 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 1,775  ลำ้นบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  กลุม่บรษัิทฯ สำมำรถเบิกเงินกูไ้ดโ้ดยอิงสดัสว่นจำกจ ำนวนเงินท่ีกลุม่บรษัิทฯ 

ใหค้วำมช่วยเหลอืกบัลกูคำ้ตำมมำตรกำรพกัช ำระหนีเ้พื่อช่วยเหลือลกูหนีใ้น
วงกวำ้งที่ชดัเจน 
 บริษัทฯตอ้งด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ินรวมต่อสว่นของผูถื้อหุน้ของงบกำรเงินรวม
ไมเ่กิน 4.5 เทำ่ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 
 บมจ. ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และค ำ้ประกนัเต็มจ ำนวน 

 

4.8.2 ตั๋วแลกเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินระยะสัน้ที่ไดร้บัอนุญำตใหเ้สนอขำยวงเงินรวมทัง้สิน้ 4,000 ลำ้นบำท อำยุไม่เกิน 270 วนั 
เสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่ ณ 31 ธันวำคม 2563 มีตั๋วแลกเงินที่ออกขำยแลว้จ ำนวน 200 ลำ้น
บำท  

4.8.3 สัญญาเช่าสาขา   

กลุม่บรษัิทฯ ไดท้ ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีกบับคุคลภำยนอก และบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ เพื่อใชเ้ป็นสำขำ โดยมีระยะเวลำ
ตำมสญัญำเช่ำสว่นใหญ่ไมเ่กิน 3 ปี เง่ือนไขกำรช ำระเงินรำยเดือน รำย 3 เดือน รำย 6 เดือน และรำยปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บรษัิทฯ มีภำระผกูพนัจำกกำรเช่ำสำขำรวม 4,750 สำขำ (รวมสำขำบำงสว่นท่ีบรษัิทได้
จ่ำยมดัจ ำคำ่เช่ำลว่งหนำ้ก่อนท่ีจะเริ่มเปิดด ำเนินกำรในปี 2564) คิดเป็นภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำรวมทัง้สิน้ 935.90 
ลำ้นบำท  

 

 

 

 



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน)                                                                                                                   แบบ 56-1 

ส่วนท่ี 1. กำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ 61 

 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน)                                                                                                                   แบบ 56-1 

ส่วนท่ี 1. กำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ 62 

 

6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 

6.1  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 4,6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ลงทนุในธุรกิจอื่น 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0107556000400 
ทนุจดทะเบียน : 1,428,078,488  บำท 
ทนุช ำระแลว้ : 1,373,152,393 บำท 

แบง่เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,373,152,393 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
Website : www.meebaanmeerod.com 
โทรศพัท ์  : 0-2693-5555 
โทรสำร : 0-2573-1565 
บคุคลอำ้งองิ   
นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เลขที่  93 ชัน้ 14 ถนนรชัดำภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2009-9000  โทรสำร 0-2009-9992 

นำยทะเบยีนหุน้กู ้ : ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2638-8000  โทรสำร 0-2657-3333 

 : ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2255-2222 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ : ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2255-2222 

http://www.meebaanmeerod.com/


  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน)                                                                                                                   แบบ 56-1 

ส่วนท่ี 1. กำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ 63 

 

 : บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั 
เลขที่ 175 อำคำรสำธรซติีท้ำวเวอร ์ชัน้ 3/1  
ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ 
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2680-4037 

ผูส้อบบญัชี : นำงอโนทยั  ลกิีจวฒันะ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 3442 หรอื 
นำยไพบลู   ตนักลู            ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4298 หรอื 
น.ส.สนิสริิ  ทงัสมบตัิ         ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 7352 
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 
ชัน้ 15 อำคำรบำงกอกซติีท้ำวเวอร ์เลขท่ี 179/74-80 ถนนสำทรใต ้
แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2344-1000  โทรสำร  0-2286-5050  

ผูต้รวจสอบภำยใน : บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อลออดิท จ ำกดั 
73/290-294 เดอะฟิฟท ์อเวนวิ อำคำรบี ชัน้ 2 ถนนกรุงเทพ-นนท ์
ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรุ ี11000 

 

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป   

ช่ือบรษัิท : บรษัิท เงินสดทนัใจ จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 4,6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้รกิำรเช่ำซือ้รถมอเตอรไ์ซดใ์หมแ่ละสนิเช่ือสว่นบคุคล 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 150,000,000 บำท 
   
ช่ือบรษัิท : บรษัิทบรหิำรสนิทรพัย ์เอสดบับลวิพี จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 2 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้รกิำรตดิตำมเรง่รดัหนีส้นิและบรหิำรหนีด้อ้ยคณุภำพ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 100,000,000 บำท 
   
ช่ือบรษัิท : บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พำวเวอร ์2014 จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 4,6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
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ประเภทธุรกิจ : ใหบ้รกิำรตดิตำมเรง่รดัหนีส้นิ ,ใหบ้รกิำรสนิเช่ือและเป็นนำยหนำ้ประกนัวินำศ
ภยั 

ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 2,000,000,000 บำท 
   
ช่ือบรษัิท : บรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 1,3,5,6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : กิจกำรเงินทนุ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 2,756,236,205 บำท 
   
ช่ือบรษัิท : บรษัิท ศรสีวสัดิ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 4,6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ลงทนุในกิจกำรอื่น 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 300,000,000 บำท 

 
ช่ือบรษัิท : บรษัิท เอสดบับลวิพี เซอรว์ิสเซส จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 4,6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้รกิำรท่ีปรกึษำดำ้นกำรบรกิำรสนิเช่ือ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 300,000,000 บำท 
   
ช่ือบรษัิท : บรษัิท พี เลน็ดิง้ จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 4,6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ท ำ platform เพื่อใหบ้รกิำรสนิเช่ือ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 5,000,000 บำท 
   
ช่ือบรษัิท : บรษัิท ศรสีวสัดิ ์ดิจิตอล จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 4 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้รกิำรสนิเช่ือสว่นบคุคลดิจิทลั 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 50,000,000 บำท 
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ช่ือบรษัิท : บรษัิท ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 4 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้รกิำรสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบั 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 300,000,000 บำท 
   
ช่ือบรษัิท : Srisawad Vietnam LLC 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : 1st Floor, VCCI Tower,No. 1, Lenin Avenue , Hung Dung ward, Vinn City, 

Nghe An Province, Vietnam 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจขำยเช่ือ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 33,500,000,000 Dong หรอืประมำณ 101.92 ลำ้นบำท 
   
ช่ือบรษัิท : บรษัิท ศรสีวสัดิ ์เชำ่สนิเช่ือ (ลำว) จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : บำ้นโพนทนั ไชเชษฐำ ก ำแพงนครหลวงเวียงจนัทร ์
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้รกิำรสนิเช่ือ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 3,000 ลำ้นกีบ หรอืประมำณ 12.08 ลำ้นบำท 
   
ช่ือบรษัิท : บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พิโก ้ปัตตำนี จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 31/16 หมูท่ี่ 4 ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมืองปัตตำนี จงัหวดัปัตตำนี 94000 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้รกิำรสนิเช่ือรำยยอ่ยระดบัจงัหวดัภำยใตก้ำรก ำกบั 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 10,000,000 บำท 
   
ช่ือบรษัิท : บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พิโก ้ยะลำ จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 117 ถนนผงัเมือง 4 ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมืองยะลำ จงัหวดัยะลำ 95000 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้รกิำรสนิเช่ือรำยยอ่ยระดบัจงัหวดัภำยใตก้ำรก ำกบั 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 10,000,000 บำท 
   
ช่ือบรษัิท : บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พิโก ้นรำธิวำส จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 354/20 ถนนระแงะมรรคำ ต ำบลบำงนำค อ ำเภอเมืองนรำธิวำส  

จงัหวดันรำธิวำส 96000 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้รกิำรสนิเช่ือรำยยอ่ยระดบัจงัหวดัภำยใตก้ำรก ำกบั 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ : 10,000,000 บำท 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 

7.1 หลักทรัพยข์องบริษัทฯ 

7.1.1  ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,428.08 ลำ้นบำท เรียกช ำระแลว้ 1,373,152,393 
บำท แบง่เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,373,152,393 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

7.1.2     ใบส าคัญแสดงสิทธิ  

 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทครัง้ที่ 1 ไดม้ีกำรใช้สิทธิแปลงสภำพครัง้สุดท้ำยไปเมื่อวันที่ 29 
พฤษภำคม 2563 ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯครัง้ที่ 1 ใชส้ิทธิจ ำนวน 29,834,500 หน่วย แปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัแลว้
จ ำนวน 36,905,142 หุน้ ใบส ำคญัแสดงสทิธิสว่นที่เหลือก็จะหมดอำยไุปโดยไม่ไดใ้ชส้ิทธิ ทัง้นีใ้บส ำคญัแสดงสิทธิฯครัง้ที่ 1 
ไดห้มดสภำพกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตัง้แตว่นัท่ี 30 พฤษภำคม 2563  

 ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ผูถื้อหุน้อนุมตัิใหบ้ริษัทออกและเสนอขำย ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สำมญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 จ ำนวน 54,926,095 หนว่ย โดยเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบรษัิทในอตัรำ 25 หุน้ไดร้บั 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่บรษัิทไดอ้อกแลว้ตัง้แตว่นัท่ี 3 กนัยำยน 2563 โดยใบส ำคญั
แสดงสทิธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้

 

ช่ือของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 

วนัท่ีออก 3  กนัยำยน  2563 

จดัสรรใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทซึ่งมีรำยช่ือ ณ วนัวนัที่  18 สิงหำคม 2563 ในอตัรำส่วน 25 หุน้สำมญั
ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

รำคำเสนอขำย -0- บำท 

อตัรำกำรใชส้ทิธิ 1 ใบส ำคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ 

รำคำใชส้ทิธิ 100.00 บำท 

ก ำหนดกำรใชส้ทิธิ วนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนกมุภำพนัธ ์และสงิหำคมของแตล่ะปี โดยวนัใชส้ทิธิครัง้แรกในวนัท ำ
กำรสดุทำ้ยของเดือนกุมภำพนัธ ์2566 ซึ่งตรงกบัวนัที่ 28 กุมภำพนัธ ์2566 และวนัใชส้ิทธิครัง้
สดุทำ้ยตรงกบัวนัท่ี 29 สงิหำคม  2568 

อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ ไมเ่กิน 5  ปี 

วนัครบก ำหนด 30  สงิหำคม  2568 
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จ ำนวนที่ออก 54,923,477 หนว่ย 

จ ำนวนคงเหลอื 54,923,477 หนว่ย 

จ ำนวนหุน้ท่ีรองรบั 54,926,095 หุน้ 
 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รำยช่ือผูถื้อหุน้และสดัสว่นกำรถือหุน้จำกทนุจดทะเบียนและเรยีกช ำระแลว้ ตำมที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ 
วนัท่ี 29  มกรำคม  2564 สรุปไดด้งันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
29 มกราคม 2564 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มแก้วบุตตา /1  ประกอบดว้ย 
1.1 นางสาวธิดา  แกว้บตุตา 
1.2 นางสาวดวงใจ  แกว้บตุตา 
1.3 นายฉตัรชยั  แกว้บตุตา 
1.4 นางจรยิา  แกว้บตุตา 

627,237,211 
394,854,856 
100,582,196 
50,276,399 
81,523,760 

45.68 
28.76 
7.32 
3.66 
5.94 

2.         บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 146,372,351 10.66 

3. Cathay Financial Holding Co., Ltd. 
South East Asia UK (Type A) Nominees Ltd. 
Citi (Nominees) Limited 

125,827,254 
62,700,000 
63,127,254 

9.16 
4.57 
4.59 

4 South East Asia UK (Type C) Nominees  32,856,584 2.39 

5. State Street Europe Limited 29,661,100 2.16 

6. กองทนุเปิดไทยพาณิชยห์ุน้ระยะยาวปันผล 70/30 17,554,330 1.28 

7. นำยสทุธิศกัดิ ์ ชยัประดษิฐ 8,824,513 0.64 

8. ส ำนกังำนประกนัสงัคมโดย บลจ. ไทยพำณิชย ์ 8,765,900 0.64 

9 กองทนุส ำรองเลีย้งชีพพนกังำนกำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลติ
แหง่ประเทศไทย ซึง่จดทะเบียนแลว้ 

7,697,400 0.56 

10. กองทนุเปิดไทยพำณิชยห์ุน้ระยะยาว พลสั 6,846,620 0.50 

11. ประชำชนทั่วไป 361,509,130 26.33 
 รวม 1,373,152,393 100.00 

 
หมำยเหตุ/1 นบัรวมกลุม่ครอบครวั ซึง่มใิช่กำรนบัรวมกำรถือหุน้โดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 258 แหง่พรบ.
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
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บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ  40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกั
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลและหลงัหกัส ำรองตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยพิจำรณำจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ทัง้นีค้ณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำยกเวน้ ไม่ด  ำเนินกำรตำมนโยบำยดงักลำ่ว 
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยดงักลำ่วไดเ้ป็นครัง้ครำว โดยอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขที่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะตอ้งก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสดุต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นใชเ้ป็นทุนส ำรองส ำหรบักำรช ำระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงิน
ลงทนุเพื่อขยำยธุรกิจของบรษัิทฯ หรอืกรณีมีกำรเปลีย่นแปลงสภำวะตลำด ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยในอนำคต เป็นตน้ 

7.4         การออกตั๋วแลกเงนิ 

กลุม่บริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินระยะสัน้ที่ไดร้บัอนญุำตใหเ้สนอขำยวงเงินรวมทัง้สิน้ 4,000 ลำ้นบำท อำยไุม่เกิน 270 วนั 
เสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่ ณ  31 ธันวำคม 2563  มีตั๋วแลกเงินที่ออกขำยแลว้จ ำนวน 200    
ลำ้นบำท  

7.5         การออกหุ้นกู ้

กลุม่บรษัิทฯ มวีงเงินท่ีสำมำรถออกหุน้กูป้ระเภทตำ่งๆทัง้สิน้  30,000 ลำ้นบำท และกลุม่บรษัิทฯไดอ้อกหุน้กูไ้มด่อ้ย
สทิธิและไมม่ีหลกัประกนั ไมม่ผีูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้พื่อขำยใหก้บัผูล้งทนุทั่วไปและผูล้งทนุสถำบนั โดยสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุม่บรษัิทฯมีหุน้กูท้ี่ออกและขำยแลว้ทัง้สิน้ดงันี ้

หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ  

วนัท่ีออก สญัญลกัษณ ์ จ ำนวนเงิน อตัรำดอกเบีย้ อำยหุุน้กู ้ วนัท่ีครบก ำหนด 
3 ก.พ. 60 SAWAD212A 2,102,100,000 4.40 4 ปี 3 ก.พ. 64 
8 ส.ค. 63 SAWAD218A 1,651,600,000 3.90 3 ปี 8 ส.ค. 64 
8 ส.ค. 61 SAWAD228A 1,548,400,000 4.15 4 ปี 8 ส.ค. 65 

29 มี.ค. 62 SAWAD223A 550,000,000 4.10 3 ปี 29 มี.ค. 65 
13 มิ.ย. 62 SAWAD236A 500,000,000 4.40 4 ปี 13 มิ.ย. 66 
27 มิ.ย. 62 SAWAD226A 2,500,000,000 4.15 3 ปี 27 มิ.ย. 65 
29 ม.ค. 63 SAWAD221A 500,000,000 2.80 2 ปี 29 ม.ค. 65 
29 ม.ค. 63 SAWAD231A 2,500,000,000 3.40 3 ปี 29 ม.ค. 66 
28 ส.ค. 63 SAWAD228B 700,000,000 3.15 2 ปี 8 ส.ค. 65 
28 ส.ค. 63 SAWAD236B 603,100,000 3.45 2 ปี 9 เดือน 13 มิ.ย. 66 
28 ส.ค. 63 SAWAD242A 1,696,900,000 3.75 3 ปี 6 เดือน 28 ก.พ. 67 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
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โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรจ ำนวน 6 ชดุ คือ คณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
และคณะกรรมกำรสนิเช่ือ ดงันี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 13  ทำ่น ประกอบดว้ย 

1. นำยสคุนธ ์  กำญจนหตัถกิจ ประธำนกรรมกำร 

2. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช รองประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร 

       อิสระ 

3. นำยฉตัรชยั  แกว้บตุตำ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

4. นำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 

5. นำยประยงค ์  แสนนวล  กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 

6. นำยสมยศ  เงินด ำรง  กรรมกำร 

7 นำยพินิจ  พวัพนัธ ์  กรรมกำร 

8 นำยจงฮั่น  ไซ  กรรมกำร 

9 นำยกดุั่น  สขุมุำนนท ์ กรรมกำร 

10 นำยสเุมธ  มณีวฒันำ กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

11. นำยวีระ  วีระกลุ  กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

12. พล.ต.อ.ภำณ ุ เกิดลำภผล กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

13. นำยวีระชยั   งำมดีวิไลศกัดิ ์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

 นำงโฉมชบำ     สถำพรพงษ์ เลขำนกุำรบรษัิท 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนบรษัิทตำมหนงัสอืรบัรองบรษัิทฯ 

นำงสำวดวงใจ  แก้วบุตตำ หรือ นำยฉัตรชัย  แก้วบุตตำ ลงลำยมือช่ือร่วมกับ นำยสมยศ  เงินด ำรง หรือ นำ ย
ประยงค ์แสนนวล และประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 

1. ปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยควำม
ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ และรกัษำผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

2. พิจำรณำก ำหนดภำรกิจ วิสยัทศัน ์นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำยและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่ม รวมถึง
กำรอนมุตัิงบประมำณประจ ำปีของบรษัิทฯ   และก ำกบัดแูลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินธุรกิจไปตำมกลยทุธ ์และแผนธุรกิจ
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ที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทั้งนีอ้ำจมีกำรทบทวนกลยุทธ์และเป้ำหมำยให้สอดคลอ้งกับ
สถำนกำรณข์องบรษัิทฯ 

3. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิกำรลงทนุในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนเขำ้รว่มทนุกบัผูป้ระกอบกิจกำร
อื่นๆ หรอืลงทนุในบรษัิทหรอืกิจกำรตำ่งๆ ท่ีน ำเสนอโดยคณะกรรมกำรบรหิำร  

4. ด ำเนินกำรใหบ้รษัิทฯ มีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี กำรบรหิำรควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบภำยใน 
และมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล ถกูตอ้งและเช่ือถือได ้เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนภำยใน 
และกำรเปิดเผยขอ้มลู มีควำมถกูตอ้ง โปรง่ใส เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

5. ก ำกับดูแลปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนข์องกรรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ริหำรรวมทัง้กำรใชท้รพัยส์ินของ
บริษัทไปในทำงที่มิชอบและพิจำรณำขจัดปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ย่ำงรอบคอบดว้ยควำมซื่อสตัย์
สจุรติ มีเหตมุีผลและเป็นอิสระภำยในกรอบจรยิธรรมที่ดี  

6. สอบทำนและให้ควำมเห็นชอบในงบกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ      
สอบทำน และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

7. รบัทรำบรำยงำนและติดตำมกำรบรหิำรกิจกำรจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร   

8. ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอ 

9. สอบทำนและใหค้วำมเห็นชอบในงบกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและ/หรอืสอบทำน  
และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

10. พิจำรณำแตง่ตัง้ที่ปรกึษำคณะกรรมกำร และ/หรอื คณะอนกุรรมกำร เพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นเฉพำะเรือ่ง 

11. แต่งตัง้หรือมอบอ ำนำจใหบ้คุคลอื่นใดใหด้  ำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใตก้ำรควบคมุของคณะกรรมกำรหรือ
อำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในเวลำ ท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควรและคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรอืแกไ้ขอ ำนำจดงักลำ่วไดใ้นกรณีที่คณะกรรมกำร
บรษัิทไดม้อบอ ำนำจใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรหรอืบคุคลอื่นท ำหนำ้ที่แทนในเรือ่งเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ 

12. พิจำรณำและอนมุตัิกิจกำรอื่นๆ ท่ีส  ำคญัอนัเก่ียวกบับรษัิทฯ หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้ๆ เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เวน้แต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้จะกระท ำไดก็้ต่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ก่อน  

(ก) เรือ่งใดๆที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดม้ติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(ข) เรื่องใดๆที่กรรมกำรมีสว่นไดเ้สียและอยู่ในข่ำยที่กฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัยฯ์ระบุใหต้อ้ง
ไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้เช่นกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกันกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรพัยท์ี่ส  ำคญัของบรษัิทตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

เรื่องดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรที่เขำ้
รว่มประชุมและจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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(ก) กำรขำยหรอืโอนกิจกำรของบรษัิทฯทัง้หมดหรอืบำงสว่นท่ีส ำคญั 

(ข) กำรซือ้หรอืรบัโอนกิจกำรของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมำเป็นของบรษัิทฯ 

(ค) กำรท ำแก้ไขหรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส  ำคัญกำร
มอบหมำยใหบ้คุคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบรษัิทฯ หรอืกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก ำไร
ขำดทนุกนั 

(ง) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 

(จ) กำรเพิ่มทนุกำรลดทนุกำรออกหุน้กู ้

(ฉ) กำรควบกิจกำรหรอืเลกิบรษัิทฯ 

(ช) กำรอื่นใดที่ก ำหนดไวภ้ำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และ/หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ใหต้อ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักลำ่ว
ขำ้งตน้ 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะไม่รวมถึงกำรมอบหมำยที่ท  ำให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ สำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่ตนหรือบคุคลที่อำจ
มีควำมขดัแยง้ (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ) มีสว่นไดเ้สยีหรอือำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยเวน้แตเ่ป็นกำร
อนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย หลกัเกณฑท์ี่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ
อนมุตัิไว ้

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ทำ่น ประกอบดว้ย 

1. นำยวินยั วิทวสักำรเวช  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

2. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

3. นำยวีระชยั     งำมดีวิไลศกัดิ ์  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

 นำงโฉมชบำ  สถำพรพงษ์   เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยนำยวินยั  วิทวสักำรเวช และนำยวีระชัย งำมดีวิไลศกัดิ์ เป็นผูท่ี้มีควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ำงดำ้นบญัชีและ
กำรเงินเพียงพอที่จะท ำหนำ้ที่สอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินของบรษัิทฯนำยวินยั  วิทวสักำรเวช ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ส ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีสำขำบญัชี จำก มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 
ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ ที่ บริษัท เอกรฐัวิศวกรรม  จ ำกัด 
(มหำชน), และกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระที่ บรษัิท เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) นำยวีระชยั 
งำมดีวิไลศักดิ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบัญชี จำก
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน), 
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ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระที่ บริษัท สินมั่นคงประกันภยั จ ำกัด (มหำชน) , ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำรอิสระท่ี บรษัิท ออลลำ่ จ ำกดั (มหำชน) 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ทัง้นี ้เมื่อครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งดงักล่ำว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำร
แตง่ตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่ไดอ้ีก 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้ริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้งและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำน
กบัผูส้อบบญัชีภำยนอกและผูบ้รหิำรที่รบัผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปีโดยพิจำรณำ
งบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้งหลกักำรบญัชีวิธีปฏิบตัิทำงบญัชีกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
กำรด ำรงอยู่ของกิจกำร กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบญัชีที่ส  ำคญั รวมถึงเหตผุลของฝ่ำยจดักำรเก่ียวกบักำรก ำหนด
นโยบำยบญัชีก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพื่อเผยแพรแ่ก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป  

2. วำงแนวทำงและสอบทำนใหบ้ริษัทฯ มีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (Internal Audit) ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกับผูส้อบบัญชีภำยนอกและผู้
ตรวจสอบภำยใน ทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และกำรประเมินผลกำร
ตรวจสอบรว่มกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภำยใน ถึงปัญหำหรือขอ้จ ำกดัที่เกิดขึน้จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
วำงแผนกำรควบคุมกำรประมวลขอ้มูลทำงอิเล็คโทนิกส ์และกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลเพื่อป้องกันกำร
ทจุรติหรอืกำรใชค้อมพิวเตอรไ์ปในทำงที่ผิดโดยพนกังำนบริษัทฯ หรือบคุคลภำยนอก และพิจำรณำควำมเป็นอิสระ
ของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหนำ้หนว่ยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรอืหนว่ยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ฯ 
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ รวมทัง้มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ
ตำมขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน กลต. รวมทัง้ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

4. พิจำรณำคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ รวมถึง
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรพัยำกร และปริมำณ
งำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบัญชีนัน้ รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำกำร
ตรวจสอบบญัชีของบรษัิทฯ รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั และ/หรอืกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยสินทรพัยข์องบรษัิทฯ หรือ
บริษัทย่อย รวมทัง้พิจำรณำเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หม้ีควำมถูกตอ้งและครบถว้น รวมทัง้พิจำรณำอนุมัติ รำยกำรดงักล่ำวเพื่อน ำเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรอืที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตอ่ไป ทัง้นีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัิของกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้งและเพื่อใหม้ั่นใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 
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6. จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิทฯ ซึง่รำยงำน
ดงักล่ำวจะตอ้งมีขอ้มูลครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดและจะตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบทัง้นี ้
รำยงำนดงักลำ่วจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยำ่งนอ้ย 

- ควำมเห็นเก่ียวกับกระบวนกำรจัดท ำและกำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ถึงควำม
ถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯ 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 

- ควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร (Charter) 

- รำยงำนอื่นใดที่เห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

7. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ รวมทัง้มีหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืหนำ้ที่
อื่นใดที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ตอ่คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรทนัทีในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- รำยกำรท่ีมีหรอือำจก่อใหม้ีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

- ขอ้สงสยัหรือสนันิษฐำนว่ำอำจมีกำรทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพรอ่งส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยใน 

- ขอ้สงสยัวำ่อำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนดใดๆของส ำนกังำน กลต. และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์ฯ 

- รำยงำนอื่นใดที่เห็นวำ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ควรทรำบ 

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคัญต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนและไดม้ีกำรหำรอืรว่มกนักบัคณะกรรมกำรบรษัิทฯ และผูบ้รหิำรแลว้วำ่ตอ้งด ำเนินกำร
ปรบัปรุงแก้ไขเมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไวร้่วมกันหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำร
ด ำเนินกำรแกไ้ขดงักลำ่วโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควรกรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบดงักลำ่ว
ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้แตก่รณีได ้



  
 บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                 แบบ 56-1                                                                                                        

ส่วนท่ี 2. กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หนำ้ 75 
 

8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจที่จะขอควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำ
จ ำเป็นดว้ยคำ่ใชจ้่ำยของบรษัิทฯ 

9. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเรียกขอขอ้มูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ประกอบกำรพิจำรณำ
เพิ่มเติมในเรือ่งตำ่งๆ ได ้

10. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และ/หรือดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเช่น ทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรทำงกำรเงินและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ทบทวนกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจของผู้บริหำรทบทวนร่วมกับผูบ้ริหำรของบริษัทในรำยงำนส ำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสำธำรณชนตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ไดแ้ก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร เป็นตน้ 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่ของกรรมกำรตรวจสอบดังกล่ำวขำ้งต้น จะไม่รวมถึงกำรมอบหมำยที่ท  ำให้
กรรมกำรตรวจสอบ หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถลงมติใหค้วำมเห็นในรำยกำรที่
กรรมกำรตรวจสอบท่ำนนัน้หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) มี
สว่นไดส้ว่นเสยีหรอืมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย  

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรหิำรมีจ ำนวน  4  ทำ่น ประกอบดว้ย 

1. นำยฉตัรชยั แกว้บตุตำ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. นำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ กรรมกำรบรหิำร 
3. นำยประยงค ์ แสนนวล กรรมกำรบรหิำร 
4. นำงวนำพร พรกิติพงษ ์ กรรมกำรบรหิำร 

นำงวนำพร        พรกิติพงษ์  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรบรหิำร 

กรรมกำรบริหำรมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปีนับแต่วันที่ไดร้บัแต่งตัง้ ทัง้นี ้เมื่อครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ดงักลำ่ว กรรมกำรบรหิำรที่พน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหก้ลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่ไดอ้ีก 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำร 

1.     พิจำรณำก ำหนดภำรกิจ วิสยัทศัน ์นโยบำย กลยทุธ ์เปำ้หมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบรษัิทฯ และกลุม่ 
เป็นประจ ำทกุปี เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทฯ รวมทัง้ก ำกบัดแูลใหฝ่้ำยจดักำร ด ำเนินธุรกิจไปตำมแผนที่
ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทัง้นีอ้ำจมีกำรทบทวนกลยุทธ์และเป้ำหมำยใหส้อดคลอ้งกับ
สถำนกำรณข์องบรษัิท 

2.     พิจำรณำเรือ่งกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจดักำรเสนอก่อนท่ีจะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท
ฯพิจำรณำและอนุมัติ  ทั้งนี ้ให้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณ
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รำยจ่ำยประจ ำปี ในระหวำ่งที่ไมม่ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ และใหน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพื่อ
ทรำบในที่ประชมุครำวตอ่ไป 

3.      พิจำรณำอนุมัติกำรเขำ้ท ำสญัญำ และ /หรือธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำร/สถำบันกำรเงิน กำรให้สินเช่ือและเงินให้กู้ยืม กำรขำยหลักประกันหรือ
ทรพัย์สินรอกำรขำย  กำรจัดซือ้จัดจ้ำงซึ่งทรพัย์สิน /บริกำร ตำมงบประมำณที่ได้รบัอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำร หรอืภำยใตว้งเงินท่ีก ำหนดในระเบียบอ ำนำจอนมุตัิและด ำเนินกำร 

4.     มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรบรหิำรคนหนึง่หรอืหลำยคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอยำ่งหนึง่อยำ่ง
ใด  โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของคณะกรรมกำรบริหำร  หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบ้คุคลดงักลำ่วมีอ ำนำจ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็ นสมควรซึ่ง
คณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก  เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแกไ้ขบุคคลที่ไดร้บัมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบ
อ ำนำจนัน้ๆ  ไดต้ำมที่เห็นสมควร  

5.     มีอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบอ่ืนๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริหำรดังกล่ำวขำ้งตน้ จะไม่รวมถึงกำรมอบหมำยที่ท  ำให้
คณะกรรมกำรบริหำร หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำร สำมำรถอนมุตัิรำยกำรท่ีตนหรอืบคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้ (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  โดย
คณะกรรมกำรบริหำรจะตอ้งน ำเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อให้
พิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่วภำยใตข้อ้บงัคบัหรอืประกำศหรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง   

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมีจ ำนวน 6 ทำ่นประกอบดว้ย 

1. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัดิ ์  ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2. พล.ต.อ.ภำณ ุ เกิดลำภผล  กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. นำยสคุนธ ์ กำญจนหตัถกิจ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
4. นำยฉตัรชยั แกว้บตุตำ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
5. นำยสมยศ เงินด ำรง กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
6. นำยประยงค ์ แสนนวล กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
         นำยวศิษฐ์ กำญจนหตัถกิจ เลขำนกุำรกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ โดยกรรมกำรบรหิำรควำม
เสี่ยงซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้อีกได ้และใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรบัผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และมีอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บรษัิทฯ 
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ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

1. พิจำรณำกลั่นกรองนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลมุถึงควำมเสี่ยง
ประเภทตำ่ง ๆ ท่ีส  ำคญั เช่น ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงิน ควำมเสีย่งดำ้นกำรลงทนุ และควำมเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่
ช่ือเสยีงของกิจกำร เป็นตน้ เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทใหค้วำมเห็นชอบ 

2. ก ำหนดยทุธศำสตรแ์ละแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดแูลปรมิำณควำมเสีย่งของบรษัิทใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

3. ดแูลและติดตำมกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใตแ้นวทำงและนโยบำยที่ไดร้บัอนมุตัิจำก
คณะกรรมกำรบรษัิท 

4. ก ำหนดเกณฑว์ดัควำมเสีย่งและเพดำนควำมเสีย่งที่บรษัิทจะยอมรบัได  ้

5. ก ำหนดมำตรกำรท่ีจะใชใ้นกำรจดักำรควำมเสีย่งใหเ้หมำะสมตอ่สภำวกำรณ ์

6. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ
และกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

7.  รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิทอยำ่งสม ่ำเสมอเก่ียวกบักำรบรหิำร กำรด ำเนินงำน และสถำนะควำมเสีย่งของ
บริษัทและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ รวมถึงสิ่งที่ตอ้งด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและ
กลยทุธท์ี่ก ำหนด 

8.  จดัใหม้ีคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งตำมควำมจ ำเป็น 

9.  สนบัสนนุคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงในดำ้นบคุลำกร งบประมำณ และทรพัยำกรอื่นที่จ  ำเป็นใหส้อดคลอ้ง
กบัขอบเขตควำมรบัผิดชอบ 

8.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน มีจ ำนวน 3 ทำ่นประกอบดว้ย 

1. พล.ต.อ.ภำณ ุ เกิดลำภผล ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2. นำยฉตัรชยั แกว้บตุตำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  
3. นำยวีระชยั  งำมดีวิไลศกัดิ ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

 นำยประยงค ์ แสนนวล เลขำนกุำรกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

 วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปีนบัแต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ ทัง้นี ้เมื่อครบ
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งดงักลำ่ว กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนที่พน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจไดร้บักำร
แตง่ตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่ไดอ้ีก 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

1. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำและคณุสมบตัิของผูท้ี่จะมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร กรรมกำรชดุยอ่ยและกรรมกำรผูจ้ดักำร  
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2.   ด ำเนินกำรสรรหำและเสนอแนะผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อยและ
กรรมกำรผูจ้ดักำร ตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ 

3.   ก ำหนดหลกัเกณฑห์รอืวิธีกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนส ำหรบักรรมกำร กรรมกำรชดุยอ่ย กรรมกำรผูจ้ดักำร 

4.   พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และน ำเสนอต่อผูถื้อหุน้     เพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิ 

5.  พิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำรตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

6.  ทบทวนและสรุปผลกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดงำนของกรรมกำรผูจ้ัดกำร เป็นประจ ำทุกปีและรำยงำน     ให้
คณะกรรมกำรบรษัิทฯ รบัทรำบ 

7.  ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนดงักลำ่วขำ้งตน้ จะไม่รวมถึง
กำรมอบหมำยที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  สำมำรถพิจำรณำใหค้วำมเห็นต่อรำยกำรที่ตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) มี
สว่นไดส้ว่นเสียหรอืมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน จะตอ้งน ำเสนอเรื่องดงักลำ่วต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำ
ตอ่ไป 

8.1.6  คณะกรรมการสินเชื่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 คณะกรรมกำรสนิเช่ือ มีจ ำนวน  4  ทำ่นประกอบดว้ย 

1) นำยฉตัรชยั แกว้บตุตำ  กรรมกำรสนิเช่ือ 
2) น.ส.ดวงใจ      แกว้บตุตำ  กรรมกำรสนิเช่ือ  
3) นำยประยงค ์         แสนนวล  กรรมกำรสนิเช่ือ 
4) นำยสมยศ             เงินด ำรง  กรรมกำรสนิเช่ือ  

 นำยวศิษฐ์   กำญจนหตัถกิจ  เลขำนกุำรกรรมกำรสินเช่ือ  

 วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรสนิเช่ือ 

กรรมกำรสินเช่ือ มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปีนบัแต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ ทัง้นี ้เมื่อครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ดงักลำ่ว กรรมกำรสินเช่ือที่พน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่ไดอ้ีก 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสนิเช่ือ 
 
1. พิจำรณำอนมุตัิสนิเช่ือที่เกินจำกอ ำนำจอนมุตัิของคณะกรรมกำรบรหิำร ดงันี ้

1.1 สนิเช่ืออสงัหำรมิทรพัย ์ ไดใ้นวงเงินไมเ่กิน 300 ลำ้นบำท 
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1.2 กำรแกไ้ขและกำรปรบัปรุงหนี ้
ทัง้นีจ้ะไมร่วมถงึกำรพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรท่ีตนหรอืบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ และ/หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) มีสว่น
ไดเ้สยีหรอือำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย รวมทัง้พจิำรณำขอบเขตสนิเช่ือ
ในสว่นท่ีไมเ่กินจำก Single Lending Limit ที่คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนด ซึง่คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนดไว้
ไมเ่กินจ ำนวน 500 ลำ้นบำท ทัง้นี ้Single Lending Limit  ใหห้มำยถึงจ ำนวนเงินท่ีจะสำมำรถใหกู้ไ้ดส้งูสดุ 
โดยใหห้มำยรวมถงึผูกู้,้ บรษัิทท่ีผูกู้ม้ีอ  ำนำจควบคมุ รวมถงึกลุม่บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูกู้ ้ 

2. น ำเสนอรำยงำนสรุปกำรใหส้นิเช่ือรำยใหญ่ และ/หรอืกำรแกไ้ขปรบัปรุงหนีต้อ่คณะกรรมกำรบรษัิททรำบ 

8.1.7 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บรษัิทฯ มีผูบ้รหิำรจ ำนวน 5 ทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นำยฉตัรชยั แกว้บตุตำ  ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  
2. นำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ  กรรมกำรผูจ้ดักำร 
3. นำยสมยศ  เงินด ำรง  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำสนิเช่ือ 
4. นำงวนำพร  พรกิติพงษ ์  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

           4.     นำยประยงค ์ แสนนวล  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบคุคลและพฒันำบคุคล 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดก้ ำหนดขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
ดงัตอ่ไปนี ้

1.      ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทฯให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค ์ ข้อบังคับ  ระเบียบ  ขอ้ก ำหนด  
ตลอดจนนโยบำย  แผนธุรกิจ และมติของที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรอืมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ทกุ
ประกำร    

2.     พิจำรณำอ ำนำจออกค ำสั่ง  ระเบียบ  ประกำศ  บนัทกึ  เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ เป็นไปตำมนโยบำย 

3.     ควบคมุดแูลกำรใชจ้่ำยตำมงบประมำณที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 

4.     ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร อ ำนำจกำรบริหำรองคก์ร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจำ้ง กำรโยกยำ้ย กำรถอดถอน 
กำรก ำหนดเงินคำ่จำ้ง ค่ำตอบแทน พิจำรณำควำมดีควำมชอบ โบนสัพนกังำน สวสัดิกำร และ    กำรเลกิจำ้ง 
พนกังำนในต ำแหนง่ผูบ้รหิำรในระดบัตำ่งๆ ของบรษัิทฯ 

5.     ด ำเนินกำรตกลงผกูพนัในกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯโดยสำมำรถพิจำรณำอนมุตัิกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ
ของบรษัิทฯ ภำยในวงเงินไมเ่กินท่ีก ำหนดในระเบียบอ ำนำจอนมุตัิและด ำเนินกำรของบรษัิทฯ         ซึง่ผำ่นกำร
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ แลว้ 

6.      มอบอ ำนำจหรอืมอบหมำยใหบ้คุคลอื่นใดที่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเห็นสมควรท ำหนำ้ที่แทนในเรือ่งที่จ  ำเป็น
และสมควรโดยใหอ้ยูใ่นดลุพินิจของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
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7.     มีอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบอื่นๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร และ /หรือคณะกรรมกำร
บรหิำร  

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่ของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
จะไม่รวมถึงกำรมอบหมำยที่ท  ำให้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร 
สำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่ตนหรอืบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลักทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชนก์บับริษัทฯ หรือบรษัิทย่อย   โดยเรื่องดงักลำ่วจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและที่
ประชุมคณะกรรมกำรเพื่ออนมุตัิต่อไป ยกเวน้เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมธุรกิจปกติและเง่ือนไขกำรคำ้ปกติ 
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ที่ไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยและ
หลกัเกณฑ ์โดยคณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑด์งักลำ่วแลว้ 

8.1.8 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2556  เมื่อวนัที่ 14 มิถนุำยน 2556 ไดแ้ต่งตัง้นำงโฉมชบำ สถำพรพงษ์ เป็น
เลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยเลขำนกุำรบริษัทมีควำมรบัผิดชอบหลกัในกำรจดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรใน
นำมของบริษัทฯ หรอืคณะกรรมกำรใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรตอ้งทรำบ ดแูล
กิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำร 

ทัง้นีน้ำงโฉมชบำ สถำพรพงษ์ ได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรประกำศนียบัตรพัฒนำกรรมกำร (DAP) ของสมำคม
สง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย ในปี 2548 และผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรประกำศนียบตัรส ำหรบัเลขำนกุำรบรษัิท 
รุน่ท่ี 56/2014  

หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของเลขำนกุำรบรษัิท 

1. จดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้
- ทะเบียนกรรมกำร 
- หนงัสอืนดัประชมุกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 
- หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
3. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

อ านาจอนุมัติและด าเนินการ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯครัง้ที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2556 ได้อนุมัติระเบียบอ ำนำจอนุมัติและ
ด ำเนินกำร ฉบบัท่ี 2/2556 และปรบัปรุงใหมเ่มื่อวนัท่ี 23  กนัยำยน  2557  โดยมีขอบเขตอ ำนำจกำรอนมุตัิวงเงินใน
กำรลงทนุ กำรเงิน กำรใหส้นิเช่ือและวงเงินคำ่ใชจ้่ำย สรุปดงันี ้
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ประเภทธุรกรรม 
อ ำนำจอนมุตั ิ

คณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

กำรลงทนุในบรษัิทใหม ่หรอืบรษัิทอื่น ไมเ่กิน 15 ลำ้นบำท  - 
กำรกูย้ืมเงิน ไมเ่กิน 200 ลำ้นบำท  ไมเ่กิน 50 ลำ้นบำท 
กำรใหส้นิเช่ือและเงินใหกู้ย้ืม    

- มีหลกัประกนั (สงัหำรมิทรพัย)์ ไมเ่กิน 5 ลำ้นบำท ไมเ่กิน 2 ลำ้นบำท ไมเ่กิน 1 ลำ้นบำท 
- มีหลกัประกนั (อสงัหำรมิทรพัย)์ ไมเ่กิน 30 ลำ้นบำท ไมเ่กิน 7 ลำ้นบำท ไมเ่กิน 5 ลำ้นบำท 
- ไมม่ีหลกัประกนั ไมเ่กิน 1 ลำ้นบำท ไมเ่กิน 0.7 ลำ้นบำท ไมเ่กิน 0.5 ลำ้นบำท 

กำรซือ้ เช่ำ ทรพัยส์นิถำวร  
(กรณีเกินงบประมำณ) 

ไมเ่กิน 10 ลำ้นบำท 
 

ไมเ่กิน 5 ลำ้นบำท 

คำ่ใชจ้่ำย (ตอ่ครัง้หรอืโครงกำร)    
- ค่ำประชำสัมพันธ์ ประนอมหนี ้

จ ำหน่ำยหนี ้สูญ ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 
วิจยัขอ้มลู 

ไมเ่กิน 5 ลำ้นบำท  ไมเ่กิน 1 ลำ้นบำท 

- คำ่รบัรอง คำ่เดินทำง  ไมเ่กิน 0.5 ลำ้นบำท  ไมเ่กิน 0.1 ลำ้นบำท 
- คำ่บรจิำค ไมเ่กิน 2 ลำ้นบำท  ไมเ่กิน 1 ลำ้นบำท 

8.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะรว่มกนัก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรพิจำรณำสรรหำ
กรรมกำรบรษัิทฯ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรและ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นีบ้คุคลที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ให ้          ด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบตำมพระรำชบญัญตัิมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535  กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดทุน รวมถึงประกำศ ขอ้บังคับ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งประกอบกับ           กำรพิจำรณำถึง
คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมรูค้วำมสำมำรถ เป็นตน้ ทั้งนี ้ขอ้บังคับของบริษัทฯ ก ำหนดว่ำ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งมีจ ำนวนอย่ำงนอ้ย 5 คน และกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด
ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัรและที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมกำรโดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 

2. ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตำม 1. เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำร    ก็ได ้
ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไมไ่ด  ้
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3. บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมกำร เทำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรอืจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมี ใหป้ระธำนท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรตอ้งลำออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถำ้
จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่
จะตอ้งออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรท่ีจะพน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจไดร้บัแตง่ตัง้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหนง่ใหม่
ได้อีก นอกจำกพ้นต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรือมี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก หรอืศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

นอกจำกนีข้อ้บงัคบัของบรษัิทฯ ยงัมีขอ้ก ำหนดตอ่ไปนี ้

1. หำ้มมิใหก้รรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบรษัิทฯ หรือเขำ้
เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกัดควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด หรือเขำ้เป็น
กรรมกำรในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และ    เป็นกำร
แขง่ขนักบักิจกำรของบรษัิท เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

2. กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีสว่นไดส้ว่นเสยีในสญัญำที่บริษัทฯ ท ำขึน้             ไมว่่ำ
โดยตรง หรอืโดยออ้ม หรอืถือหุน้ หุน้กู ้เพิ่มขึน้หรอืลดลงในบรษัิทฯ หรอืบรษัิทในเครอื 

8.2.2 คณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จะรว่มกนัพิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรพิจำรณำ
สรรหำบคุคลที่จะเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิตำมพระรำชบญัญัติมหำชน
จ ำกัด กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ รวมถึง ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื กฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบกบักำรพิจำรณำถึงคณุสมบตัิอื่นๆ เช่น ประสบกำรณท์ ำงำน ควำมรูค้วำมสำมำรถ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบำย
แตง่ตัง้คณะกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และไมน่อ้ยกวำ่ 3 คน 

คณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระประกอบไปดว้ย 

1. ไดร้บัแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรหรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

2. มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์และข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

3. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ  ทัง้นี ้ไดน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ี



  
 บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                 แบบ 56-1                                                                                                        

ส่วนท่ี 2. กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หนำ้ 83 
 

ยื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำนทัง้นีล้กัษณะตอ้งหำ้มดงักลำ่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร 
หรอืที่ปรกึษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูอ้นญุำต 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำรผูถื้อหุน้รำยใหญ่ผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ หรือ
บรษัิทยอ่ย 

6. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ  ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน กลต. 

7. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ 
สงักัดอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนกังำน กลต.  

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ไดร้บัคำ่บรกิำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทตอ่ปีจำกบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ รวมทัง้ไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรอืหุน้สว่น ของผู้
ใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ยื่น
ค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

9. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็น
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

10. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรกึษำที่รบั
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

11. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 

12. เป็นผูท้ี่ไดร้บัควำมเช่ือถือและเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป 

13. สำมำรถอทุิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรด ำเนินหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร 
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กรรมกำรอิสระอำจไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ โดยมีกำร
ตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 

ในกรณีที่แต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำร
ใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่ก ำหนดตำมขอ้ 4. หรอื 6. คณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจพิจำรณำผ่อนผนัใหไ้ด ้หำก
เห็นวำ่กำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วไมม่ีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่และกำรใหค้วำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหม้ีกำร
เปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระดว้ย 

(ก) ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจหรือกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพ ท่ีท ำใหบ้คุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 

(ข) เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ในกำรเสนอใหม้ีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

8.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 3 คน มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 
3 ปี โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำร
แกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันี ้

1. ไดร้บัแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรหรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
2. เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนด และ 

(ก) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บรษัิทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 
และ  

(ข) ไมเ่ป็นกรรมกำรของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
3. มีควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง

นอ้ย 1 คนที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่จะท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงินได  ้

หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ 
กรรมกำรตรวจสอบซึง่พน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจไดร้บัแตง่ตัง้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหนง่ใหมไ่ดอ้ีก 

8.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรษัิทฯ แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร โดยพิจำรณำแตง่ตัง้จำกกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรงำนในส่วนที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนปกติและกำรก ำหนดนโยบำยและแผนธุรกิจ โครงสรำ้งและ
นโยบำยกำรบรหิำรงำนรวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยจดักำร   

8.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  ำนำจแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวน 6 คน เป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระดว้ย  

8.2.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมกำรจ ำนวน 3 คนเป็นคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดย
กรรมกำรอย่ำงนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ตอ้ง
เป็นกรรมกำรอิสระ   

8.2.7 คณะกรรมการสินเชื่อ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมกำรจ ำนวน  4 คน โดยพิจำรณำแต่งตั้งจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนในสว่นที่เก่ียวกบักำรพิจำรณำและวิเครำะหส์นิเช่ือและหลกัประกนั  เพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมนโยบำยของบรษัิท 

8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1 กรรมการบริษัทฯ 

คำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ณ วนัที่ 31 กรกฎำคม  2563  ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกควำม
รบัผิดชอบของคณะกรรมกำร โดยจ่ำยเป็นรำยเดือน ทั้งนี ้ กรรมกำรที่เป็ นพนักงำนหรือผู้บริหำรจะไม่ได้รับ
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรดงันี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
เบีย้ประชุม/ 

บ าเหน็จกรรมการ 
ประธำนกรรมกำร 135,000 - 
รองประธำนกรรมกำร 90,000 - 
กรรมกำรท่ีมิไดเ้ป็นพนกังำนหรอืผูบ้รหิำร 65,000 - 
คำ่ตอบแทนกรรมกำรชดุยอ่ย   
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 25,000 - 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

25,000 - 

ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 25,000 - 

ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ณ วนัที่ 24 เมษำยน 2562 และที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 วนัที่  
31 กรกฎำคม 2563 ไดก้ ำหนดโบนสักรรมกำรของปี 2562 และ 2563 ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในกรณีที่จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด และรอ้ยละ 15 ของเงินปันผลจ่ำยใหผู้ถื้อหุน้ในกรณีที่จ่ำยเงินปันผล
เป็นหุน้สำมญั ทัง้นีโ้บนสักรรมกำรตอ้งไมเ่กิน 5,000,000 บำท 

ทัง้นี ้รำยละเอียดคำ่ตอบแทนกรรมกำรท่ีแตล่ะรำยไดร้บัในงวดปี 2562 – 2563  มีดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนปี  โบนัสกรรมการ 

2562 2563 2562 2563 

นำยสคุนธ ์กำญจนหตัถกิจ ประธำนกรรมกำร  1,620,000 1,620,000 894,000 1,066,000 
พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรตรวจสอบ/ประธำน

กรรมกำรสรรหำฯ 
1,080,000 1,080,000 596,030 710,700 

นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัดิ ์ กรรมกำรตรวจสอบ/ประธำน
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

1,080,000 1,080,000 596,030 710,700 

นำยวินยั  วิทวสักำรเวช รองประธำนกรรมกำร/ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

1,380,000 1,380,000 761,590 908,000 

นำยสเุมธ  มณีวฒันำ กรรมกำรอิสระ 780,000 780,000 430,460 513,300 
นำยเวทย ์ นชุเจรญิ/1 กรรมกำร 585,000 - 430,460 - 
นำยพินิจ  พวัพนัธ ์ กรรมกำร 780,000 780,000 430,460 513,300 
นำยวีระ  วีระกลุ กรรมกำรอิสระ 780,000 780,000 430,460 513,300 
น.ส. ดวงใจ  แกว้บตุตำ/2 กรรมกำร 780,000 195,000 - - 
นำยจงฮั่น ไซ/3 กรรมกำร 97,500 780,000 - 64,100 
นำยกดุั่น  สขุมุำนนท์/4 กรรมกำร - 325,000 - - 
รวม  9,060,000 8,800,000 4,569,490 4,999,400 

หมำยเหต ุ /1   นำยเวทย ์ นชุเจรญิ ลำออกจำกต ำแหนง่กรรมกำรตัง้แตว่นัท่ี 17 ตลุำคม 2562 

 /2  น.ส.ดวงใจ แกว้บุตตำ ขอไม่รบัโบนัสกรรมกำรในปี 2562 และเขำ้รบัต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ัดกำรใน
เดือนเมษำยน ปี 2563 หลงัไดร้บัต ำแหนง่กรรมกำรผูจ้ดักำรเพิ่มจะไมไ่ดค้ำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร  

 /3   นำยจงฮั่น ไซ ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตัง้แต ่13 พฤศจิกำยน 2562 
 /4    นำยกดุั่น  สขุมุำนนท ์ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตัง้แต ่31 กรกฎำคม 2563 
คำ่ตอบแทนอื่น 

ในระหวำ่งปี 2555 ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ ไดต้กลงขำยหุน้สำมญัที่ตนถืออยูจ่  ำนวน 35,600 หุน้ ใหก้บักรรมกำรใน
รำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท ซึ่งกำรขำยหุน้ดังกลำ่วมีเนือ้หำตีควำมไดต้ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัที่ 2 เรื่องกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ ตอ้งบนัทึกค่ำใชจ้่ำยพนกังำนซึ่งอยู่ภำยใต้
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบริหำรในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 ที่ปรบัปรุงใหม่และแสดง
เปรยีบเทียบไวใ้นงบกำรเงินรวมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 36.19 ลำ้นบำท และสว่นเกินมลูค่ำ
หุน้จำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยจ ำนวนเดียวกนั 

8.3.2 ผู้บริหาร 

ผูบ้รหิำร 13  รำย ไดร้บัคำ่ตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสัและผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกนัสงัคมเงินกองทนุ
ส ำรองเลีย้งชีพ ค่ำต ำแหน่ง ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย เป็นตน้  โดยกำรใหโ้บนสัแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทฯจะ
พิจำรณำจำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และผลงำนของผูบ้ริหำรแต่ละคน ส ำหรบักรรมกำร     ใหข้ึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 13 รำย ในปี 2562 และ 15 รำยใน ปี 2563  รวม 66.06 ลำ้นบำทและ 77.24   ลำ้นบำท 
รำยละเอียดดงันี ้

รูปแบบค่าตอบแทน (บาท) ปี 2562 ปี 2563 
เงินเดือนและโบนสั 63,964,267 74,540,528 
ผลตอบแทนอื่นๆ 2,097,206 2,704,581 
รวม 66,061,473 77,245,109 

8.4 บุคลากร 

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยในระยะ 3 ปีที่ผำ่นมำ มีรำยละเอียดดงัตำรำงตอ่ไปนี ้
 จ านวนพนักงาน (คน) 2561 2562 2563 
ฝ่ำยกำรตลำด 19 2 23 
ฝ่ำยอ ำนวยสนิเช่ือ 61 81 104 
ฝ่ำยบรกิำรท่ีปรกึษำกำรลงทนุและรบัฝำกเงิน 3 3 2 
ฝ่ำยตรวจสอบ ก ำกบั และพฒันำคณุภำพสนิเช่ือ  354 857 868 
ฝ่ำยกิจกำรสำขำ  31 29 32 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 244 225 209 
ฝ่ำยปฏิบตัิกำร - 91 99 
ฝ่ำยบคุคลและพฒันำบคุคล 30 22 18 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ - 34 45 
สำขำ 6,237 7,527 6,149 
ฝ่ำยกลยทุธแ์ละบรหิำรควำมเสีย่ง 26 26 20 
ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำร 11 10 11 
จ านวนพนักงานรวมทั้งบริษัทฯ 7,016 8,907 7,580 

 
 

ประเภทผลตอบแทน (บาท) 2561 2562 2563 
เงินเดือนและโบนสัรวม 1,128,946,797 1,334,403,575 1,491,985,593 
คำ่คอมมิชชั่น 134,111,234 105,817,368 107,858,899 
ผลตอบแทนอื่นๆ 260,520,934 297,461,448 330,272,520 
ผลตอบแทนรวม 1,523,578,965 1,737,682,391 1,930,117,012 

ทัง้นี ้ส  ำหรบัปี 2561 บรษัิทฯ ไดจ้่ำยเงินสมทบเขำ้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นจ ำนวน 26,858,786 บำท ในปี 2562 
จ ำนวน 31,831,051  บำท ในปี 2563 จ ำนวน 37,741,033  บำท 

8.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ปัจจบุนั บรษัิทฯ ไมม่ีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำน 
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8.6 นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล 

บรษัิทฯ เช่ือวำ่กำรเติบโตของบรษัิทฯนัน้ เกิดจำกพนกังำนท่ีมีควำมซื่อสตัยแ์ละเช่ือมั่นตอ่องคก์ร บรษัิทฯ จึงมุง่มั่น
สรำ้งพนกังำนท่ีมคีวำมจงรกัภกัดี มีควำมสขุ มีควำมรูค้วำมสำมำรถ และควำมสำมำรถในกำรรกัษำบคุคลำกรใหค้งอยูก่บั
บรษัิทฯ อยำ่งยืนยำวได ้ ซึง่เป็นปัจจยัส ำคญัที่จะน ำพำองคก์รไปสูก่ำรเติบโตอยำ่งยั่งยืนได ้ ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงไดก้ ำหนด
นโยบำยคำ่ตอบแทนและสวสัดกิำรของพนกังำนโดยค ำนงึถงึควำมเหมำะสม เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัผลประกอบกำร
ของบรษัิทฯ เพื่อเป็นกำรสรำ้งแรงจงูใจใหพ้นกังำนสำมำรถปฏิบตัิงำนไดอ้ยำ่งเตม็ก ำลงัควำมสำมำรถและมีประสทิธิภำพ
สงูสดุ 

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ จงึจดัท ำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนอยำ่งชดัเจนในรูปแบบตวัชีว้ดัผลงำน  
(KPIs) และมีกำรจดัท ำระบบบรหิำรผลกำรปฏิบตัิงำน (Performance Management System) อยำ่งเตม็รูปแบบ  โดยกำร
ประเมินผลงำนดงักลำ่ว หวัหนำ้งำนและผูบ้รหิำร ด ำเนินกำรรว่มกบัฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนได้
ประเมินผลงำนตนเอง และแลกเปลีย่นควำมคิดเห็นดำ้นกำรปรบัปรุงผลงำนรว่มกบัผูบ้งัคบับญัชำดว้ย 

ตวัชีว้ดัระดบัองคก์ร (Corporate KPI) ของบรษัิทฯ ไดร้บักำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง จนครอบคลมุเกือบทกุมิติของ
กำรด ำเนินงำนในภำคสว่นท่ีมีผลตอ่ผลประกอบกำรของบรษัิทฯ โดยตวัชีว้ดัจะไดร้บักำรถ่ำยทอดจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร หรอื กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไปจนถึงระดบัพนกังำนผูป้ฏิบตัิกำร ตำมล ำดบั ดงันัน้ พนกังำนแตล่ะคนจะมีตวัชีว้ดั
ของตนเอง ที่สอดคลอ้งกบัเปำ้หมำยของบรษัิทฯ ในแตล่ะปี ตวัชีว้ดันี ้ นอกจำกใชเ้ป็นเครือ่งมือประเมินผลงำนและ
คำ่ตอบแทนของพนกังำนแลว้ ยงัประเมินทกัษะควำมรูค้วำมสำมำรถของบคุลำกรเพื่อปรบัเลือ่นต ำแหนง่ และวำงแผนกำร
พฒันำทกัษะควำมรูส้  ำหรบัพนกังำนเป็นรำยบคุคล เพื่อกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมทัง้ระยะสัน้ และระยะยำวอีกดว้ย 

ค่าตอบแทนที่เป็นเงนิเดือนและโบนัส 
บรษัิทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนพนกังำนตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ และผลงำนท่ีท ำได ้ โดยค ำนงึถงึควำมเหมำะสม
เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัคำ่เฉลีย่ของธุรกิจประเภทเดียวกนั นอกจำกนีบ้รษัิทฯ ไดก้ ำหนดจำ่ยโบนสั และปรบัเงินเดือน
ประจ ำปีโดยค ำนงึถึงผลประกอบกำรในแตล่ะรอบปี และผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนแตล่ะคน เพื่อเป็นกำรตอบแทน และ
จงูใจใหพ้นกังำนปฏิบตัิตำมหนำ้ที่อยำ่งเต็ม 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการอืน่ๆ 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี  
นอกเหนือจำกคำ่ตอบแทนพืน้ฐำนทั่วไป บรษัิทฯ ยงัจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพขึน้ ตำมพระรำชบญัญตัิกองทนุ

ส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 โดย พนกังำนผูเ้ป็นสมำชิกกองทนุ สำมำรถเลอืกจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทนุเป็นรำยเดือน ในอตัรำ
รอ้ยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และนำยจำ้งจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทนุ ในอตัรำรอ้ยละ 3-7 % ของเงินเดือนพนกังำน (อตัรำกำร
จ่ำยเงินสมทบจำกนำยจำ้งขึน้อยูก่บัอำยงุำนของพนกังำนผูเ้ป็นสมำชิกกองทนุ) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพนีบ้รหิำรโดยบรษัิท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกสกิรไทย และจะจ่ำยคืนใหแ้ก่พนกังำนเมื่อพนกังำนคนนัน้ออกจำกงำนตำมระเบยีบวำ่ดว้ย
กองทนุของบรษัิทฯ  

สวัสดกิารส าหรับพนักงาน 
เพื่อเป็นกำรพฒันำสิง่แวดลอ้มในกำรท ำงำนใหก้บัพนกังำน นอกจำกกำรจดัใหม้ีสวสัดกิำรตำ่งๆ ใหก้บัพนกังำนตำมที่
กฎหมำยก ำหนดแลว้ บรษัิทฯ ยงัมีกำรปรบัปรุงสวสัดิกำรและสทิธิประโยชนต์ำ่งๆ เพิ่มเติม อำทิ เชน่ 

ประกันภยั 
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 -  บรษัิทฯ จดัใหม้ีสวสัดกิำรดำ้นกำรประกนัสขุภำพ ประกนัชีวิต และประกนัอบุตัิเหต ุ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรรบักำรรกัษำพยำบำล รวมทัง้เป็นกำรสรำ้งควำมมั่นคงใหก้บัพนกังำนและลดภำระคำ่ใชจ้่ำยในกำรรกัษำพยำบำล 
นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยงัจดัใหม้ีสวสัดิกำรพิเศษเป็นคำ่รกัษำพยำบำลประจ ำปีส ำหรบัพนกังำนอกีดว้ย 

- บรษัิทฯ อนญุำตใหพ้นกังำนสำมำรถซือ้ ประกนัภยั และ พรบ.รถจกัรยำนยนต ์และรถยนตส์ว่นบคุคล ไดใ้นรำคำ
พิเศษ 

ผลประโยชนใ์นรูปแบบเงนิชว่ยเหลือ 
บรษัิทฯ จดัใหม้ีผลประโยชนใ์นรูปแบบเงินชว่ยเหลอืในวำระตำ่งๆ อำทิ ทุนเรยีนดีส  ำหรบับตุรของพนกังำน, เงินช่วยเหลอืใน
กรณีพนกังำนหรอืบพุกำรเีสยีชีวติ เป็นตน้ 

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ ์
เนื่องจำก ควำมรกัควำมสำมคัคีของพนกังำน ถือเป็นหวัใจส ำคญัของกำรปฏิบตัิงำนเพื่อใหป้ระสบผลส ำเรจ็ และมี
ประสทิธิภำพสงูสดุ บรษัิทฯ จึงจดัใหม้ีกิจกรรมเช่ือมควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งพนกังำนอนัไดแ้ก่ กิจกรรมเลีย้งสงัสรรคปี์ใหม ่
กิจกรรมกำรแขง่ขนักีฬำภำยในภำค ทั่วประเทศ กิจกรรม Team Building ประจ ำปีของแตล่ะฝ่ำยงำน รวมถึง กิจกรรมเพื่อ
สงัคม(CSR) เพื่อเปิดโอกำสใหพ้นกังำนไดร้ว่มกนัสรำ้งประโยชนใ์หส้งัคม และชมุชนที่ตนเองมีสว่นรว่ม  

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บรษัิทฯ มุง่มั่นรกัษำพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถใหค้งอยูก่บับรษัิทฯไดย้ำวนำน ซึง่นอกจำกกำรวำงโครงสรำ้งคำ่ตอบแทนทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวแลว้ใหเ้หมำะสมและเป็นธรรมแลว้  บรษัิทฯ ยงัมมีำตรกำรอื่นๆ ในกำรลดอตัรำกำรลำออกของ
พนกังำน (Employee Turnover Rate) และสรำ้งควำมผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังำน เช่น  กำรส ำรวจควำมพงึพอใจและกำร
ก ำหนดแผนกำรพฒันำบคุลำกร เพื่อเปิดโอกำสใหพ้นกังำนทกุระดบัไดพ้ฒันำและกำ้วหนำ้ 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ 
บรษัิทฯ ไดม้ีกำรจดัท ำโครงกำร และแผนกำรฝึกอบรมพนกังำน ส ำหรบัพนกังำนทกุคน และ แผนพฒันำรำยบคุคลขึน้ โดยมี
กำรฝึกอบรมใหค้วำมรูอ้ยำ่งตอ่เนื่องตำมแผน และมีระบบกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมทีช่ดัเจน  ซึง่แผนกำรฝึกอบรมให้
ควำมรูพ้นกังำนประกอบดว้ย   
1. กำรปฐมนเิทศพนกังำนใหม ่ แบง่เป็น พนกังำนใหมส่ว่นส ำนกังำนใหญ่ และ สำขำ 
2. แผนกำรฝึกอบรมส ำหรบัพนกังำนสำขำ อำยงุำน 0-6 เดือน 
3. แผนกำรฝึกอบรมส ำหรบัพนกังำนสำขำ อำยงุำน 6 เดือนขึน้ไป  
4. กำรสอนงำนแบบ Coaching  
5. แผนพฒันำรำยบคุคล  
6. แผนกำรอบรมส ำหรบั  Coach หรอืวิทยำกรภำยใน 

นอกจำกแผนงำนฝึกอบรมที่บรษัิทฯจดัท ำขึน้ดงักลำ่วขำ้งตน้แลว้ บรษัิทยงัไดจ้ดัตัง้หนว่ยงำนท่ีท ำหนำ้ที่กระจำย
องคค์วำมรูแ้ละสือ่สำรนโยบำยตำ่งๆของบรษัิท เรยีกวำ่ หนว่ยงำน HR –Learning HUB เพื่อใหเ้กิดกำรเรยีนรูอ้ยำ่งทั่วถึง
ของพนกังำนสำขำที่กระจำยอยูท่ั่วประเทศ  

แพลตฟอรม์ SAWAD Intranet 
เป็นดิจิทลัแพลตฟอรม์กลำง ที่พนกังำนทกุคนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูที่มีประโยชน ์ และนโยบำยขำ่วสำรตำ่งๆขององคก์ร 
รวมถงึกำรเช่ือมโยง และแบง่ปันองคค์วำมรู ้ขอ้มลูของบรษัิทฯ ขอ้มลูเกรด็ควำมรูต้ำ่งๆ ท่ีอยูใ่นควำมสนใจของพนกังำน และ 
ทัง้นีว้ตัถปุระสงคข์องดจิิทลัแพลตฟอรม์ดงักลำ่ว คือกำรสรำ้งวฒันธรรมกำรเรยีนรูข้ององคก์ร เช่ือมพนกังำนเขำ้หำกนั เพื่อ
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พฒันำบคุลำกร และตอ่ยอดศกัยภำพของบคุลำกรมใิหห้ยดุนิง่และเทำ่ทนักำรแขง่ขนัท่ีเกิดขึน้ ในปัจจบุนั นอกจำกนัน้ องค์
ควำมรูท้ี่ถกูรวบรวมไวใ้นดจิิทลัแพลตฟอรม์ ยงัเป็นเครือ่งมือที่ชว่ยสง่ตอ่องคค์วำมรูไ้ปยงัพนกังำนใหม่ไดอ้ีกดว้ย 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน 
ในทกุๆปี  บรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของพนกังำนผำ่นระบบผำ่นช่องทำง Online ภำยในบรษัิทฯ  เพื่อหำ
ระดบัดบัควำมผกูพนัและควำมพงึพอใจที่พนกังำนมีตอ่องคก์ร  หรอื หำสำเหตขุองกำรลำออก  เพื่อน ำผลกำรวิเครำะหม์ำ
พฒันำกำรด ำเนินงำนเพื่อควำมยั่งยืนของบรษัิทฯ โดยผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของพนกังำนประจ ำปี 2563 ภำยใต ้
หวัขอ้กำรประเมินเก่ียวกบัควำมผกูพนัธต์อ่องคก์ร  4 ดำ้น ไดแ้ก ่
1. ดำ้น ควำมตอ้งกำรพืน้ฐำน (งำน) / (อปุกรณ)์  
2. ดำ้น กำรสนบัสนนุจำก Management Team และ สมัพนัธภำพกบัผูบ้งัคบับญัชำ 
3. ดำ้น กำรท ำงำนเป็นทีม บรรยำกำศในกำรท ำงำน 
4. ดำ้น กำรเติบโต 

วัฒนธรรมองคก์รที่เข้มแข็งเพือ่การเตบิโตอยา่งยั่งยนื  
บรษัิทฯ เช่ือมั่นวำ่วฒันธรรมองคก์รที่ดีจะประสำนควำมสมัพนัธ ์ สรำ้งควำมเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของพนกังำน เพื่อมุง่สู่
เปำ้หมำยเดียวกนั และเป็นตวัผลกัดนัใหอ้งคก์รเติบโตไดอ้ยำ่งยั่งยืนตอ่ไป  
กำรท ำงำนรว่มกนัแบบ  SAWAD Values มุง่ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทกุคนปฏิบตัิดว้ยควำมเขำ้ใจ และเต็มใจที่จะน ำ
แนวทำงนีไ้ปสูชี่วิตจรงิในกำรท ำงำน ซึง่ประกอบดว้ย  คำ่นิยมองคก์รทัง้ 5  ดงันี ้ 
1. S: Speed   คือ รวดเร็วทนัใจ   ควำมขยนัขนัแขง็ของเรำทกุคนบน ควำมเขำ้ใจลกูคำ้ ช่องทำงกำรขำยทีเ่ขำ้ถึงง่ำย 
ผลติภณัฑท์ี่ครอบคลมุทกุควำมตอ้งกำร สูก่ำรใหบ้รกิำรท่ีควำมรวดเรว็ ทนัใจ 
2. A: Always Customer First เข้าใจลูกค้า  ควำมเช่ือถือ ไวว้ำงใจจำกลกูคำ้ คือท่ีมำของทกุสิ่งทีเ่รำท ำ 
3. W: Willing to Change  ยนิดีปรับเปลี่ยน   ดว้ยควำมเช่ือวำ่ คนและองคก์รที่เปิดใจยอมรบัและพรอ้มตอ่กำร
เปลีย่นแปลง ไมย่อมหยดุนิ่งเทำ่นัน้ท่ีเจรญิเติบโต 
4. A: Aim for Cost Efficiency  มุ่งความคุ้มค่า  ลงมือท ำอยำ่งมุง่มั่น เพื่อประสทิธิภำพสงูสดุในกำรด ำเนินงำน ใช้
ทรพัยำกรอยำ่งคุม้คำ่ และสง่มอบประโยชนส์งูสดุตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
5. D: Drive with Integrity ขบัเคลื่อนด้วยคุณธรรม ขบัเคลือ่นองคก์รใหเ้ติบโตอยำ่งยั่งยืนดว้ย ควำมโปรง่ใส ซื่อสตัย ์
รบัผิดชอบ และพรอ้มสรำ้งคณุคำ่ตอ่สงัคม  
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8.7  นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามัยในที่ท างาน 

บรษัิทฯมีนโยบำยใหม้ีกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่ดใีนสว่นของอำคำรสถำนท่ี โดยมีระบบและอปุกรณท์ี่มีมำตรฐำน มี
กำรดแูลรกัษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสม พรอ้มทัง้จดัสถำนที่ท  ำงำนใหเ้หมำะสม เอือ้อ ำนวยใหเ้กิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลในกำรท ำงำน และค ำนึงถึงสวสัดิภำพและสขุอนำมยั มีขอ้มูลกำรลำหยุดที่เก่ียวเนื่องกับกำรเกิด
อบุตัิเหตหุรอืเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 
ในปี 2563 จำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิท-19 บริษัทไดน้ ำแผนส ำรองกำรท ำงำนในภำวะฉกุเฉินมำ
ใช ้โดยกำรปรบัแผนบคุคลำกรเพื่อใหบ้คุคลำกรของบรษัิท สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งปลอดภยัจำกควำมเสีย่งในกำรตดิ
เชือ้ โดยกำรใหพ้นกังำนที่มีที่พกัอำศยัใกลส้ำขำของบริษัทฯ เขำ้ท ำงำนที่สำขำใกลบ้ำ้นแทนกำรเดินทำงไกลดว้ย
ขนสง่สำธำรณะ พนกังำนบำงสว่นก็สำมำรถท ำงำนท่ีบำ้นได ้งดกิจกรรมที่มีควำมเสีย่งในกำรรบัเชือ้โรค เช่น กิจกรรม
กำรตลำดออฟไลน ์กำรออกติดตำมหนี ้กำรยึดหลกัประกัน โดยใชเ้ป็นกิจกรรมทำงโทรศพัทแ์ละออนไลนแ์ทน ใน
ระหวำ่งช่วงเวลำที่มีกำรระบำด 
ในสว่นของสถำนท่ีท ำงำน จดัใหม้ีจดุคดักรอง วดัอณุหภมูิ มีกำรฉีดพ่นน ำ้ยำฆ่ำเชือ้โรค มีเจลแอลกอฮอลว์ำงไวต้ำม
จุดสผัสัรว่มต่ำงๆ รณรงคใ์หส้วมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำที่อยู่ในที่ท  ำงำน และปรบัเปลี่ยนเวลำกำรพกักลำงวนั
เพื่อลดกำรแออดัในสถำนท่ีทำนอำหำรของพนกังำน เป็นตน้ 
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9 การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรบรหิำรจดักำรที่มีประสทิธิภำพ โปรง่ใส และสำมำรถตรวจสอบได ้
ซึ่งจะท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมั่นกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวขอ้งและส่งผลใหธุ้รกิจมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนภำยใตก้ำร
ด ำเนินงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณและเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง บริษัทฯ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อยกระดบักำรด ำเนินกำรที่มีอยู่แลว้ ใหม้ีควำมเป็นระบบมำตรฐำนที่ชัดเจน และกระจำยกำรปฏิบตัิ
ไปสู่พนกังำนของบรษัิททกุระดบัชัน้ อนัเป็นกำรเสริมสรำ้งใหเ้กิดวฒันธรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอย่ำงแทจ้ริง โดย
บริษัทฯไดร้บัเอำแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 
2555 ตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่ครอบคลมุหลกักำร 5 หมวด โดยมีแนวทำงปฏิบตัิดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุน้ 

บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญัในสทิธิของผูถื้อหุน้ซึง่อำจไมจ่ ำกดัเฉพำะสทิธิที่กฎหมำยก ำหนดไว ้ไมก่ระท ำกำรใดๆ อนัเป็น
กำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ 
ไดแ้ก่ กำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้ กำรมีสว่นแบง่ก ำไรของบรษัิทฯ กำรไดร้บัขำ่วสำรขอ้มลูของบรษัิทฯ อยำ่งเพียงพอ กำร
เขำ้รว่มประชุมเพื่อใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และ
เรือ่งที่มีผลกระทบตอ่บรษัิทฯ เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรอืกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณหส์นธิ
ของบรษัิทฯ กำรลดทนุหรอืเพิ่มทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นตน้ 

นอกจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษัทฯ ยงัไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิในเรื่องต่ำงๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

(1) เปิดเผยนโยบำยในกำรสนบัสนนุ หรอืสง่เสรมิผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ ใหเ้ขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้  
(2) มีกำรใหข้อ้มูลวนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีค ำ ชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระหรือ

ประกอบมติที่ขอตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสำมญัและวิสำมญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสำรแนบวำระกำร
ประชมุและจะไมก่ระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผูถื้อหุน้ในกำรศกึษำสำรสนเทศของบรษัิทฯ 

(3) อ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในกำรเขำ้รว่มประชุมและออกเสยีงอยำ่งเต็มที่ และละเวน้กำรกระท ำ
ใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัโอกำสในกำรเขำ้ประชุมของผูถื้อหุน้ เช่น กำรเขำ้ประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไมค่วรมีวิธีที่
ยุง่ยำกหรอืมีคำ่ใชจ้่ำยมำกเกินไป สถำนท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้มีควำมสะดวกตอ่กำรเดินทำง เป็นตน้ 

(4) ประธำนที่ประชุมจะจดัสรรเวลำใหเ้หมำะสมและสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้
ค ำถำมต่อที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ได ้รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมลว่งหนำ้ก่อนวนั
ประชุมโดยก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบพรอ้มกับกำรน ำส่ง
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้  และจะเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ดังกล่ำวไวบ้น Website ของ
บรษัิทฯ ดว้ย 

(5) สง่เสรมิใหก้รรมกำรบรษัิทฯ ทกุคนเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และตอบขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุน้ 
(6) จดัใหม้ีกำรลงมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ส ำหรบัแตล่ะรำยกำรในกรณีที่วำระนัน้มีหลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแตง่ตัง้

กรรมกำร 
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(7) จะด ำเนินกำรใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีมำใชก้บักำรประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้กำรลงทะเบียนผูถื้อหุน้ กำรนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ย ำ 

(8) จะสง่เสริมใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมสำมญัและวิสำมญัผู้
ถือหุน้ และเปิดเผยใหท้ี่ประชมุทรำบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 

(9) จัดใหร้ำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้มีกำรบันทึกกำรชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน วิธีกำรแสดงผลคะแนนใหท้ี่
ประชุมทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ตัง้ประเด็นหรือซกัถำม และบนัทึกค ำถำม
ค ำตอบ ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย คดัคำ้น หรืองดออกเสียงอย่ำงไร รวมทัง้บนัทึก
รำยช่ือกรรมกำรผูเ้ขำ้รว่มประชมุและกรรมกำรท่ีลำประชมุดว้ย 

(10) เปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัและวิสำมญัผูถื้อหุน้บน 
website ของบรษัิทฯ ภำยหลงักำรประชมุแตล่ะครัง้ 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบำยจัดกำรใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำย ทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร รวมทัง้ผูถื้อหุ้น
ตำ่งชำติ ไดร้บักำรปฏิบตัิที่เทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สง่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีระเบียบวำระ พรอ้มค ำอธิบำยและเหตผุล แก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนำ้ก่อนวนันดั
ประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั หรอืระยะเวลำอื่นใดตำมที่กฎหมำยหรือประกำศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด และในกรณีที่มี
ผูถื้อหุน้ตำ่งชำติ บรษัิทฯ จะจดัใหม้ีหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ฉบบัภำษำองักฤษตำมควำมเหมำะสม 

(2) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบกฎเกณฑต์่ำงๆ ที่ใชใ้นกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมแตล่ะประเภทของหุน้ 

(3) ก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ให้
ชดัเจนเป็นกำรล่วงหนำ้ เพื่อแสดงถึงควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำว่ำจะเพิ่มวำระที่ผูถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ยเสนอหรือไม่ นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้ที่เป็นผู้บริหำร ไม่ควรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ไดแ้จง้เป็นกำร
ลว่งหนำ้โดยไมจ่ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนกำรตดัสนิใจ  

(4) ก ำหนดวิธีกำรใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยสำมำรถเสนอช่ือผ่ำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้มูลประกอบกำร
พิจำรณำดำ้นคณุสมบตัิและกำรใหค้วำมยินยอมของผูไ้ดร้บักำรเสนอช่ือ 

(5) สง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสยีงได ้และจะ
เสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 คนเป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

(6) สนบัสนนุใหม้ีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ส  ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียว
โยง กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อควำมโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ 

(7) เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในกำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 
(8) ก ำหนดใหก้รรมกำรทุกคนและผูบ้ริหำรที่มีหนำ้ที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยต์ำมกฎหมำยจดัส่งรำยงำน

ดงักลำ่วใหแ้ก่คณะกรรมกำรเป็นประจ ำ รวมทัง้ใหม้ีกำรเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี   
(9) ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรกัษำและป้องกันกำรใช้ขอ้มูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อักษร และแจ้งแนวทำง

ดงักลำ่วใหท้กุคนในบรษัิทฯ ถือปฏิบตัิ และหำ้มบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภำยในท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์อง
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บรษัิทฯ ภำยใน 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีและเป็นเวลำ 48ชั่วโมง
ภำยหลงัขอ้มลูสำรสนเทศส ำคญัถกูเปิดเผย 

(10) ก ำหนดใหก้รรมกำรท่ีมีสว่นไดเ้สยีในวำระใด ตอ้งงดเวน้จำกกำรมีสว่นรว่มในกำรประชมุพิจำรณำในวำระนัน้ๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรดูแลและค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ ไม่ว่ำจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยใน 
ไดแ้ก่   ผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบรษัิทฯ หรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีภำยนอก เช่น ลกูคำ้ เจำ้หนี ้คูค่ำ้ คูแ่ขง่ ภำครัฐ 
สงัคม และชุมชน เป็นตน้ โดยบริษัทฯ ตระหนกัดีว่ำกำรสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจำกผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็น
ประโยชนใ์นกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ บรษัิทฯ จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดที่
เก่ียวขอ้งเพื่อใหส้ทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียดงักลำ่วไดร้บักำรดแูลเป็นอย่ำงดี และจะไมก่ระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิด
สิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย นอกจำกนี ้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดค้  ำนึงถึงสิทธิของผูม้ีสว่นได้ เสียทุกฝ่ำยตำม
แนวทำงดงัตอ่ไปนี ้

ผูถื้อหุน้ : ปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อย่ำงเทำ่เทียมกนั รกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และไมก่ระท ำกำรใดๆ อนั
เป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุด
ใหก้ับผูถื้อหุน้ โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่ำงยั่งยืน เพื่อสรำ้งมูลค่ำเพิ่ม และ
ใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ยึดมั่นกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดี 

ลกูคำ้  : มุง่มั่นสรำ้งควำมพงึพอใจ และควำมมั่นใจใหก้บัลกูคำ้ เอำใจใสแ่ละรบัผิดชอบตอ่ลกูคำ้ โดย
ลกูคำ้จะตอ้งไดร้บับริกำรที่ดี มีคณุภำพ เป็นธรรม และเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ไดก้ ำหนดไว ้
รวมทัง้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงที่มีต่อลูกคำ้อย่ำงเคร่งครดั มีกำรพัฒนำยกระดับ
มำตรฐำนคุณภำพของบริกำรใหสู้งขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รกัษำสมัพันธภำพที่ดี และยั่งยืนกับ
ลกูคำ้อยำ่งจรงิจงั และสม ่ำเสมอ รวมถึงไมน่ ำขอ้มลูของลกูคำ้มำใชเ้พื่อประโยชนข์องบรษัิทฯ 
และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

พนกังำน : 
 

