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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษทั 

วิสัยทัศน ์

เป็นผู้นําแห่งรา้นสะดวกซื้อทางการเงินของประเทศไทย 

พันธกิจ 

ให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วและท่ัวถึงในพ้ืนท่ีทีม่ีความต้องการ โดยมีการบริหารความเส่ียงของสินเชือ่ให้เหมาะสม และมี

การพัฒนาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคญั 

ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวแก้วบุตตา เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสินเชื่อจํานําทะเบียนรถ

แก่ลกูค้าในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นได้ขยายธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ยังมีความต้องการบริการทางการเงินอีก

มากแต่ไม่มีโอกาสรับบริการจากธนาคารและสถาบันการเงินโดยการเปิดสาขาเพิ่มเติมในจังหวัดต่างๆ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสินเชื่อจํานําทะเบียนรถ สินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย ผ่านสาขา

ทั้งหมดรวม 1,059   สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) ภายใต้เครื่องหมายบริการ/ชื่อทางการค้า “มีบ้าน มีรถ 

เงินสดทันใจ” ด้วยจุดเด่นที่ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแบบเบ็ดเสร็จ และการเข้าถึง

ลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัด

ต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ  

ความเป็นมาและพัฒนาการท่ีสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

ปี 2522-2543 ครอบครัวแก้วบุตตาเริ่มดําเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบสินเชื่อโดยใช้
ทะเบียนกรรมสิทธิ์รถทุกประเภทเป็นหลักประกัน หรือสินเชื่อจํานําทะเบียนรถ 

ขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการบริการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดยทยอยเปิดสาขาเพิ่มเติมไปในจังหวัด
ต่างๆ นับเป็นผู้บุกเบิกสินเชื่อประเภทรถแลกเงิน 



  
 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 
 

ส่วนท่ี 1. การประกอบธุรกิจ  หน้า 2 

 

ปี 2550 - ขายธุรกิจเดิมซึ่งรวมถึงสาขาและเครื่องหมายบริการให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรายหน่ึง 

ปี 2551 จัดตั้งบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979  จํากัด (“SP 1979”หรือ “บริษัทฯ”)(เดิมชื่อ บริษัท พีวีแอนด์
เคเคเซอร์วิส 2008 จํากัด) ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ 

ปี 2552 ซื้อบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จํากัด (“SP”) (เดิมชื่อ บริษัท พาวเวอร์ 99 จํากัด) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
รับจ้างจัดเก็บหน้ีและบริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถ (สาขา <100) 

SP ภายใต้การบริหารของกลุ่ม ขยายธุรกิจรับจ้างจัดเก็บหนี้และบริการสินเชื่อ และเพิ่มสาขาเป็น136 
สาขา 

ปี 2553-2554 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วเป็น 5 ล้านบาทและเริ่มดําเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ
จํานํารถทุกประเภท รวมถึงการให้บริการสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย ภายใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงิน

สดทันใจ” 
ปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มโดยบริษัทฯซื้อบริษัท 2 บริษัท ที่ไม่มีการประกอบธุรกิจ 

- บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด (“SP 1982”) (เดิมชื่อบริษัท เค.พี.เอ็น.โฮลดิ้ง จํากัด)  
- บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด (“FM”) (เดิมชื่อ บริษัท เจ.ดี.ที.มันนี่ เซอร์วิส จํากัด)   

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วเป็น 200 ล้านบาท  
รับโอนธุรกิจเดิมจาก SP ด้วยการซื้อและรับโอนบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อมา
ดําเนินการท่ีบริษัทฯ และที่SP 1982 
ขยายสาขาเพิ่มเป็น 265 สาขาในส้ินปี 2554 

ปี 2555 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจาก 200 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท 

ปี 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติให้แปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 750 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท 
โดยการเพิ่มทุนจํานวน 250 ล้านบาท แบ่งเป็น 250 ล้านหุ้น และจัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) 
จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯเมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 
ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 602 สาขา 

ปี 2557  ในระหว่างวันท่ี 28 – 30 เมษายน 2557 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
จํานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาขายหุ้นละ 6.90 บาท และบริษัทฯ
ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วเป็น 1,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญจํานวน 1,000,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่  2 
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พฤษภาคม 2557 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มทําการซื้อขายได้เมื่อวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเป็นจํานวน  53.2 ล้าน
บาท ซึ่งบริษัทฯได้แสดงไว้เป็นรายการหักในส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน สําหรับเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้
ลงทุนรายใหญ่ มูลค่า 500 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 1 ปี 6 เดือน เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2557  