ปฏิบตัิกบัพนกังำนอยำ่งเทำ่เทียมและเป็นธรรม ทัง้ในดำ้นโอกำส ผลตอบแทน สวสัดิกำร และ
กำรพฒันำศกัยภำพ พรอ้มรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทกุระดบัอย่ำงเท่ำ
เทียมและเสมอภำคกัน โดยถือว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรพัยำกรที่มีค่ำ และ      เป็นปัจจัย
ส ำคญัในกำรผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบควำมส ำเร็จ  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสรมิสรำ้งวฒันธรรม
และบรรยำกำศกำรท ำงำน เป็นทีม สง่เสรมิกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำนใหม้ี
ควำมกำ้วหนำ้ มีควำมมั่นคงในอำชีพและคณุภำพชีวติ รวมทัง้รกัษำสภำพแวดลอ้มและควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน บรษัิทฯ สนบัสนนุใหพ้นกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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คูค่ำ้และเจำ้หนี:้ ค ำนงึถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไมเ่อำรดัเอำเปรยีบ และมีควำมซื่อสตัยใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ 
รกัษำผลประโยชนร์ว่มกบัคูค่ำ้และเจำ้หนี ้โดยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกติกำ   ท่ีก ำหนด
ร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด และมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ำย
ผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุริตในกำรคำ้กับคู่คำ้ ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขต่ำงๆ อย่ำง
เครง่ครดั และมีกำรปฏิบตัิต่อเจำ้หนีอ้ย่ำงเป็นธรรม รวมถึงกำรช ำระคืนตำมก ำหนดเวลำ กำร
ดแูลหลกัทรพัยค์  ำ้ประกนั และเง่ือนไขอื่นๆ ตำมขอ้สญัญำอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นไป
ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะมีกำรรำยงำนคู่คำ้ และเจ้ำหนีล้่วงหนำ้ หำกไม่
สำมำรถปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนัในสญัญำ และรว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำดงักลำ่ว 

คูแ่ขง่ : ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้สอดคลอ้งกับหลกัสำกลภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกับหลกั
ปฏิบตัิกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ และยึดถือกติกำของกำรแข่งขนัที่ดีอย่ำงเสมอภำคกนั         ไม่
กีดกนัผูอ้ื่นในกำรเขำ้รว่มแข่งขนัทำงธุรกิจ ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำร
กลำ่วหำ ใหร้ำ้ยปำ้ยส ีและโจมตีคูแ่ขง่โดยปรำศจำกมลูควำมจรงิ หรอืมีกำรกระท ำกำรใด ๆ  ที่
ไมเ่ป็นธรรมตอ่กำรแขง่ขนั    

ชมุชน สงัคม :  
และ 
สิง่แวดลอ้ม 

มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ใน
ดำ้นควำมปลอดภยั คณุภำพชีวิต และกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ สง่เสรมิกำรใชพ้ลงังำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตระหนกัถึงคณุภำพชีวิตของชุมชนและสงัคม      ตลอดจนค ำนึงถึงกำร 
ด ำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม กำรปฏิบตัิงำนและกำรตดัสินใจ กำรด ำเนินกำร
ใด ๆ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงินและ
ขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และโปรง่ใส ตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน กลต. และ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ที่อำจมีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ซึง่ลว้นมีผลตอ่กระบวนกำร
ตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิทฯ ดงันี ้

(1) เปิดเผยขอ้มลูต่ำงๆ ของบริษัทฯ ตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เช่นงบกำรเงิน แบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี โดยเฉพำะขอ้มลูตำมรำยงำนงบกำรเงินจะตอ้ง
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไปในประเทศไทย และผำ่นกำรสอบทำนหรอืตรวจสอบจำกผูส้อบ
บญัชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ก่อนกำรเผยแพร ่

(2) สนับสนุนกำรเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงอื่นๆ เช่น เว็ปไซตข์องบริษัทฯและ
ปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

(3) เปิดเผยรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ไดใ้หค้วำมเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย
ดงักลำ่ว ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี และเว็ปไซดข์องบรษัิท 

(4) เปิดเผยรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีในรำยงำนประจ ำปี 



  
 บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                 แบบ 56-1                                                                                                        

ส่วนท่ี 2. กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หนำ้ 96 
 

(5) เปิดเผยบทบำทและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุและจ ำนวน
ครัง้  ที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นเขำ้รว่มประชมุในปีที่ผำ่นมำและควำมเห็นจำกกำรท ำหนำ้ที่ รวมถึงกำรฝึกอบรมและ
พฒันำควำมรูด้ำ้นวิชำชีพอยำ่งตอ่เนื่องของคณะกรรมกำรในรำยงำนประจ ำปี 

บริษัทมีหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นผูท้  ำหนำ้ที่สือ่สำรกบันกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ นกัวิเครำะห ์และภำครฐัที่เก่ียวขอ้ง 
เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงินตำมแนวทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลที่สอดคลอ้งกับ
ขอ้ก ำหนดของทำงกำร เพื่อสรำ้งควำมเช่ือมั่นว่ำบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอย่ำงถกูตอ้งและโปรง่ใสแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
กลุม่อย่ำงเท่ำเทียม โดยในปี 2563 ผูบ้ริหำรระดบัสงูและนกัลงทุนสมัพนัธไ์ดเ้ปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทผ่ำนกิจกรรม
สือ่สำรตำ่งๆดงันี ้ 

กิจกรรม จ านวนคร้ัง จ านวนบริษัท จ านวนราย 

กำรประชุมกับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย  
(Analyst Meeting) 

3 90 123 

กำรพบปะกับนกัลงทุนและนกัวิเครำะห์, กำรประชุมทำงโทรศพัท ์
(Company visit/One on one Meeting, Conference call) 

95 360 524 

กำรเขำ้รว่มงำนประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) (Virtual) 8 59 118 

เขำ้รว่มกิจกรรมบรษัิทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) 4   

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ มีจ ำนวน  13 ท่ำน มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมกำรที่มำ
จำกฝ่ำยบริหำรจ ำนวน  4  ท่ำน กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน  9 ท่ำน โดยมีกรรมกำรที่มีคณุสมบตัิ
เป็นอิสระตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำน กลต. ก ำหนด จ ำนวน 5 ท่ำน ซึ่งสอดคลอ้งกบัเกณฑข์องส ำนกังำน 
กลต.ที่ไดก้ ำหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระมำกกว่ำหรือเท่ำกับหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด คณะกรรมกำรประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒิจำกหลำกหลำยอตุสำหกรรม ทัง้ดำ้น
ธุรกิจ บญัชีและกำรเงิน ซึง่เก่ียวขอ้งและสนบัสนนุธุรกิจบรษัิทฯ ทัง้หมด  

(2) ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทฯก ำหนดไวว้่ำในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีกรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่ง1 ใน 3 
ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สุดกับส่วน  1 ใน 3 
กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลำกกนั
ว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง
อยำ่งไรก็ตำม กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนัน้อำจไดร้บัเลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหนง่ใหมก็่ได ้

(3) กรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได ้แต่ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึง
บรษัิทยอ่ยที่ไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบียนของบรษัิทจดทะเบียน  
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(4) บริษัทฯ ไดแ้บ่งแยกบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ กับผูบ้ริหำรระดบัสูง
อยำ่งชดัเจนโดยคณะกรรมกำรท ำหนำ้ที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของผูบ้รหิำร
ในระดบันโยบำย ขณะที่ผูบ้ริหำรท ำหนำ้ที่บริหำรงำนของบริษัทฯ ในดำ้นต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่
ก ำหนด  

(5) ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ มำจำกกำรเลือกตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับ
ประธำนกรรมกำรบรหิำร หรอืกรรมกำรผูจ้ดักำร มีอ ำนำจหนำ้ที่แบง่แยกกนัชดัเจนเพื่อเป็นกำรถ่วงดลุกำร
จดักำรและไมม่ีผูใ้ดมีอ ำนำจเบ็ดเสรจ็ กรรมกำรผูจ้ดักำรมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรจดักำรงำนประจ ำวนัของ
บริษัทฯ ภำยใตก้รอบนโยบำยตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯโดยมีกำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรไวอ้ยำ่งชดัเจน  

(6) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัทเพื่อใหม้ีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(รำยช่ือเลขำนุกำรบริษัทฯ และหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หวัขอ้ 9.1.6) 

2. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขึน้อีก4 คณะเพื่อช่วยก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯคือ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน   

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ทำ่น ทกุท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่เฝำ้
สงัเกตประสิทธิผลของงำนตรวจสอบกำรจดักำรควำมเสี่ยงกำรควบคมุทำงกำรเงินและกำรบญัชีภำยใน
และกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมทัง้หนำ้ที่อื่นตำมที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด 

(2) คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่ เป็นผู้บริหำร  4 ท่ำนโดยคณะ
กรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ช่วยฝ่ำยจัดกำรในกำรบริหำรงำนประจ ำวันภำยใต้กรอบนโยบำยที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 

(3) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 6 ท่ำน เป็นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระและเป็น
กรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ พิจำรณำกลั่นกรองนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ ที่ส  ำคัญ เพื่อ
น ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ใหค้วำมเห็นชอบ ก ำหนดยทุธศำสตรแ์ละแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ของบริษัทใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดแูลปริมำณ
ควำมเสีย่งของบรษัิทใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

(4) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรที่เป็นกรรมกำร
อิสระ 2 ท่ำนโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน มีหนำ้ที่พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงใน
กำรสรรหำและกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยและรูปแบบค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดบัสงู ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน ใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบรษัิทอื่นท่ีอยู่
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ในอตุสำหกรรมเดียวกนัเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทฯ เป็นผูอ้นมุตัิค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรระดบัสงู 
และคณะกรรมกำรบรษัิทฯ น ำเสนอคำ่ตอบแทนกรรมกำรตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

(5) คณะกรรมกำรสินเช่ือ มีจ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 4 ท่ำน ซึง่เป็นกรรมกำรผูท้ี่มี
ประสบกำรณ์ในสำยงำนกำรวิเครำะห์สินเช่ือ โดยคณะกรรมกำรสินเช่ือ มีหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรอง 
วิเครำะห ์ประเมิน สนิเช่ือของบรษัิท ในสว่นท่ีเกินอ ำนำจอนมุตัิของกรรมกำรบรหิำร  

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององคก์รรวมถึงตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว ้คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มีหนำ้ที่พิจำรณำ
และใหค้วำมเห็นชอบในเรื่องที่ส  ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น วิสยัทศันแ์ละภำรกิจ กล
ยทุธ ์เป้ำหมำย ควำมเสี่ยง แผนงำนและงบประมำณ รวมทัง้ก ำกบัควบคมุดแูลใหฝ่้ำยบรหิำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยและแผนงำนท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล  

(2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จัดใหม้ีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลกัษณ์อักษร ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2556 เมื่อวนัที่ 14 มิถุนำยน 2556ไดใ้หค้วำมเห็นชอบนโยบำย
ดังกล่ำว ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะไดจ้ัดใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ดงักลำ่วเป็นประจ ำ 

(3) คณะกรรมกำรบริษัทฯ สง่เสริมใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทกุคนเขำ้ใจถึงมำตรฐำนดำ้นจริยธรรมที่บรษัิทฯ 
ใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจโดยไดจ้ดัท ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นลำยลกัษณอ์กัษร พรอ้มทัง้ประกำศและแจง้ให้
พนกังำนทกุคนรบัทรำบและยดึถือปฏิบตัิอยำ่งเครง่ครดั 

(4) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนบ์นหลกักำรที่ว่ำกำร
ตดัสินใจใดๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ เท่ำนัน้ และ
ควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ในกำรพิจำรณำกำรเขำ้ท ำธุรกรรม
ตำ่งๆ ก ำหนดใหผู้ท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรที่พิจำรณำ ตอ้งไม่เขำ้รว่มกำรพิจำรณำ และ
ไม่มีอ ำนำจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
เก่ียวกับขัน้ตอนด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์ห้
ถกูตอ้งครบถว้น 

(5) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดแูลและกำรควบคมุภำยในทัง้ในระดบับริหำร และ
ระดับปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ และไดว้่ำจ้ำงบริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ำกัด เป็นผู้
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) จำกภำยนอกเขำ้มำท ำหนำ้ที่ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในของ
บริษัทฯ และรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบรษัิทฯ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เพียงพอเหมำะสม  ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยจะมีกำรประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

(6) คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเป็นผูร้บัผิดชอบก ำหนดนโยบำย
บริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวมทัง้องคก์ร ซึง่บรษัิทฯ ก ำหนดใหผู้บ้ริหำรเป็นผูว้ิ เครำะหค์วำมเสี่ยงตำ่งๆ ที่
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อำจเกิดขึน้เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  รบัทรำบและเสนอแนะเพื่อจ ำกดัควำมเสี่ยง
หรือจัดกำรควำมเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่สำมำรถยอมรบัได ้หำกมีควำมเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจไม่ใหบ้รรลเุป้ำหมำยตำมแผนที่ก ำหนดแลว้ บรษัิทฯ จะตอ้งมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเหล่ำนี ้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะก ำหนดนโยบำยใหม้ีกำรทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสทิธิผลของกำรจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

(1) บรษัิทฯ จะก ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรลว่งหนำ้ และแจง้ใหก้รรมกำร
ทรำบก ำหนดกำรดงักลำ่ว โดยคณะกรรมกำรจะประชมุไมน่อ้ยกวำ่ 6 ครัง้ตอ่ปี 

(2) ประธำนกรรมกำรบรษัิทฯ และกรรมกำรผูจ้ดักำรจะรว่มกนัก ำหนดวำระกำรประชมุและพิจำรณำเรือ่งเขำ้
วำระกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ โดยเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแตล่ะคนสำมำรถเสนอเรื่องต่ำงๆ เพื่อ
เขำ้รบักำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุได ้ 

(3) ในกำรประชุมแต่ละครัง้ บรษัิทฯ จะจดัสง่เอกสำรประกอบวำระกำรประชุมลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 5  วนัท ำ
กำร เพื่อใหก้รรมกำรมีเวลำที่จะศกึษำขอ้มลูในเรือ่งตำ่งๆ อยำ่งเพียงพอ เวน้แตก่รณีมีเหตจุ ำเป็นเรง่ดว่น 

(4) ประธำนกรรมกำรจะส่งเสริมใหก้รรมกำรทุกคนเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ทัง้หมดที่ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในรอบปี 

(5) ประธำนกรรมกำรจะสนบัสนนุใหก้ำรประชมุด ำเนินไปในลกัษณะที่เอือ้อ ำนวยใหม้ีกำรน ำเสนอพิจำรณำ
และอภิปรำยในรูปแบบที่เหมำะสมในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ และเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ในบำงวำระอำจมีผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สำรสนเทศ
รำยละเอียดขอ้มลูที่เป็นประโยชนเ์พิ่มเติมในฐำนะผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และจะไดร้บัทรำบนโยบำยโดยตรงเพื่อให้
สำมำรถน ำไปปฏิบตัิไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ   

(6) คณะกรรมกำรมีสิทธิเขำ้ถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมได ้จำกกรรมกำรผูจ้ดักำร หรือเลขำนกุำรบริษัทฯ 
หรือผูบ้รหิำรอื่นที่ไดร้บัมอบหมำยภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และในกรณีที่จ  ำเป็น คณะกรรมกำร
อำจจดัใหม้ีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรกึษำหรอืผูป้ระกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นคำ่ใชจ้่ำยบรษัิทฯ 

(7) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ถือเป็นนโยบำยใหก้รรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกนัเอง
ตำมควำมจ ำเป็นเพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจดักำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยบริหำร
รว่มดว้ย และแจง้ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรทรำบถึงผลกำรประชมุดว้ย 

(8) ในกำรลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ใหถื้อมติเสยีงขำ้งมำกเป็นหลกัโดยใหก้รรมกำรคนหนึง่มี
เสยีงหนึง่เสยีงโดยกรรมกำรที่มีสว่นไดเ้สียจะไมเ่ขำ้รว่มประชุมและไม่ใชส้ิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่ง
นัน้ถำ้คะแนนเสยีงเทำ่กนัประธำนในท่ีประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

(9) ในกำรประชมุแต่ละครัง้ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไดเ้ขำ้รว่มประชมุดว้ยโดยเป็นผูบ้นัทกึรำยงำน
กำรประชมุและจดัสง่ใหป้ระธำนกรรมกำรบรษัิทฯ พิจำรณำลงลำยมือช่ือรบัรองควำมถกูตอ้งโดยเสนอให้
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ที่ประชุมรบัรองในวำระแรกของกำรประชุมครัง้ถดัไปรวมทัง้เป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มลูหรือเอกสำรเก่ียวกบักำร
ประชมุตำ่งๆ เพื่อสะดวกในกำรสบืคน้อำ้งอิง  

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งสิน้  12 ครัง้ และ 13 ครัง้ โดยมี
รำยละเอียดกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรแตล่ะทำ่นดงันีU้pat 

ขอ้มลูณ 3มิถนุำยน 2555) 

รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2563 
1. นำยสคุนธ ์ กำญจนหตัถกิจ ประธำนกรรมกำร 12/12 13/13 
2. นำยฉตัรชยั แกว้บตุตำ กรรมกำร 12/12 12/13 
3. นำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ กรรมกำร 12/12 12/13 
4. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 11/12 13/13 
5. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัดิ ์ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 9/12 13/13 
6. นำยสมยศ  เงินด ำรง กรรมกำร 12/12 13/13 
7. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช รองประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 10/12 12/13 
8. นำยประยงค ์ แสนนวล กรรมกำร 12/12 12/13 
9. นำยสเุมธ  มณีวฒันำ กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 11/12 12/13 
10. นำยเวทย ์ นชุเจรญิ/1 กรรมกำร 7/9 - 
11. นำยพินิจ  พวัพนัธ ์ กรรมกำร 9/12 12/13 
12. นำยวีระ  วีระกลุ กรรมกำรอิสระ 9/12 13/13 
13. นำยจงฮั่น ไซ/2 กรรมกำร -/2 8/13 
14. นำยกดุั่น  สขุมุำนนท์/3 กรรมกำร - 4/13 

 
หมำยเหตุ /1     นำยเวทย ์ นชุเจรญิ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษัิทฯเมื่อ 17 ตลุำคม 2562  

/2   นำยจงฮั่น ไซ ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  
10/2562 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2562 ในปี 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของโค
วิท-19 ท ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงเขำ้รว่มกำรประชุม และสำมำรถเขำ้รว่มประชุมผ่ำนสื่ออิเล็ก
โทรนิกสไ์ดห้ลงัจำกมีประกำศพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 
2563  

/3    นำยกุดั่น  สขุมุำนนท ์ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำ ปี 2563 เมื่อ
วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563  

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจะจดัขึน้อย่ำงนอ้ยปีละ 6 ครัง้ และสำมำรถเรียกประชุมไดท้นัทีกรณีมีวำระ
ส ำคญัที่ตอ้งพิจำรณำมีกำรจดบันทึกกำรประชุมไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อักษรและมีระบบกำรจัดเก็บที่สำมำรถ
ตรวจสอบได ้ 
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ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่  5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเขำ้มำท ำหนำ้ที่ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภำคม 2556 และที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัท่ี 
31 พฤษภำคม 2556 ก ำหนดใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ยปีละ  4 ครัง้และจะมีกำรจด
บนัทกึกำรประชมุไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรและมีระบบกำรจดัเก็บท่ีสำมำรถตรวจสอบไดก้ำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรจะสนบัสนนุใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรรว่มกนัพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป 

ในปี 2562 และปี 2563 มีกำรประชมุคณะกรรมกำรชดุยอ่ยโดยมีรำยละเอียดกำรเขำ้รว่มประชมุแตล่ะครัง้ดงันี  ้

รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2563 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 4/4 
2. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 4/4 
3. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัดิ ์ กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 4/4 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
1. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3/3 3/3 

2. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัดิ ์ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

3/3 3/3 

3. นำยฉตัรชยั แกว้บตุตำ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

3/3 3/3 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
1. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัดิ ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
2. นำยสคุนธ ์ กำญจนหตัถกิจ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
3. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
4. นำยฉตัรชยั แกว้บตุตำ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
5. นำยสมยศ  เงินด ำรง กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
6. นำยประยงค ์ แสนนวล กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
คณะกรรมกำรสนิเช่ือ 
1. นำยฉตัรชยั  แกว้บตุตำ กรรมกำรสนิเช่ือ 5/5 9/9 
2. นำยเวทย ์ นชุเจรญิ/1 กรรมกำรสนิเช่ือ 3/3 - 
3. น.ส.ดวงใจ  แกว้บตุตำ กรรมกำรสนิเช่ือ 5/5 9/9 
4. นำยสมยศ  เงินด ำรง กรรมกำรสนิเช่ือ 5/5 9/9 
5. นำยประยงค ์ แสนนวล กรรมกำรสนิเช่ือ 5/5 9/9 

หมำยเหตุ /1     นำยเวทย ์ นชุเจรญิ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษัิทฯเมื่อ 17 ตลุำคม 2562  
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5. ค่าตอบแทน 

(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร ก ำหนดใหเ้หมำะสมตำมหนำ้ที่ ขอบเขตควำมรบัผิดชอบ ผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ และเปรียบเทียบไดก้ับธุรกิจระดบัใกลเ้คียงกันในอุตสำหกรรม  ในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำย
เดือน 

(2) ค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ัดกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงู เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดภำยในกรอบที่ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน 
โบนสั และผลตอบแทนอื่น    

(3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรผูจ้ัดกำร เป็นประจ ำทุกปีเพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรและที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(4) คำ่ตอบแทนที่จะจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรจะเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีดว้ย 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

(1) คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มีนโยบำยสง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร เลขำนกุำรบรษัิท   
เขำ้รบักำรอบรมหรอืรว่มสมัมนำ เพื่อเพิ่มพนูควำมรูแ้ละน ำมำใชป้รบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 

(2) ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงกรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัใหม้ีเอกสำรและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์อ่กำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรใหม ่รวมถึงกำรจดัใหม้ีกำรแนะน ำลกัษณะธุรกิจและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบรษัิทฯ ใหแ้ก่กรรมกำรใหม่ 

(3) คณะกรรมกำรจะจดัใหม้ีโครงกำรส ำหรบัพฒันำผูบ้ริหำร โดยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรรำยงำนเป็นประจ ำทกุปี
ถึงสิง่ที่ไดท้  ำไปในระหวำ่งปี  

ในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯได้จัดให้กรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำรับกำรอบรมในส่วนของกฎระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงไปของธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้สภำวิชำชีพบญัชี ไดแ้ก่ 

เนือ้หำ ผูจ้ดั ผูเ้ขำ้รว่มอบรม/ประชมุ 

แนวปฏิบตัิส  ำหรบัหนำ้ที่ของผูแ้ทนผู้
ถือหุน้กู ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัย ์

รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท
เงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) 

Update on IFRS9 and other new 
standards 

สมำคมบริษัทจดทะเบียนและ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท
เงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) 

กำรเตรยีมควำมพรอ้มกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรระดับสูงในเรื่อง Personal 
Data Protection 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัย ์

กรรมกำรอิสระ 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
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เลขำนกุำรบรษัิท 

กำรปรบัปรุงหลักเกณฑ์ต่ำงๆของ
ตรำสำรหนี ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัย ์

เลขำนกุำรบรษัิท 

 

9.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบำยป้องกันกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษัทไปใช ้โดยเฉพำะขอ้มูลที่เก่ียวกับฐำนะทำงกำรเงินของ  
บรษัิทฯ ก่อนท่ีจะเผยแพรต่อ่สำธำรณชน โดยกำรจ ำกดัจ ำนวนบคุคลท่ีจะทรำบขอ้มลูในวงจ ำกดั และจดัใหม้ีกำรให้
ควำมรูแ้ก่ผูบ้ริหำร เพื่อรบัทรำบภำระหนำ้ที่ ท่ีผูบ้รหิำรตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรสและบตุรที่
ยงัไม่บรรลนุิติภำวะซึ่งถือหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ รวมทัง้บทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย”์) และหำ้มผูบ้ริหำรที่ไดร้บัทรำบขอ้มูล
ภำยในกระท ำกำรใดๆ ซึง่เป็นกำรขดัต่อมำตรำ 241 แหง่ พรบ. หลกัทรพัยค์ณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดก้ ำหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบัในกำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษัิทฯ ไปใช ้ดงันี ้

1) กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งของบรษัิทฯ จะตอ้งรกัษำควำมลบัและ/หรอืขอ้มลูภำยในของบรษัิทฯ 

2) กรรมกำรผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้งของบรษัิทฯ จะตอ้งไมน่ ำควำมลบัและ/หรอืขอ้มลูภำยในของบรษัิทฯ  ไป
เปิดเผยหรอืแสวงหำผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพื่อประโยชนแ์ก่บคุคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้มและ 
ไมว่ำ่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก็่ตำม 

3) กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและลกูจำ้งของบรษัิทฯ จะตอ้งไม่ท ำกำรซือ้ขำยโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท
ฯ โดยใชค้วำมลบั และ/หรอืขอ้มลูภำยในบรษัิทฯ และ/หรอืเขำ้ท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใชค้วำมลบั และ/หรอืขอ้มลู
ภำยในของบรษัิทฯ อนัอำจก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยตอ่บรษัิทฯ ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม ขอ้ก ำหนดนีใ้หร้วม
ควำมถึง   คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้งของบริษัทฯ ดว้ย
ผูใ้ดที่ฝ่ำฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักลำ่วจะถือวำ่ไดก้ระท ำผิดอยำ่งรำ้ยแรง 

4) บริษัทฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรกัษำและป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในโดยมิชอบ  (Insider Trading) โดย
หำ้ม  มิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนระดบัตัง้แต่ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป และบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภำยใน
ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ภำยใน 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงิน
ประจ ำปี และเป็นเวลำ 24 ชั่วโมงภำยหลงัขอ้มลูสำรสนเทศส ำคญัถกูเปิดเผย 

5) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไป
หรอืเทียบเทำ่ จะตอ้งจดัท ำและน ำสง่รำยงำนกำรถือหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ซึง่บคุคลดงักลำ่ว รวมถึงคูส่มรสและ
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะถืออยู ่ใหแ้ก่เลขำนุกำรบรษัิทฯ ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัเขำ้รบัต ำแหนง่  

6) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไป
หรอืเทียบเทำ่ จะตอ้งรำยงำนรำยกำรซือ้หรือขำยหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ตอ่ส ำนกังำน กลต. ทกุครัง้เมื่อมีกำรซือ้
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ขำย ภำยใน 3 วนัท ำกำรตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  และแจง้ใหเ้ลขำนกุำร
บรษัิทฯ ทรำบถึงกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยท์กุครัง้ 

รำยงำนควำมเคลือ่นไหวของกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในปี 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ม.ค. 63 

แปลงสภาพ ซือ้เพิ่ม ขายออก ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 63 

1. นำยสคุนธ ์ กำญจนหตัถกิจ - - - - - 

2. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช - - - - - 

3. พล.ต.อ. ภำณ ุ เกิดลำภผล - - - - - 

4. นำยวีระชยั  งำมดีวิไลศกัดิ ์ - - - - - 

5. นำยสเุมธ  มณีวฒันำ - - - - - 

6. นำยพินิจ  พวัพนัธ ์ - - - - - 

7. น.ส.ธิดำ  แกว้บตุตำ 375,707,982 19,146,874 - - 394,854,856 

8. น.ส.ดวงใจ  แกว้บตุตำ 96,956,154 3,126,042 500,000 - 100,582,196 

9. นำยฉตัรชยั  แกว้บตุตำ 47,307,599 2,968,800 - - 50,276,399 

10. นำยสมยศ  เงินด ำรง - - - - - 

11. นำยวีระ  วีระกลุ 271,447 7,422 - - 278,869 

12. นำยจงฮั่น ไซ - - - - - 

13. นำยกดุั่น  สขุมุำนนท ์ - - - - - 

14. นำยประยงค ์ แสนนวล 500,000 - - - 500,000 

15. นำงวนำพร  พรกิติพงษ์ 1,024,843 24,740 -  1,049,583 

16. นำงโฉมชบำ  สถำพรพงษ์ - - -  - 

 

9.3         จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยำบรรณของบริษัท ใช้ส  ำหรบัผูบ้ริหำรของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับไม่ว่ำบุคคล

ดงักลำ่วจะไดล้งนำมรบัทรำบหรอืไม่ 

ในหลกักำรของกำรประกอบธุรกิจของบรษัิท นัน้ กำรมีช่ือเสยีงในดำ้นควำมซื่อสตัยส์จุรติ เป็นสิง่ที่มีค่ำอยำ่งยิ่งต่อ

ควำมส ำเรจ็ของบริษัท ทัง้ยงัมีผลต่อควำมเจริญกำ้วหนำ้และผลก ำไรทำงธุรกิจ เช่นเดียวกบัช่ือเสียงและควำมดี
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งำมของพนกังำนระดบัผูบ้ริหำรตัง้แต่ระดบัหัวหน้าหน่วยขึน้ไป มำตรฐำนกำรปฏิบตัิเหลำ่นีเ้ป็นผลโดยตรงต่อ

ควำมเช่ือมั่นของบรษัิท โดยรวมอีกดว้ย  

1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงคข์องบรษัิท คือ กำรท ำธุรกิจโดยชอบดว้ยกฎหมำยและตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และเคำรพใน

สทิธิของผูค้ำ้ และลกูคำ้ของบรษัิท 

2)   นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1  การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยำบรรณนีเ้ป็นสว่นที่เพิ่มขึน้จำกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่งอื่น ๆ  ของบรษัิท  หำกขอ้ควำมในระเบียบขอ้บงัคบั 

ประกำศ หรอืค ำสั่งใด ๆ  ขดัแยง้กบัขอ้ควำมในจรรยำบรรณ ใหใ้ชข้อ้ควำมในจรรยำบรรณนีแ้ทน 

พนกังำนระดบัผูบ้รหิำรทกุคน ตอ้งปฏิบตัิตนตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกำศ และค ำสั่งตำ่ง ๆ ของบริษัท และของ

ผูบ้งัคบับญัชำในระดบัเหนือขึน้ไป กลำ่วคือ 

(1) ตอ้งสนบัสนนุนโยบำยและกำรปฏิบตัิตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั ค ำสั่ง ขอ้ตกลง ประกำศ หรอืหนงัสือเวียน
ของบรษัิท ซึง่ประกำศใหพ้นกังำนทกุคนทรำบโดยเครง่ครดั 

(2) ตอ้งปฏิบตัิงำนในหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนตอ้งรำยงำนเหตุกำรณ์ที่อำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยแก่ช่ือเสยีง และทรพัยส์นิของบรษัิท โดยเรว็ 

(3) ตอ้งสภุำพ ใหเ้กียรติ และใหค้วำมนบัถือตอ่ผูร้ว่มงำน 
(4) ตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมตัง้ใจ วิรยิะอตุสำหะ รกัษำระเบียบแบบแผนและธรรมำภิบำลของบริษัท เพื่อ

เป็นแบบอย่ำงอนัดีใหแ้ก่พนกังำนโดยทั่วไป เพื่อใหบ้ริษัท มีควำมกำ้วหนำ้ และเป็นไปอยำ่งถกูตอ้งตำม
ครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์และควำมลับของบริษัท ของลูกค้ำ หรือที่ เก่ียวกับกิจกำรใด ๆ ที่  
บริษัท ไมพ่ึงเปิดเผยโดยเครง่ครดั กำรเผยแพรข่่ำวสำรต่ำง ๆ อนัเก่ียวกบัธุรกิจกำรเงินและตวับคุคลของ
บริษัท จะตอ้งกระท ำตำมแนวทำงที่ถกูตอ้งเหมำะสมที่ไดร้บัอนุญำตเท่ำนัน้ และตอ้งกระท ำดว้ยควำม
รอบคอบและมีประสิทธิภำพ ดังนัน้ ตลอดระยะเวลำที่เป็นพนักงำนของบริษัท และภำยหลงัจำกพ้น
สภำพของพนกังำนของบรษัิท พนกังำนทกุคนตกลงจะรกัษำขอ้มลูอนัเป็นควำมลบัดงักลำ่วขำ้งตน้ไวเ้ป็น
ควำมลบั หำกมีกำรเปิดเผยหรอืสง่ใหแ้ก่ผูอ้ื่นหรอืใชข้อ้มลูดงักลำ่วในเรือ่งอื่นใดนอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิ
หนำ้ที่ใหก้บับรษัิท พนกังำนตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใชค้วำมเสยีหำยใหแ้ก่บรษัิท ตำมที่เกิดขึน้จรงิทกุ
ประกำร 

(6) ตอ้งช่วยกนัระมดัระวงัและปอ้งกนัทรพัยส์นิของบรษัิท โดยมิใหเ้สยีหำยหรอืสญูหำยไมว่่ำจำกบคุคลหรือ
จำกภยัพิบตัิใด ๆ เทำ่ที่สำมำรถจะท ำไดอ้ย่ำงเต็มที่ รวมทัง้ไมน่ ำสิง่ของใด ๆ ไมว่ำ่อปุกรณห์รอืทรพัยส์ิน
ของบริษัท ไปใชป้ระโยชนส์่วนตวัหรือเพื่อประโยชนข์องผูอ้ื่นที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษัิท 

(7) บริหำรงำนโดยยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมใหม้ีคณุธรรมและจริยธรรมในทกุระดบั
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดกำรแกปั้ญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ใน
บรษัิท 
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(8) ตอ้งปกครองดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชำอยำ่งใกลชิ้ด มีควำมยตุิธรรม ไมม่ีอคติ 
(9) ตอ้งพรอ้มที่จะท ำงำนเป็นทีม และสำมำรถรบัฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ื่น 
(10) ตอ้งปฏิบตัิตำม ตลอดจนตอ้งสนบัสนุน และช่วยควบคุมก ำกบัพนกังำนในบงัคบับญัชำใหป้ฏิบตัิตำม

ระเบียบ วินยั และขอ้ก ำหนดของบริษัท ในกำรใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลจรำจร
ทำงคอมพิวเตอรข์องบริษัท อย่ำงเคร่งครดั เพื่อใหก้ำรใช้เครื่องคอมพิวเตอรข์องบริษัท เป็นไปตำม
กฎหมำยคอมพิวเตอร ์กฎหมำยลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และป้องกันมิให้เกิดควำม
เสยีหำยตอ่ช่ือเสยีงและภำพลกัษณข์องบรษัิท 

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัติ 
พนกังำนระดบัผูบ้ริหำรทุกคนพึงงดเวน้ไม่ปฏิบตัิหรือประพฤติตนไปในทำงที่จะน ำไปสูค่วำมเสื่อมเสียของบริษัท 

และของตนเอง กลำ่วคือ 

(1) ใชเ้วลำท ำงำนของบรษัิท ไปท ำอยำ่งอื่น หรอืใชป้ระโยชนส์ว่นตวั 
(2) ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์

สว่นตวัหรือผูอ้ื่น หรือเป็นผูถื้อหุน้ที่มีอ  ำนำจครอบง ำกำรจัดกำร ซึ่งอำจเป็นผลเสียหำยต่อบริษัท ไม่ว่ำ
โดยตรงหรอืออ้ม 

(3) ประพฤติตนไปในทำงที่อำจท ำใหเ้สือ่มเสยีตอ่ต ำแหนง่หนำ้ที่และเกียรติคณุของบรษัิท 
(4) แจง้หรอืใชข้อ้ควำมที่เป็นเท็จ หรอืปกปิดขอ้ควำมจรงิที่ควรแจง้ตอ่บรษัิท 
(5) ท ำงำนดว้ยควำมประมำทเลินเล่อ กระท ำกำรใด ๆ อนัไม่เหมำะสมแก่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของผูบ้ริหำรที่ดี 

เพื่อใหง้ำนลลุว่งไปโดยถกูตอ้งและสจุรติ 
(6) ปกปิด หรอืบิดเบือนควำมจรงิเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ื่น ซึ่งอำจจะเป็นผลเสยีหำย

ตอ่บรษัิท ไมว่ำ่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
(7) ขดัขวำง หรือกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรขดัขวำงกำรปฏิบตัิงำนโดยชอบของผูม้ีอ  ำนำจหนำ้ที่ในบริษัท 

หรอืออกค ำสั่งใด ๆ ใหพ้นกังำนปฏิบตัิในทำงมิชอบหรอืผิดจรยิธรรม 
(8) ท ำผิดกฎหมำยแพง่และกฎหมำยอำญำ อนัสง่ผลเสยีหำยใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น ไมว่่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็

ตำม 
(9) เปิดเผยคำ่จำ้งหรอืเงินเดือน อตัรำกำรขึน้เงินเดือนของตนเองหรอืของผูอ้ื่น ไมว่ำ่โดยเจตนำหรอืไมก็่ตำม 
(10) เรยีกรบั หรอืยินยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื่นใดจำกลกูคำ้ ผูค้ำ้ คู่คำ้ คูแ่ขง่ หรอืบคุคลอื่นใด ที่ท ำ

ธุรกิจกบับรษัิท หรอืกำรเลีย้งรบัรอง ซึง่พิสจูนไ์ดว้ำ่เกินกวำ่ควำมเหมำะสม ยกเวน้ของขวญัตำมประเพณี
นิยม หรือกำรเลีย้งรบัรองทำงธุรกิจตำมปกติ หรือค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสริมธุรกิจอันน ำมำซึ่งช่ือเสียง
ทำงกำรคำ้ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนตำมธรรมเนียมนิยม แต่หำกสิง่เหลำ่นัน้มีมลูค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท 
ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำระดบัตัง้แตผู่อ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรำบทนัที 

(11) ใหส้นิบนไมว่่ำโดยตรงหรอืผำ่นบคุคลที่สำม และ/หรอืใชอ้ิทธิพลอย่ำงไม่ถกูตอ้งต่อตวัแทนของรฐั ลกูคำ้
หรอืคูค่ำ้ ซึง่นบัวำ่เป็นกำรขดัแยง้ตอ่นโยบำยของบรษัิท 

(12)  กระท ำกำรเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแกไ้ขดว้ยประกำรใด ๆ ในบนัทึกหรือขอ้มลูใด ๆ เพื่อ เปลี่ยนแปลง หรือ
บิดเบือนผลกำรด ำเนินงำน และกำรบันทึกบัญชีให้ผิดไปจำกควำมเป็นจริงโดยเจตนำ ไม่ว่ำเพื่อ
จดุประสงคใ์ดๆ ก็ตำม 
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(13) ช ำระเงิน หรือจัดกำรทำงธุรกิจโดยมีเจตนำ หรือท ำใหเ้ขำ้ใจไดว้่ำส่วนหนึ่งของกำรช ำระเงิน หรือกำร
จดักำรทำงธุรกิจนัน้ ๆ มีจุดประสงคอ์ื่นนอกเหนือจำกวตัถุประสงคท์ี่ไดร้ะบใุนเอกสำรเพื่อกำรช ำระเงิน
หรอืกำรจดักำรทำงธุรกิจ 

(14) เป็นบคุคลที่มีหนีส้ินลน้พน้ตวั หรือมีเหตุผลอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำยใหส้นันิษฐำนไดว้่ำมีหนีส้ิน
ลน้พน้ตวั 

(15) ไมร่กัษำขอ้มลูทำงทรพัยส์นิทำงปัญญำของบรษัิท หรอืที่บรษัิทไดม้ำจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของพนกังำน 
(16) ลอกเลยีนแบบผลงำนและทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ื่น 
(17) กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแสวงหำประโยชนแ์ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมิชอบ 
(18) ใหห้น่วยงำนที่ไม่ใช่สำยจัดซือ้ขอกำรสนับสนุนจำกผูค้ำ้หรือคู่คำ้ (หำกมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งขอกำร

สนบัสนุนดงักลำ่วเพื่อประโยชนข์องบริษัท ใหห้น่วยงำนต่ำง ๆ หำรือกับสำยจดัซือ้เพื่อเป็นผูร้บัผิดชอบ
ด ำเนินกำร ยกเวน้ กำรจดักิจกรรมรว่มทำงกำรตลำด ใหก้ำรตลำดของสำยกำรตลำดและพฒันำธุรกิจเป็น
ผูร้บัผิดชอบ) 

(19) กระท ำกำรอนัเป็นกำรละเลย หรอืเอือ้อ ำนวยแก่บคุคลใด ๆ ท่ีจะเขำ้มำแสวงหำประโยชน ์หรือเขำ้ถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลจรำจรคอมพิวเตอรข์องบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่ได้รบัอนุญำตจำกบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งกำรกระท ำผิดของผู้
ใหบ้รกิำร ตำมกฎหมำยคอมพิวเตอร ์หรอืกฎหมำยลขิสทิธ์ิ หรอืกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย 

(1) กำรฝ่ำฝืนท่ีไมร่ำ้ยแรง: ผูบ้รหิำรจะไดร้บัหนงัสอืเตือนเป็นลำยลกัษณอ์กัษร  ซึง่จะระบลุกัษณะของกำรฝ่ำ
ฝืนรวมทัง้มูลเหตุที่อำศยัเป็นหลกัของกำรฝ่ำฝืนนัน้ โดยใหโ้อกำสผูบ้ริหำรดงักล่ำวโตแ้ยง้ขอ้กล่ำวหำ
ดงักลำ่วตอ่ผูบ้งัคบับญัชำ หำกไมส่ำมำรถแกปั้ญหำได ้ใหน้ ำเสนอเรือ่งดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรวินยัซึ่ง
แตง่ตัง้โดยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเพื่อพิจำรณำ และใหถื้อค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรวินยัเป็นท่ีสิน้สดุ 
หำกมีกำรฝ่ำฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรอืผูบ้รหิำรไมแ่กไ้ขควำมผิดจำกกำรฝ่ำฝืนในครัง้แรกตำมที่ไดร้บัหนงัสือ
เตือนนัน้ ผูบ้รหิำรดงักลำ่วจะถกูลงโทษทำงวินยัอยำ่งเครง่ครดั ซึง่อำจรวมถึงกำรเลกิจำ้งได้ 

(2) กำรฝ่ำฝืนรำ้ยแรงซึ่งรวมถึงกำรฝ่ำฝืนดงัต่อไปนี ้เช่น กำรใหห้รือกำรรบัสินบน กำรฉอ้โกง กำรเปิดเผย
ขอ้มลูควำมลบั หรือทรพัยส์ินทำงปัญญำของบริษัท ต่อบคุคลที่สำม และกำรกระท ำใด ๆ ที่ เสื่อมเสียต่อ
เกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รำยงำนข้อมูล กำรหำรือ หรือเอกสำรส ำคัญใด ๆ  ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ: บรษัิท อำจพิจำรณำเลกิจำ้งโดยไมจ่่ำยคำ่ชดเชย และโดยไมจ่ ำเป็นตอ้งออกหนงัสอืเตอืน
เป็นลำยลกัษณอ์กัษรก่อน 

4) นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชั่น 
เพื่อใหม้ำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ มแีนวทำงกำรปฏิบตัิที่ชดัเจน จึงไดก้ ำหนดบทบำทหนำ้ที่และ 

ควำมรบัผิดชอบของผูเ้ก่ียวขอ้งไว ้ดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนำ้ที ่ดงันี ้

1.1.1 ก ำหนดและอนมุตัินโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น 

1.1.2 อนมุตัิและทบทวนแนวทำงปฏิบตัิส  ำหรบัมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น 
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1.1.3 ก ำกบัดแูลใหม้ีระบบที่สนบัสนนุตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นท่ีมีประสทิธิภำพ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนำ้ที่ ดงันี ้

1.2.1 สอบทำนใหบ้รษัิทฯ มกีำรควบคมุภำยในอยำ่งเพยีงพอ 

1.2.2 สอบทำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

1.3 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหนำ้ที่ ดงันี ้

1.3.1 สง่เสรมิ สนบัสนนุ และควบคมุดแูล เพื่อใหม้ั่นใจวำ่พนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ำยมกีำรปฏิบตัิ

ตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น มำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นและระเบียบปฏิบตัิตำ่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

พรอ้มทัง้สือ่สำรไปยงัพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย 

1.3.2 ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบงำนและมำตรกำรตำ่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลง

ของธุรกิจ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

1.4 ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการขึน้ไป มีหนำ้ที่ ดงันี ้ 

1.4.1 ควบคมุและก ำกบัใหม้ีกำรน ำมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิไดจ้รงิ สำมำรถระบคุวำม

เสีย่ง ตรวจสอบ และบรหิำรจดักำรใหม้ีมำตรกำรท่ีเพียงพอในกำรแกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งเหมำะสม รวดเรว็ 

และทนัเวลำ 

1.4.2 สนบัสนนุกำรพฒันำกระบวนกำร รวมทัง้บคุคลำกรเพื่อใหม้ำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นของ

องคก์รบรรลผุล 

1.5 พนักงาน  มีหนำ้ที่ ดงันี ้

1.5.1 ท ำควำมเขำ้ใจและปฏิบตัติำมมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น  รวมถงึมำตรกำรอื่นๆ(ถำ้ม)ี และ

เขำ้รว่มกำรฝึกอบรมตำมที่บรษัิทฯก ำหนด 

1.5.2 แจง้เบำะแสทนัทีเมื่อพบเห็น หรอืสงสยัวำ่จะมีกำรคอรร์ปัชั่น ใหค้วำมรว่มมือในกำรสอบสวน

ขอ้เท็จจรงิที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้สงสยัในกำรกระท ำกำรคอรร์ปัชั่น  

1.5.3 พนกังำนตอ้งไมเ่ขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งคอรร์ปัชั่นไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม และจะตอ้งปฏิบตัิ

ตำมมำตรกำรหรอืขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนของบรษัิทฯ อยำ่งเครง่ครดั โดยเฉพำะพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบังำน

ที่มีกระบวนกำรหลกัซึง่มีควำมเสีย่งตอ่กำรคอรร์ปัชั่น เช่น งำนจดัซือ้จดัจำ้ง, งำนสนิเช่ือ, กำรพนกังำน,  

งำนกำรเงิน 

1.6 สายงานตรวจสอบ มีหนำ้ที่ ดงันี ้

1.6.1 ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนวำ่เป็นไปอยำ่งถกูตอ้ง ตรงตำมนโยบำย มำตรกำร  

ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจวำ่มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ

ตอ่ควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชั่นท่ีอำจเกิดขึน้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.6.2 พฒันำเครือ่งมือกำรประเมินควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชั่น และจดัใหห้นว่ยงำนภำยในองคก์ร

ประเมินควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชั่น 
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1.6.3 สรุปประเมินควำมเสีย่งน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์ร  

1.6.4 รวบรวมมำตรกำร แนวทำงควบคมุควำมเสี่ยงดำ้นคอรร์ปัชั่นท่ีฝ่ำยงำนพิจำรณำ และทบทวน

ควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชั่นอยำ่งนอ้ยทกุ 3 ปี  

1.7  หน่วยงานทรัพยากรบุคคล มหีนำ้ที่ดงันี ้

1.7.1 บรหิำรทรพัยำกรบคุคลใหส้อดคลอ้งกบัมำตรกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ 

1.7.2 จดัใหม้ีกระบวนกำรคดัเลอืก กำรปฐมนเิทศ กำรฝึกอบรม และบทลงโทษที่เก่ียวกบักำรปฏิบตัิ

ดำ้นกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่น 

1.7.3 สง่เสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมกำรปฏิบตัิในแนวทำงตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น รวมทัง้หลกีเลีย่งกำรกระท ำ

ที่อำจเขำ้ขำ่ยกำรคอรร์ปัชั่น 

1.7.4 สือ่สำร เผยแพร ่ นโยบำยและมำตรกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่นและกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งเพื่อสรำ้ง

จิตส ำนกึในกำรปฏิบตัิงำนดว้ยควำมซื่อสตัยป์รำศจำกกำรคอรร์ปัชั่น 

1.8 หน่วยงานบัญชีและการเงนิ มหีนำ้ที่ดงันี ้

1.8.1 บนัทกึ เก็บรกัษำขอ้มลูและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรบญัชีรบัจ่ำยและภำษี 

1.8.2 ด ำเนินขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำนทำงกำรเงินกำรบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัหลกัมำตรฐำนกำรบญัชีที่

ไดร้บัรองทั่วไป 

1.8.3 ด ำเนินกำรควบคมุกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยตำมระเบียบและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนเบกิคำ่ใชจ้่ำย คูม่ือ

อนมุตัิคำ่ใชจ้่ำยเพื่อกำรด ำเนินงำน และสอดคลอ้งกบัมำตรกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่น 

2. กรอบการควบคุม 

2.1  ระบบการควบคุมภายใน 

บรษัิทฯ ไดม้ีกำรก ำหนดระเบยีบกำรปฏิบตัิงำน ซึง่มีกำรจดัแบง่ภำระหนำ้ที่ตำมโครงสรำ้งบงัคบับญัชำ

และมีกำรอนมุตัิด  ำเนินกำรอยำ่งมีขัน้ตอน โดยกระบวนกำรปฏิบตัิงำนจะมีระบบควบคมุภำยใน กระบวนกำร

สอบทำนและควบคมุใหส้อดคลอ้งกบัมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น และไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูต้รวจสอบ

ภำยใน ซึง่พนกังำนทกุคนตอ้งด ำเนินงำนตำมระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิงำนและขอ้ก ำหนดของบรษัิทฯ 

2.2  แนวทางการปฏิบตัิงานให้สอดคลอ้งกับนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปชั่น  

บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดขัน้ตอนและแนวทำงปอ้งกนัควำมเสีย่งตอ่กำรคอรร์ปัชั่นตำมรูปแบบกำรคอรร์ปัชั่น

หลกัๆ ดงันี ้

2.2.1 การให้และรับสินบน 
2.2.1.1 หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุระดบั ใหห้รอืรบัสนิบนในรูปแบบใดๆ

ทัง้สิน้ เพื่อตอบแทนกำรใหผ้ลประโยชนท์ำงธุรกิจ และหำ้มมอบหมำยใหผู้อ้ื่นใหห้รอืรบัสนิบน

แทนตนเอง 
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2.2.1.2 หำ้มเป็นตวักลำงในกำรเสนอใหห้รอืรบัสนิบนใดๆกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนิน

ธุรกิจของบรษัิทฯ  

2.2.2 การให้หรือรับของรางวัล ของก านัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชนอ์ืน่ 

กำรใหห้รอืรบัของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้งรบัรอง หรอืผลประโยชนอ์ื่น กบัลกูคำ้ คูค่ำ้ ตวัแทน

ทำงธุรกิจใหป้ฏิบตัติำมระเบียบกำรปฏิบตัิงำนเก่ียวกบักำรให ้ หรอืรบัของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้ง

รบัรอง หรอืผลประโยชนอ์ื่น ทัง้นีใ้หย้ดึหลกักำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่น และตอ้งใชจ้ำ่ยอยำ่งสมเหตสุมผลและ

สำมำรถตรวจสอบได ้

2.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง  

บรษัิทฯ ไมช่่วยเหลอืหรอืใหก้ำรสนบัสนนุกำรเมืองแก่พรรคกำรเมือง กลุม่กำรเมือง หรอื

นกักำรเมือง ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม รวมถงึไมใ่หใ้ชท้รพัยส์นิใดๆของบรษัิทฯ เพื่อด ำเนินกำรดงักลำ่ว 

2.2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน ์และการให้เงนิ  สนับสนุน 
2.2.4.1 กำรบรจิำคเงิน หรอืทรพัยส์นิเพือ่กำรกศุล กำรสำธำรณประโยชน ์ และกำรใหเ้งิน

สนบัสนนุตอ้งเป็นไปอยำ่งโปรง่ใสถกูตอ้งตำมกฎหมำย และไมข่ดัตอ่ศีลธรรม รวมทัง้ไมเ่ป็นกำรกระท ำกำร

ใดๆ ที่จะมีผลเสยีหำยตอ่สงัคมสว่นรวม 

2.2.4.2 กำรใหห้รอืรบัเงิน หรอืทรพัยส์นิบรจิำคเพื่อกำรกศุลหรอืเงินสนบัสนนุนัน้ ตอ้งไมไ่ด้

ถกูน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรติดสนิบน 

2.2.4.3 กำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยเพื่อกำรกศุล และกำรใหเ้งินสนบัสนนุ ใหป้ฎิบตัิตำมระเบียบ

ขัน้ตอนกำรปฎิบตังิำนกำรเบกิคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของบรษัิทฯ และคูม่ืออ ำนำจอนมุตัคิำ่ใชจ้ำ่ยเพื่อกำร

ด ำเนินงำนท่ีบรษัิทก ำหนด ทัง้นีก้ำรเบิกจ่ำยตอ้งระบวุตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจน และมีหลกัฐำนท่ีตรวจสอบได  ้

2.3 การหมุนเวียนการปฎบิัตหิน้าที่ของพนักงาน 

สนบัสนนุใหม้ีกำรหมนุเวียนกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของพนกังำนท่ีรบัผิดชอบงำนท่ีมีควำมเสีย่งตอ่คอรร์ปัชั่น เช่น 

หนว่ยงำนจดัซือ้ จดัจำ้ง กำรโยกยำ้ยสำขำ เป็นตน้  

5) แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอรรั์ปชั่น 
5.1 พนกังำนตอ้งไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทรำบว่ำมีกำรปฏิบตัิงำนท่ีขดัแยง้ตอ่ระเบียบค ำสั่ง
ของบรษัิทหรอืเห็นกำรกระท ำที่เขำ้ข่ำยหรือเพียงแต่สงสยัว่ำเป็นกำรกระท ำที่คอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท 
พนกังำนตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำหรอืบคุคลที่รบัผิดชอบทรำบขอ้มลูดงักลำ่ว 
ทัง้นีห้ำกมีขอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถำม สำมำรถขอค ำปรกึษำผูบ้งัคบับญัชำ  

5.2 ผูท้ี่พบเห็น หรอืสงสยัว่ำจะมกีำรกระท ำที่เขำ้ขำ่ยกำรคอรร์ปัชั่น หรอื ไดร้บัผลกระทบอนัเนื่องจำกกำร
ตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นสำมำรถแจง้เบำะแส หรอืรอ้งเรยีนโดยช่องทำงใดทำงหนึง่ของบรษัิท ดงันี ้              
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 แจง้โดยตรงที่ ประธำนกรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร          

 แจง้โดยตรงที่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบผำ่นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ                

 แจง้ผูบ้งัคบับญัชำ    
กรณีที่เป็นเรือ่งทีเ่ก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิำรระดบัสงู หรอืกรรมกำรบรษัิท ใหแ้จง้เรือ่งโดยตรงตอ่ประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                          

5.3 พนกังำนพงึตอ้งใหค้วำมรว่มมือในกำรตรวจสอบและใหข้อ้เท็จจรงิตำ่งๆ ตอ่กรณีพบเห็นกำรกระท ำที่
เขำ้ขำ่ยกำรคอรร์ปัชั่น 

5.4 บริษัทจะใหค้วำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่แจ้งเบำะแส หรือ ปฏิเสธกำรคอรร์ปัชั่นตำมที่ได้
ก ำหนดไวใ้นระเบียบเรือ่ง กำรแจง้เบำะแส กำรรอ้งเรยีนเก่ียวกบักำรทจุรติและกำรคอรร์ปัชั่น 
 

6) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อ 
 การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
สรุปนโยบำยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ยและ กำรแพรข่ยำย

อำวธุทีม่ีอำนภุำพท ำลำยลำ้งสงู 

 บรษัิทมีควำมมุง่มั่นในกำรปอ้งกนัมิใหบ้รษัิทเป็นแหลง่ฟอกเงินและกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย

และกำรแพรข่ยำยอำวธุทีม่ีอำนภุำพท ำลำยลำ้งสงู และใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรปอ้งกนั

และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ยและกำรแพรข่ยำยอำวธุที่มีอำนภุำพท ำลำย

ลำ้งสงู ดงันัน้ บรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำย ระเบยีบปฏิบตัิ คูม่ือกำรปฏิบตัิงำน เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนของบรษัิทด ำเนินไป

อยำ่งถกูตอ้งตำมกฎหมำย และกฎระเบียบของหนว่ยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ในเรือ่งตอ่ไปนี ้

1) กำรรูจ้กัลกูคำ้และกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเก่ียวกบัลกูคำ้ (KYC/CDD) : บรษัิทก ำหนดใหล้กูคำ้ตอ้ง

แสดงตนทกุครัง้ก่อนสรำ้งควำมสมัพนัธ/์ท ำธุรกรรม โดยแสดงขอ้มลูและหลกัฐำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เพื่อใหบ้รษัิท

สำมำรถระบตุวัตนและพิสจูนท์รำบตวัตนของลกูคำ้ได ้ และมีกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเก่ียวกบัลกูคำ้ เพื่อจดั

ระดบัควำมเสีย่งดำ้นกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก ่ กำรก่อกำรรำ้ย และกำรแพรข่ยำยอำวธุทีม่ีอำนภุำพ

ท ำลำยลำ้งสงูของลกูคำ้  

กรณีกำรสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ทีม่ีระดบัควำมเสีย่งสงู โดยพิจำรณำจำกขอ้มลูลกูคำ้ ประเทศ/สญัชำติ กำร

ประกอบธุรกิจ และกำรใชผ้ลติภณัฑ/์บรกิำรกบับรษัิท จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษัิท หรอืเจำ้หนำ้ที่

ที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ขึน้เป็นกำรเฉพำะ ด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคำ้อยำ่งเขม้ขน้ และกำร

ทบทวนขอ้มลูลกูคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 

2) กำรตรวจสอบรำยช่ือลกูคำ้กบั Sanction Lists: บรษัิทก ำหนดใหม้ีกำรตรวจสอบรำยช่ือลกูคำ้และบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบั Sanction Lists ของส ำนกังำนปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน รวมถึงรำยช่ือบคุคล/กลุม่บคุคลที่ตอ้ง

สงสยัวำ่เก่ียวขอ้งกบักำรก่อกำรรำ้ย ซึง่ประกำศโดยหนว่ยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้/ท ำ

ธุรกรรม 
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กำรตรวจสอบรำยช่ือลกูคำ้กบับคุคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง (PEPs) : บรษัิทก ำหนดใหบ้คุคลที่มีสถำนภำพทำง

กำรเมือง (PEPs) เป็นปัจจยัทีม่ีระดบัควำมเสีย่งสงู ดงันัน้ กำรสรำ้งควำมสมัพนัธก์บับคุคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง

จะตอ้งด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคำ้อยำ่งเขม้ขน้ กำรทบทวนขอ้มลูลกูคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 

และกำรอนมุตักิำรสรำ้งควำมสมัพนัธจ์ำกผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษัิทหรอืเจำ้หนำ้ที่ท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้ขึน้เป็นกำรเฉพำะ 

3) กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรรำ้ยและกำรแพรข่ยำยอำวธุที่มี

อำนภุำพท ำลำยลำ้งสงู : บรษัิทจดัใหม้ีกำรระบแุละพิสจูนท์รำบตวัตนของลกูคำ้รวมถึงประเมินและจดัระดบัควำมเสีย่ง

ในกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย และกำรแพรข่ยำยอำวธุทีม่ีอำนภุำพท ำลำยลำ้งสงูของ

ลกูคำ้ เพื่อจดัเก็บขอ้มลูและหลกัฐำนกำรแสดงตนใหเ้หมำะสมตำมระดบัควำมเสีย่งในกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำง

กำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย และกำรแพรข่ยำยอำวธุที่มีอำนภุำพท ำลำยลำ้งสงูของลกูคำ้ นอกจำกนี ้ บรษัิทมีกำรทบทวน

ขอ้มลูลกูคำ้และมีกำรบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4) กำรติดตำมควำมเคลือ่นไหวในทำงบญัชีของลกูคำ้ : บรษัิทก ำหนดใหม้กีำรตดิตำมและสอบทำน ควำมเคลือ่นไหว

ทำงบญัชีของลกูคำ้จนกวำ่จะยตุคิวำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด เพือ่ประเมินวำ่ลกูคำ้ท ำ

ธุรกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์อำชีพ และแหลง่ที่มำของรำยไดท้ี่แจง้แก่บรษัิทหรอืไม่ 

5) กำรรำยงำนธุรกรรม : บรษัิทมีกระบวนกำรและระบบงำนส ำหรบักำรรำยงำนธุรกรรมของบรษัิท ไดแ้ก่ ธุรกรรมที่

เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ธุรกรรมทีเ่ก่ียวกบัทรพัยส์นิ และธุรกรรมที่มีเหตอุนัควรสงสยั เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนของบรษัิท

ถกูตอ้ง สอดคลอ้งตำมกฎหมำย 

6) กำรเก็บรกัษำขอ้มลู : บรษัิทก ำหนดใหม้ีกำรจดัเก็บขอ้มลู เอกสำร และหลกัฐำน เป็นเวลำ 10 ปีนบัแตว่นัท่ีมีกำร

ปิดบญัชีหรอืยตุคิวำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึง่กำรเก็บรกัษำขอ้มลูจะตอ้งเก็บรกัษำไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

ครบถว้น ใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีพรอ้มใชใ้นกำรตรวจสอบและเพื่อเป็นหลกัฐำนอำ้งองิตำมกฎหมำย 

7) กำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย และกำรแพรข่ยำยอำวธุที่มี
อำนภุำพท ำลำยลำ้งสงูภำยในบริษัท: บริษัทมีกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรรำ้ย และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูงภำยในของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งเป็นกำร
ประเมินควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจทัง้หมดของบริษัท โดยพิจำรณำจำกปัจจัยควำมเสี่ยงดำ้นกำรฟอกเงิน กำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย และ กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสงู เช่น ปัจจัยควำมเสี่ยง
เก่ียวกับลูกคำ้ พืน้ที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ ์บริกำร ลกัษณะกำรท ำธุรกรรม ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร รวมถึงผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยงตำมรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นกำรฟอกเงิน และกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
รำ้ยระดบัชำติ (National Risk Assessment) บริษัทยังไดก้ ำหนดมำตรกำรและวิธีกำรในกำรบรรเทำควำมเสี่ยงขึน้
เพิ่มเติม เพื่อพฒันำกำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย และกำรแพร่
ขยำยอำวธุที่มีอำนภุำพท ำลำยลำ้งสงู นอกจำกนี ้บริษัทมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทท ำหนำ้ที่ในกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบตัิงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจวำ่กำรปฏิบตัิงำนของบรษัิทสอดคลอ้งตำมหลกัเกณฑ ์ระเบียบภำยใน อีก
ทัง้บรษัิทไดร้บักำรตรวจสอบ กำรปฏิบตัิงำนจำกหนว่ยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
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10.    ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

บรษัิทมีนโยบำยทีจ่ะด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัจรยิธรรมทำงธุรกิจและหลกัธรรมำภิบำล รวมทัง้มีกำรคืนประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม

และชมุชน  ดว้ยกำรจดักำรรณรงคก์ำรขบัขี่ปลอดภยัและเมำไมข่บั รว่มกบักองบงัคบักำรต ำรวจจรำจร    จดัท ำแผน่พบั

ประชำสมัพนัธก์ำรรณรงคข์บัขี่ปลอดภยั และคูม่ือคิดก่อนตำย เพื่อสรำ้งนิสยักำรขบัขี่ท่ีปลอดภยั  รวมทัง้บรจิำค

รถจกัรยำนยนตแ์ละรถยนตเ์พื่อเป็นอปุกรณก์ำรศกึษำแก่สถำบนัอำชีวศกึษำและสถำบนักำรศกึษำตำ่งๆในจงัหวดัที่บรษัิทมี

สำขำตัง้อยู ่  เป็นกำรเสรมิสรำ้งใหน้กัศกึษำมีอปุกรณใ์นกำรเรยีนรูใ้นสำยอำชีพ และบรจิำคเงินเพื่อปรบัปรุง ซอ่มแซม

โรงเรยีน  

บรษัิทไดม้ีกำรก ำหนดหลกักำรเพื่อเป็นแนวทำงควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและเป็นแนวปฏิบตัิของบรษัิท ดงันี ้

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

บรษัิทฯค ำนงึถงึกำรปฏิบตัติอ่ลกูคำ้บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม  โดยปฏิบตัิตอ่ลกูคำ้ทีเ่ขำ้มำที่ส  ำนกังำน

ของบรษัิทฯทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั   

2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บรษัิทไดป้ระกำศมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อใหพ้นกังำน ผูบ้รหิำร กรรมกำร ไดป้ฏิบตัิตำมแลว้ 

โดยในอนำคตก็จะน ำมำตรกำรนีไ้ปใชร้ว่มกบัคูค่ำ้ของบรษัิทและพนัธมิตรทำงธุรกิจของบรษัิทดว้ย 

3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บรษัิทฯเคำรพตอ่สทิธิมนษุยชน โดยยดึถือหลกัเรือ่งควำมเทำ่เทยีมในกำรเขำ้ถงึแหลง่เงินทนุ  ดังนัน้บรษัิทฯ

จึงด ำเนินกำรเปิดสำขำของบรษัิทเพื่อใหค้รอบคลมุในระดบัต ำบล ซึง่ท ำใหล้กูคำ้สำมำรถเขำ้ถงึแหลง่เงินทนุ

ไดส้ะดวกขึน้  อีกทัง้ในกำรจำ้งงำน บรษัิทฯก็จะใชบ้คุคลำกรในพืน้ท่ีนัน้ๆ เป็นผูใ้หบ้รกิำรลกูคำ้ ก็จะท ำให ้คน

ในพืน้ท่ีนัน้ๆก็จะสำมำรถเขำ้ถงึแหลง่งำนโดยไมต่อ้งยำ้ยถ่ินฐำน 

4. การปฏิบัตติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บรษัิทฯ มีกำรปฏิบตัติอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม และไมม่ีกรณีพิพำทเรือ่งแรงงำน  ทัง้นี ้บรษัิทฯ ยงัสง่เสรมิให้

พนกังำนไดเ้รยีนรูใ้นหนำ้ที่กำรงำนท่ีหลำกหลำย 

5. ความรับผิดชอบผู้บริโภค 

ถึงแมบ้รษัิทฯจะเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรเงิน    บรษัิทฯก็รบัผิดชอบตอ่ลกูคำ้ตำมนโยบำยกำรท ำธุรกิจของ

บรษัิทฯ   

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กิจกำรของบรษัิทฯ เป็นกำรใหบ้รกิำร จึงไมม่ีผลกระทบโดยตรงกบัสิง่แวดลอ้ม  แตอ่ยำ่งไรก็ตำมบรษัิทฯ ก็มี

กำรรณรงคใ์หพ้นกังำนช่วยกนัประหยดัพลงังำน  ประหยดักำรบรโิภคทรพัยำกร เช่นกำรรณรงคใ์หช้ว่ยกนั

ประหยดัน ำ้ ประหยดัไฟ กำรใชเ้ทคโนโลยีในกำรสง่ขอ้มลูตำ่งๆแทนกำรใชก้ระดำษ เป็นตน้ 
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เพื่อเป็นกำรลดภำวะโลกรอ้นและภำวะเรอืนกระจก โดยบรษัิทมนีโยบำยใชเ้ครือ่งใชส้  ำนกังำนทีบ่รษัิทผูผ้ลติที่

ใชจ้ำกวสัด ุrecycle และลดคำรบ์อนไดออกไซด ์

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บรษัิทฯมีแผนในกำรเขำ้รว่มพฒันำชมุชนและสงัคม  โดยเริม่จำกกำรรณรงคใ์หม้ีกำรขบัขี่อยำ่งปลอดภยัและ

เมำไมข่บั  รว่มกบักองบงัคบักำรต ำรวจจรำจร จดัท ำเป็นแผน่พบัประชำสมัพนัธร์ณรงคข์บัขี่ปลอดภยั และ

คูม่ือคิดก่อนตำยเพื่อสรำ้งนิสยักำรขบัขี่อยำ่งปลอดภยั  

บรษัิทฯยงัเลง็เห็นควำมจ ำเป็นในกำรสรำ้งบคุคลำกรสำยอำชีพชำ่งยนต ์  จึงบรจิำครถยนตแ์ละรถจกัรยำน 

ยนต ์ ใหแ้ก่สถำบนัอำชีวศกึษำและสถำบนักำรศกึษำในทอ้งถ่ิน เพื่อใหส้ถำบนักำรศกึษำน ำไปเป็นอปุกรณ์

ทำงกำรศกึษำหรอืใชป้ระโยชนข์องสถำบนักำรศกึษำ   

บรษัิทฯ ไดใ้หก้ำรสนบัสนนุกำรศกึษำ กำรสนบัสนนุอำชีพ และใหก้ำรช่วยเหลอืผูพ้ิกำรทัง้ทำงรำ่งกำรและ

พิกำรทำงสติปัญญำผำ่น มลูนิธิออทิสติกสแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธิครูบญุช ูมลูนิธิศรสีวสัดิ-์สมำน  แกว้บตุตำ 

โดยในปี 2560 บรษัิทฯไดร้บัเกียรติบตัรเชิดชอูงคก์ร จำกสมำคมผูป้กครองคนพิกำรทำงสตปัิญญำแหง่

ประเทศไทย 

บรษัิทฯ ไดร้ว่มมือกบัส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ (สปสช.) จดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพใหก้บัลกูคำ้

สำขำบรเิวณชมุชนใกลเ้คยีงกบัส ำนกังำนใหญ่ของบรษัิท เป็นกำรตรวจคดักรองสขุภำพใหล้กูคำ้ ที่ส  ำนกังำน

ใหญ่ของบรษัิท 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดลอ้ม และผู้มีส่วนได้เสยี 
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11.    การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรควบคมุภำยในท่ีดี โดยจดัใหม้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ที่สอบ
ทำนใหก้ลุม่บริษัทฯ มีระบบควบคมุภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมกฎหมำย
วำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

บริษัทฯ ไดป้ระเมินระบบกำรควบคมุภำยในโดยกำรซกัถำมขอ้มลูจำกฝ่ำยบรหิำร และเจำ้หนำ้ที่ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
รำยงำนผลกำรตรวจสอบที่ผ่ำนมำและไดส้รุประบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในดำ้นต่ำงๆ ทัง้ 5 ดำ้น ตำม
แน วท ำงขอ ง  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission)   ดั งนี ้  1) 
สภำพแวดลอ้มภำยในองคก์ร 2) กำรประเมินควำมเสี่ยง  3) กำรควบคุมกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร   4) ระบบ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มูล และ 5) ระบบกำรรำยงำนและติดตำม โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯมีควำมเห็นว่ำ
กลุ่มบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอตำมสภำพแวดลอ้มกำรควบคุมที่เป็นอยู ่
ส  ำหรับผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรบรษัิทฯ แลว้สรุปไดด้งันี ้

1) สภำพแวดลอ้มภำยในองคก์ร 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสรำ้งองคก์รและสภำพแวดลอ้มที่ดีช่วยส่งเสริมระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ 
โดยมีกำรสง่เสริมใหท้กุคนตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นของระบบควบคมุภำยใน มีกำรจดัโครงสรำ้งอย่ำงเหมำะสม  
กำรก ำหนดหนำ้ที่อยำ่งชดัเจน และมีนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษร  

2) กำรประเมินควำมเสีย่ง  

กลุม่บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญัในดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยก ำหนดใหม้ีกำรประเมินผลกำรด ำเนินธุรกิจและ
ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยผู้บริหำรเป็นผู้
วิเครำะหค์วำมเสีย่งตำ่งๆ ที่อำจเกิดขึน้เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทฯ รบัทรำบและเสนอแนะเพื่อจ ำกดัควำม
เสี่ยงหรือจัดกำรควำมเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรบัได ้หำกมีควำมเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจไมใ่หบ้รรลเุปำ้หมำยตำมแผนท่ีก ำหนดแลว้ กลุม่บรษัิทฯ จะตอ้งมีมำตรกำรในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
เหลำ่นี ้  

3) กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนเพื่อใหม้ั่นใจว่ำแนวทำงที่ฝ่ำยบริหำรก ำหนดไวไ้ดร้บักำร
ตอบสนองและปฏิบตัิตำมจำกพนกังำนในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีกำรก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมตัิรำยกำร
อย่ำงเหมำะสม มีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่เพื่อไม่ใหเ้อือ้ต่อกำรกระท ำทจุริต และมีกำรก ำหนดขัน้ตอนและวิธีกำรท ำ
ธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลำ่ว เพื่อปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์ตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลู  

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดเก็บขอ้มูลและสำรสนเทศที่สำมำรถน ำไปใช้เพื่อประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
เพียงพอ  มีกำรปรบัปรุงใหม้ีกำรจดัเก็บเอกสำรเป็นหมวดหมูโ่ดยเฉพำะเอกสำรทำงบญัชีที่มีควำมส ำคญัตอ่กำร
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จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน นอกจำกนี ้กลุม่บรษัิทฯ ยงัมีกำรส ำรองขอ้มลูที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทกุวนั
โดยกำรส ำรองลงเทป และจดัเก็บไวใ้นอีกสถำนท่ีซึง่หำ่งจำกส ำนกังำนของบรษัิทฯ เพื่อใหม้ั่นใจวำ่หำกเกิดกรณี
ฉกุเฉิน กลุม่บรษัิทฯ จะยงัมีขอ้มลูเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งตอ่เนื่อง 

5) ระบบกำรรำยงำนและติดตำม 

กลุม่บรษัิทฯ มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยที่วำงไวอ้ย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง
มีกำรตรวจสอบติดตำมกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบสำขำ  ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของสำขำทัง้หมดเป็นประจ ำ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อกรรมกำรผูจ้ัดกำร เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ
พนกังำนไดป้ฏิบตัิตำมคูม่ือและระเบียบกำรปฏิบตัิงำนของบรษัิทฯ ที่ไดก้ ำหนดไวอ้ยำ่งเครง่ครดั นอกจำกนี ้กลุม่
บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอรน์อลออดิท จ ำกัด ให้ท ำหน้ำที่ผู้
ตรวจสอบภำยในของกลุม่บริษัทฯ ในกำรตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของกลุม่บรษัิทฯ และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อรบัทรำบ เป็นประจ ำทกุไตรมำส 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่  2/2564  เมื่อวนัที่ 25  กุมภำพนัธ ์ 2564  ซึ่งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เขำ้รว่มประชุมดว้ย คณะกรรมกำรบริษัทไดป้ระเมินกำรควบคมุภำยในโดยใหฝ่้ำยบริหำรชีแ้จงระบบตำ่งๆ ในกำร
บริหำรงำนและกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรซกัถำมขอ้มลูจำกผูบ้ริหำร คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมในสภำพปัจจุบัน กล่ำวคือ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน
ครอบคลมุทัง้ 5 สว่น ประกอบดว้ย กำรควบคมุภำยสภำพแวดลอ้มในองคก์ร กำรประเมินควำมเสีย่ง กำรควบคมุ
กำรปฏิบตัิงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลู และระบบกำรติดตำม  

ทัง้นีย้ังให ้บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อลออดิท จ ำกัด  ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก ไดจ้ัดใหม้ีบุคลำกรอย่ำง
เพียงพอเพื่อสำมำรถด ำเนินงำนระบบควบคุมภำยในไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  ไม่ว่ำจะเป็นดำ้น วงจรรำยไดห้รือ
คำ่ใชจ้่ำย และไดต้ิดตำมควบคมุดแูลกำรใชง้ำนและป้องกนัทรพัยส์นิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยจำกกำรที่พนกังำน
และผูบ้รหิำรอำจน ำไปใชโ้ดยมิชอบ  

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ครัง้ที่ 1/2564  ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 25  กุมภำพันธ์  2564  ไดใ้ห้
ควำมเห็นเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในของบริษัทและพิจำรณำตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในตำมแบบประเมินของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้ 5 ส่วน 
ประกอบดว้ย กำรควบคมุภำยในองคก์ร กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน ระบบสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรขอ้มลู และระบบกำรติดตำม โดยมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคมุภำยในมีกำรควบคมุอย่ำงเพียงพอ
ตำมแนวทำงที่ก ำหนด และไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงที่มีสำระส ำคญัเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
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กลุม่บรษัิทฯไมม่ีหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในท่ีรบัผิดชอบเรือ่งกำรตรวจสอบภำยในโดยตรง แต่ กลุ่มบริษัทฯได้
จำ้งหนว่ยงำนภำยนอกเป็นผูป้ระเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทคือ 

 บรษัิท พีแอนด ์แอล อินเทอรน์อลออดิท จ ำกดั 

 73/290-294 เดอะฟิฟท ์อเวนิว อำคำรบี ชัน้ 2 ถนนกรุงเทพ-นนท ์

ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรุ ี11000



  
 บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                 แบบ 56-1                                                                                                        

ส่วนท่ี 2. กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หนำ้ 118 
 

12.     รายการระหว่างกนั 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

1. บริษัท ศรีสมาน คอนโดเทล จ ากัด 
 (“ศรสีมำนคอนโดเทล”) 

ลกัษณะธุรกิจ 
ใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์

ควำมสมัพนัธก์บับรษัิทฯ 
- นำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ ผูถื้อหุน้รอ้ย
ละ 7.32 และและด ำรงต ำแหนง่เป็น
กรรมกำรผูจ้ดักำร กรรมกำรบรหิำร ของ
บรษัิทฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่รอ้ยละ 50  
และเป็นกรรมกำรในศรสีมำนคอนโดเทล  

- นำงสำวธิดำ แกว้บตุตำ ผูถื้อหุน้ใหญ่
รอ้ยละ 28.76 เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่รอ้ยละ 
50 และเป็นกรรมกำรในศรสีมำนคอนโด
เทล 

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำพื ้นที่ เนื ้อที่  2,039.57 
ตำรำงเมตร ค่ำเช่ำ 171.80  บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน และหอ้งพัก ตัง้อยู่ที่อำคำร  
ศรสีมำนคอนโดเทล               ซอยอินทำ
มำระ 41 ถนนสทุธิสำรวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขตดิ นแดง กทม . เพื่ อ ใช้ เป็ น
ส ำนักงำนและสถำนที่เก็บเอกสำรและ
หลกัประกันของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นที่
พักพนักงำน โดยมีระยะเวลำเช่ำตำม
สญัญำเทำ่กบั 1 ปี  

 คำ่เช่ำ 

 คำ่เช่ำคำ้งจ่ำย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,642,156 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,799,230 
 
 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำสถำนที่จำกศรีสมำนคอนโดเทล 
เพื่อใชเ้ป็นส ำนกังำนและสถำนที่เก็บสญัญำและ
หลักประกัน และเป็นที่พักส ำหรบัพนักงำนที่มำ
ฝึกอบรมเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติ และอัตรำ
ค่ำบริกำรที่ เรียกเก็บและเง่ือนไขกำรช ำระเงิน
เป็ น ไปต ำมที่ ศ รีสม ำน  ค อน โด เทล  คิ ดกั บ
บุคคลภำยนอกและเป็นไปตำมธุรกิจปกติของศรี
สมำนคอนโดเทล  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
เป็นรำยกำรที่สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ  โดยสัญญ ำเช่ ำคิ ด รำคำที่ เหมำะสม เมื่ อ
เปรยีบเทียบกบัอำคำรในบรเิวณใกลเ้คียง และเป็น
อตัรำเดียวกับกำรใหบุ้คคลภำยนอกเช่ำหอ้ง และ
เง่ือนไขกำรช ำระรำคำเป็นไปตำมธุรกิจ รำยกำร
ดงักลำ่วจึงมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

2. บริษัท ศรีสมาน กรุงเทพ  จ ากัด 
 (“ศรสีมำนกรุงเทพ”) 

ลกัษณะธุรกิจ 
ใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์

ควำมสมัพนัธก์บับรษัิทฯ 
- นำยฉตัรชยั แกว้บตุตำผูถื้อหุน้รอ้ยละ 

3.66 ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ของบรษัิทฯ 
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่รอ้ยละ 40 และเป็น
กรรมกำรของศรสีมำนกรุงเทพ 

- นำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ ผูถื้อหุน้รอ้ย
ละ 7.32 ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร
ผูจ้ดักำร กรรมกำรบรหิำร ของบรษัิทฯ 
เป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ11  ในศรสีมำน
กรุงเทพ 

- นำงจรยิำ แกว้บตุตำ  
- ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 5.94 ของบรษัิทฯ 
- มำรดำของนำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ 

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำอำคำรพำณิชย์เพื่อใช้
เป็นส ำนักงำนสำขำ จ ำนวน 2 แห่ง 
ระยะเวลำเช่ำตำมสัญญำเท่ำกับ 3 ปี 
ตั้งแต่มกรำคม 2562 สิน้สุด ธันวำคม 
2564  
1. อำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 4 ชั้น 4 คูหำ 
เนือ้ที่รวม 80.3 ตำรำงวำ ตั้งอยู่ที่ถนน
สำยรังสิต-ปทุมธำนี ต ำบลบำงปรอก 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทมุธำนี  
2. อำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 4 ชั้น 2 คูหำ 
เนือ้ที่รวม 36.0 ตำรำงวำ ตั้งอยู่ที่ถนน
รำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ 
กทม.  
3. อำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 4 ชั้น 2 คูหำ 
เนื ้ อ ที่ ร ว ม  31 ต ำ ร ำ ง ว ำ  ตั้ ง อ ยู่ ที่
ถนนจรญัสนิวงศ ์แขวงบำงออ้ เขตบำง
พลดั กทม. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กลุม่บริษัทฯ เช่ำอำคำรจำกศรีสมำนกรุงเทพ เพื่อ
ใชเ้ป็นสำขำท ำกำร 2 แหง่ ในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยอัตรำค่ำ เช่ ำของสำข ำ
ปทมุธำนี มีรำคำเท่ำกบัอตัรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดย
บริษัท ฟำสท์ แอนด์ แฟร ์แวลูเอชั่น จ ำกัด (“ผู้
ประเมินอิสระ”)   

นอกจำกนั้นผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึกข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำเช่ ำระบุว่ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะปรบัอตัรำค่ำเช่ำไม่
เกินรอ้ยละ 12 ของอัตรำค่ำเช่ำเดิม และก ำหนด
อำยกุำรตอ่สญัญำไมน่อ้ยกวำ่ 3 ปี  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

กำรเช่ำอำคำรทัง้ 2 แห่ง เป็นรำยกำรที่สนับสนุน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลกัษณะทรพัยส์ินที่
เช่ำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม และเง่ือนไขกำร
เช่ำเป็นไปตำมธุรกิจรำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 7.32 ด ำรงต ำแหนง่
เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรบรหิำร  