 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จํากัด ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
ถือหุ้น 99.99% เพื่อรับจ้างติดตามหนี้และรับซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการ โดยได้รับ
ใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557  

 เมื่อวันที่  9 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 มีมติอนุมัติให้รับโอนกิจการ
ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯได้รับโอน
กิจการบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัดแล้วตั้งแต่วันที่  30 กันยายน 2557 ทั้งนี้ บริษัท ศรี
สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด ได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างชําระบัญชี  

 

1.3  โครงสร้าง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีบริษัท 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) SAWAD 

 

 

ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน สําหรับหลักประกันประเภทรถ 

บ้านและที่ดิน 

 

 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 

จํากดั (“SP 1982”) โอนกิจการทั้งหมดให้ SAWAD และ

อยู่ระหว่างชําระบัญชี 

 

99.99% 

บริษัท เงินสดทันใจ จาํกัด (“FM”) 

ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

ใหม่ และสินเช่ือส่วนบุคคล  

 

99.99% 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์  

จํากดั 0edfจไกด (SAM)กัด 

(“FM”) 

ให้บริการเร่งรัดติดตามหนี้สิน และซื้อ

หนี้ด้อยคุณภาพมาบริหาร  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯดําเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันภายใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ” 
สินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคล และได้ขยายการดําเนินธุรกิจออกไปเป็น การรับจ้างติดตามหนี้และการ
ซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหาร โดยธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน แบ่งการให้บริการตามประเภท
สินเชื่อและหลักประกันดังนี้ 

 -   บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ประเภทรถ บ้านและที่ดิน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้สินเชื่อสําหรับหลักประกัน
ประเภทรถทุกชนิด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถบัสรถโดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถ
แทรกเตอร์ รถไถนา รถเกี่ยวข้าว รถยนต์ส่ีล้อ รวมถึงบ้านที่ดิน ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด 

ในการขอสินเชื่อรถผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนเพื่อทํานิติกรรมสัญญากับกลุ่มบริษัทฯ ใน  2 
ลักษณะ ได้แก่ สัญญาเงินกู้ หรือสัญญาเช่าซื้อโดยในกรณีสัญญาเงินกู้ ผู้ขอสินเชื่อต้องส่งมอบเล่มทะเบียนให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ เป็นหลักประกันการกู้ยืมโดยไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สําหรับกรณีสัญญาเช่าซื้อ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องจด
ทะเบียนโอนรถให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

ในการขอสินเชื่อบ้านและที่ดิน ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน และทํานิติกรรมสัญญากับบริษัทฯ ใน 2 
ลักษณะ ได้แก่สัญญากู้ยืมและจดจํานองที่ดินเป็นหลักประกัน หรือสัญญาขายฝาก 

-  บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด FM เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มี
หลักประกัน   

-  สําหรับบริการรับจ้างติดตามหนี้และรับซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน เป็นธุรกิจที่บริษัทฯเพิ่งเริ่มดําเนินการโดยในการรับซื้อ
หน้ีจากสถาบันการเงินจะดําเนินการผ่านบริษัทบริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและก่อตั้งในปี 2557  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้สินเชื่อรวม 7,816.19  ล้านบาท ประกอบด้วยบัญชีลูกหนี้สินเชื่อทะเบียน
รถตามสัญญาเงินกู้รวม 4,505.94 ล้านบาท บัญชีลูกหนี้สินเชื่อทะเบียนรถตามสัญญาเช่าซื้อรวม 2,301.94 ล้านบาท 
บัญชีลูกหนี้สินเชื่อบ้านและที่ดินรวม 841.10 ล้านบาท และบัญชีลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่และสินเชื่อส่วน
บุคคลรวม 167.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.65 ร้อยละ 29.45 ร้อยละ 10.76 และร้อยละ 2.14 ของสินเชื่อรวม 
ตามลําดับ 
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โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบรษิัทตามงบการเงินรวม สําหรับปี 2555- 2557 เป็นดังนี ้