- มำรดำของนำงสำวธิดำ แกว้บตุตำ     
ผูถื้อหุน้ใหญ่รอ้ยละ 28.76   

- ภรรยำของนำยฉตัรชยั แกว้บตุตำ   ผู้
ถือหุน้รอ้ยละ 3.66 และด ำรงต ำแหนง่
เป็นกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 40 และเป็น
กรรมกำรของศรสีมำน กรุงเทพ 

 
 

 คำ่เช่ำ 

 

 

1,059,640 

 
 

 

1,259,640 

 
 

จ ำเป็นและสมเหตสุมผล 

3. บริษัท ไอ.ดี. 2007 จ ากัด 
 (“ไอ.ดี. 2007”) 

ลกัษณะธุรกิจ 
ซือ้ขำยจดัสรรท่ีดิน 

ควำมสมัพนัธก์บับรษัิทฯ 
- นำยฉตัรชยั แกว้บตุตำผูถื้อหุน้รอ้ยละ 

3.66 และด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร 

เช่าทีด่ินและอาคาร 

กลุม่บรษัิทฯ เช่ำที่ดินและอำคำรตัง้อยูท่ี่
ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขต
หลกัสี ่ กรุงเทพมหำนคร โดยมีระยะเวลำ
เช่ำตำมสญัญำเทำ่กบั 3 ปี ตัง้แต่
มกรำคม 2562 สิน้สดุ ธนัวำคม 2564 
1. ที่ดินเนือ้ที่รวม 7-1-61 ไร ่(2,961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำที่ดินและอำคำรจำกไอ.ดี. 2007 
เพื่อใช้เป็นสถำนที่เก็บรถยึดที่ไม่ไดท้  ำกำรขำยที่
สำขำ ส่วนอำคำรใช้เป็นสำขำของบริษัทฯ เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจปกติของกลุม่บรษัิทฯ และอตัรำคำ่เช่ำ
ปัจจุบนัที่กลุม่บรษัิทฯ เช่ำอยูต่  ่ำกว่ำอตัรำค่ำเช่ำที่
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์
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ประธำนเจำ้หนำ้บรหิำรของบรษัิทฯ เป็น
ผูถื้อหุน้ใหญ่รอ้ยละ 60 และเป็น
กรรมกำรของไอ.ดี. 2007  

- นำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ ผูถื้อหุน้รอ้ย
ละ 7.32 ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร
ผูจ้ดักำร กรรมกำรบรหิำร ของบรษัิทฯ 
เป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 30 ใน ไอ.ดี. 2007 

- นำงสำวธิดำ แกว้บตุตำ ผูถื้อหุน้ใหญ่
รอ้ยละ 28.76  เป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 1 ใน
ไอ.ดี. 2007 

- นำงจริยำ แก้วบุตตำ ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 
5.94  ของบรษัิทฯ 
- มำรดำของนำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ 
ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 7.32 ด ำรงต ำแหนง่
เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรบรหิำร ของบรษัิทฯ 

- มำรดำของนำงสำวธิดำ แกว้บตุตำ     
ผูถื้อหุน้ใหญ่รอ้ยละ 28.76  

ตำรำงวำ) เพื่อใชเ้ป็นสถำนท่ีเก็บ
ทรพัยส์นิรอกำรขำย 
2. อำคำรสิง่ปลกูสรำ้ง ซึง่ประกอบดว้ย
อำคำรส ำนกังำนสำขำและอำคำรโกดงั
เก็บของชัน้เดียว เนือ้ที่ใชส้อยรวม 728 
ตำรำงเมตร เพื่อใชเ้ป็นสถำนท่ีส ำนกังำน
สำขำและโกดงั 
3. อำคำรส ำนกังำนท่ีเป็นท่ีตัง้ของ
ส ำนกังำนใหญ่ของบรษัิท เนือ้ทีใ่ชส้อย
ประมำณ 7,000 ตำรำงเมตร เริม่สญัญำ
เช่ำตัง้แตเ่ดอืนมิถนุำยน 2561 
 
 
 ระยะเวลำเชำ่เทำ่กบั 3 ปี  

 คำ่เช่ำ 

 เงินประกนักำรเช่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

48,554,388 

4,047,314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

48,553,938 

4,047,314 

 

สำธำรณะ  

นอกจำกนั้นผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึกข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำเช่ ำระบุว่ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ผูใ้หเ้ช่ำจะปรบัอตัรำ
ค่ำเช่ำไม่เกินรอ้ยละ 12 ของอตัรำค่ำเช่ำเดิม และ
ก ำหนดอำยกุำรตอ่สญัญำไมน่อ้ยกวำ่ 3 ปี  

ในสว่นของส ำนกังำนบรษัิทซึง่กลุม่บรษัิทฯไดม้กีำร
ให้ที่ปรึกษำด ำเนินกำรจัดหำพืน้ที่  เปรียบเทียบ
รำคำ ซึ่งมิไดแ้ตกต่ำงจำกผูใ้หบ้ริกำรในขนำดและ
บรเิวณใกลเ้คียง 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
กำรเช่ำที่ดินและอำคำรของทั้ง 2 แห่ง มีควำม
จ ำเป็นส ำหรบักำรด ำเนินธุรกิจโดยอัตรำค่ำเช่ำ
เทียบเคียงแลว้ต ่ำกวำ่คำ่เช่ำที่ส  ำรวจโดยผูป้ระเมิน
อิสระ ซึ่งมีวตัถปุระสงคส์ำธำรณะและเง่ือนไขกำร
เช่ำเป็นไปตำมธุรกิจ ลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ำมี
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสมรำยกำรดังกล่ำวจึงมี
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ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

- ภรรยำของนำยฉตัรชยั แกว้บตุตำผูถื้อ
หุน้รอ้ยละ 3.66 และด ำรงต ำแหนง่เป็น
กรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

เป็นผู้ถื อหุ้นร้อยละ 3.75 ของไอ .ดี . 
2007 

ควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
ส่วนกำรเช่ำส ำนักงำนใหญ่ก็เป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรเช่ำเป็นไปตำมธุรกิจปกติ ลกัษณะทรพัยส์ินที่
เช่ำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสมรำยกำรดงักล่ำว
จึงมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 

4. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 

ควำมสมัพนัธก์บับรษัิท 
- ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 7.32 กรรมกำรผูจ้ัดกำร 
และกรรมกำรบรหิำรของบรษัิทฯ 

- บตุรของนำยฉตัรชยั แกว้บุตตำ ผูถื้อหุน้
ร ้อ ย ล ะ  3.66 ก ร รม ก ำ ร  ป ระ ธ ำ น
เจ้ำหนำ้ที่บริหำร กับนำงจริยำ แก้วบุต
ตำ ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 5.94 ของบรษัิทฯ 

- พี่ของนำงสำวธิดำ แก้วบุตตำ ผู้ถือหุ้น
ใหญ่รอ้ยละ 28.76  

การค า้ประกัน 
นำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำเป็นผูค้  ำ้
ประกนัและน ำทรพัยส์นิสว่นตวัมำเป็น
หลกัประกนัส ำหรบัวงเงินกูย้ืมจำก
ธนำคำรพำณิชยใ์หแ้ก่กลุม่บรษัิทฯ 

 ค ำ้ประกนั 
-วงเงินเบิกเกินบญัชี 
-วงเงินกูร้ะยะสัน้ 

  
ดอกเบีย้จ่าย 
นำงสำวดวงใจ  แกว้บตุตำ ไดล้งทนุใน
หุน้กูข้องบรษัิทจ ำนวน 13 ลำ้นบำท 

 
 
 
 
 
 

-- 
500,000,000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-- 
500,000,000 

 
122,877 

กลุ่มบริษัทฯ  มีวงเงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย ์
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่ำวค ้ำประกันโดยนำงสำว
ดวงใจ แก้วบุตตำและทรัพย์สินส่วนตัวของ
นำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่
ก ำหนดโดยธนำคำรพำณิชย ์โดยกลุม่บริษัทฯ ไม่มี
คำ่ใชจ้่ำยเพื่อกำรค ำ้ประกนัดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ขอถอนกำรค ำ้ประกนัดงักลำ่วทัง้จ ำนวนแลว้ 

กำรลงทนุในหุน้กูข้องบริษัทฯ เป็นกำรลงทนุซือ้หุน้
กู้จำกผู้จัดจ ำหน่ ำยหุ้นกู้ของบริษั ทซึ่ งได้รับ
ดอกเบีย้ในอตัรำเดียวกบัผูถื้อหุน้กู ้

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

รำยกำรดงักลำ่วเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบรษัิทฯ 
และกลุม่บรษัิทฯ ไมม่ีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรค ำ้ประกนั
แตอ่ยำ่งใด 

5. นายฉัตรชัย  แกว้บุตตา 

ควำมสมัพนัธก์บับรษัิทฯ 
- ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 3.66 กรรมกำร และ
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ของบรษัิทฯ 

- บิดำของนำงสำวธิดำ แกว้บตุตำ ผูถื้อหุน้
ใหญ่รอ้ยละ 28.76  

- บิดำของนำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ ผูถื้อ
หุน้รอ้ยละ 7.32 กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรบรหิำร ของบรษัิทฯ 

 
 

เช่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคาร 

กลุ่มบริษั ทฯ เช่ ำที่ ดิ นพร้อมอำคำร
พำณิ ชย์ 2 แห่ง  ระยะเวลำเช่ ำตำม
สญัญำเท่ำกบั 3 ปี ตัง้แต่มกรำคม 2562 
สิน้สดุ ธนัวำคม 2564 
1. ที่ดินเนือ้ที่ 519 ตำรำงวำ และอำคำร
พำณิชย ์จ ำนวน 2 ชัน้ (ชัน้ใตด้ินและชัน้
ล อ ย )  ตั้ ง อ ยู่ ที่ ถ น น ส ำย ห ล่ ม สั ก -
เพชรบูรณ์ ต ำบลชยันำรำยณ์ อ ำเภอชัย
บำดำล จงัหวดัลพบรุ ี 
2. ที่ดินเนือ้ที่ 213 ตำรำงวำ และอำคำร
พำณิชย์ จ ำนวน 2 ชั้น ตั้งอยู่ที่ถนนสุด
บรรทัด ต ำบลปำกเพรียว อ ำเภอเมือง
สระบรุ ีจงัหวดัสระบรุี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำที่ดินและอำคำรจำกนำยฉัตรชัย 
แกว้บตุตำดงันี ้

 ที่ดิน และอำคำรจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้
เป็นสำขำ และที่จอด/ขำยรถที่ยึดซึ่งส่วนใหญ่
เป็นรถเชิงเกษตร รถแทรกเตอร ์จึงจ ำเป็นตอ้งใช้
พืน้ท่ีที่มีขนำดใหญ่ 

 ที่ดิน และอำคำรจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้
เป็นสำขำตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ริมถนนใหญ่ 
สำมำรถใช้พื ้นที่ ส่วนหนึ่ งในกำรจัดวำงรถ
มอเตอรไ์ซดเ์พื่อขำย และมีหอ้งจดัเก็บทรพัยส์ิน
รอกำรขำยที่เป็นสดัสว่น อีกทัง้ยงัมีพืน้ที่จอดรถ
ดำ้นหลงัเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหล้กูคำ้ที่มำ
ใชบ้รกิำร 

โดยอัตรำค่ำเช่ำปัจจุบันของทัง้ 2 แห่ง ต ่ำกว่ำ
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ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

 คำ่เช่ำ 

 
 

 

 

2,017,344 

 

2,017,344 

อัตรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระเพื่อ
วตัถปุระสงคส์ำธำรณะ  

นอกจำกนั้นผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึกข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำเช่ ำระบุว่ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ผูใ้หเ้ช่ำจะปรบัอตัรำ
ค่ำเช่ำไม่เกินรอ้ยละ 12 ของอตัรำค่ำเช่ำเดิม และ
ก ำหนดอำยกุำรตอ่สญัญำไมน่อ้ยกวำ่ 3 ปี 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
กำรเช่ำที่ดินและอำคำรของทั้ง 2 แห่ง มีควำม
จ ำเป็นส ำหรบักำรด ำเนินธุรกิจเพรำะนอกจำกจะ
เป็นสำขำแลว้ บรษัิทฯ ยงัสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำก
พืน้ท่ีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนบัสนุนกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบรษัิท โดยอตัรำค่ำเช่ำเทียบเคียงแลว้ต ่ำ
กว่ำค่ำเช่ำที่ ส  ำรวจโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่ งมี
วตัถปุระสงคส์ำธำรณะ  และเง่ือนไขกำรเช่ำเป็นไป
ตำมธุรกิจ ลกัษณะทรพัยส์ินที่เช่ำมีควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็น
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

และสมเหตสุมผล 
 การค า้ประกัน 

นำยฉัตรชัย แกว้บุตตำ เป็นผูค้  ำ้ประกัน
แ ล ะ น ำ ท รัพ ย์ สิ น ส่ ว น ตั ว ม ำ เป็ น
หลักประกันส ำหรับวงเงินกู้ยื มจำก
ธนำคำรพำณิชยใ์หแ้ก่กลุม่บรษัิทฯ 

 ค ำ้ประกนั 
-วงเงินเบิกเกินบญัชี 
-วงเงินกูร้ะยะสัน้ 

  

 
 
 
 
 

 

-- 
500,000,000 

 
 
 
 
 

 

-- 
500,000,000 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย ์ 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยวงเงินกูย้ืมดงักลำ่วค ำ้ประกันโดยนำยฉัตรชัย 
แก้วบุตตำ และทรพัยส์ินส่วนตัวของนำยฉัตรชัย  
แก้วบุตตำ ซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดโดย
ธนำคำรพำณิชย ์โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่ำใชจ้่ำย
เพื่อกำรค ำ้ประกันดงักล่ำว ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอถอน
กำรค ำ้ประกนัดงักลำ่วทัง้จ ำนวนแลว้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
รำยกำรดังกล่ำวเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรค ำ้ประกัน
แตอ่ยำ่งใด 
 

6. นางสาวธิดา แก้วบุตตา 

ควำมสมัพนัธก์บับรษัิทฯ 
- ผูถื้อหุน้ใหญ่รอ้ยละ 28.76 ของบรษัิทฯ 
- บตุรของนำยฉตัรชยั แกว้บุตตำ ผูถื้อหุน้

เช่าอาคาร 

กลุม่บรษัิทฯ เช่ำอำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 
4 ชัน้ 2 คหูำ เนือ้ที่รวม 55.3 ตำรำงวำ 
ตัง้อยูท่ี่ถนนรำมอินทรำ แขวงคนันำยำว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
กลุ่มบริษัทฯ เช่ำอำคำรจำกนำงสำวธิดำ แกว้บุต
ตำ เพื่อใช้เป็นสำขำส ำหรบักำรด ำเนินธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ  และอตัรำค่ำเช่ำปัจจุบันที่กลุ่ม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

ร้อ ย ล ะ  3.66 ก ร รม ก ำ ร  ป ระ ธ ำ น
เจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ กับนำง
จริยำ แก้วบุตตำผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 5.94 
ของบรษัิทฯ 

- นอ้งสำวของนำงสำวดวงใจ แก้วบุตตำ     
ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 7.32 กรรมกำรผูจ้ัดกำร 
กรรมกำรบรหิำร ของบรษัิทฯ 

เขตคนันำยำว กทม. เพื่อใชเ้ป็น
ส ำนกังำนสำขำ ระยะเวลำตำมสญัญำ
เช่ำ 3 ปีตัง้แตม่กรำคม 2562 สิน้สดุ 
ธนัวำคม 2564 

 คำ่เช่ำ 

 
 

 
 
 
 

605,916 

 

 
 
 
 

605,916 

 

บริษัทฯ เช่ำอยู่ ต ่ำกว่ำอตัรำคำ่เช่ำที่ประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ เพื่อวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 

นอกจำกนั้นผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึกข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำเช่ ำระบุว่ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ผูใ้หเ้ช่ำจะปรบัอตัรำ
ค่ำเช่ำไม่เกินรอ้ยละ 12 ของอตัรำค่ำเช่ำเดิม และ
ก ำหนดอำยกุำรตอ่สญัญำไมน่อ้ยกวำ่ 3 ปี  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
เป็นรำยกำรที่สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ำมีควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม เมื่อเทียบเคียงกับสำขำอื่นที่เช่ำจำก
บคุคลภำยนอก โดยอตัรำคำ่เช่ำเทียบเคียงแลว้ต ่ำ
กว่ำค่ำเช่ำที่ ส  ำรวจโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่ งมี
วตัถปุระสงคส์ำธำรณะ และเง่ือนไขกำรเช่ำเป็นไป
ตำมธุรกิจ รำยกำรดงักล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็นและ
สมเหตสุมผล 

7. นางจริยา  แก้วบุตตา 

ควำมสมัพนัธก์บับรษัิทฯ 

เช่าอาคาร 
กลุ่มบริษัทฯ เช่ำอำคำรพำณิชย์รวม

 
 

 
 
กลุ่มบริษัทฯ เช่ำอำคำรจำกนำงจริยำ แกว้บุตตำ
เพื่อใช้เป็นสำขำ และอัตรำค่ำเช่ำปัจจุบันที่กลุ่ม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

- มำรดำของนำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ  ผู้
ถือหุน้รอ้ยละ 7.32 กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรบรหิำร ของบรษัิทฯ 

- มำรดำของนำงสำวธิดำ แกว้บตุตำ ผูถื้อ
หุน้ใหญ่รอ้ยละ 28.76 ของบรษัิทฯ 

- ภรรยำนำยฉตัรชยั แกว้บตุตำ ผูถื้อหุน้
ใหญ่รอ้ยละ 3.66  กรรมกำร และ
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ของบรษัิทฯ 

จ ำนวน 4 แห่งระยะเวลำเช่ำตำมสญัญำ
เท่ำกับ 3 ปี ตัง้แต่มกรำคม 2562 สิน้สดุ 
ธนัวำคม 2564 
1. อำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 4 ชั้น 2 คูหำ 
เนือ้ที่รวม 36.7 ตำรำงวำ ตั้งอยู่ที่ถนน
เทพำรกัษ์ ต ำบลเทพำรกัษ์ อ ำเภอเมือง
สมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร  
2. อำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 3 ชั้น 2 คูหำ 
เนือ้ที่รวม 64 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่ถนนสำย
รังสิต -ปทุมธำนี  ต ำบลประชำธิปัตย ์
อ ำเภอธญัญบรุ ีจงัหวดัปทมุธำนี  
3. อำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 4 ชั้น 3 คูหำ 
เนือ้ที่รวม 54 ตำรำงเมตร ตั้งอยู่ที่ถนน
สขุุมวิท ต ำบลนำเกลืออ ำเภอบำงละมุง 
จงัหวดัชลบรุ ี 
4. ที่ดินว่ำงเปล่ำ เนื ้อที่  10 ตำรำงวำ
บริเวณถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง 
กทม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2,960,176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2,960,176 

บริษัทฯ เช่ำอยู่ ต ่ำกว่ำอตัรำคำ่เช่ำที่ประเมินโดยผู้
ป ระ เมิ นอิ ส ระ เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์สำธำรณ ะ 
นอกจำกนั้นผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึกข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำเช่ ำระบุว่ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ผูใ้หเ้ช่ำจะปรบัอตัรำ
ค่ำเช่ำไม่เกินรอ้ยละ 12 ของอตัรำค่ำเช่ำเดิม และ
ก ำหนดอำยกุำรตอ่สญัญำไมน่อ้ยกวำ่ 3 ปี  

กำรลงทนุในหุน้กูข้องบริษัทฯ เป็นกำรลงทนุซือ้หุน้
กู้จำกผู้จัดจ ำหน่ ำยหุ้นกู้ของบริษั ทซึ่ งได้รับ
ดอกเบีย้ในอตัรำเดียวกบัผูถื้อหุน้กู ้

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
เป็นรำยกำรที่สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ ำมีควำมจ ำ เป็นและ
เหมำะสม เมื่อเทียบเคียงกับสำขำอื่นที่เช่ำจำก
บคุคลภำยนอก โดยอตัรำคำ่เช่ำเทียบเคียงแลว้ต ่ำ
กว่ำค่ำเช่ำที่ ส  ำรวจโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่ งมี
วตัถปุระสงคส์ำธำรณะ  และเง่ือนไขกำรเช่ำเป็นไป
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

 คำ่เช่ำ 

ดอกเบีย้จ่าย 

นำงจรยิำ  แกว้บตุตำ ลงทนุในหุน้กูข้อง
บรษัิทจ ำนวน 7.1 ลำ้นบำท 

 

 59,472 
 

ตำมธุรกิจ รำยกำรดงักล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็นและ
สมเหตสุมผล 

8. นายโชติพงษ ์สุรสิงหส์ฤษฎ ์

ควำมสมัพนัธก์บับรษัิทฯ 
- บิดำนำยวชัรบรูย ์สรุสงิหส์ฤษฎ ์
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 

เช่าอาคาร 

กลุม่บรษัิทฯ เช่ำอำคำรพำณิชยจ์ ำนวน 1 
แหง่ 2 ชัน้ 1 คหูำ ตัง้อยูท่ี่เลขท่ี 353 ถนน
เจริญเมือง ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ เนือ้ที่ 32 ตำรำงเมตร 
ระยะเวลำเช่ำตำมสัญญำเท่ำกับ 3 ปี 
เริ่ ม ตั้ ง แต่ พ ฤษ ภำคม  2561 สิ ้น สุด
เมษำยน 2564 

 คำ่เช่ำ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

74,851 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

74,851 
 

 

 
กลุ่ ม บ ริ ษั ทฯ  เช่ ำอำคำรจำกนำย โชติ พ งษ์               
สุรสิงห์สฤษฎ ์เพื่อใช้เป็นสำขำ และอัตรำค่ำเช่ำ
เป็นรำคำที่เหมำะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำเช่ำ
ใกลเ้คียง เง่ือนไขกำรช ำระรำคำเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจเช่นเดียวกบับคุคลภำยนอก รำยกำรดงักลำ่ว
จึงมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
เป็นรำยกำรที่สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ำมีควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม อตัรำค่ำเช่ำและเง่ือนไขกำรเช่ำเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจ รำยกำรดงักล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็น
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

และสมเหตสุมผล 

9.  บริษัท ฟรีวิลล ์โซลชูั่น จ ากัด  
ลกัษณะธุรกิจ 
พฒันำและใหบ้รกิำรซอฟทแ์วร ์
ควำมสมัพนัธก์บับรษัิท 
- นำยวีระ  วีระกลุ กรรมกำรอิสระของ

บรษัิทฯ เป็นกรรมกำรและประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรของบรษัิท ฟรวีลิล ์
โซลชูั่นส ์จ ำกดั 

บริการซอฟทแ์วร ์
บริษัทฯได้ใช้บริกำรซอฟทแ์วรใ์นส่วนที่
เ ก่ี ย วกับ กำรให้ส วัสดิ ก ำ รเงิน กู้ แ ก่
พนกังำน 
 
-คำ่บรกิำร 
 
 

 
 
 
 
 

170,572 

 
 
 
 
 

464,555 

บริษัทฯใช้บริกำรจำกบริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่ นส ์
จ ำกดั ซึ่งเป็นกำรใหบ้ริกำรตำมปกติของบรษัิท ฟรี
วิลล ์และเป็นรำคำที่ บริษัท ฟรีวิลล ์ใช้กับลูกค้ำ
ปกติ ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เป็นรำยกำรที่สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯผูใ้หบ้ริกำรใหบ้ริกำรดว้ยอตัรำ
เดียวกนักบัลกูคำ้ทั่วไป รำยกำรดงักลำ่วจึงมีควำม
จ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั  

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ มีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดงักลำ่วมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผลตลอดจนเป็นประโยชนต์อ่กลุม่บรษัิทฯ (รำยละเอียดของแตล่ะรำยกำรกลำ่ว
ไวไ้ดใ้นขอ้ 12.1) 

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าท ารายการระหว่างกัน  

ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/ 2556 เมื่อวนัที่ 14 มิถุนำยน 2556 ไดก้ ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำร
อนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัโดยก ำหนดใหผู้บ้รหิำรหรอืผูท้ี่มีสว่นได้สว่นเสียไม่สำมำรถเขำ้มำมีสว่นรว่มในกำร
อนุมัติรำยกำรดังกล่ำวไดแ้ละในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนม์ีสว่นไดเ้สยีหรอือำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคตบรษัิทฯ จะจดัใหม้ีควำมเห็น
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นของกำรเขำ้ท ำรำยกำรควำมสมเหตสุมผลและควำมเหมำะสมดำ้น
รำคำของรำยกำรนัน้โดยพิจำรณำดเูง่ือนไขต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในตลำด และมีกำร
เปรียบเทียบรำคำที่เกิดขึน้กับบคุคลภำยนอกในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำ
รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้บรษัิทฯ จะจดัใหม้ีบคุคลที่มีควำมรูค้วำมช ำนำญพิเศษเช่นผูส้อบบญัชีหรอืผูป้ระเมิน
รำคำอิสระหรือส ำนกังำนกฎหมำยเป็นตน้ ที่เป็นอิสระจำกบรษัิทฯ และบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้เป็นผูใ้หค้วำมเห็น
เก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่ว ควำมเห็นของบคุคลที่มีควำมรูค้วำมช ำนำญพิเศษจะถกูน ำไปใชป้ระกอบกำร
ตดัสนิใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษัิทฯและ/หรอืผูถื้อหุน้ แลว้แตก่รณีทัง้นีบ้รษัิทฯ จะ
เปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 

นอกจำกนี ้ยงัไดม้ีกำรอนมุตัิในหลกักำรเก่ียวกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่มีเง่ือนไขกำรคำ้โดยทั่วไป ในกำรท ำธุรกรรม
ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง โดยใหฝ่้ำยบริหำรสำมำรถ
อนุมตัิเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำม
เก่ียวขอ้งได ้(ไมว่่ำรำยกำรดงักลำ่ว เป็นรำยกำรท่ีด ำเนินกำรอยู่ในปัจจบุนัและจะตอ้งด ำเนินตอ่ไปรวมทัง้รำยกำรที่
จะมีขึน้ในอนำคต) โดยไม่ตอ้งขออนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ใน
กรณีที่รำยกำรดังกล่ำวเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สญัญำทั่วไปใน
สถำนกำรณเ์ดียวกัน ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง โดยฝ่ำยบริหำรจะตอ้งจัดท ำรำยงำนสรุปกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งเพื่อรำยงำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 
ทกุไตรมำส 

12.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/ 2556 เมื่อวนัที่ 14 มิถนุำยน 2556 ไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัในอนำคต โดยจะตอ้งเป็นรำยกำรท่ีเป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจทั่วไปของบรษัิทฯ ไมม่ีกำรถ่ำยเท
ผลประโยชนข์องบริษัทฯ อยำ่งไม่เป็นธรรมไปยงับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนม์ีสว่นไดเ้สยีหรอือำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคตกบับริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรษัิทฯ จะรว่มกนัดแูลรำยกำร
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ระหว่ำงกนัดงักลำ่วที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตว่ำจะเป็นไปดว้ยควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผลและมีอตัรำตอบแทนที่
ยตุิธรรม พรอ้มทัง้ผ่ำนกำรอนุมตัิตำมขัน้ตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งอย่ำงถูกตอ้ง และจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำร
ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ ตำมมำตรฐำนบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ ์

12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ จะเป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำร
ประกอบธุรกิจตำมปกติ เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้สงูสดุ โดยมีแนวโนม้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
ดงันี ้

-      กำรเช่ำอำคำรเพื่อใชเ้ป็นสำขำมีควำมจ ำเป็นตอ่กำรประกอบธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ ดงันัน้รำยกำรคำ่เช่ำอำคำร
จะยงัคงเกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยค่ำเช่ำที่กลุ่มบริษัทฯ จ่ำยใหบุ้คคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
สำมำรถเทียบเคียงไดก้ับรำคำตลำด หรืออตัรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พื่อหำ
มลูคำ่คำ่เช่ำตลำดปัจจบุนัและใชก้บัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะและเง่ือนไขเป็นไปตำมธุรกิจปกติ  

-       กำรค ำ้ประกันเงินกูย้ืมสถำบันกำรเงินโดยกรรมกำร และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ สถำบัน
กำรเงินก ำหนด โดยบรษัิทฯ ขอถอนค ำ้ประกนัดงักลำ่วทัง้จ ำนวน ซึง่ไดด้  ำเนินกำรไถ่ถอนภำระค ำ้ประกนัเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้และรำยกำรดงักลำ่วจะไมเ่กิดขึน้อีกในอนำคต 

-       กำรเขำ้สญัญำบรหิำรจดักำรสนิเช่ือระหวำ่ง บรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) และ บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พำว
เวอร ์2014 จ ำกดั เพื่อกำรขยำยธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนั  
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ส่วนที่  3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1       งบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี 

งบกำรเงินส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี  31ธนัวำคม 2561 

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์เอบีเอเอส จ ำกดั โดยนำยบญุเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 5339
ไดด้  ำเนินกำรตรวจสอบบญัชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไปและใหค้วำมเห็นว่ำ งบกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 ที่ไดต้รวจสอบแสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตำมที่ควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี  31ธนัวำคม  2562 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์เอบีเอเอส จ ำกดั โดยนำงอโนทยั  ลกิีจวฒันะ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 3442 ได้
ด  ำเนินกำรตรวจสอบบญัชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไปและใหค้วำมเห็นวำ่ งบกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2562 แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินส ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำ้สค์เูปอรส์เอบีเอเอส จ ำกดั โดยนำงอโนทยั  ลกิีจวฒันะ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 3442 ได้
ด  ำเนินกำรตรวจสอบบญัชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไปและใหค้วำมเห็นวำ่ งบกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2563 แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตำมที่ควร ใน สำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับปี  2561 – 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 
 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31ธันวำคม 2563 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

สินทรัพย ์       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 2,409.50 6.13 1,648.91 3.63 1,837.59 3.53 
เงินลงทนุระยะสัน้สทุธิ 512.17 1.31 0.52 0.00   
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ดว้ยวิธีรำคำทนุตดั
จ ำหน่ำย  

 
 

 
0.52 

 
0.00 

สว่นของเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยใน1 ปี-สทุธิ 23,500.96 

 
64.08 29,267.03 

 
64.38 30,587.78 

 
58.81 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงิน 600.00 1.53 670.00 1.47 4,350.00 8.36 
ลกูหนีอ่ื้น 496.22 1.27 819.99 1.80 823.35 1.58 
ทรพัยส์ินรอกำรขำยสทุธิ 658.11 1.68 771.14 1.70 664.72 1.28 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 76.33 0.19 83.09 0.18 20.39 0.04 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 28,253.29 72.04 33,260.68 73.16 38,284.35 73.61 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผ่ำน
ก ำไรหรอืขำดทนุ  

 
 

 
73.96 

 
0.14 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม ผ่ำน
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน  

 
 

 
120.21 

 
0.23 

เงินลงทนุระยะยำว – สทุธิ 198.41 0.51 550.58 1.21   
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คำ้งรบั-สทุธิ 9,256.59 23.61 10,221.94 22.48 10,366.50 19.93 
ที่ดิน อำคำร สว่นปรบัปรุงอำคำรและอปุกรณส์ทุธิ 629.31 1.60 640.26 1.41 641.74 1.23 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้– สทุธิ     1,497.14 2.88 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนสทุธิ 568.24 1.45 568.11 1.25 605.14 1.16 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 179.32 0.46 83.23 0.18 245.63 0.47 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 131.97 0.34 136.82 0.30 172.70 0.33 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,963.84 27.96 12,200.93 26.84 13,723.02 26.39 
รวมสินทรัพย ์ 39,217.14 100.00 45,461.61 100.00 52,007.37 100.00 

หนีสิ้น       
เงินรบัฝำก 7,273.97 18.55 6,348.33 13.96 5,234.10 10.06 
ตรำสำรหนีท้ี่ออก 6.00 0.02 6.00 0.01 6.00 0.01 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 4,050.00 10.33 1,903.52 4.19 200.00 0.38 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใชใ้นกำรซือ้
ลกูหนี ้ 338.83 

 
0.86 - 

 
- - 

 
- 

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินที่ครบ     
      ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 2,703.89 

 
6.90 1,937.41 

 
4.26 1,307.13 

 
2.51 

หนีส้ินตำมสญัญำสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 29.17 0.07 15.07 0.03 544.54 1.05 
เจำ้หนีอ่ื้น 742.47 1.89 662.66 1.46 940.58 1.81 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย 481.09 1.23 492.37 1.08 618.64 1.19 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธ์ิและไมมี่หลกัประกนั 1,258.50 3.21 2,391.10 5.26 3,752.18 7.21 



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                             แบบ  56-1  

ส่วนท่ี 3 .ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  หนำ้ 134 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 
 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31ธันวำคม 2563 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 84.79 0.10 60.19 0.13 55.82 0.11 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,968.70 43.27 13,816.66 30.39 12,658.98 24.34 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 741.94 1.89 2,435.12 5.36 2,930.77 5.64 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัช ี 139.42 0.36 136.00 0.30 124.22 0.24 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน     15.06 0.03 
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ 19.28 0.05 6.77 0.01 932.99 1.79 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั 7,679.58 19.58 8,829.19 19.42 11,063.46 21.27 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 40.01 0.10 46.15 0.10 68.61 0.13 
ประมำณกำรคำ่รือ้ถอน -  -  143.41 0.28 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8,620.24 21.98 11,453.24 25.19 15,278.51 29.38 
รวมหนี้สิน 25,588.94 65.26 25,269.90 55.59 27,937.49 53.72 
ส่วนของผู้ถือหุน้       
ทนุจดทะเบียน 1.249.71 3.19 1,374.66 3.02 1,428.08 2.75 
ทนุช ำระแลว้ 1,147.77 2.93 1,336.25 2.94 1,373.15 2.64 
สว่นเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 1,424.76 3.63 4,455.07 9.80 6,207.18 11.94 
ก ำไรสะสมจดัสรรแลว้ : ส  ำรองตำมกฎหมำย 124.97 0.32 130.06 0.29 142.81 0.27 
ก ำไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร 9,457.37 24.12 13,080.82 28.77 15,003.84 28.85 
สว่นเกินมลูคำ่หุน้จำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 36.19 0.09 36.19 0.08 36.19 0.07 
สว่นต ำ่กวำ่ทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัสว่นกำรถือหุน้ใน
บรษัิทยอ่ย 

 
(321.62) 

 
(0.82) 

 
(648.78) 

 
(1.43) 

 
(665.15) 

 
(1.28) 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ (6.59) (0.02) (1.24) (0.00) (13.15) (0.03) 
สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 1,765.34 4.50 1,803.34 3.97 1,985.01 3.82 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 
13,628.20 

 
34.75 20,191.71 

 
44.41 24,069.88 

 
46.28 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 39,217.14 100.00 45,461.61 100.00 52,007.37 100.00 
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  งบตรวจสอบ 

งบแสดงผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
  ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
รายได้        
ดอกเบีย้จำกสญัญำเชำ่ซือ้ 954.36 12.11 447.93 4.57 103.04 0.94 
ดอกเบีย้จำกเงินใหกู้ย้ืม 4,842.15 61.44 6,791.33 69.34 8,063.05 73.35 
รำยไดอ่ื้น 2,084.81 26.45 2,554.00 26.08 2,826.94 25.72 
รวมรายได้ 7,881.32 100.00 9,793.26 100.00 10,993.03 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรกิำร 179.45 2.28 176.92 1.81 161.47 1.47 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 2,866.73 36.37 3,354.94 34.26 3,625.26 32.98 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 388.35 4.93 552.09 5.64 321.01 2.92 
รวมค่าใช้จ่าย 3,434.53 43.58 4,083.95 41.70 4,107.74 37.37 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 4,446.80 56.42 5,709.31 58.30 6,885.29 62.63 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (720.93) (9.15) (828.30) (8.46) (902.61) (8.21) 
คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ (724.98) (9.20) (952.27) (9.72) (1,191.84) (10.84) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 3,000.89 38.08 3,928.75 40.12 4,790.84 43.58 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพืน้ฐาน    
ก ำไรสทุธิ (บำทตอ่หุน้) 2.19 2.85 3.32 
จ ำนวนหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (พนัหุน้) 1,262,546 1,319,026 1,357,523 
มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ (บำท) 1.00 1.00 1.00 
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งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ลำ้นบำท)  

งบตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 3,725.87 4,881.02 5,982.67 
รายการปรับปรุง:    
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยท์ำงกำรเงิน   (54.81) 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน   (60.28) 
คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ  ำหนำ่ย 212.84 229.94 874.18 
ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรปรบัมลูคำ่เงินลงทนุ 2.87   
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ (9.95) (3.26)  
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ ์ 4.76 3.49 2.99 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน  1.03  
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรขำยอำคำรอปุกรณ ์ (3.87) (0.84) (6.47) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัยร์อกำรขำย (20.11) 10.53 (1.29) 
ก ำไรจำกกำรยกเลิกสญัญำเชำ่   (4.51) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรขำยสินทรพัยร์อกำรขำย (52.90) 29.50 114.24 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - (35.45)  
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้   321.01 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 338.35 552.09  
ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังำน 11.35 16.38 18.72 
ดอกเบีย้รบั (5,802.35) (7,239.26) (8,182.55) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 720.93 828.30 881.07 
คำ่ตดัจ  ำหนำ่ยสว่นต ่ำมลูคำ่เงินลงทนุในหุน้กู ้ 0.88 0.77 0.43 
คำ่ตดัจ  ำหนำ่ยตน้ทนุกำรออกหุน้กู ้ 1.79 8.03 17.32 
ตน้ทนุคำ่รือ้ถอน 0.37 0.28 4.21 
เงินปันผลรบั (2.37) (2.77) (2.04) 

การเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน:    
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คำ้งรบั (6,676.63) (7,284.88) (2,250.88) 
ลกูหนีอ่ื้น (253.63) (268.29) 29.04 
สินทรพัยร์อกำรขำยสทุธิ (249.86) (153.06) (6.53) 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (64.72) (8.55) (3.89) 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น (42.70) (4.85) (35.46) 
เงินรบัฝำก 1,206.20 (925.64) (1,114.24) 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงิน 750.00 (70.00) (3,680.00) 
เจำ้หนีอ่ื้น 153.32 (44.73) 253.45 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 58.43 (24.59) (4.58) 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น (22.31) - - 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน (0.77) - - 

เงนิสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (5,964.20) (9,504.82) (6,908.16) 
ดอกเบีย้รบั 5,775.98 7,216.02 7,979.11 
ดอกเบีย้จำ่ย (690.70) (853.49) (821.71) 
ภำษีเงินไดจ้ำ่ย (599.73) (850.03) (1,063.08) 
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งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ลำ้นบำท)  

งบตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,478.66) (3,992.32) (813.84) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรบัจำกกำรขำยหลกัทรพัยเ์พ่ือคำ้ 6,705.19 - - 
เงินสดจำ่ยในกำรซือ้หลกัทรพัยเ์พ่ือคำ้ (4,900.00) - - 
เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรพัยท์ำงกำรเงิน   427.78 
เงินสดรบั(จำ่ย)เพ่ือซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำย 145.98 173.00  
เงินสดจำ่ยซือ้เงินลงทนุทั่วไป - 2.50  
เงินสดรบั(จำ่ย)เพ่ือเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย (521.36) - 80.18 
เงินสดรบัจำกกำรขำยอปุกรณ ์ 7.86 52.77 7.36 
เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อำคำร สว่นปรบัปรุงอำคำรและอปุกรณ ์ (342.81) (289.75) (252.12) 
เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สินทรพัยท์ี่ไมมี่ตวัตน (8.58) (4.39) (13.82) 
เงินสดรบัจำกเงินปันผล 2.37 2.77 2.04 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,088.64 (68.10) 251.41 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึน้ 7,850.00 21,708.91 2,070.00 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน(ลดลง) (6,100.00) (23,855.38) (3,773.52) 
เงินสดจำ่ยเงินกูย้ืมระยะสัน้เพ่ือใชใ้นกำรซือ้ลกูหนี ้ (447.61) (338.83)  
เงินสดรบัจำกกำรออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั 3,184.59 3,532.67 5,969.12 
เงินสดจำ่ยจำกกำรออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั (2,812.30) (1,258.50) (2,391.10) 
จำ่ยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ซือ้ (30.07) (30.56)  
เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,460.00 3,800.00 1,775.00 
เงินสดจำ่ยเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (2,133.61) (2,873.30) (1,909.63) 
เงินสดรบัจำกกำรขำยสว่นไดเ้สียในบรษัิทยอ่ย - - 18.82 
เงินสดจำ่ยเพ่ือเปลี่ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย  (479.86)  
เงินสดรบัจำกกำรเพิ่มเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยที่ไมส่ญูเสียอ ำนำจควบคมุ - 17.97  
เงินปันผลจำ่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ   (222.76) 
เงินสดรบัจำกกำรเพิ่มทนุ  3,098.31 1,789.01 
เงินปันผลจำ่ย (21.63) (14.75) (1,922.10) 
จำ่ยคืนเงินตน้ของสญัญำเชำ่   (652.07) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 948.37 3,306.67 750.78 
เงนิสดและรายได้เทยีบเทา่เงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) – สุทธิ 558.35 (753.74) 188.36 
(ขาดทุน) ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนของเงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสด 

 
(1.93) 

 
(6.85) 