งบการเงินรวม 
ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ธุรกิจหลัก       

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ 303.55 23.24 412.72 21.31 502.23 18.67 
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม 726.61 55.63 1,033.57 53.36 1,452.51 54.01 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 1,030.16 78.87 1,446.29 74.67 1,954.74 72.68 
รายได้อื่นๆ1/ 275.99 21.13 490.68 25.33 734.64 27.32 
รายได้รวม 1,306.15 100.00 1,936.97 100.00 2,689.38 100.00 

หมายเหตุ:1/รายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าปรับเป็นต้น 

 

2.1 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ ์

2.1.1 ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดนิ 

2.1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน โดยหลักประกันเป็นรถทุกชนิด เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (กระบะ) รถจักรยานยนต์ รถหกล้อ รถสิบล้อ รถแทรกเตอร์ 
รถพ่วง รถใชง้านเพื่อการเกษตร เป็นต้น  รวมทั้งหลักประอันอื่น เชน่ บ้าน ท่ีดิน อาคารชุด  
ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน โดยมียอดลูกหน้ีสุทธิ
ตามสัญญาเชา่ซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยมืรวมทัง้ส้ิน 7,644.32 ล้านบาท โดยมูลค่าสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการกวา่
ร้อยละ 57 เป็นหลักประกันประเภทรถยนต์ 4 ล้อ 
 
ยอดมูลหน้ีสินเชื่อจ าแนกตามประเภทหลักประกัน  

ประเภทสินเช่ือจําแนกตามประเภท
หลักประกัน/1 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รถจักรยานยนต์  635.85 17.31 995.28 18.13 1,280.61 16.75 
รถเชิงพาณิชย ์ 492.62 13.41 620.53 11.30 1,015.92 13.29 

รถใช้งานเพ่ือการเกษตร 86.05 2.34 84.98 1.55 76.28 1.00 

รถยนต์ 4 ล้อ 1,936.22 52.69 3,077.14 56.06 4,430.41 57.96 

โฉนดที่ดิน บ้าน และคอนโด 523.59 14.25 711.35 12.96 841.10 11.00 

รวม 3,674.33 100.00 5,489.28 100.00 7,644.32 100.00 
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หมายเหตุ/1 ยอดมูลหน้ี คํานวณจาก ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญากู้เงิน หัก ดอกเบี้ยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้และไม่รวมเงินรับท่ีระบุไม่ได้ในปี 
2555-2556 จํานวน 13.93 และ 11.22 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม  2557 จํานวน 7.41 ล้านบาท ตามลําดับ 

จ านวนบัญชีสินเชื่อ จ าแนกตามประเภทหลักประกัน 

จํานวนบัญชีจําแนกตาม
ประเภทหลักประกัน 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

สัญญา ร้อยละ สัญญา ร้อยละ สัญญา ร้อยละ 

รถจักรยานยนต์  66,266  68.19 101,257 70.30 131,854 68.56 
รถเชิงพาณิชย์ 4,046  4.16 5,117 3.55 7,984 4.15 
รถใช้งานเพ่ือการเกษตร 286  0.29 313 0.22 429 0.22 
รถยนต์ 4 ล้อ 23,458  24.14 33,614 23.34 47,487 24.69 
โฉนดที่ดิน บ้าน และคอนโด 3,116  3.21 3,734 2.59 4,568 2.38 
รวม 97,172 100.00 144,035 100.00 192,322 100.00 

ตัวอย่างหลกัประกนัทีก่ลุ่มบริษัทฯ ให้สนิเชือ่ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
หากพิจารณาตามประเภทของนิติกรรมสัญญาในการให้กู้ยืม สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้  
(1) สัญญาให้กู้ยืม กลุ่มบริษัทฯ ให้กู้ยืมในลักษณะสัญญากู้เงินสําหรับหลักประกันทุกประเภท แบ่งตามประเภท

หลักประกันได้เป็น 2 กลุ่มคือ  

บ้านและที่ดิน 

รถสิบล้อ รถสีล้อ-หกล้อเชิงพาณิชย์ รถจักรยานยนต์ 

รถเกี่ยวข้าว รถแทรกเตอร์ 

รถยนต์นั่งส่วนบคุคล รถกระบะส่วนบุคคล 

รถพ่วง 
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(ก) หลักประกันประเภทรถทุกชนิดผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถเมื่อทํา
สัญญากู้เงิน แต่ส่งมอบเล่มทะเบียนรถและลงนามในแบบคําขอโอนและรับโอน (โอนลอย) หลักประกัน
ให้กับกลุ่มบริษัทฯ  หากผู้ขอสินเชื่อค้างชําระหนี้เกินระยะเวลาที่กําหนดกลุ่มบริษัทฯ ส่งหนังสือแจ้งยกเลิก
สัญญาและให้ลูกหนี้มาติดต่อชําระหนี้ภายใน 7 วัน หากไม่มาชําระกลุ่มบริษัทฯสามารถติดตามยึด
หลักประกันเมื่อยึดหลักประกันแล้วกลุ่มบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกหนี้มาไถ่ถอนหลักประกันภายใน 30 วัน 
หากไม่มาติดต่อกลุ่มบริษัทฯ จะดําเนินการขายทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป โดยกลุ่มบริษัทฯ สามารถจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการฟ้องร้องดําเนินคดี  

(ข) หลักประกันประเภทโฉนดที่ดิน บ้านและคอนโดสามารถแบ่งตามประเภทการจดทะเบียนนิติกรรมได้อีก 2 
ประเภทดังนี้ 

 สัญญาจํานองผู้ขอสินเชื่อในฐานะผู้จํานองจดทะเบียนจํานองหลักประกันให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะ
ผู้รับจํานองพร้อมการทําสัญญากู้ยืม และส่งมอบโฉนดที่ดินในวันที่รับเงิน เพื่อเป็นหลักประกันในการ
ชําระหนี้ ทั้งนี้ ผู้จํานองยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้สอยหลักประกันดังกล่าว หากมีการค้างชําระหนี้
เกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหน้ีและผู้รับจํานอง จะต้องแจ้งให้ผู้ขอสินเชื่อชําระ
หน้ีภายในเวลาที่กําหนด หากผู้ขอสินเชื่อยังไม่ชําระหนี้ในเวลาดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จะส่งเรื่องฟ้องร้อง
ดําเนินคดีเพื่อบังคับจํานองและนําหลักประกันออกขายทอดตลาดหรือเป็นกรรมสิทธิ์ต่อไป 

 สัญญาขายฝาก ผู้ขอสินเชื่อในฐานะผู้ขายฝากทําสัญญาขายฝากหลักประกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะ
ผู้ซื้อฝาก โดยกรรมสิทธิ์ในหลักประกันจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันทีที่จดทะเบียน ซึ่งผู้ขายฝากจะได้รับ
กรรมสิทธิ์คืนเมื่อมาขอไถ่ถอนภายในเวลาที่สัญญากําหนด หากพ้นกําหนดระยะเวลาไถ่ถอน 
(ระยะเวลาให้สินเชื่อ) แล้วผู้ขายฝากไม่ได้ดําเนินการไถ่ถอนหลักประกัน กรรมสิทธิ์ในหลักประกันจะตก
เป็นของกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้รับซื้อฝากโดยสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่ง หากผู้ขอสินเชื่อค้างชําระหนี้เกิน
ระยะเวลาที่กําหนด  กลุ่มบริษัทฯ มี สิทธิครอบครองหลักประกันทันที โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการ
ฟ้องร้องดําเนินคดี  

(2) สัญญาเช่าซื้อ กลุ่มบริษัทฯ ให้กู้ยืมในลักษณะสัญญาเช่าซื้อสําหรับหลักประกันประเภทรถ โดยผู้ขอสินเชื่อ
จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถและส่งมอบเล่มทะเบียนรถให้แก่กลุ่มบริษัทฯเป็นหลักประกัน สําหรับ
หลักประกันประเภทรถเกี่ยวข้าว ซึ่งไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องนําหลักฐานหนังสือรับรอง
กรรมสิทธิที่ออกจากโรงงานผู้ผลิต และสัญญาซื้อขาย มาแสดงเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมแต่ผู้ขอสินเชื่อ
ยังคงเป็นผู้ครอบครองรถ หากผู้กู้ค้างชําระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด กลุ่มบริษัทฯ จะติดตามให้ผู้ขอ
สินเชื่อมาชําระหนี้ แต่ในกรณีท่ีลูกหนี้ค้างชําระเกินกว่านโยบายที่กําหนดกลุ่มบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งยกเลิก
สัญญา เพื่อให้ลูกหนี้มาชําระหนี้ ภายใน  30 วัน หากไม่มาชําระหนี้ตามกําหนด บริษัทสามารถติดตามยึด
หลักประกัน และภายหลังจากยึดหลักประกัน กลุ่มบริษัทให้ลูกหน้ีมาไถ่ถอนภายใน 30 วัน หากเกินกว่ากําหนด
กลุ่มบริษัทจะนําทรัพย์สินดังกล่าวขายทอดตลาดตามขั้นตอน 