 
0.32 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดต้นงวด 1,853.07 2,409.50 1,648.91 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดสิน้งวด 2,409.50 1,648.91 1,837.59 
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13.2     อัตราสว่นทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทีส่ าคัญทางการเงนิ   ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อตัรำดอกเบีย้รบั (%)/1 รอ้ยละ 22.87 21.86 21.19 
อตัรำดอกเบีย้จำ่ย (%)/2 รอ้ยละ 3.19 3.57 3.62 
สว่นตำ่งอตัรำดอกเบีย้ (%) รอ้ยละ 19.68 18.29 17.57 
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (%) รอ้ยละ 38.08 40.12 43.58 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) รอ้ยละ 24.20 23.23 21.65 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยร์วม (%) รอ้ยละ 8.27 9.28 9.83 
อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์(เทำ่)  เทำ่ 0.22 0.23 0.23 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ      
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) เทำ่ 1.88 1.25 1.16 
อตัรำหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทำ่ 1.77 1.18 1.08 
อตัรำสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ยภำษี
เงินได ้คำ่เสื่อมรำคำ และคำ่ตดัจ  ำหนำ่ย (net debt 
to EBITDA ratio) 

เทำ่ 4.65 3.74 3.11 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ 
(interest coverage ratio : ICR) /3 

เทำ่ -0.27 -2.68 1.30 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (debt 
service coverage ratio : DSCR) /4 

เทำ่ 0.30 0.47 0.70 

อตัรำสว่นเงินรบัฝำกตอ่หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ เทำ่ 0.30 0.27 0.20 
อตัรำสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ที่ครบก ำหนด
ภำยใน 1 ปี ตอ่หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ทัง้หมด 

เทำ่ 
 

0.65 0.53 0.43 

อตัรำสว่นเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินตอ่หนีส้ินรวม เทำ่ 0.28 0.21 0.15 
อตัรำสว่นตั๋วเงินจำ่ยตอ่หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้  
(B/E size to interest bearing debt ratio) 

เทำ่ 
 

0.03 0.04 0.01 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (current ratio)   เทำ่ 1.67 2.41 3.02 
อตัรำสว่นเงินใหกู้ต้อ่เงินกู ้(เทำ่) เทำ่ 1.38 1.68 1.74 
อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (รอ้ยละ) /5 รอ้ยละ 39.72 1,889.35 240.72 

หมำยเหต ุ /1 อตัรำดอกเบีย้รบั คือ รำยไดด้อกเบีย้และคำ่ธรรมเนียม/ลกูหนีต้ำมสญัญำเชำ่ซือ้และใหกู้ย้ืมเฉลี่ย 
 /2 อตัรำดอกเบีย้จำ่ย คือตน้ทนุทำงกำรเงิน/เงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินบวก เงินกูย้ืมจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั  
 /3  อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรจำ่ยดอกเบีย้ คือ ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้จำ่ย,ภำษีเงินได,้คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ  ำหนำ่ย/คำ่ใชจ้ำ่ย

ทำงกำรเงิน 
/4  อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรจำ่ยช ำระหนี ้คือ ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้จำ่ย,ภำษีเงินได,้คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) / 
   สว่นของหนีส้ินระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระในงวดบญัชีนัน้ (CPLTD) รวมดอกเบีย้จำ่ยเงินกูท้ัง้ระยะยำวและระยะสัน้ 

 /5  อตัรำกำรจำ่ยปันผลค ำนวณจำกก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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14.     การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 

จำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของไวรสัโควิด-19 ซึง่เริม่ตัง้ตน้ปี 2563 ท ำใหก้ลุม่บรษัิทฯ ตอ้งมกีำรน ำแผนควำมตอ่เนื่องทำง
ธุรกิจมำใชใ้นระหวำ่งเดือนมีนำคมถึงเดือนพฤษภำคม 2563 และกำรระบำดอีกครัง้ในเดือนธนัวำคม เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง เช่น ใหพ้นกังำนสำมำรถท ำงำนจำกบำ้นได ้ หรอืท ำงำนท่ีสำขำของบรษัิทท่ีใกลบ้ำ้น
เพื่อลดกำรเดินทำงดว้ยระบบขนสง่สำธำรณะ งดกำรท ำกำรตลำดแบบออฟไลน ์ แตใ่ชช้่องทำงกำรกำรตลำดออนไลนแ์ทน  
ในสว่นของลกูคำ้ กลุม่บรษัิทฯก็ไดต้ัง้คลนีิคแกห้นีแ้ละมีมำตรกำรช่วยเหลอืลกูหนี ้ โดยกำรขยำยระยะเวลำในกำรผอ่นช ำระ 
หรอืหยดุพกักำรช ำระเงินตน้และดอกเบีย้ ส  ำหรบัลกูหนีท้ี่อยูใ่นเกณฑต์ำมที่บรษัิทก ำหนด 
จำกกำรประกำศภำวะฉกุเฉินของรฐับำลสง่ผลใหล้กูคำ้บำงสว่นไมส่ำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรของกลุม่บรษัิทฯได ้ รวมทัง้ในกำร
ปอ้งกนัควำมเสีย่งเรือ่งคณุภำพลกูหนี ้ ท ำใหบ้รษัิทตอ้งระมดัระวงัในกำรปลอ่ยสนิเช่ือมำกขึน้ สง่ผลใหย้อดปลอ่ยสนิเช่ือไม่
เป็นไปตำมเปำ้หมำยของกลุม่บรษัิทฯ อีกทัง้กำรกลุม่บรษัิทฯมีมำตรกำรช่วยเหลอืลกูคำ้ดว้ยกำรพกัช ำระหนี,้ ขยำย
ระยะเวลำกำรช ำระหนีแ้ละไมเ่รยีกเก็บคำ่ปรบัจำกกำรช ำระเงินลำ่ชำ้ส ำหรบัลกูคำ้ที่ประสบปัญหำ ก็สง่ผลใหร้ำยไดจ้ำก
คำ่ปรบัและคำ่ติดตำมหนีล้ดลง  
แตอ่ยำ่งไรก็ตำมกลุม่บรษัิทฯก็ยงัสำมำรถปลอ่ยสนิเช่ือไดเ้ติบโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จำกปี 2562 ท ำใหร้ำยไดด้อกเบีย้เติบโตขึน้
รอ้ยละ 9.5 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหนำ้ ในสว่นของรำยไดเ้บีย้ปรบัและคำ่ตดิตำมที่ลดลง กลุม่บรษัิทฯก็มีรำยไดจ้ำกคำ่นำยหนำ้
จำกกำรขำยประกนัวินำศภยัมำเสรมิ จึงไมม่ีผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินของบรษัิท โดยที่ผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯในปี 
2563 มีก ำไรจ ำนวน 4,791 ลำ้นบำท 
ในดำ้นสภำพคลอ่งของกลุม่บรษัิทฯนัน้ กลุม่บรษัิทฯมีควำมสมัพนัธท์ี่ดีกบัสถำบนักำรเงินหลำยแหง่ รวมทัง้ลกูคำ้สว่นใหญ่
ของบรษัิทฯก็ยงัสำมำรถจำ่ยช ำระหนีไ้ด ้ ท ำใหก้ลุม่บรษัิทฯไมไ่ดร้บัผลกระทบดำ้นสภำพคลอ่งจำกสถำนกำรณก์ำรระบำด
ของโควดิ-19   

14.1.2 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

กลุม่บริษัทฯ ใหบ้ริกำรสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นหลกัประกัน (“สินเช่ือทะเบียนรถ”) รวมถึง หลกัประกนัประเภท บำ้นและ
โฉนดที่ดิน โดยกลยทุธส์  ำคญัคือกำรขยำยสำขำและฐำนลกูคำ้ไปทั่วทกุภมูิภำค ซึ่งกลุม่บริษัทฯ เห็นว่ำเป็นช่องทำงในกำร
ขยำยบริกำรทำงกำรเงินใหค้รอบคลมุประเภทสินเช่ือมำกขึน้ สว่นธุรกิจสินเช่ือเช่ำซือ้รถจกัรยำนยนตใ์หม ่(“สินเช่ือเช่ำซือ้”) 
นัน้ กลุ่มบริษัทฯเล็งเห็นว่ำ คู่แข่งในธุรกิจนีม้ีมำกและควำมเสี่ยงในกำรปล่อยสินเช่ือประเภทนีม้ีมำก จึงชะลอกำรปลอ่ย
สินเช่ือประเภทนี ้ สว่นสินเช่ือสว่นบคุคลแบบไม่มีหลกัประกนั (“สินเช่ือสว่นบคุคล”) กลุม่บริษัทฯก็ระมดัระวงัในกำรปลอ่ย
สนิเช่ือโดยใหอ้ยูใ่นวงแคบกบัลกูคำ้เก่ำของกลุม่บรษัิทฯ  ทัง้นีใ้นช่วงเดือนพฤษภำคมปี 2558 บรษัิทฯเริม่ปลอ่ยสนิเช่ือที่ไม่มี
หลกัประกันเพื่อกำรประกอบอำชีพ (“สินเช่ือนำโนไฟแนน้ซ”์)  โดยในกำรใหบ้ริกำรมีลกัษณะกำรท ำนิติกรรมสญัญำ 2 
ประเภท คือ สญัญำเช่ำซือ้ และสญัญำเงินใหกู้ย้ืม, สนิเช่ือสว่นบคุคลและสนิเช่ือนำโนไฟแนน้ซ ์

ทั้งนีก้ลุ่มบริษัทฯได้ด ำเนินธุรกิจรับจ้ำงติดตำมหนีแ้ละซือ้หนีเ้สียมำบริหำร โดยกำรติดตำมหนีก็้จะใช้เครือข่ำยและ
ประสบกำรณใ์นกำรติดตำมหนีข้องกลุม่บริษัทฯ  โดยจะมีกำรติดตำมทัง้ทำงโทรศพัทแ์ละกำรติดตำมหลกัประกนั รวมทัง้มี
ธุรกิจเพิ่มเติมในประเทศเพื่อนบำ้นคือ กำรใหค้  ำปรึกษำในกำรท ำธุรกิจสินเช่ือรำยย่อย และกำรเป็นนำยหนำ้ขำยประกนั
วินำศภยั 
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รำยไดห้ลกัของกลุม่บริษัทฯ ไดแ้ก่รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซือ้ และสญัญำเงินใหกู้ย้ืม ซึ่งจะรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ตำม
งวดกำรผ่อนช ำระโดยวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ท ำใหภ้ำพรวมผลกำรด ำเนินงำนที่ผำ่นมำของปี 2561 – 2563 กลุม่บรษัิทฯ 
มีรำยไดร้วมเพิ่มขึน้จำก 7,881.33 ลำ้นบำท เป็น 10,993.03 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) รอ้ยละ 18.10  
ซึ่งเป็นผลจำกกำรขยำยสำขำกำรใหบ้ริกำรเพิ่มขึน้จำก 2,870 สำขำในปี 2561 เป็น 4,080 สำขำ ในปี 2562 และขยำยเป็น 
4,750 สำขำ ณ สิน้ ปี 2563  สง่ผลใหพ้อรต์สินเช่ือของกลุม่บริษัทฯ ขยำยตวัเพิ่มขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 15.79  ต่อปี จำก 29,433  
ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็น 36,341 ลำ้นบำท ในปี 2562 และในปี 2563 เป็น 39,459 ลำ้นบำท 

ในปี 2560 บริษัทฯไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนำทร จ ำกัด 
(มหำชน)) ในสดัสว่นรอ้ยละ 36.35 ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทมีก ำไรจำกกำรโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุจ ำนวน 102.06 ลำ้นบำท 
รวมทัง้มีผลก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจ เนื่องจำกกำรรำคำซือ้ต ่ำกวำ่มลูคำ่ยตุิธรรมจ ำนวน 186 ลำ้นบำท และในปี 2561 บรษัิทฯ
ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ของบรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) เพ่ิมเติม ท ำใหส้ดัสว่นเปลีย่นแปลงเป็นรอ้ยละ 45.34 

ในปี 2562 บรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มทนุจดทะเบียนโดยจดัสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผูถื้อหุน้เดิมและใหส้ทิธิใน
กำรจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิที่ไดร้บั บรษัิทไดจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุตำมสทิธิและเกินสทิธิ รวมทัง้ซือ้ผำ่นกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์ท ำใหส้ดัสว่นเปลีย่นแปลงเป็นรอ้ยละ 82.04  

ตัง้แต่ปี 2562 บริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร ์2014 จ ำกดั ไดเ้ปิดใหบ้ริกำรประกนัวินำศภยัแก่ลกูคำ้ของบริษัทและบคุคลทั่วไป 
ท ำใหม้ีรำยไดจ้ำกคำ่นำยหนำ้ประกนัวินำศภยัเพิ่มเติม 

ก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้พิ่มขึน้จำก 3,725.87  ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็น 4,881.02 ลำ้นบำท ในปี 2562 และ 5,982.67 ลำ้น
บำทในปี 2563  คิดเป็นอัตรำเติบโตเฉลี่ยรอ้ยละ 26.72 ต่อปี เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรขยำยสินเช่ือ กำรควบคุม
คำ่ใชจ้่ำยและอตัรำหนีส้ญูที่ลดลง ในขณะท่ีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำก 3,000.89  ลำ้นบำทในปี 2561 เป็น 3,928.75 ลำ้นบำทใน
ปี 2562 และเป็น 4,790.83 ลำ้นบำทในปี 2563 คิดเป็นอตัรำเติบโตเฉลีย่รอ้ยละ 26.35 ตอ่ปี  

14.1.3 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน  

1) รายได้ 

รายได้หลัก 

รำยได ้ งบตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซือ้ 954.36 12.11 447.93 4.57 103.04 0.94 

รำยไดด้อกเบีย้จำกเงินใหกู้ย้ืม 4,842.15 61.44 6,791.33 69.35 7,823.81 71.17 

รำยไดด้อกเบีย้จำกธุรกิจบรหิำรสนิทรพัย ์     239.23 2.18 
รำยไดค้ำ่นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั     666.71 6.06 
รำยไดอ้ื่น 2,084.81 26.45 2,554.00 26.08 2,158.19 19.65 
รวมรายได้ 7,881.32 100.00 9,793.26 100.00 10,993.03 100.00 
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ในช่วงปี 2561- ปี 2563 รำยได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ดอกเบีย้รบั เป็นดอกเบีย้จำกสินเช่ือทะเบียนรถส ำหรบั
หลกัประกนัรถทกุประเภท รวมถึงบำ้นและที่ดินคิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 61-71 ของรำยไดร้วม ในขณะท่ีดอกเบีย้จำก
สนิเช่ือเช่ำซือ้มีสดัสว่นรำยไดป้ระมำณรอ้ยละ 1-12 ของรำยไดร้วม ดอกเบีย้รบัจำกธุรกิจบรหิำรสินทรพัยม์ีสดัสว่นรอ้ยละ 2 
ของรำยไดร้วม และรำยไดค้่ำนำยหนำ้ประกันวินำศภัยมีสัดส่วนรอ้ยละ 6 ของรำยไดร้วม ส่วนรำยไดอ้ื่น เช่น รำยได้
ค่ำธรรมเนียมและเบีย้ปรบัต่ำงๆ และรำยไดจ้ำกกำรขำยสินทรพัยถ์ำวร ทรพัยส์ินรอกำรขำย รำยไดจ้ำกกำรรบัจำ้งติดตำม
หนี ้รำยไดจ้ำกกำรขำยเช่ือ และรำยไดจ้ำกกำรเป็นท่ีปรกึษำ เป็นตน้คิดเป็นรอ้ยละ 20-26  ของรำยไดร้วม 

ในปี 2561-2562 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ตำมงวดกำรผ่อนช ำระโดยวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้ริง 
ส  ำหรบัสินเช่ือทะเบียนรถ รวมถึงบำ้นและที่ดิน ที่ผ่อนช ำระงวดรำยเดือน จะหยุดรบัรูร้ำยไดเ้มื่อลกูหนีค้ำ้งช ำระค่ำงวด
ติดต่อกันเกิน กว่ำ 120 วนั หรือ 4 งวดขึน้ไปนบัแต่วันครบก ำหนดช ำระตำมสญัญำหรือเมื่อมีขอ้บ่งชีว้่ำลกูหนีอ้ำจจะไม่
สำมำรถจ่ำยช ำระได ้ในกรณีสินเช่ือที่มีกำรผ่อนช ำระรำยงวด 3 เดือน จะหยดุรบัรูร้ำยไดต้ำมเกณฑจ์ ำนวนวนัเช่นเดียวกบั
กรณีที่ผ่อนช ำระงวดรำยเดือนหรือ เกินกว่ำ 120 วนั และส ำหรบัสินเช่ือรำยย่อยแบบมีหลกัประกันที่ใหส้ินเช่ือโดยบริษัท
เงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) สินเช่ือสว่นบคุคลและสินเช่ือนำโนไฟแนน้ซจ์ะหยดุรบัรูร้ำยไดเ้มื่อลกูหนีค้ำ้งช ำระเกินกวำ่ 
90 วนั หรอื 3 งวดขึน้ไป แตต่ัง้แตปี่ 2563 กำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จะรบัรูต้ำมอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ  

(หน่วย : ลำ้นบำท) 2561 2562 
 

2563 
CAGR 

(2561-2563) 
รอ้ยละ 

ลกูหนีจ้ำกกำรใหเ้ช่ำซือ้และใหกู้ยื้ม 29,433.00 36,341.00 39,459.00 15.79 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำซือ้และใหกู้ยื้ม 5,796.51 7,239.26 7,926.85 16.94 

รำยไดด้อกเบีย้รวมของกลุม่บรษัิทฯ มีกำรเติบโตเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องในช่วงปี 2561 – 2563 ในอตัรำกำรเติบโตเฉลีย่รอ้ยละ 
16.94 ต่อปี โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเติบโตของพอรต์ลกูหนีจ้ำกกำรปลอ่ยสินเช่ือที่เพิ่มขึน้จำกกำรกำรขยำยสำขำของ
กลุม่บริษัทฯ ท่ีมีอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยรอ้ยละ 15.79 ต่อปี โดยประมำณรอ้ยละ 40 ของพอรต์ลกูหนีด้งักลำ่วเป็นสินเช่ือที่มี
บำ้นและที่ดินเป็นหลกัประกนั รองลงมำคือรถยนตส์ี่ลอ้ รถยนตเ์ชิงพำณิชยแ์ละรถจกัรยำนยนตโ์ดยกำรปลอ่ยสินเช่ือจะมี
อตัรำดอกเบีย้รบัประมำณรอ้ยละ 21.86-25.21 ตอ่ปีสว่น FM ที่ประกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบัของ ธปท. 
และธุรกิจสนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใตก้ำรก ำกบั  ซึง่มีพอรต์สนิเช่ือรวมประมำณ  207.29 ลำ้นบำท  

รำยไดด้อกเบีย้รวมมีกำรเติบโตจำก 5,796.51  ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็น 7,239.26 ลำ้นบำท ในปี 2562 หรือคิดเป็นอตัรำ
เติบโตรอ้ยละ 24.89  จำกกำรขยำยธุรกิจโดยกำรขยำยสำขำจำก 2,870 สำขำ ในปี 2561 เป็น 4,080 สำขำ ในปี 2562 ท ำ
ใหส้ำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้ไปไดค้รอบคลมุพืน้ท่ีมำกขึน้และพอรต์สนิเช่ือขยำยเพิ่มขึน้จำก 29,433 ลำ้นบำทในปี 2561 เป็น 
36,341  ลำ้นบำท  

ส ำหรบัปี 2563 รำยไดด้อกเบีย้เติบโตขึน้รอ้ยละ 9.50  จำกปี 2562 เป็น 7,926.85 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรเปิดสำขำเพิ่มขึน้
อีก 670 สำขำเป็น 4,750 สำขำ อนัสง่ผลใหพ้อรต์ลกูหนีจ้ำกกำรปลอ่ยสินเช่ือตำมสญัญำเช่ำซือ้และตำมสญัญำเงินใหกู้ย้ืม
และลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมสว่นบคุคลเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัดงัที่จะกลำ่วตอ่ไปในหวัขอ้ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้และลกูหนีเ้งิน
ใหกู้ย้ืมและลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมสว่นบคุคล 

รายได้อืน่ 
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รำยไดอ้ื่นจ ำแนกตำมประเภท งบตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีม 902.04 43.32 1,309.50 51.33 675.26 23.90 
รำยไดเ้บีย้ปรบั 602.51 28.93 466.42 18.28 344.00 12.18 
รำยไดค้ำ่ติดตำมหนี ้ 247.63 11.89 159.96 6.27 283.37 10.03 
รำยไดด้อกเบีย้รบัธนำคำร/กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 5.84 0.28 21.71 0.85 0.08 0.00 
หนีส้ญูไดร้บัคืน 88.45 4.25 393.50 15.42 418.27 14.81 
รำยไดจ้ำกคำ่นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั - - - - 666.71 23.60 

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกทรพัยส์นิรอกำรขำย 52.90 2.54 - - - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 0.99 0.05 3.30 0.13 3.30 0.12 
อื่นๆ 182.08 8.74 196.85 7.72 433.91 15.36 
รวมรายได้อื่น 2,082.44 100.00 2,551.24 100.00 2,824.90 100.00 

รำยไดอ้ื่นมีกำรเติบโตเพิ่มขึน้ในลกัษณะที่สมัพนัธโ์ดยตรงกบักำรเติบโตของรำยไดห้ลกั รำยไดอ้ื่นเพิ่มขึน้จำก 2,082.44 ลำ้น
บำท ในปี 2561 เป็น 2,825 ลำ้นบำทในปี 2563 หรอืเพิ่มขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 16.45 ตอ่ปี โดยสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ
รำยไดอ้ื่นท่ีเพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนสญัญำและ/หรอืมลูคำ่กำรปลอ่ยสนิเช่ือ ประกอบดว้ยคำ่ธรรมเนียมกำรขอสนิเช่ือตำมสญัญำ
เช่ำซือ้และสญัญำเงินใหกู้ย้ืม ค่ำเบีย้ปรบัจำกกำรช ำระเงินลำ่ชำ้ซึ่งคิดในอตัรำรอ้ยละ MRR+10 ต่อปี  ของค่ำงวดคงคำ้ง 
(MRR หมำยถึงอตัรำดอกเบีย้ส  ำหรบัลกูคำ้ชัน้ดีรำยย่อยของธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)) และรำยไดค้่ำติดตำมทวง
ถำมซึง่คิดในอตัรำ 200-3,000 บำทตอ่ครัง้ขึน้อยูก่บัประเภทหลกัประกนั รำยไดด้งักลำ่วรวมกนัคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 46-
84  ของรำยไดอ้ื่นทัง้หมด รวมทัง้มีรำยไดจ้ำกค่ำนำยหนำ้ประกนัวินำศภยั ซึ่งกลุม่บริษัทฯไดใ้หบ้ริกำรตัง้แต่ปี 2562 ซึ่งคิด
เป็นรอ้ยละ 24 ของรำยไดอ้ื่นๆ ทัง้นีก้  ำไรจำกกำรขำยทรพัยส์ินรอกำรขำยนัน้ สว่นใหญ่เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยทรพัยส์ินรอ
กำรขำยของบรษัิทบรหิำรสนิทรพัย ์ 

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน งบตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรกิำร 179.45 5.22 176.92 4.33 161.47 3.93 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 2,866.73 83.47 3,354.94 82.15 3,625.26 88.25 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 388.35 11.31 552.09 13.52 - - 
ผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้     321.01 7.81 
รวมค่าใช้จ่าย 3,434.53 100.00 4,083.95 100.00 4,107.75 100.00 
รอ้ยละตอ่รำยไดร้วม  43.58  41.70  37.37 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ ประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำรบริกำร ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร หนีส้ญูและหนี ้
สงสยัจะสญูโดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบริกำร ไดแ้ก่ ค่ำอปุกรณก์ำรตลำดรวมถึงค่ำป้ำยที่สำขำ ค่ำสง่ เสริมกำรขำย ค่ำโฆษณำ  
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เป็นตน้ ซึ่งค่ำใชจ้่ำยในกำรบริกำร ดงักล่ำวไดเ้พิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องในช่วงปี 2561 – 2563 ตำมกำรเติบโตของสำขำและ
พอรต์ลกูหนี ้สว่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ไดแ้ก่ คำ่ใชจ้่ำยดำ้นพนกังำน คำ่เช่ำ คำ่บรหิำรจดักำร เป็นตน้  

ในปี 2561– 2563 กลุม่บริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนประมำณ 3,435 – 4,108 ลำ้นบำทซึง่เพิ่มขึน้โดยมีสำเหตหุลกั
มำจำกค่ำใชจ้่ำยรวมที่เพิ่มขึน้อยำ่งต่อเนื่องจำกสำขำที่ทยอยเปิดด ำเนินกำรในขณะเดียวกนักลุม่บริษัทฯ สำมำรถควบคมุ
คำ่ใชจ้่ำย มีกำรปลอ่ยสนิเช่ืออยำ่งมีระบบและสำมำรถบรหิำรสนิเช่ือและเก็บหนีไ้ดด้ีขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลท ำใหค้ำ่ใชจ้่ำย
ในกำรบรกิำร คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร และคำ่ใชจ้่ำยหนีส้ญูมีกำรเติบโตในอตัรำที่ลดลงเมื่อเทียบกบักำรเติบโตของรำยได ้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

คำ่ที่ปรกึษำและคำ่บรกิำรวิชำชีพ 29.31 1.02 39.31 1.17 26.23 0.72 
คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำน 1,531.46 53.42 1,784.86 53.20 1,868.87 51.55 
คำ่เช่ำและคำ่บรกิำรพืน้ท่ี 424.35 14.80 528.33 15.75 5.80 0.16 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 213.58 7.45 230.41 6.87 874.20 24.11 
คำ่สำธำรณปูโภค 125.87 4.39 139.16 4.15 156.44 4.32 
คำ่พลงังำนเชือ้เพลงิ 41.83 1.46 36.85 1.10 25.20 0.70 
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 199.16 6.95 262.94 7.84 297.90 8.22 
ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยทรพัยส์นิรอกำรขำย 8.89 0.31 10.53 0.31 (1.29) (0.04) 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรติดตำมทวงถำม 12.13 0.42 13.25 0.39 7.44 0.21 
อื่นๆ 280.16 9.77 309.29 9.22 364.47 10.05 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,866.73 100.00 3,354.94 100.00 3,625.26 100.00 
รอ้ยละเทยีบกบัรายไดร้วม  35.36  34.26 32.98 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของกลุม่บรษัิทฯ เป็นค่ำใชจ้่ำยหลกัประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยพนกังำนซึง่ไดแ้ก่คำ่ใชจ้่ำยเงินเดือนของ
พนักงำนทัง้หมดรวมถึงพนักงำนสำขำ และค่ำที่ปรึกษำและค่ำบริกำรวิชำชีพซึ่งไดแ้ก่ ค่ำตรวจสอบบัญชี  ค่ำที่ปรึกษำ
กฎหมำย และคำ่ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน เป็นตน้ รวมคิดเป็นรอ้ยละ 52-54 ของคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทัง้หมดรองมำไดแ้ก่ คำ่
เช่ำส ำนกังำนและสำขำ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย ค่ำสำธำรณปูโภค ค่ำพลงังำนเชือ้เพลิง รวมคิดเป็นประมำณรอ้ย
ละ 26-27 ของคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบริหำรอื่นๆ ไดแ้ก่ ภำษีธุรกิจเฉพำะภำษีอื่นๆ 
ขำดทุนจำกกำรขำยทรพัยส์ินรอกำรขำยและค่ำใชจ้่ำยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำขนส่ง ค่ำไปรษณีย ์
คำ่ใชจ้่ำยในกำรอบรมสมัมนำ คำ่เบีย้ประชมุ เป็นตน้ 

ในปี 2561 - 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรประมำณ  2,867 –3,625 ลำ้นบำทค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพิ่ม
สงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยพนกังำนและคำ่เช่ำที่สงูขึน้ตำมกำรขยำยธุรกิจ จำกกำรเพิ่มจ ำนวน
สำขำจำก 2,870 สำขำ ณ สิน้ปี 2561 เป็น 4,080 และ 4,750  สำขำ ณ สิน้ปี 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั  จ ำนวนพนกังำน
ที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจจำกจ ำนวน 7,016 คน ในปี 2561 เป็น 8,907 คน ในปี 2562 และ 7,580  คนในปี 2563 
ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้กลุม่บรษัิทมีคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆเพิ่มสงูขึน้ เช่น คำ่ภำษีธุรกิจเฉพำะที่สงูขึน้ตำมดอกเบีย้จำกสญัญำใหกู้ย้ืม  
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อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวมต่อรำยได้รวม จะพบว่ำอัตรำส่วนดังกล่ำวมิไดม้ีกำร
เปลีย่นแปลงมำกนกัในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำ คือ อยูท่ี่ประมำณรอ้ยละ 33-35  ซึง่จะเห็นไดว้ำ่กลุม่บรษัิทฯมีอตัรำสว่นคำ่ใชจ้่ำย
ในกำรบริหำรอยู่ใกลเ้คียงกนั โดยกลุม่บริษัทฯพยำยำมควบคมุค่ำใชจ้่ำยใหอ้ยู่ในอตัรำสว่นที่ไม่มำกจนเกินไป  แต่หำกจะ
พิจำรณำคำ่ใชจ้่ำยโดยสว่นใหญ่ก็จะเกิดจำกกำรขยำยสำขำซึง่เป็นกำรขยำยฐำนกำรสรำ้งรำยไดข้องกลุม่บรษัิทฯ 

ต้นทุนทางการเงนิ  

ตน้ทนุทำงกำรเงินคือ ตน้ทนุดอกเบีย้จ่ำยที่เกิดจำกกำรเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ตั๋วแลกเงิน หนีส้ินตำมสญัญำ
เช่ำทำงกำรเงินและสญัญำเช่ำซือ้ หุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดยวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรกูย้ืมคือ กำร
กู้ยืมเพื่อใหบ้ริกำรปล่อยสินเช่ือของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตรำดอกเบีย้ เป็นไปตำมอัตรำตลำดที่จะตกลงกัน สำมำรถดู
รำยละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้หนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ที่จะกลำ่วตอ่ไป 

3) ความสามารถในการท าก าไร 

 งบตรวจสอบ 
 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
รำยไดด้อกเบีย้ 5,796.51 73.55 7,239.26 73.92 8,166.09 74.28 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (720.93) (9.15) (828.30) (8.46) (902.61) (8.21) 
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ 5,075.58 64.40 6,410.96 65.46 7,263.48 66.07 
รำยไดอ่ื้น 2,084.81 26.45 2,554.00 26.08 2,826.94 25.72 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน (3,434.52) (43.58) (4,083.95) (41.70) (4,107.75) (37.37) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 3,725.87 47.27 4,881.01 49.84 5,982.67 54.42 
ก าไรสุทธิ 3,000.89 38.08 3,928.75 40.12 4,790.83 43.58 
จ ำนวนหุน้ปรบัลด (ลำ้นหุน้) 1,262 1,319 1,357 
ก าไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด  (บาท) 2.19 2.85 3.32 

หมำยเหต ุ 1) รอ้ยละ หมำยถึง รอ้ยละตอ่รำยไดร้วม 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ในปี 2561 – 2563 กลุม่บรษัิทฯ มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนอยูใ่นระดบัท่ีดีอยำ่งตอ่เนื่อง ดงัจะเห็นได้
จำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อรำยไดร้วมของกลุม่บรษัิทฯ ที่เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องอยำ่งมี
นยัส ำคญั โดยก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้จำก 3,725.87 ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็น 4,881.01 ลำ้นบำท และ 5,982.67  
ลำ้นบำทในปี 2562 และปี 2563  ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยรอ้ยละ 26.72 ต่อปี และอตัรำก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนต่อรำยไดก็้เพิ่มขึน้ตำมล ำดบั อนัเกิดจำกรำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซือ้และรำยไดด้อกเบีย้จำกเงินใหกู้ย้ืมที่
เพิ่มมำกขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัตำมกำรเติบโตของพอรต์ลกูหนีข้องกิจกำร และสง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ มีรำยไดค้ำ่ธรรมเนียมและ
ค่ำเบีย้ปรบัมำกขึน้ดว้ยเช่นกัน ประกอบกบักลุ่มบริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำยที่ดีขึน้ ค่ำใชจ้่ำยหนีส้ญู
และหนีส้งสยัจะสญูที่ลดลงจำกกำรบรหิำรจดักำรหนีท้ี่ดีขึน้ดงัที่ไดก้ลำ่วในหวัขอ้คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน  

ก าไรสุทธิ 
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ก ำไรสทุธิและอตัรำก ำไรสทุธิของกลุม่บรษัิทฯ อยูใ่นช่วงรอ้ยละ 38.08 – 43.58  ในปี 2561 – 2563 โดยก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำก 

3,000.89  ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็น 3,928.75 ลำ้นบำท และ 4,790.83  ลำ้นบำท ในปี 2562 และปี 2563 ตำมล ำดบั หรือ

คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลีย่รอ้ยละ 26.35 ตอ่ปี และอตัรำก ำไรสทุธินีส้ะทอ้นใหเ้ห็นวำ่กลุม่บรษัิทฯ มีอตัรำคำ่ใชจ้่ำยในกำร

ด ำเนินงำนท่ีลดลงอยำ่งตอ่เนื่องดงัที่กลำ่วในสว่นกำรวิเครำะหก์ ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สว่นคำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคลก็

ยงัคงอตัรำรอ้ยละ 20   

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

อตัรำสว่น(รอ้ยละ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัรำดอกเบีย้รบั/1เทียบกบัยอดปลอ่ยสนิเช่ือเฉลีย่ 22.87 21.86 21.19 
อตัรำดอกเบีย้จ่ำยเทียบกบัเงินกูเ้ฉลีย่ 3.19 3.57 3.62 
สว่นตำ่งอตัรำดอกเบีย้ 19.68 18.29 17.57 
อตัรำก ำไรสทุธิตอ่รำยไดร้วม 38.08 40.12 43.58 

หมำยเหต ุ /1หมำยถึงดอกเบีย้รบัและคำ่ธรรมเนียม 

ในปี 2561 กลุม่บรษัิทฯ มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรท่ีดีอยำ่งตอ่เนื่อง โดยมีสว่นตำ่งอตัรำดอกเบีย้ที่สงูถึงรอ้ยละ 20  โดย
มีอตัรำดอกเบีย้รบัและค่ำธรรมเนียมประมำณรอ้ยละ 23 อตัรำดอกเบีย้จ่ำยที่ปรบัลดลงนอ้ยโดยเป็นผลมำจำกกำรทยอย
จ่ำยคืนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินที่มีตน้ทุนสูง และ บริษัทไดกู้้ยืมผ่ำนตั๋วแลกเงิน,หุน้กู้และกำรระดมทุนผ่ำนตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่มีตน้ทนุท่ีต ่ำกวำ่เงินกูธ้นำคำร ท ำใหอ้ตัรำดอกเบีย้จ่ำยจึงลดลงเหลอื รอ้ยละ 3.19  

ในปี 2562-2563 กลุม่บรษัิทฯ มีกำรปรบัอตัรำดอกเบีย้ในกำรใหส้นิเช่ือเพื่อใหเ้ป็นไปตำมสถำนกำรณข์องตลำด รวมทัง้ในปี 
2563 บรษัิทไดป้ฏิบตัิตำมมำตรกำรช่วยเหลอืลกูหนีข้อง ธปท. โดยลดดอกเบีย้ลง ท ำใหส้ว่นตำ่งของอตัรำดอกเบีย้ลดลงเป็น
รอ้ยละ 17.57 แต่อย่ำงไรก็ตำมกลุม่บริษัทฯก็พยำยำมหำแหลง่เงินทนุที่มีตน้ทนุต ่ำโดยกำรรบัเงินฝำกประชำชนอย่ำงไรก็
ตำม อตัรำดอกเบีย้ในตลำดเงินมกีำรปรบัตวัในปี 2563 ซึง่มีสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโควิด-19 ท ำใหอ้ตัรำดอกเบีย้ใน
ตลำดเงินผนัผวนและปรบัตวัสงูขึน้ ท ำใหอ้ตัรำดอกเบีย้จ่ำยเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 3.57 และรอ้ยละ 3.62 ในปี 2562 และปี 
2563 ตำมล ำดบั 

อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรจะพบวำ่ กลุม่บริษัทฯ มีอตัรำก ำไรสทุธิอยูร่ะหวำ่งรอ้ยละ 38.08-
43.58 ในปี 2561-ปี 2563 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกรำยไดท้ี่เพิ่มสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่องประกอบกบักำรควบคมุคำ่ใชจ้่ำยท ำให้
กลุม่บรษัิทฯ มีอตัรำคำ่ใชจ้่ำยกำรบรกิำร คำ่ใชจ้่ำยหนีส้ญู และตน้ทนุทำงกำรเงินท่ีลดลง เมื่อเทียบกำรเติบโตของรำยได ้

เงนิปันผลและนโยบายการจ่ายปันผล 

(หน่วย:ลำ้นบำท)  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงินปันผลจ่ำย 134.93 1,922.41 2,471.67 
ก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)/1 339.68 101.75 1,025.90 
อตัราการจ่ายปันผล (รอ้ยละ) 39.72 1,889.35 240.72 
ก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี (งบกำรเงินรวม)/1 3,000.89 3,928.75 4,790.84 
อตัราการจ่ายปันผล (รอ้ยละ) 4.50 48.93 51.62 

หมำยเหต ุ /1 ขอ้มลูจำกงบกำรเงินตรวจสอบ 
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จำกผลประกอบกำรปี 2561 บรษัิทจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัและเงินสดรวมเป็นมลูคำ่ทัง้สิน้ 134.93 ลำ้นบำท และจ่ำยใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภำคม 2562 

จำกก ำไรสะสมและผลประกอบกำรปี 2562 บริษัทประกำศจ่ำยปันผลเป็นเงินสดรวมเป็นมูลค่ำทัง้สิน้ 1,922.41 ลำ้นบำท 
และจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนสงิหำคม 2563 

จำกผลประกอบกำรปี 2563 บริษัทประกำศจ่ำยปันผลเป็นเงินสดรวมเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 2,471.67 ลำ้นบำท และจ่ำยใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ในเดือนพฤษภำคม 2564 

ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทย่อย มีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดน้ิติ
บคุคลตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และหลงัหกัส ำรองตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลอำจมีกำรเปลีย่นแปลง
ขึน้อยูก่บัควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรใชเ้งินของบรษัิทฯ 

14.1.4 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

1) สินทรัพย ์

ณ สิน้ปี 2561 – ปี 2563 สนิทรพัยห์ลกัของกลุม่บรษัิทฯ ประกอบดว้ย ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมและลกูหนี ้
เงินใหกู้ย้ืมสว่นบคุคล เงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คำ้งรบั คิดเป็นรอ้ยละประมำณ 64-79 ของสินทรพัยร์วม รองลงมำไดแ้ก่ 
เงินลงทนุในลกูหนี ้ อำคำรและอปุกรณแ์ละทรพัยส์นิรอกำรขำย โดยสนิทรพัยร์วมของกลุม่บรษัิทฯ เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องจำก 
39,217 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 เป็น  52,007  ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้มำจำกกำรเพิ่มขึน้
ของพอรต์ลกูหนีส้ินเช่ือ ซึ่งจะกล่ำวต่อไปในหวัขอ้ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมและลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมส่วน
บคุคลตอ่ไป  

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืและลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืส่วนบุคคล 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้และลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมและลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมส่วนบคุคลเป็นลกูหนีจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำร
สินเช่ือ 3 ประเภท ไดแ้ก่ สินเช่ือทะเบียนรถ บำ้นและโฉนดที่ดิน สินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกันและสินเช่ือส่วน
บคุคลเพื่อกำรประกอบอำชีพ 

ลกูหนีแ้สดงตำมมลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บั โดยแสดงดว้ยจ ำนวนหนีต้ำมสญัญำ หกัดว้ยดอกเบีย้ที่ยงัไมถื่อเป็นรำยไดแ้ละค่ำเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู โดยโครงสรำ้งลกูหนีส้ทุธิตำมประเภทสญัญำ มีสดัสว่นดงันี ้

ลกูหนีจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสินเช่ือ 
งบตรวจสอบ 

 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้-สทุธิ 2,661 9.24 819 2.28 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มและลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มส่วนบคุคล-สทุธิ 26,148 90.76 35.089 97.72 
รวมลูกหนี-้สุทธิ 28,809 100.00 35,908 100.00 
รวมสินทรัพย ์ 39,217  45,462  
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ในปี 2561 – สิน้ปี 2562 กลุม่บริษัทฯมีลกูหนีส้ทุธิจำกกำรปลอ่ยสินเช่ือเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำร
ขยำยสำขำของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้จำก 2,870 สำขำ ในปี 2560 เป็น 4,080  สำขำ ณ สิน้ปี 2562 ท ำใหพ้อรต์สินเช่ือ
เติบโตขึน้อยำ่งตอ่เนื่องตำมล ำดบั  

ในปี 2563 มีกำรจดัประเภทสนิทรพัยใ์หมต่ำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัใหมท่ี่มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตปี่ 2563 จึงมีกำรปรบัเปลีย่น
หวัขอ้ซึง่จะน ำเสนอในหวัขอ้ถดัไป 

เงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

ในปี 2563 ไดม้ีกำรจดัประเภทสินทรพัยใ์หมต่ำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งองคป์ระกอบของเงินใหส้ินเช่ือแก่
ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คำ้งรบั จะประกอบดว้ย เงินให้สินเช่ือแบบมีหลกัประกนั, เงินใหส้ินเช่ือสว่นบคุคล, สินเช่ือรำยย่อยเพื่อ
กำรประกอบอำชีพ และสนิทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิตเมื่อซือ้หรอืเมื่อเกิดรำยกำร 

เงินใหส้นิเช่ือแสดงตำมมลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บั โดยแสดงดว้ยจ ำนวนหนีต้ำมสญัญำ หกัดว้ยดอกเบีย้ที่ยงัไมถื่อเป็นรำยไดแ้ละ
คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยโครงสรำ้งลกูหนีส้ทุธิตำมประเภทสนิเช่ือ มีสดัสว่นดงันี ้

เงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คำ้งรบั 

งบตรวจสอบ 

 31 ธนัวำคม 2563 
ลำ้นบำท รอ้ยละ 

เงินใหกู้ยื้ม 38,080 92.98 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 191 0.47 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเม่ือซือ้หรือเกิดรำยกำร 2,683 6.55 
รวมเงนิให้สินเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 40,954 100.00 
รวมสินทรัพย ์ 52,007  

คุณภาพลูกหนี ้

กลุม่บรษัิทฯ มีกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมระยะเวลำคำ้งช ำระของลกูหนีค้งเหลอืหกัดว้ยดอกเบีย้ที่ยงัไมถื่อเป็นรำยได้
และหลกัประกัน ซึ่งหลกัประกันเท่ำกับมูลค่ำรอ้ยละ 0-75 ของลกูหนีต้ำมสญัญำคงเหลือหกัดว้ยดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็น
รำยไดโ้ดยพิจำรณำเปรยีบเทียบถึงโอกำสในกำรไดร้บัช ำระคืนจำกลกูหนีแ้ละจำกกำรขำยหลกัประกนั โดยมีหลกัเกณฑก์ำร
ตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในแตล่ะงวดดงันี ้

ระยะเวลาค้างช าระ 

สญัญำเช่ำซือ้และเงินใหกู้ยื้ม
รถจกัรยำนยนต ์

สญัญำเช่ำซือ้และเงินใหกู้ยื้ม
หลกัประกนัประเภทอ่ืน 

เงินใหกู้ยื้ม
ส่วนบคุคล 

อตัรำรอ้ยละ
ของคำ่เผ่ือหนี้
สงสยัจะสญู 

มลูคำ่
หลกัประกนั 
(รอ้ยละ) 

อตัรำรอ้ยละ
ของคำ่เผ่ือหนี้
สงสยัจะสญู 

มลูคำ่
หลกัประกนั 
(รอ้ยละ) 

อตัรำรอ้ยละของ
คำ่เผ่ือหนีส้งสยั

จะสญู 

ไม่คำ้งช ำระ 1 75 1 75 1 
คำ้งช ำระไม่เกิน 1 เดือน 2 75 2 75 1 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดือนถงึ 3 เดือน 2 55-65 2 55-65 2 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 100 0 20 25-45 100 
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คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 100 0 100 15 100 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 100 0 100 0 100 

หมำยเหต ุ คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู= อตัรำรอ้ยละของคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู X (ลกูหนีค้งเหลือตำมสญัญำ-ดอกเบีย้ที่ยงัไมถื่อเป็นรำยได-้มลูคำ่
หลกัประกนัทีค่  ำนวนในอตัรำตำมตำรำงขำ้งตน้) 

กำรวิเครำะหค์ณุภำพของลกูหนีจ้ำกกำรปลอ่ยสนิเช่ือลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้และสญัญำใหกู้ย้ืมมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

จ ำนวนเงินท่ีถงึก ำหนดจ่ำยตำมสญัญำเช่ำซือ้ 
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562   

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระไม่เกิน 1 ปี 2,160.25 63.61 779.11 75.53 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (453.29) (13.35) (123.52) (11.97) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 1,706.96 50.26 655.59 63.56 
 คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (78.95) (2.32) (56.08) (5.44) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ส่วนที่ถึงก าหนดช าระไม่เกิน 
1 ปี - สุทธิ 1,628.00 47.94 599.51 58.12 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระใน 1 -5 ปี 1,235.93 36.39 252.39 24.47 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (188.92) (5.56) (27.82) (2.70) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 1,047.01 30.83 224.57 21.77 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (13.72) (0.40) (4.81) (0.47) 
รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ
ใน 1-5 ปี - สุทธิ 

 
1,033.28 30.42 

 
219.76 21.31 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้รวม 3,396.18 100.00 1,031.51 100.00 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (642.22) (18.91) (151.34) (14.67) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 2,753.96 81.09 880.17 85.33 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (92.68) (2.73) (60.90) (5.90) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้รวม - สุทธิ 2,661.28 78.36 819.27 79.42 

หำกพิจำรณำลกูหนีจ้ำกกำรใหเ้ช่ำซือ้โดยจ ำแนกตำมสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระ พบว่ำประมำณรอ้ยละ 62-75 ของลกูหนีต้ำม
สญัญำเช่ำซือ้มีก ำหนดกำรช ำระหนีไ้มเ่กิน 1 ปี เนื่องจำกบรษัิทฯ ใหเ้ช่ำซือ้สนิทรพัยท์ี่เป็นรถยนตใ์ชแ้ลว้และรถจกัรยำนยนต์
ใหม ่โดยมีระยะเวลำกำรใหส้นิเช่ือเช่ำซือ้อยูร่ะหวำ่ง 12-36 งวด หรอืคิดเป็นประมำณ 1-3 ปี 
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ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 
 

31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562   
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

ไม่คำ้งช ำระหรือคำ้งช ำระไม่เกิน 1 เดือน 1,495.11 54.29 351.23 39.90 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 ถงึ 3 เดือน 1,027.06 37.29 419.00 47.60 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 ถงึ 6 เดือน 144.67 5.25 46.11 5.24 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 ถงึ 12 เดือน 53.88 1.96 27.12 3.08 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 33.24 1.21 36.71 4.17 
รวม 2,753.96 100.00 880.17 100.00 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (92.68) (3.37) (60.90) (6.92) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้-สุทธิ 2,661.28 96.63 819.27 93.08 

หำกพิจำรณำลกูหนีจ้ำกกำรใหเ้ช่ำซือ้โดยจ ำแนกตำมอำยหุนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระ พบวำ่ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้สว่นใหญ่อยู่
ในเกณฑด์ีคือไมค่ำ้งช ำระหรือคำ้งช ำระไมเ่กิน 1 เดือน คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 40-54 และคำ้งช ำระมำกกวำ่ 1 ถึง 3 เดือน
คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 37 – 47 ของลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ซึ่งหำกพิจำรณำควำมเพียงพอของกำรตัง้ส  ำรองค่ำเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูจะพบว่ำ ณ สิน้ปี 2561  กลุม่บริษัทฯตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 92.68 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกพอรต์สินเช่ือลดลง 
และในปี 2562 กลุม่บรษัิทฯตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแลว้ 60.90 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 6.92 ของลกูหนีต้ำมสญัญำ
เช่ำซือ้รวม ซึง่เป็นระดบัท่ีไมแ่ตกตำ่งจำกปีก่อนมำก  

จ ำนวนเงินท่ีถงึก ำหนดจ่ำยตำมสญัญำใหกู้ยื้ม 
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562  

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
ลกูหนีต้ำมสญัญำใหกู้ยื้ม-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระ
ไม่เกิน 1 ปี 

 
25,026.61 

 
81.63 

 
33,110.37 

 
80.16 

หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (3,067.41) (10.01) (4,460.03) (10.80) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำใหกู้ยื้ม 21,959.20 71.62 28,650.34 69.37 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (497.78) (1.62) (341.82) (0.83) 

ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยมืส่วนที่ถงึก าหนดช าระ
ไม่เกิน 1 ปี-สุทธิ 

 
21,461.42 

 
70.00 

 
28,308.52 

 
68.54 

ลกูหนีต้ำมสญัญำใหกู้ยื้ม-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระ
ใน 1 -5 ปี 

 
5,632.09 

 
18.37 

 
8,192.48 

 
19.84 

หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (912.25) (2.98) (1,381.99) (3.35) 
รวมตำมสญัญำใหกู้ยื้ม 4,719.84 15.39 6,810.49 16.49 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (33.21) (0.11) (30.17) (0.07) 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยมืส่วนที่ถงึก าหนด
ช าระใน 1-5 ปี-สุทธิ 

 
4,686.63 

 
15.29 

 
6,780.32 

 
16.42 

ลกูหนีต้ำมสญัญำใหกู้ยื้มรวม 30,658.70 100.00 41,302.85 100.00 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (3,979.66) (12.98) (5,842.02) (14.14) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำใหกู้ยื้ม 26,679.04 87.02 35,460.83 85.86 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (530.99) (1.73) (372.00) (0.90) 

ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยมืรวม-สุทธิ 26,148.05 85.29 35,088.84 84.95 
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เมื่อพิจำรณำลูกหนีจ้ำกกำรใหกู้้ยืมโดยจ ำแนกตำมส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระ พบว่ำลูกหนีต้ำมสญัญำใหกู้้ยืมส่วนใหญ่มี
ก ำหนดกำรช ำระหนีไ้ม่เกิน 1 ปีคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 80 ของลกูหนีต้ำมสญัญำใหกู้ย้ืมเนื่องจำกกำรปลอ่ยสินเช่ือใหกู้ย้ืม
ของบรษัิทตำมประเภทของหลกัประกนัสว่นมำกคือ สนิเช่ือส ำหรบัรถยนตท์ั่วไป รถจกัรยำนยนต ์และบำ้นหรอืโฉนดที่ดิน ซึง่
สว่นมำกจะมีระยะเวลำผอ่นช ำระไมเ่กิน 24 งวด 

ลกูหนีต้ำมสญัญำใหกู้ยื้ม 
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562   
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

ไม่คำ้งช ำระหรือคำ้งช ำระไม่เกิน 1 เดือน 22,133.30 82.96 26,928.61 75.94 

คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 ถงึ 3 เดือน 3,878.64 14.54 7,439.33 20.98 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 ถงึ 6 เดือน 500.75 1.88 761.27 2.15 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 ถงึ 12 เดือน 110.28 0.41 225.58 0.64 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 56.06 0.21 106.04 0.30 
รวม 26,679.04 100.00 35,460.83 100.00 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (530.99) (1.99) (372.00) (1.05) 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยมื-สุทธิ 26,148.05 98.01 35,088.84 98.95 

หำกพิจำรณำลกูหนีต้ำมสญัญำใหกู้ย้ืมโดยจ ำแนกตำมอำยหุนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระ พบวำ่ลกูหนีต้ำมสญัญำใหกู้ย้ืมสว่นใหญ่
อยู่ในเกณฑด์ี คือ ไม่คำ้งช ำระหรือคำ้งช ำระไม่เกิน 1 เดือน คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 75 – 83 และคำ้งช ำระมำกกวำ่1 ถึง 3 
เดือน คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 14 - 21 คำ้งช ำระมำกกวำ่ 3 ถึง 12 เดือนคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 2 และมีเพียงรอ้ยละ 1 ของ
ลกูหนีต้ำมสญัญำใหกู้ย้ืมที่คำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน ทัง้นีก้ลุม่บรษัิทฯ จะตัง้คำ่เผ่ือตำมระยะเวลำที่คำ้งช ำระตำมที่กลำ่ว
ขำ้งตน้ ซึ่งหำกพิจำรณำควำมเพียงพอของกำรตัง้ส  ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะพบว่ำ ณ สิน้ ปี 2562, และสิน้ปี 2561 
กลุม่บรษัิทฯ ไดต้ัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแลว้ 372.00 ลำ้นบำทและ 530.99 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ  1.05 และรอ้ยละ  
1.99 ของลกูหนีต้ำมสญัญำใหกู้ย้ืมซึง่อตัรำกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลงตำมล ำดบั แสดงใหเ้ห็นถึงคณุภำพลกูหนีท้ี่ดี
ขึน้ตำมล ำดบั  

กำรวิเครำะหค์ณุภำพของเงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คำ้งรบัมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

จ ำนวนเงินท่ีถงึก ำหนดจ่ำยตำมสญัญำเงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คำ้งรบั 
31 ธนัวำคม 2563 

ลำ้นบำท รอ้ยละ 
เงินใหกู้ยื้ม-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระไม่เกิน 1 ปี 35,396.82 74.93 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระไม่เกิน 1 ปี 207.12 0.44 
หกั รำยไดร้อตดับญัชี (3,943.40) (8.35) 
รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจำกรำยไดร้อตดับญัชี 31,660.54 67.02 
บวก ดอกเบีย้คำ้งรบั 8.86 0.02 
รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คำ้งรบั 31,669.40 67.04 
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดติท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ (1,081.61) (2.29) 
เงนิให้สินเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระไม่เกิน 1 ปี-สุทธ ิ 30,587.78 64.75 
เงินใหกู้ยื้ม-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระใน 1-5 ปี 9,003.50 19.06 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระใน 1-5 ปี 20.46 0.04 
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จ ำนวนเงินท่ีถงึก ำหนดจ่ำยตำมสญัญำเงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คำ้งรบั 
31 ธนัวำคม 2563 

ลำ้นบำท รอ้ยละ 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเม่ือซือ้หรือเม่ือเกิดรำยกำร 2,610.08 5.53 
หกั รำยไดร้อตดับญัชี (1,234.79) (2.61) 
รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจำกรำยไดร้อตดับญัชี 10,399.26 22.01 
บวก ดอกเบีย้คำ้งรบั 197.59 0.42 
รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คำ้งรบั 10,596.84 22.43 
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดติท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ (230.34) (0.49) 

เงนิให้สินเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระใน 1-5 ปี-สุทธ ิ 10,366.50 21.94 

เงินใหกู้ยื้ม 44,400.32 93.99 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 227.58 0.48 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเม่ือซือ้หรือเม่ือเกิดรำยกำร 2,610.08 5.53 
หกั รำยไดร้อตดับญัชี (5,178.19) (10.96) 
รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจำกรำยไดร้อตดับญัชี 42,059.79 89.04 
บวก ดอกเบีย้คำ้งรบั 206.45 0.44 
รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คำ้งรบั 42,266.24 89.48 
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดติท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ (1,311.96) (2.78) 

เงนิให้สินเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับรวม-สุทธิ 40,954.28 86.70 

 

เงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คำ้งรบั 
31 ธนัวำคม 2563 
ลำ้นบำท รอ้ยละ 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดติ 26,914.35 63.68 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดติ 11,064.30 26.18 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติ 1,479.91 3.50 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำเครดติเม่ือซือ้ หรือเม่ือเกิดรำยกำร 2,807.67 6.64 
รวม 42,266.24 100.00 
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดติท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ (1,311.96) (3.10) 
เงนิให้สินเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธ ิ 40,954.28 96.90 

เนื่องจำกกำรมีผลบงัคบัใชข้องมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัใหม ่ท ำใหม้ีกำรจดัชัน้ลกูหนีเ้ป็น สินทรพัยท์ี่ไม่มีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมี
นยัส ำคญัของควำมเสีย่งดำ้นเครดิตคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 63.68 สนิทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัของ
ควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตคิดเป็นรอ้ยละ 26.18 และสินทรพัยก์ำรเงินที่มีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตคิดเป็นรอ้ยละ 3.50 ซึ่งหำก
พิจำรณำคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ประมำณรอ้ยละ 3.10 ซึ่งกลุม่บริษัทฯเห็นว่ำค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้น
เครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้เพียงพอตอ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์

เงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 
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เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ป็นกำรใหกู้ย้ืมเพื่อกำรพำณิชย ์เพื่อโครงกำร และเพื่อกำรอปุโภคและบริโภค ส ำหรบัใขเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนระยะสัน้ หรอืส ำหรบัขยำยกิจกำรอนัเป็นประโยชนแ์ก่เศรษฐกิจของประเทศ  

เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คำ้งรบั ณ สิน้ปี 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้

เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนี ้(หนว่ย:ลำ้นบำท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,133.97 952.78 

ดอกเบีย้คำ้งรบั 3.62 3.49 

รวมเงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คำ้งรบั 1,137.59 956.27 

หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (373.29) (376.29) 

หกั  คำ่เผ่ือกำรปรบัมลูคำ่จำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้ (0.46) (0.04) 

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ สุทธิ 763.85 579.93 

คุณภาพลูกหนี ้

กลุม่บริษัทมีกำรจดัชัน้เงินใหส้ินเช่ือและกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดย ณ 
31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

อตัรำท่ีใชใ้นกำรตัง้คำ่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ รอ้ยละ 

จดัชัน้ปกติ 882.22 77.55 704.25 73.65 1 

จดัชัน้กล่ำวถงึเป็นพิเศษ 26.75 2.35 26.31 2.75 2 
จดัชัน้ต  ่ำกว่ำมำตรฐำน 0.80 0.07 17.31 1.81 100 
จดัชัน้สงสยั 9.28 0.82 - - 100 
จดัชัน้สงสยัจะสญู 218.54 19.21 208.40 21.79 100 
รวม 1,137.59 100.00 956.27 100.00  
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (373.75) (32.85) (376.29) (39.35) 
เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละ
ดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 

763.85 67.15 579.93 60.65 

หำกพิจำรณำเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีโ้ดยจ ำแนกตำมกำรจดัชัน้หนี ้พบว่ำเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีส้ว่นใหญ่อยูใ่นเกณฑด์ี คือ 
จดัชัน้ในเกณฑป์กติ  คิดเป็นรอ้ยละ 73 จดัชัน้กลำ่วถึงเป็นพิเศษ คิดเป็นรอ้ยละ 2.75  จดัชัน้ต ่ำกวำ่มำตรฐำนคิดเป็นรอ้ยละ 
1.81 และจดัชัน้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 21.79  แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำควำมเพียงพอของกำรตัง้ส  ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูจะพบว่ำ กลุ่มบริษัทฯ ไดต้ัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแลว้ 376.29  ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 39.35 ซึ่งมีอตัรำที่
มำกกว่ำเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีท้ี่ดอ้ยคณุภำพรวม ในสว่นของเงินใหส้ินเช่ือในปี 2563 ไดม้ีกำรประเภททรพัยส์ินไปรวมกบั
เงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คำ้งรบั 
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ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืจากการซือ้ลกูหนี ้

ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ เป็นรำยกำรซือ้หนีด้อ้ยคณุภำพจำกสถำบนักำรเงินมำบรหิำร ซึง่มีรำยกำรซือ้ขำยใน
ระหวำ่งปี ซึง่มคีวำมเคลือ่นไหวและยอดคงเหลอืดงันี ้

ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้(หนว่ย:ลำ้นบำท) ปี 2561 ปี 2562 

ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ตน้งวด 2,742.05 3,188.78 

ซือ้เพิ่ม 1,048.58 21.00 

ตดัจ ำหนำ่ยจำกกำรรบัช ำระหนี ้ (601.85) (205.35) 

ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ปลำยงวด 3,188.78 3,004.43 

หกั  คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (4.41) (3.51) 

ลูกหนี้เงนิให้กู้ยมืจากการซือ้ลกูหนี้ สุทธิ 3,184.76 3,000.93 

ในปี 2561  ซือ้หนีร้ะหวำ่งปี ตำมรำคำทนุทัง้หมด 1,048.58  ลำ้นบำท มีกำรรบัช ำระระหวำ่งปี จ ำนวน 601.85  ลำ้นบำท 
และมีกำรตัง้คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจำกกำรซือ้ลกูหนีจ้  ำนวน  4.41  ลำ้นบำท ท ำให ้ณ สิน้ปี   2561 มีลกูหนี ้
เงินใหกู้ย้ืมจำกกำรซือ้ลกูหนีค้งเหลอื 3,184.76  ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 8.12 ของสนิทรพัยร์วม 

ส ำหรบัปี 2562 บรษัิทฯซือ้หนีต้ำมรำคำทนุทัง้หมด 21 ลำ้นบำท มีกำรรบัช ำระระหวำ่งปีจ ำนวน 205.35 ลำ้นบำท มีกำรตัง้
คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่เพิ่มเติม 3.51 ลำ้นบำท ท ำใหม้ีลกูหนีเ้งินใหกู้ย้มืจำกกำรซือ้ลกูหนีส้ทุธิ 3,000.93 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 
6.60 ของสนิทรพัยร์วม ในปี 2563 มีกำรจดัประเภทใหมไ่ปรวมอยูใ่นเงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คำ้งรบั 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

ในปี 2561-2562 กลุม่บรษัิทไดม้ีกำรรบัรูเ้งินลงทนุซึง่ลงทนุโดย บรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์ จ ำกดั (มหำชน) สิน้สดุ ณ สิน้ปี 
จ ำนวน 198.41 ลำ้นบำทและ 550.58 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

ในปี 2563 จำกกำรบงัคบัใชข้องมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัใหม ่ท ำใหม้ีกำรจดัประเภทรำยใหม ่โดยเปลีย่นแปลงเป็น สนิทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุจ ำนวน 73.96 ลำ้นบำท และสนิทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่
ดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจ ำนวน 120.21 ลำ้นบำท  

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

กลุม่บริษัทฯ ด ำเนินกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนเพื่อใชเ้ป็นท่ีท ำกำรของส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำเป็นสว่นใหญ่มีบำง
สำขำที่มีที่ดินและอำคำรที่ใชเ้ป็นสินทรพัยใ์นกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ สินทรพัยถ์ำวรสว่นใหญ่จะเป็นสว่นปรบัปรุง
อำคำร เครื่องตกแต่งส ำนกังำน อปุกรณส์ ำนกังำน เครื่องคอมพิวเตอร ์และยำนพำหนะ โดยสินทรพัยส์ว่นใหญ่ ประมำณ
รอ้ยละ 56 ของสินทรพัยถ์ำวรรวม ณ สิน้ปี 2563  เป็นอำคำรและอปุกรณส์ทุธิทัง้สิน้ประมำณ 344.23 ลำ้นบำท รองลงมำ
คือ เครื่องตกแตง่ส ำนกังำน ยำนพำหนะประจ ำสำขำและส ำหรบัผูบ้ริหำร และอปุกรณส์ ำนกังำนรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร ์



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                             แบบ  56-1  

ส่วนท่ี 3 .ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  หนำ้ 154 

 

คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 17, 11  และ 7 ตำมล ำดบั  กลุม่บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอปุกรณส์ทุธิทัง้สิน้ประมำณ  642 ลำ้น
บำท หรอืคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 1.23 ของสนิทรพัยร์วม 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน-สุทธิ 

หลงัจำกบริษัทฯไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนำทร จ ำกัด 
(มหำชน)) บริษัทฯไดใ้หผู้เ้ช่ียวชำญท ำกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ระบไุด ้ซึ่งประกอบดว้ย เงินใหส้ินเช่ือ 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สินทรพัยแ์ละหนีส้ินอื่น และหนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี พบว่ำ มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิจำก
กำรประเมินมีมลูค่ำมำกกวำ่มลูคำ่เงินสดที่บรษัิทฯจ่ำยซือ้ไปเป็นจ ำนวน 554.00 ลำ้นบำท และในปี 2563 บริษัทฯไดซ้ือ้หุน้
เพ่ิมทนุเกินสิทธิของบริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ำกดั ท ำใหม้ีสดัสว่นกำรถือหุน้จ ำนวนรอ้ยละ 65 ผลจำกกำรรวมธุรกิจท ำ
ใหต้อ้งรบัรูค้ำ่ควำมนิยมจ ำนวน 23.58 ลำ้นบำท 

หนีส้นิ 

ณ สิน้ปี 2561 – สิน้ปี 2563 หนีส้ินหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบดว้ย เงินกู้ยืมระยะยำว เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงิน และหุน้กู ้โดยหนีส้ินของกลุม่บริษัทฯเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำก 25,589 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 เป็น 27,937  ลำ้น
บำท ณ สิน้ปี 2563 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยรอ้ยละ  4.49 ต่อปีโดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรกูย้ืมเพื่อกำรใหบ้รกิำร
ปลอ่ยสนิเช่ือตำมสญัญำเช่ำซือ้ และตำมสญัญำใหกู้ย้ืมและลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมสว่นบคุคล  

หนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ 

 

 
โครงสรำ้งหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ 

 

งบตรวจสอบ 
 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

เงินรบัฝำก 7,273.97 30.18 6,348.33 26.59 5,234.10 20.15 
ตรำสำรหนีท่ี้ออก 6.00 0.02 6.00 0.03 6.00 0.02 
เงินกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 3,400.00 14.11 923.52 3.87 - - 
ตั๋วแลกเงิน 650.00 2.70 980.00 4.11 200.00 0.77 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและ 
สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 

 
48.45 

 
0.20 

 
21.84 

 
0.09 

 
1,477.53 

 
5.69 

เงินกูยื้มระยะสัน้เพ่ือใชใ้นกำรซือ้ลกูหนี ้ 338.83 1.41 - - - - 
หูน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 8,938.08 37.08 11,220.29 47.00 14,815.64 57.05 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 3,445.83 14.30 4,372.53 18.32 4,237.90 16.32 
รวมหนีส้ินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 24,101.16 100.00 23,872.51 100.00 25,971.17 100.00 

หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัทฯ ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินตั๋วแลกเงิน  เงินกูย้ืมระยะสัน้
เพื่อใชใ้นกำรซือ้ลกูหนี ้หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและสญัญำเช่ำซือ้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงิน เงินรบัฝำกและตรำสำรหนีท้ี่ออก 

หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำก 24,101.16 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 เป็น  25,971.17 
ลำ้นบำท ณสิน้ปี 2563 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยรอ้ยละ 3.81 ต่อปีโดยสำเหตุหลกัในกำรกูย้ืมคือเพื่อขยำยกำร
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ใหบ้รกิำรปลอ่ยสนิเช่ือของกลุม่บรษัิทฯอยำ่งไรก็ตำม ณ สิน้ปี 2563  อตัรำสว่นของหุน้กูด้อ้ยสทิธิเติบโตอยำ่งมำก เนื่องจำก
บรษัิทฯตอ้งกำรลดหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ระยะสัน้ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลำในกำรใหส้นิเช่ือและลดตน้ทนุทำงกำรเงิน  

ในปี 2556 บริษัทฯ ไดร้บัอนญุำตใหเ้สนอขำยตั๋วแลกเงินระยะสัน้ตอ่ผูล้งทนุสถำบนัหรอืผูล้งทนุรำยใหญ่ ที่วงเงินรวมทัง้สิน้ 
2,000 ลำ้นบำท อำยไุมเ่กิน 270 วนั และบรษัิทไดป้รบัเพิ่มวงเงินรวมในกำรออกตั๋วแลกเงินระยะสัน้ดงักลำ่วเป็น 3,000 ลำ้น
บำท และปรบัเป็น 4,000 ลำ้นบำท ในปี 2559 ทัง้นี ้ณ 31ธันวำคม 2563  บริษัทมีตั๋วแลกเงินที่ออกขำยแลว้จ ำนวน  200 
ลำ้นบำท และบรษัิทฯไดอ้อกและขำยหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัใหแ้ก่ผูล้งทนุสถำบนัและผูล้งทนุรำยใหญ่ จ ำนวน 
6,000 ลำ้นบำท มีอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.8-3.75  ต่อปี โดยหุน้กูฯ้มีอำยุ 2 ปี ถึง 3 ปี 6 เดือน รวมทัง้บริษัทฯไดม้ีวงเงิน
สนิเช่ือระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินเพื่อสนบัสนนุมำตรกำรช่วยเหลอืลกูหนีอ้ีกจ ำนวน 4,775 ลำ้นบำท 

หลงัจำกท่ีบริษัทฯเขำ้ถือหุน้ใน บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งสำมำรถระดมทนุไดจ้ำกกำรรบัเงินฝำก ท ำให ้ณ 
สิน้ปี 2561 บริษัทมีเงินรบัฝำกจ ำนวน 7,273.97 ลำ้นบำท, สิน้ปี 2562 จ ำนวน 6,348.33 ลำ้นบำท และสิน้ปี 2562 จ ำนวน 
5,234.10 ลำ้นบำท 

หำกพิจำรณำกำรด ำรงอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้และอตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้  ณ  31
ธนัวำคม 2563 อยูท่ี่ 1.16 และ 1.08 เทำ่ตำมล ำดบั  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 หน่วย ณ สิน้ปี 2561 ณ สิน้ปี 2562 ณ สิน้ปี 2563 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ลำ้นบำท 11,862.86 18,388.38 22,084.87 

จ ำนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั ลำ้นหุน้ 1,147.77 1,319.03 1,357.52 
มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั  บำท/หุน้ 10.33 13.94 16.27 
จ ำนวนหุน้ปรบัลดเตม็มลูค่ำ ลำ้นหุน้ 1,147.77 1,319.03 1,357.52 
มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุน้ปรบัลดเตม็มลูคำ่  บำท/หุน้ 10.33 13.94 16.27 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 24.20 25.97 21.65 

สิน้ปี 2561 บริษัทฯมีสว่นของผูถื้อหุน้จ ำนวน 11,862.86 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 2,436.03 ลำ้นบำท ซึ่งเกิด
จำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน กำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุน้สำมญัจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 68.5 ลำ้นบำท และในปี 
2561 บรษัิทฯไดเ้พ่ิมสดัสว่นกำรลงทนุในบรษัิทย่อย บรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) จำกเดิมรอ้ยละ 36.35 เป็นรอ้ย
ละ 45.34 จึงท ำใหเ้กิดสว่นต ่ำกวำ่ทนุจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยจ ำนวน 321.62 ลำ้นบำท 

สิน้ปี 2562 บริษัทฯมีสว่นของผูถื้อหุน้จ ำนวน 18,388.38 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 6,525.52 ลำ้นบำท ซึ่งเกิด
จำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน กำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุน้สำมญัจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 120.47 ลำ้นบำท กำรเพิ่มทนุ
เพื่อขำยใหแ้ก่นกัลงทนุในวงจ ำกดัจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 2,565 ลำ้นบำท รวมทัง้กำรใชส้ทิธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทครัง้ที่ 1 จ ำนวน 11.00  ลำ้นบำทและในปี 2562 บรษัิทฯไดเ้พิ่มสดัสว่นกำรลงทนุในบรษัิทยอ่ย บรษัิท
เงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) จำกเดิมรอ้ยละ 45.34 เป็นรอ้ยละ 82.04 จึงท ำใหเ้กิดสว่นต ่ำกวำ่ทนุจำกกำรเปลีย่นแปลง
สดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยจ ำนวน 648.78 ลำ้นบำท 

สิน้ปี  2563 บรษัิทฯมีสว่นของผูถื้อหุน้จ ำนวน  22,084.87  ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 2562 จ ำนวน  3,696.49  ลำ้นบำทซึง่
เกิดจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และระหวำ่งปี 2563 บรษัิทฯไดจ้่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดจ ำนวน 1,922.4 ลำ้นบำท รวมทัง้
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ในปี 2563 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิแปลงสภำพครัง้สดุทำ้ย และมีผูใ้ชส้ิทธิแปลงสภำพจ ำนวน 29,834,500 
หนว่ย แปลงสภำพเป็น 36,905,142 หุน้ 

2) สภาพคลอ่ง 

จุดประสงคข์องกำรบริหำรสภำพคล่องของบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมเงินทุนใหบ้ริษัทฯ สำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผูกพนัทำง
กำรเงินทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต รวมถึงสำมำรถหำประโยชนจ์ำกโอกำสทำงกำรตลำดที่เหมำะสมตำมที่เกิดขึน้ได ้โดยภำระ
ผูกพันทำงกำรเงินของบริษัทฯ เกิดจำกกำรช ำระหนีเ้มื่อครบก ำหนด ควำมตอ้งกำรแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในกำร
ประกอบกิจกำร เป็นตน้ 

 (หน่วย:ลำ้นบำท) งบตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 

กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกิจกรรมด ำเนินงำน (1,478.66) (3,992.32) (813.84) 
กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกิจกรรมด ำเนินงำน-
ปรบัปรุง/1 

 
5,539.83 

 
3,473.43 

 
1,437.04 

กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทนุ 1,088.64 (68.10) 251.41 
กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหำเงิน 948.37 3,306.67 750.78 
เงนิสดและรายได้เทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) – สุทธิ 558.35 (753.74) 188.36 

หมำยเหต:ุ /1 กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนปรบัปรุงโดยไม่รวมรำยกำรลกูหนีจ้ำกกำรใหเ้ชำ่ซือ้และลกูหนีใ้หกู้ย้ืม ลกูหนี้เงินใหกู้ย้ืมจำกกำร
ซือ้ลกูหนี ้

 
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 

ในปี 2561 –2563 บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกำรด ำเนินงำน 1,478.66 ลำ้นบำท, 3,992.32 ลำ้นบำทและ 813.84 ลำ้น
บำทตำมล ำดบั ซึ่งจดัว่ำเป็นปกติของธุรกิจใหบ้ริกำรปลอ่ยสินเช่ือของบริษัทที่มิไดเ้ป็นสถำบนักำรเงินที่มีกำรขยำยตวัของ
กำรลงทนุในลกูหนีจ้ำกกำรปลอ่ยสินเช่ือเพิ่มมำกขึน้ โดยกลุม่บริษัทฯ มีกำรปลอ่ยสินเช่ือเพิ่มมำกขึน้ในอตัรำเฉลี่ยรอ้ยละ   
16 ต่อปี ท ำใหพ้อรต์สินเช่ือของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้จำก 29,433 ลำ้นบำทในปี 2561 เป็น 39,459 ณ สิน้ปี 2563  ดงัที่ได้
กล่ำวในหัวขอ้ลูกหนีจ้ำกกำรใหเ้ช่ำซือ้และใหกู้้ยืม  และในปี 2563 มีกระแสเงินสดได้มำเพิ่มเติมจำกกำรแปลงสภำพ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้สดุทำ้ยอีก 1,789 ลำ้นบำท 

ทัง้นี ้หำกไมร่วมกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีจ้ำกกำรปลอ่ยสนิเช่ือทัง้สองประเภทและลกูหนีจ้ำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่อำจพิจำรณำ
ว่ำเป็นกำรลงทนุในสินทรพัย ์บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนที่ค่อนขำ้งดีอยำ่งไรก็ตำมบริษัทไดม้ีกำรลดเงินรบั
ฝำกลงจึงท ำใหก้ระแสเงินสดลดลงตำมล ำดบั  

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

ในปี 2561 กลุม่บริษัทฯก็ยงัคงมีกำรลงทนุเพิ่มในสินทรพัยถ์ำวรเพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจ รวมทัง้มีกำรลงทนุเพิ่มเติมในหุน้
สำมญัของบรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) อีก 592 ลำ้นบำท ท ำใหส้ดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั 
(มหำชน) เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 45.34  สว่นในปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ำยในกำรลงทนุ 68 ลำ้นบำท เนื่องจำก
กำรลงทนุเพื่อซือ้ในสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ประมำณ 290 ลำ้นบำท อีกทัง้มีกำรลงทนุเพิ่มเติมในหุน้สำมญัของบริษัทเงินทนุ ศรี
สวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) อีก 6,341 ลำ้นบำท ท ำใหส้ดัสว่นกำรถือหุน้ในบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) เพ่ิมขึน้เป็น
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รอ้ยละ 82.04 ในปี 2563 กลุม่บริษัทมีกำรลงทนุเพ่ิมเติมในหุน้สำมญัของบรษัิท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ำกดั จ ำนวน 192.5 
ลำ้นบำท ท ำใหส้ดัสว่นกำรถือหุน้ในบรทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั เพ่ิมขึน้เป็นรอ้ยละ 65 

กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ 

ในปี 2561 – ปี 2563 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรจดัหำเงิน อยู่ระหว่ำง 751–3,307  ลำ้นบำท โดยมีแหลง่เงินทนุ
หลกันอกเหนือจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนคือ เงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ตั๋วแลกเงิน และ
กำรออกหุน้กูด้อ้ยสทิธิ รวมทัง้ในปี 2562 และปี 2563 ยงัไดร้บัเงินเพิ่มทนุจำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซือ้
หุน้สำมญัของบรษัิท และเงินเพิ่มทนุเพื่อขำยใหน้กัลงทนุในวงจ ำกดั ซึง่กำรกูเ้งินเพิ่มและกำรเพิ่มทนุดงักลำ่ว กลุม่บรษัิทฯ มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อน ำเงินมำลงทนุในกำรขยำยสำขำและขยำยกำรใหส้นิเช่ือเช่ำซือ้และใหกู้ย้ืมเพิ่มมำกขึน้ 

3) แหล่งที่มาของเงนิทุน 

กลุม่บริษัทฯ มีแหลง่ที่มำของเงินทนุจำกกำรพึ่งพำเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินในรูปแบบวงเงินเบิกเกินบญัชีและตั๋วสญัญำใช้
เงิน เงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเป็นหลกั รองลงมำคือ กำรออกหุน้กูด้อ้ยสทิธิ กำรรบัฝำกเงิน และกำร
ออกตั๋วแลกเงิน โดยมำกกวำ่รอ้ยละ 40 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมดเป็นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ที่มีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน
ใน 1-4 ปี ณ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ทัง้หมดจ ำนวน  25,971.17  ลำ้นบำท นอกจำกนี ้
กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีแหล่งเงินทุนที่มำจำกส่วนของทุน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 1,373.15  
ลำ้นบำท  

โครงสร้างเงนิทุน 

ณ สิน้ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 กลุม่บรษัิทฯ มีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทำ่กบั 1.88 เทำ่ 1.25 เทำ่ และ 1.36  
เทำ่ ตำมล ำดบั อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุปรบัลดลงเนื่องมำจำกกลุม่บรษัิทฯ มีปรมิำณกำรใชเ้งินทนุเพื่อรองรบักำรเติบโตของ
กำรใหบ้รกิำรสนิเช่ือ ท ำใหห้นีส้นิเพิ่มขึน้จำกกำรกูย้ืมเงินในรูปแบบตำ่งๆอยำ่งมีนยัส ำคญั สว่นก ำไรสะสมก็เติบโตขึน้จำก
ก ำไรท่ีเพิ่มขึน้สง่ผลใหส้ว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ตำมล ำดบั และกำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัจะท ำใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ไมล่ดลง 
รวมทัง้ในปี 2562-2563 อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลงอยำ่งมำกเนื่องจำกบรษัิทมกีำรเพิม่ทนุเพื่อขำยแก่นกั
ลงทนุแบบเฉพำะเจำะจงและมีกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

ความสัมพันธ์ของแหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทุนทีส่ าคัญ 

แหล่งท่ีมำและใชไ้ปของเงินทนุท่ีส  ำคญัจ ำแนก
ตำมระยะเวลำครบก ำหนด 

งบตรวจสอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

แหล่งทีม่าของเงนิทนุ           
หนีส้ินระยะสัน้  15,660.35 43.16 12,601.43 29.37 11,043.95 22.61 
หนีส้ินระยะยำว 8,440.81 23.26 11,271.08 26.27 15,051.44 30.81 
ส่วนของผูถื้อหุน้       
-ทนุช ำระแลว้ 1,147.77 3.16 1,336.25 3.11 1,373.15 2.81 
-ก ำไรสะสม 9,575.76 26.39 13,209.64 30.78 15,133.50 30.98 
-ส่วนเกินมลูค่ำหุน้สำมญั 1,424.76 3.93 4,455.07 10.38 6,207.18 12.71 
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- ส่วนเกินมลูคำ่หุน้จำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑ ์

36.19 0.10 36.19 0.08 36.19 0.07 

แหล่งที่มาของเงนิทุน-รวม 36,285.64 100.00 42,909.66 100.00 48,845.41 100.00 

แหล่งใชไ้ปของเงนิทนุ       
ไม่เกิน 1 ปี 23,500.96 71.74 29,267.03 74.11 30,587.78 74.69 
1 ปี ขึน้ไป 9,256.59 28.26 10,221.94 25.89 10,366.50 25.31 
แหล่งใช้ไปของเงนิทุน-รวม 32,757.55 100.00 39,488.97 100.00 40,954.28 100.00 

หำกพิจำรณำควำมสมัพนัธข์องแหลง่ที่มำและใชไ้ปของเงินทนุที่ส  ำคญั พบว่ำแหลง่ที่มำและใชไ้ปของเงินทนุที่ส  ำคญัของ
กลุม่บรษัิทฯ ในปี 2561 -2563 บรษัิทฯก็ยงัคงพิจำรณำแหลง่เงินทนุระยะสัน้และระยะยำวใหเ้หมำะสมกบักำรปลอ่ยสินเช่ือ 
แตเ่นื่องจำกบรษัิทฯมีหุน้กูร้ะยะยำวที่ใกลจ้ะครบก ำหนดในปีตอ่ไป จึงท ำใหส้ดัสว่นของเงินกูร้ะยะสัน้เพิ่มขึน้  

หำกพิจำรณำสภำพคลอ่งจำกอตัรำสว่นของเงินใหกู้แ้ละเงินกูใ้นปี 2561–ปี 2563 ของกลุม่บริษัทฯ  จะพบว่ำกลุม่บริษัทฯ
สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนของเงินใหกู้แ้ละเงินกูไ้ดด้ีอย่ำงต่อเนื่อง คือ อยู่ในระดบั 1.38-1.74 เท่ำ เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ ใช้
เงินกูย้ืมที่ไดม้ำเพื่อกำรปลอ่ยสนิเช่ือเกือบทัง้หมด 

 
งบตรวจสอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อตัรำส่วนเงินใหกู้ต้อ่เงินกู ้(เทำ่) 1.38 1.68 1.74  

 

4) ภาระผูกพันนอกงบดุล 

ภำระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้ สิน้ปี 2561 สิน้ปี 2562 
ภำยใน 1 ปี 352.92 485.07 
เกินกวำ่ 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 338.67 469.14 
รวม 691.59 954.21 

ภำระผูกพนันอกงบดลุของกลุ่มบริษัทฯ ณ 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ  691.59 และ 954.21 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบัโดยเป็นภำระผกูพนัท่ีเกิดจำกสญัญำเชำ่ที่ท ำกำรของกลุม่บรษัิทฯ ซึง่คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ  5.83  และ 5.19 
เมื่อเทียบกบัสว่นของผูถื้อหุน้ของกลุม่บรษัิทฯ ทัง้นีใ้นปี 2563 ไดม้ีกำรจดัประเภทใหมต่ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญำเช่ำ จึงมีกำรจดัประเภทใหมเ่ป็นสนิทรพัยส์ทิธิกำรใช้  

14.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ในรอบปีบญัชี 2561 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ำกัด เป็นจ ำนวนเงิน  5,860,000 บำท และเป็นเงินจ ำนวน 6,082,500 บำท ในปี 2562 และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้
ประจ ำปี 2563 ไดก้ ำหนดคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 6,673,500  บำท 
ซึง่เป็นคำ่สอบบญัชีและคำ่สอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรบังบกำรเงินเฉพำะบรษัิทและงบกำรเงินรวม นอกเหนือจำก
คำ่ตอบแทนดงักลำ่ว บรษัิทฯ ไมม่ีคำ่บรกิำรอื่นที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีหรอืส ำนกังำนสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั 
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การรับรองความถกูต้องของขอ้มูล 

 บรษัิทฯไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ยควำมระมดัระวงั  บรษัิทฯขอรบัรองวำ่ 

ขอ้มลูดงักลำ่วถกูตอ้ง ครบถว้น ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผิด  หรอืไมข่ำดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั  นอกจำกนี ้

บรษัิทฯขอรบัรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและขอ้มลูทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยำ่งถกูตอ้ง 

ครบถว้น ในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้ 

(2) บรษัิทฯไดจ้ดัใหม้ี ระบบกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้นใ่จวำ่บรษัิทฯไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญั

ทัง้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้นแลว้  รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 

(3)  บรษัิทฯไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว และบรษัิทฯ

ไดแ้จง้ขอ้มลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์  2564 ตอ่ผูส้อบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของ

บรษัิทฯแลว้  ซึง่ครอบคลมุขอ้บกพรอ่งและกำรเปลีย่นแปลงที่ส  ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน  รวมทัง้กำรกระท ำทีม่ิชอบท่ี

อำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบรษัิทยอ่ย 

 ในกำรนี ้ เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชดุเดียวกนักบัท่ีบรษัิทฯไดร้บัรองควำมถกูตอ้งแลว้  

บรษัิทฯไดม้อบหมำยให ้ นำงโฉมชบำ  สถำพรพงษ์  เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้วท้กุหนำ้ หำกเอกสำรใดไมม่ีลำยมือช่ือ

ของ นำงโฉมชบำ  สถำพรพงษ์ ก ำกบัไว ้ บรษัิทฯจะถือวำ่ไมใ่ช่ขอ้มลูที่บรษัิทฯไดร้บัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลูดงักลำ่วขำ้งตน้ 

 

  ช่ือ   ต ำแหนง่     ลำยมือช่ือ 

 

1. นำงสำวดวงใจ  แกว้บตุตำ กรรมกำร    ......นางสาวดวงใจ  แกว้บตุตา.......   

2. นำยประยงค ์ แสนนวล  กรรมกำร    ......นายประยงค ์ แสนนวล............   
 

  ช่ือ   ต ำแหนง่    ลำยมือช่ือ 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ  

 นำงโฉมชบำ  สถำพรพงษ ์ เลขำนกุำรบรษัิท   ......นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์....... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัท 
ณ 31  ธันวาคม 2563 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

1. นายสุคนธ ์กาญจนหตัถกิจ 
กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำร  

  

74  ปรญิญำโท กำรบญัชี   
Virginia Polytechnic and State University, 
สหรฐัอเมรกิำ 

 ปรญิญำตร ีกำรบญัชี   
Virginia Polytechnic and State University, 
สหรฐัอเมรกิำ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DCP) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษัิทไทย ปี 2550  

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรส  ำหรบักรรมกำร
ตรวจสอบ (ACP) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษัิทไทย ปี 2553   

-0- -ไมมี่- 2555-ปัจจบุนั กรรมกำร และประธำนกรรมกำร 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2552-2560 รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และ   
                              ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (ธุรกิจธนำคำร ) 
2554-2562 กรรมกำรในคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ 
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
2549-2558 ที่ปรกึษำคณะบรหิำร 
 บจ.ไตรคอร ์เอาทซ์อสซิ่ง (ประเทศไทย) 
 (ธุรกิจที่ปรกึษำดำ้นบญัชี กำรเงิน บคุคล) 
2556-2558            กรรมกำรอิสระ 
                             บมจ. ไทยศรีประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั) 
2557-2562            กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                             บมจ. เวิลด ์คอรป์อเรช่ัน  
                             (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2558-ปัจจบุนั        กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร 
                             บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 
                             (ธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2560-2563           กรรมกำรและประธำนกรรมกำร 
                             บริษัทเงนิทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                             (ธุรกิจเงินทนุ) 
2562-ปัจจบุนั         กรรมกำร 



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                 

เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                     หนำ้  2 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

                             บริษัท พีอารท์อีาร ์กรุ๊ป จ ากัด  
                             (ธุรกิจที่ปรกึษำดำ้นบคุคล) 

2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา 
กรรมกำร/2  
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร  
กรรมกำรสินเช่ือ  

 

69  ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกิจ  
สโุขทยัธรรมำธิรำช 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษัิทไทย ปี 2556  
 

9.60%/1 บิดำนำงสำวดวงใจ 
แกว้บตุตำ และ
นำงสำวธิดำ      แกว้
บตุตำ 

2555-ปัจจบุนั กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร กรรมกำร   
                              สินเช่ือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2547-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ.ศรีสมาน กรุงเทพ  (ธุรกิจใหเ้ชำ่
 อสงัหำรมิทรพัย)์ 
2552-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2551-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. เคบีบี เซอรว์ิส (ธุรกิจพฒันำที่ดิน) 
2557-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. บิ๊กมินห ์2014 (ธุรกิจซือ้ขำยที่ดิน) 
2558-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. บิ๊กมินห ์2015 (ธุรกิจโฆษณำ) 
2559-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                            บจ. เอสดับบลิวพี เซอรว์ิสเซส 
                            (ธุรกิจที่ปรกึษำและบรหิำรจดักำรระบบสินเช่ือ) 
2560-ปัจบุนั         กรรมกำร 
                       บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร ์2014  



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                 

เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                     หนำ้  3 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

                           (ธุรกิจเรง่รดัและติดตำมหนี ้และใหบ้รกิำรสนิเช่ือ) 
2561-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                            บจ. พี เล็นดิง้ 
                            (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสินเช่ือ)  
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตานี 
                              (ธุรกิจใหบ้รกิำรสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา (ธุรกิจใหบ้รกิำรสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส 
                               (ธุรกิจใหบ้รกิำรสนิเช่ือ) 

3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 
กรรมกำร/2 
กรรมกำรบรหิำร  
กรรมกำรสินเช่ือ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

41  ปรญิญำโท วิทยำกำรคอมพิวเตอร ์  
มหำวิทยำลยัเดอ พอล สหรฐัอเมรกิำ 

 ปรญิญำตร ีรฐัศำสตร ์  
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

   ประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร (DCP) 
ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิท
ไทย ปี 2553 

7.32% บตุรของนำยฉัตรชยั 
แกว้บตุตำ 
พี่ของนำงสำวธิดำ      
แกว้บตุตำ 

2555-ปัจจบุนั กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสินเช่ือ  
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2554-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. เงนิสดทนัใจ (ธุรกิจใหส้ินเช่ือ) 
2557-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ.บริหารสินทรัพย ์เอสดับบลิวพี 
                              (ธุรกิจบรหิำรสินทรพัย)์ 
2558-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                              บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล โฮลดิง้ 



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                 

เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                     หนำ้  4 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

                             (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2559-ปัจจบุนั        กรรมกำร 
                             บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร ์2014 
                             (ธุรกิจเรง่รดัและตดิตำมหนี ้และใหบ้รกิำรสินเช่ือ) 
2559-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                             บจ. เอสดับบลิวพี เซอรว์ิสเซส 
                             (ธุรกิจที่ปรกึษำและบรหิำรจดักำรระบบสินเช่ือ) 
2561-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บจ. พี เล็นดิง้ 
                             (ธุรกิจ platform เพื่อธุรกิจสินเช่ือ)  
2560-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บริษัทเงนิทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                              (ธุรกิจเงินทนุ) 
2560-2562            กรรมกำรผูจ้ดักำร 
                             บริษัทเงนิทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                              (ธุรกิจเงินทนุ) 
2560-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเช่ือ (ลาว) จ ากัด 
                              (ธุรกิจใหส้ินเช่ือ) 
2553-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
 บจ. ไอ.ดี. เซอรว์ิส 2007  
 (ธุรกิจซือ้ขำยจดัสรรที่ดิน) 
2553-ปัจจบุนั กรรมกำร 



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                 

เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                     หนำ้  5 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

 บจ. อนุชาลี (ธุรกิจขำยอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2550-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล 2014 
                         (ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2554-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. มีบ้าน มีรถ เงนิสดทนัใจ (ธุรกิจ
 อสงัหำรมิทรพัย)์ 
2550-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. โรจนะ เฮ้าสซ์ิ่ง (ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2550-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
 (ธุรกิจใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัย)์ 
2553-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสวัสดิ์พาวเวอร ์(ธุรกิจใหส้ินเช่ือ) 
2555-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสวัสดิ์ กรุ๊ป (ธุรกิจใหส้ินเช่ือ) 
2550-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. บิ๊กมินห ์2015 (ธุรกิจโฆษณำ) 
2555-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. เคบีบี เซอรว์ิส (ธุรกิจพฒันำที่ดิน) 
2553-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. บิ๊กมินห ์ 2014  
 (ธุรกิจซือ้ขำยที่ดิน) 



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                 

เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                     หนำ้  6 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

2550-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ.ศรีสมาน เพชรบุรณ ์(ธุรกิจพฒันำที่ดิน) 
2552-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2561-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. แอลเคเค คอลเล็คช่ัน (ธุรกิจบรกิำร) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บจ. ศรีสวัสดิ์ ดิจิตอล (ธุรกิจใหบ้รกิำรสินเช่ือ)                                
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล(ธุรกิจใหบ้รกิำรสนิเชื่อ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตานี 
                              (ธุรกิจใหบ้รกิำรสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา (ธุรกิจใหบ้รกิำรสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส 
                               (ธุรกิจใหบ้รกิำรสนิเช่ือ) 

4. พล.ต.อ. ภาณุ เกิดลาภผล 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน  

65  ปรญิญำโท รฐัประศำสนศำสตร ์
สถำบนัพฒันบรหิำรศำสตร ์

 ปรญิญำตร ีนิตศิำสตรบ์ณัฑิต มหำวิทยำลยั 
รำมค ำแหง 

-0- -ไมมี่- 2555-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2556-2557 กรรมกำร 



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                 

เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                     หนำ้  7 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

  ปรญิญำตร ีรฐัประศำสนศำสตร ์         
โรงเรยีนนำยรอ้ยต ำรวจ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษัิทไทย ปี 2556    
 

 บมจ. ทา่อากาศยานไทย (ธุรกิจขนสง่) 
2557-2558            ผูช้ว่ยผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำติ  
2555-2557 ผูบ้ญัชำกำร ส  ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง 
2554-2557 กรรมกำร 
 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ธุรกิจขนสง่) 
2554-2555 ผูบ้ญัชำกำร กองบญัชำกำรต ำรวจภธูรภำค 3 
2549-2554 รองผูบ้ญัชำกำร กองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล 
2562-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. ไทย เจียระไน กรุ๊ป (ธุรกิจอญัมณี) 

5. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

 

58  ประกำศนียบตัรชัน้สงู บรหิำรภำครฐัและ
กฎหมำยมหำชนรุน่ที่ 11 
สถำบนัพระปกเกลำ้ 

· ประกำศนียบตัรชัน้สงู โครงกำรพฒันำ 
ผูบ้รหิำร 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 ปรญิญำตร ีบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 หลกัสตูรพืน้ฐำนของผูท้  ำหนำ้ที่เป็นกรรมกำร 
(DCP) ส ำหรบั Trainer 

 Finance for Non-Finance Director (FN) ปี  
2546 

 Role of the Compensation Committee 

-0- -ไมมี่- 2556-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
                             กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  
                              ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2552-2559 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำน  
                             กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
                             ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
 บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท  
                         (ธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2559-ปัจจบุนั         กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำน  
                             กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
                             ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

Program ปี 2550 
 Successful Formulation & Execution of 

Strategy ปี 2552   
 Chartered Director Class ปี 2557  

 บมจ. พฤกษาโฮลดิง้  (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2547-2559 กรรมกำรอ ำนวยกำร 
 บจ. โปรเฟสช่ันแนล เอ้าทซ์อสซิ่ง โซลูช่ัน 
                         (ธุรกิจบรกิำรดำ้นงำนบคุคล) 
2547-2559 กรรมกำรอ ำนวยกำร 
 บจ. ส านักงานทีป่รึกษาทางธุรกิจและการ 
                         บัญชี (ธุรกิจบรกิำรดำ้นงำนบญัชี) 
2547-ปัจจบุนั         กรรมกำรอ ำนวยกำร 
                              บจ. ออดิท วัน (ธุรกิจสอบบญัชี) 
2557-ปัจจบุนั         ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                             บมจ. ออลล่า (ธุรกิจผลิตและบรกิำร) 
2559-ปัจจบุนั         กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                             บมจ. สินม่ันคงประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั) 
2559-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. สมายพี  (ธุรกิจจดัหำแรงงำน) 
2560-ปัจจบุนั         กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                              บมจ. ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
                         (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2560-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                              บจ. ดับบลิว แอนท ์เอ็ม แอสโซสิเอท 
                         (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. มงคลปฐวี (ธุรกิจใหบ้รกิำร) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                         บจ. เอฟแอนดเ์อ โซลูช่ันส ์ 
                               (ธุรกิจบรกิำรดำ้นงำนบญัชี) 

6. นายวินัย  วิทวัสการเวช 
กรรมกำรอิสระ 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

69  ปรญิญำโท รฐัศำสตร ์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

· ปรญิญำตร ีบญัชี 
  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

· หลกัสตูรกำรพฒันำกรรมกำร (DCP) ของ
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทยปี 
2549 

· หลกัสตูรประกำศนียบตัรของกรรมกำร
ตรวจสอบ (ACP) ของสมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย ปี 2555 

-0- -ไมมี่- 2557-ปัจจบุนั กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
                             รองประธำนกรรมกำร 
                              ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                          
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2552-2554 ประธำนกรรมกำร 
 ธนาคารออมสิน  (ธุรกิจธนำคำร) 
2552-2555 รองประธำนกรรมกำร 
 บมจ. ทพิยประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั)                               
2553-2554 อธิบดี 
 กรมธนารักษ ์
2553-2554            ประธำนกรรมกำร 
                              บจ. ธนารักษพ์ัฒนาสินทรัพย ์ 
                         (ธุรกิจบรหิำรจดักำรทรพัยส์ิน) 
2554-2555             ประธำนกรรมกำรบรหิำร  
                              บรรษัทตลาดรองสินเช่ือเพื่อทีอ่ยู่อาศัย 
                           (ธุรกิจสินเช่ือเพ่ือที่อยูอ่ำศยั) 
2554-2558             ประธำนกรรมกำร 
                              บมจ. บางกอก เดค-คอน (ธุรกิจเฟอรนิ์เจอร)์ 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

2555-ปัจจบุนั          ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                              บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม (ธุรกิจพลงังำน) 
2555-ปัจจบุนั          ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ               
                               บมจ. สหมิตรถังแก๊ส (ธุรกิจบรรจภุณัฑ)์ 
2559-2562             กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                               บมจ. สินม่ันคงประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั) 
2562-ปัจจบุนั          กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                               บมจ. เจริญโภคภัณฑอ์าหาร (ธุรกิจอำหำร) 

7. นายสุเมธ  มณีวัฒนา 
กรรมกำรอิสระ 

67  ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร ์

 ประกำศนียบตัรกฎหมำยมหำชน 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 Mini MBA 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 ปรญิญำตร ีนิตศิำสตร ์
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู ของสถำบนั
วิทยำกำรตลำดทนุ รุน่ที่ 12 

 หลกัสตูรกำรพฒันำกรรมกำร (DCP) ของ
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทยปี 
2560 

-0- ไมมี่ 2558-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ                          
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2557-ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 สหกรณเ์ครดิตยูเน่ียนวังขนาย 
2557-ปัจจบุนั ที่ปรกึษำประธำนกรรมกำร 
 กลุ่มน า้ตาลวังขนาย (ธุรกิจอำหำร)                               
2556-2557 ที่ปรกึษำดำ้นกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้
 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
                          (ธุรกิจธนำคำร) 
2553-2555             กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
                              บบส. กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด 
                              (ธุรกิจบรหิำรสินทรพัย)์ 
2561-ปัจจบุนั           กรรมกำร 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

                                บจ. บากาสซ ์ไดเออร ์เทคโนโลยี (ประเทศ 
                          ไทย) (ธุรกิจ 

8. นายพินิจ  พัวพันธ ์
กรรมกำร 

53  ประกำศนียบตัร Advanced Management 
Harvard Business School 

 ปรญิญำโท เศรษฐศำสตร ์
The London School of Economics and 
Political Science 

 ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรแ์ละรฐัศำสตร ์
Tufts University 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษัิทไทย ปี 2547 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรส  ำหรบักรรมกำร
ตรวจสอบ (ACP) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษัิทไทย ปี 2547 

 หลกัสตูร Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries (CGI) ของ
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย ปี 
2558 

 

-0- -ไมมี่- 2558-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2560-2563          กรรมกำร 
                            บริษัทเงนิทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                              (ธุรกิจเงินทนุ) 
2558-2562          กรรมกำร 
                            บมจ. กสท โทรคมนาคม (ธุรกิจโทรคมนำคม) 
2558-2562           ที่ปรกึษำอิสระ 
                             บมจ.ผลิต-ไฟฟ้า ลาว (สปป. ลาว) 
                             (ธุรกิจพลงังำน) 
2557-ปัจจบุนั        กรรมกำร 
                             บจ. มะลิกรุ๊ป 1962 (ธุรกิจอำหำร) 
2551-2557            กรรมกำรผูจ้ดักำร 
                             บจ. เคท ีซีมีโก้  (ธุกิจหลกัทรพัย)์ 
2550-2562            กรรมกำรบรหิำร 
                             บมจ. หลักทรัพย ์ซีมีโก้  (ธุรกิจหลกัทรพัย)์ 
2545-ปัจจบุนั        กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                            บมจ. ชาญอิสระ ดีเวล็อปเม้นท ์ 
                            (ธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย)์ 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

2560-2563            กรรมกำร 
                             บมจ. การบินไทย  (ธุรกิจขนสง่) 
2561-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บจ. อุตสาหกรรมนมไทย (ธุรกิจอำหำร) 
2561-ปัจจบุนั        กรรมกำร 
                             บจ. เอ็มจี 1962 แวรเ์ฮ้าส ์แอนด ์ 
                        ดิสทริบิวช่ัน (ธุรกิจคลงัสินคำ้) 
2561-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ไอเดียส ์1606 (ธุรกิจบรกิำร) 
2561-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บจ. เวลา ชะอ า เรสซิเดนเซส 
                        (ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2561-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. เวลา นาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) 
                         (ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. เทลอน โฮลดิง้ (ธุรกิจบรกิำร) 

9. นายวีระ  วีระกุล 
กรรมกำรอิสระ 

58  PhD Engineering Management 
University of Missouri-Rolla, USA 

 MSC Engineering Management 
University of Missouri-Rolla, USA 

 BSc (Hon) Computer Science 
University of Missouri-Rolla, USA 

0.01% ไมมี่ 2560-ปัจจบุนั          กรรมกำรอิสระ 
                               บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

2546-2547              หุน้สว่น 
                                IBM Business Consulting Services Thailand 
                                (ธุรกิจบรกิำรที่ปรกึษำ) 
2547-ปัจจบุนั          ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

 หลกัสตูรกำรพฒันำกรรมกำร (DCP) ของ
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทยปี 
2558 

                               Freewill Solution Co., Ltd. 
                               (ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ)  
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. พันธวณิช (ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. ไพรม์อินโนโพลิส (ธุรกิจบรกิำร) 
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. ฟรีวิลล-์มารส์ โทเคน (ธุรกิจซือ้ขำย) 
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. ฟรีวิลล ์เอฟเอ็กซ ์(ธุรกิจบรกิำร) 
2561-ปัจจบุนั           กรรมกำร 
                                บจ. อนันดา เทคโนโลยี (ธุรกิจบรกิำร) 

10. นายจงฮั่น ไซ 44  Georgetown University Law Center, 
Law 

-0- ไมมี่ 2562-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

2548-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                              Cathay Life Insurance Co., Ltd. (Insurance) 
2554-ปัจจบุนั           กรรมกำร 
                                  Cathay United Bank Co., Ltd. (Bank) 
2558-ปัจจบุนั          กรรมกำร  
                               Conning Holdings Limited 
                               (Asset Management) 

11. นางสาวธิดา แก้วบุตตา 38  ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ   28.76% บตุรของนำยฉัตรชยั 2560-ปัจจบุนั นกัลงทนุสมัพนัธ ์  



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                 

เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                     หนำ้  14 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์ วำเซดะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
 ปรญิญำตร ีพำณิชยศ์ำสตรแ์ละกำรบญัชี  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

· หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษัิทไทย ปี 2556 

แกว้บตุตำ 
นอ้งของนำงสำวธิดำ      
แกว้บตุตำ 

 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

2555-2560            กรรมกำร 
                             บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 
2554-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. ดี.ท.ีเจ.เซอรว์ิส  (ธุรกิจลงทนุในบรษัิทอ่ืนๆ) 
2553-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. อนุชาลี (ธุรกิจขำยอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2550-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
 (ธุรกิจใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัย)์ 
2550-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. บิ๊กมินห ์2015 (ธุรกิจโฆษณำ) 
2557-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ.บริหารสินทรัพย ์เอสดับบลิวพี 
                               (ธุรกิจบรหิำรสินทรพัย)์ 
2557-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล 2014 
                               (ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2557-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. บิ๊กมินห ์2014 (ธุรกิจซือ้ขำยที่ดิน) 
2554-ปัจจบุนั           กรรมกำร 
                          บจ.เอส พี เน็ทเวิรค์ เซอรว์ิส 
                           (ธุรกิจใหบ้รกิำรทั่วไป) 



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

2558-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                            บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล โฮลดิง้ 
                           (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2559-2563           กรรมกำร 
                            บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร ์2014 
                            (ธุรกิจเรง่รดัติดตำมหนี)้ 
2560-ปัจจบุนั        กรรมกำร  
                        บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเช่ือ (ลาว) จ ากัด 
                              (ธุรกิจใหส้ินเช่ือ) 
2561-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. แอลเคเค คอลเล็คช่ัน (ธุรกิจบรกิำร) 
2552-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2559-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. ศรีสวัสดิ์ มิน โฮลดิง้  
                              (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2561-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. ทรัพยส์มบัติใหม่ (ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2562-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. 2 ธิ (ธุรกิจขำยปลีก) 
2562-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                              บจ. ซุปเปอรม์ินห ์(ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตานี 
                              (ธุรกิจใหบ้รกิำรสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา (ธุรกิจใหบ้รกิำรสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส 
                               (ธุรกิจใหบ้รกิำรสนิเช่ือ) 

12. นางวนาพร พรกิติพงษ ์
กรรมกำรบรหิำร 
ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชี
และกำรเงิน 
ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

55  ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ 
 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 ปรญิญำตร ีกำรสอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

 หลกัสตูร CFO’s Orientation Course for 
new IPOs ปี 2562    

 

0.08% -ไมมี่- 2552-ปัจจบุนั ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2539-2552 ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 บมจ. เอสซีบี ลิสซิ่ง (ธุรกิจบรกิำร สินเช่ือ) 

13. นายประยงค ์แสนนวล 
กรรมกำร/2 
กรรมกำรสินเช่ือ 
ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยบคุคลและ
พฒันำบคุคล 

54  ปรญิญำตร ีรฐัศำสตร ์
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษัิทไทย ปี 2562    

 

0.04% -ไมมี่- 2553-ปัจจบุนั กรรมกำรและผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยบคุคลและพฒันำ 
                             บคุคล 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2550-2553 ผูจ้ดักำร ฝ่ำยบคุคล 
 บจ. โรงพยาบาลมหาชัย (ธุรกิจโรงพยำบำล) 
2547-2550 ผูจ้ดักำรสรรหำบคุลำกร 
 บมจ. สามารถ คอเปอรเ์รช่ัน (ธุรกิจสื่อสำร) 



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

2559-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                            บจ. เงินสดทนัใจ (ธุรกิจสินเช่ือ) 
2559-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                           บบส. เอสดับบลิวพี 
                           (ธุรกิจบรหิำรสินทรพัย)์ 
2559-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                           บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร ์2014 
                           (ธุรกิจเรง่รดัติดตำมหนีส้ิน)   
2560-2563           กรรมกำร 
                             บริษัทเงนิทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                             (ธุรกิจเงินทนุ)           
2561-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บจ. พี เล็นดิง้ 
                             (ธุรกิจ platform เพื่อธุรกิจสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ ดิจิตอล (ธุรกิจสินเช่ือ) 

14. นายสมยศ เงินด ารง  
กรรมกำร/2  
กรรมกำรสินเช่ือ 
ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยพฒันำสินเช่ือ  
  

 

54  ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร ์
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษัิทไทย ปี 2557    

 

-0- -ไมมี่- 2556-ปัจจบุนั กรรมกำร และ ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยพฒันำสินเช่ือ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2556 ที่ปรกึษำ 
 บจ. เงนิสดทนัใจ (ธุรกิจสินเช่ือ) 
2551-2552 ผูอ้  ำนวยกำร 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

 บจ.ซีเอฟจี เซอรว์ิส (ธุรกิจสินเช่ือ) 
2548-2551 ผูอ้  ำนวยกำร 
 บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล  
   (ธุรกิจสินเช่ือ) 
2557-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล 2014 
                              (ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย)์ 
2558-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล โฮลดิง้   
                         (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2559-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. เอสดับบลิวพี เซอรว์ิสเซส 
                             (ธุรกิจที่ปรกึษำและบรหิำรจดักำรระบบสินเช่ือ) 
2559-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร ์2014 
                              (ธุรกิจเรง่รดัและติดตำมหนีส้ิน) 
2560-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                         บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเช่ือ (ลาว) จ ากัด 
                               (ธุรกิจใหส้ินเช่ือ) 
2560-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                         บบส. เอสดับบลิวพี 
                              (ธุรกิจบรหิำรสินทรพัย)์ 
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

                              บจ. พี เล็นดิง้ 
                              (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล (ธุรกิจสินเช่ือ) 

15. นายกุดั่น  สุขุมานนท ์
กรรมกำร   

45  ปรญิญำโท นิติศำสตร ์
Columbia University, USA. 

 ปรญิญำตร ีนิตศิำสตร ์
จฬุำลงกรณมหำวิทยำลยั 

 หลกัสตูรกำรพฒันำกรรมกำร (DCP) ของ
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทยปี 
2558 

 
 

0% -ไมมี่- 2563-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2560-2563           กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
                             บริษัทเงนิทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                             (ธุรกิจเงินทนุ)           
2558-ปัจจบุนั        กรรมกำร 
                             บจ. กุดั่น แอนด ์พารท์เนอร ์
                             (ธุรกิจใหบ้รกิำรดำ้นกฎหมำย) 
2558-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. กุดั่น แอนด ์พารท์เนอร ์พี เอส  
                              (ธุรกิจใหบ้รกิำร) 
2558-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. พี่น้องร่วมทุน (ธุรกิจใหบ้รกิำร) 
2562-ปัจจบุนั         กรรมกำรอิสระ 
                              บมจ. โรงพยาบาลเอกชล (ธุรกิจโรงพยำบำล) 

16. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ ์
เลขำนกุำรบรษัิท 

59  ปรญิญำตร ีบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

0% -ไมมี่- 2555-ปัจจบุนั เลขำนกุำรบรษัิท 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรช่ัน 
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เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                     หนำ้  20 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ ์
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร  
  (DAP) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร 
  บรษัิทไทย ปี 2548 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัรส  ำหรบัเลขำนกุำร
บรษัิท ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษัิทไทย ปี 2557 

 

กิจกำรอ่ืน 
2553-2554 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำร  
 บมจ.โซลูช่ัน คอนเนอร ์(1998) 
                               (ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
2552-2553 ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 บมจ. อีสเทริน์ไวร ์ (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 

หมำยเหต:ุ  /1 นบัรวมหุน้ของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 
 /2 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิท 
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ข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
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1. บมจ. ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น   
C D,ED,

CEO 
D, ED ID,AC ID,AC ID,AC D,ID D D ID D ED,M D,ED,

M 
D,M M 

บริษัทย่อย                
2. บจ. บรหิารสินทรพัย ์เอ

สดบับลิวพี 
  D          D D D 

3. บจ. เงินสดทนัใจ    D          D   
4. บจ. ศรีสวสัดิ ์อินเตอรเ์นชั่น

แนลโฮลดิง้ 
  D           D D 

5. บจ. ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร ์2014  D D          D D D 

6. บมจ. เงินทนุ ศรีสวสัดิ ์   D             
7. บจ. เอสดบับลิวพี เซอรว์สิ

เซส 
 D D           D  

8. บจ. พี เล็นดิง้  D D          D D  
9. บจ. ศรีสวสัดิ ์เช่าสินเช่ือ 

(ลาว) 
  D           D D 

10. บจ. ศรีสวสัดิ ์ดจิิตอล   D          D   
11. บจ. ศรีสวสัดิ ์แคปปิตอล   D           D  
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12. บจ. ศรีสวสัดิ ์พิโก ้ปัตตานี  D D            D 

13. บจ. ศรีสวสัดิ ์พิโก ้ยะลา  D D            D 
14. บจ. ศรีสวสัดิ ์พิโก ้นราธิวาส  D D            D 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง                

15. บจ. ศรีสมาน กรุงเทพ  D              
16. บจ. ไอ.ดี. 2007   D              
17. บจ. ดี.ที.เจ.เซอรว์สิ               D  

18. บจ. ไอ.ดี. เซอรว์สิ 2007   D             
19. บจ. อนชุาลี    D            D 
20. บจ. ศรีสวสัดิ ์อินเตอรเ์นชั่น

แนล 2014 
 D D           D D 

21. บจ. มีบา้น มีรถ เงินสดทนัใจ 
จ ากดั 

  D             

22. บจ. โรจนะ เฮา้สซ์ิ่ง    D             

23. บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล    D            D 
24. บจ. ศรีสวสัดิพ์าวเวอร ์   D             
25. บจ. ศรีสวสัดิ ์กรุ๊ป    D             
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26. บจ. บิก๊มินห ์2015  D D            D  

27. บจ. เค บี บี เซอรว์สิ   D D             
28. บจ. บิก๊มินห ์2014  D D            D 
29. บจ.  ศรีสมาน เพชรบรูณ ์   D             

30. บมจ. เจเอเอส แอสเซท็ ID,C               
31. บจ. พีอารที์อาร ์กรุ๊ป D               
32. บมจ. พฤกษา โฮลดิง้      ID,AC          

33. บมจ. สินมั่นคงประกนัภยั    ID,AC  ID,AC          
34. บจ.สมายพี      D          
35. บจ. ออดทิ วนั      D          

36. บมจ. ออลล่า      ID,AC          
37. บมจ. ออโตคอรป์ โฮลดิง้      ID,AC          
38. บจ. ดบับิว แอนท ์เอ็ม แอส

โซสิเอท 
     D          

39. บจ. มงคลปฐวี      D          
40. บจ. เอฟแอนดเ์อ โซลชูั่นส ์      D          

41. บมจ. เอกรฐัวศิวกรรม    ID,AC            
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42. บมจ. สหมิตรถงัแก๊ส    C            

43. บมจ. เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร    ID,AC            
44. บจ. ไทย เจียระไน กรุ๊ป     D           
45. บจ. บากาสซ ์ไดเออร์

เทคโนโลยี 
      D         

46. บจ. มะลิกรุ๊ป 1962         D       
47. บจ. อตุสาหกรรมนมไทย         D       
48. บมจ. ชาญอิสระ ดเิวล็อป

เมน้ท ์
        ID,AC       

49. บจ. เอ็มจี 1962 แวรเ์ฮา้ส ์
แอนด ์ดสิทรบิวิชั่น 

        D       

50. บจ. ไอเดียส ์1606         D       
51. บจ. เวลา ชะอ า เรสซเิดนเซส         D       
52. บจ. เวลา นาใต ้เรสซเิดนเซส         D       

53. บจ. เทลอน โฮลดิง้         D       
54. Freewill Solution Co., Ltd.          MD      
55. บจ. พนัธวณิช          D      
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56. บจ. ไพรม์อินโนโพลิส          D      

57. บจ. ฟรีวลิล-์มารส์ โทเคน          D      
58. บจ. ฟรีวลิล ์เอฟเอ็กซ ์          D      
59. บจ. อนนัดา เทคโนโลยี          D      

60. Cathay Life Insurance        D        
61. Conning Holdings Limited        D        
62. Cathay United Bank        D        

63. บจ. กดุั่น แอนด ์พารท์เนอร ์           D     
64. บจ. กดุั่น แอนด ์พารท์เนอร ์

พี เอส 
          D     

65. บจ. พ่ีนอ้งรว่มทนุ           D     

66. บมจ. โรงพยาบาลเอกชล           ID     
หมำยเหตุ : C- ประธำนกรรมกำร D-กรรมกำร  ID-กรรมกำรอสิระ  AC-กรรมกำรตรวจสอบ ED-กรรมกำรบรหิำร  MD-กรรมกำรผูจ้ดักำร M-ผูบ้รหิำร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัทฯ 

บรษิัทใชบ้รกิำรหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) บรษิัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อลออดทิ จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภำยในของบรษิัทโดยหวัหนำ้ทีมตรวจสอบควบคมุภำยในมี
คณุสมบตั ิวฒุิกำรศกึษำ และประสบกำรณใ์นกำรท ำงำน ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นำงสำวมนพทัธ ์  
ภมูิรตันจรนิทร ์
 
Senior Internal Audit 
Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 - จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั : 
ปรญิญำโท หลกัสูตรบญัชี
มหำบณัฑติ  สำขำวชิำบญัชี
บรหิำร  คณะพำณิชยศ์ำสตร์
และกำรบญัชี 

- มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑติย ์: 
ปรญิญำตรี  หลกัสตูรบญัชี
บณัฑติ  สำขำกำรบญัชี  คณะ
บญัชี 

- Certified Professional 
Internal Audit of Thailand - 
CPIAT course #46 

- - 11 ปี 
(2551-ปัจจุบนั) 

Senior Internal 
Audit Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิัท พีแอนดแ์อล 
อินเทอรน์อล ออดทิ 
จ ำกดั. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ธุรกิจโรงพยำบำล 
-ธุรกิจผลิตอำหำร(ขำ้ว) 
-ธุรกิจน ำเขำ้เสือ้ผำ้-รองเทำ้ 
-ธุรกิจโทรคมนำคม 
-ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนรถยนต ์
-ธุรกิจจ ำหน่ำยพลงังำน (ชีวมวล) 
-ธุรกิจสำยกำรบนิ 
-ธุรกิจซือ้มำขำยไป 
-ธุรกิจผลิตอะไหล่รถยนต ์
-ธุรกิจผลิตสินคำ้เครื่องดื่ม 
-ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย ์
-ธุรกิจคอนกรีตผสมเสรจ็ 
-สถำบนักำรศกึษำ 
-ธุรกิจผลิตอำหำร และเครื่องดื่ม 
-ธุรกิจบรกิำรสินเช่ือบคุคล 
-ธุรกิจผลิตน ำ้ปะปำ 
-ธุรกิจรำ้นอำหำร/แฟชั่น 
- ธุรกิจกำรขนส่ง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรบรษัิท   ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทโดย ณ 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมกำร

อิสระท่ีมิไดด้  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรหิำรจ ำนวน  3  ทำ่น  และมีกรรมกำรสองทำ่นท่ีมคีวำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นบญัชีและ

กำรเงิน โดยทกุทำ่นเป็นบคุคลอสิระจำกกำรบรหิำรงำนของบรษัิท ดงันี ้

 นำยวินยั  วิทวสักำรเวช เป็น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 พล.ต.อ.ภำณ ุ เกิดลำภผล เป็น กรรมกำรตรวจสอบ 

 นำยวีระชยั   งำมดีวิไลศกัดิ ์ เป็น กรรมกำรตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมควำมรบัผิดชอบท่ีได ้ก ำหนดไวร้วมทัง้ปฏิบตัิหนำ้ทีต่ำมที่ไดร้บัอบหมำย 

จำกคณะกรรมกำรโดยใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิตำมจรยิธรรม ควำมโปรง่ใส กำรถ่วงดลุอ ำนำจ และควำมสำมำรถที่

ตรวจสอบได ้ รวมทัง้ไดป้ระเมินควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในดำ้นตำ่งๆ ไดแ้ก่ องคก์รและสภำพแวดลอ้ม กำร

ควบคมุกำรปฏิบตังิำนของฝ่ำยบรหิำร กำรพิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ และกำรปฏิบตัิ

ตำมขอ้ก ำหนดและขอ้บงัคบัของบรษัิท ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลูและระบบกำรตดิตำม คณะกรรมกำรตรวจสอบ

มีควำมเห็นวำ่บรษัิท มีกำรควบคมุภำยในอยำ่งเพยีงพอ   

 ในปี 2563  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำรประชมุรวม 4  ครัง้ โดยไมม่ีฝ่ำยบรหิำร ซึง่ไดเ้ชิญ ผูส้อบบญัชี รวมทัง้ผู้

ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ เขำ้รว่มประชมุตำมวำระอนัควรและน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำร

บรษัิทและฝ่ำยบรหิำร เพื่อทรำบและด ำเนินกำรเป็นรำยไตรมำส ซึง่พอจะสรุปไดด้งันี ้

1.  สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส สอบทำนและเห็นชอบในกำรเสนอรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำปีตอ่

คณะกรรมกำรบรษัิท 

2.  รบัทรำบและเสนอควำมคิดเห็นตอ่ผลกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 

3.  พิจำรณำผลกำรตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในอนัเก่ียวเนื่อง

กบัระบบกำรปฏิบตัิงำน และกำรควบคมุภำยในองคก์ร  และเสนอฝ่ำยจดักำรเพื่อพิจำรณำปรบัปรุง และแกไ้ขตำมควรแกก่รณี

รวมทัง้ติดตำมผลควำมคืบหนำ้ของกำรปรบัปรุงและแกไ้ขอยำ่งตอ่เนื่อง 

4.  ดแูลใหม้ีกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในอยำ่งตอ่เนื่อง 
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5.  พิจำรณำเหตผุลและใหค้วำมเห็นตอ่กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั ระหวำ่งบรษัิท, บรษัิทยอ่ย และผูท้ี่อำจมี

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ซึง่เมื่อพจิำรณำแลว้ เห็นวำ่กำรท ำรำยงำนสว่นใหญ่เป็นกำรท ำรำยกำรเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติ

ของบรษัิทฯ และเง่ือนไขเป็นไปตำมธุรกิจ รวมทัง้พิจำรณำมำตรกำรขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หร้ดักมุและเพียงพอ 

6. พิจำรณำคดัเลอืกและเสนอ นำยไพบลู  ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4298 และ/หรอื น.ส.สนิสริ ิ ทงั

สมบตัิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 7352 และ/หรอื นำยบญุเรอืง  เลศิวิเศษวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 6552 แหง่ บรษัิท   

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำ้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชี  บรษัิทประจ ำปี 2564 และเสนอก ำหนดคำ่สอบบญัชีเพื่อเสนอตอ่

คณะกรรมกำรบรษัิทเห็นชอบ และน ำเสนอใหท้ี่ประชมุ สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี พิจำรณำอนมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิท

และก ำหนดคำ่สอบบญัชี ประจ ำปี 2564 

7.  พิจำรณำคดัเลอืก บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน 

รวมทัง้พจิำรณำแผนกำรตรวจสอบใหค้รอบคลมุกำรปฏิบตัิงำนทกุระบบ 

        กำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี  2563  ไดร้บัควำมรว่มมือดว้ยดจีำกทกุฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง ซึง่ทำง

คณะกรรมกำรตรวจสอบขอขอบคณุมำ  ณ  โอกำสนี ้          

        

          

                              นำยวินยั   วิทวสักำรเวช  

              ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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