  
 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 
 

ส่วนท่ี 1. การประกอบธุรกิจ  หน้า 8 

 

ยอดสินเชื่อจ าแนกตามประเภทนิติกรรมสัญญา 

สินเช่ือทะเบียนรถจําแนกตาม
ประเภทนิติกรรมสัญญา 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สัญญาเงินให้กู้ยืม 2,599.99 70.76 3,887.16 70.81 5,342.38 69.89 
สัญญาเช่าซื้อ 1,074.34 29.24 1,602.12 29.19 2,301.94 30.11 
รวม 3,674.33 100.00 5,489.28 100.00 7,644.32 100.00 

ในด้านระยะเวลาการผ่อนชําระ กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาปล่อยสินเชื่อระหวา่ง 6 – 48 งวดขึ้นอยู่กับประเภทของ
หลักประกัน เช่น ในกรณีท่ีเป็นรถจักรยานยนต ์กลุ่มบริษัทฯ จะพจิารณาให้ผ่อนชาํระไม่เกิน 18 งวด แต่หากเป็นรถยนต์
ทั่วไป กลุ่มบริษัทฯ กําหนดระยะเวลาการผ่อนชาํระไม่เกิน 36 งวด หรือในกรณีทีเ่ป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยม บ้าน 
หรือโฉนดที่ดิน กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาปล่อยสินเชื่อระยะเวลาไม่เกิน 48 งวด สําหรับดอกเบีย้ในการให้สินเชื่อของ
กลุ่มบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน 
 
2.1.1.2 ขั้นตอนการอนุมตัิสินเชื่อ 

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และ/หรือผู้ค้ํา
ประกัน เพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ คุณภาพทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกัน และ
ความสามารถในการชาํระหนี้ของผู้ค้ําประกัน โดยเจ้าหน้าที่ประจําสาขาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแสดง
ตัวตน และเอกสารแสดงที่มาของรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ และ/หรือ ผู้ค้ําประกัน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบยังสถานที่
จริง สําหรับการพิจารณาคุณภาพหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พิจารณาสภาพการใช้งานและ
สภาพคล่องของหลักประกัน เพื่อกําหนดวงเงินสินเชื่อสําหรับหลักประกันแต่ละประเภทและรุ่น สําหรับหลักประกัน
ประเภทรถ จะพิจารณาจากชนิด อายุ รุ่น ยี่ห้อ สภาพหลักประกันและความนิยม โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทฯ ให้สินเชื่อ
สําหรับรถยนต์ ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี รถจักรยานยนต์มีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือหากเป็นรถเชิงพาณิชย์ เช่น รถไถ รถเกี่ยว 
หรือรถที่มีอายุเกินกว่ากําหนด ทางกลุ่มบริษัทฯ จะประเมินตามสภาพของหลักประกันเป็นรายกรณี ซึ่งโดยส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ 80 รถที่เป็นหลักประกันมีอายุเฉล่ีย 2-14 ปี สําหรับหลักประกันประเภทบ้านและที่ดิน กลุ่มบริษัทฯ จะให้
สินเชื่อโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของกรมที่ดิน และราคาตลาดของพื้นที่ใกล้เคียง 
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แผนภาพสรุปกระบวนการปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ 

 

 

ขั้นตอนการขอบริการสินเชื่อ 

เมื่อลูกค้ามีความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อกับกลุ่มบริษัทฯ  ลูกค้าสามารถติดต่อขอสินเชื่อผ่านทางสาขา โดยมี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้า และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี)ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน 

เอกสาร ด้านการเงิน เช่น ใบรับรองเงินเดือน สําเนาสมุดเงินฝาก เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน เช่น เล่ม

ทะเบียนรถฉบับจริง โฉนดที่ดินฉบับจริง และเจ้าหน้าที่ประจําสาขาจะชี้แจงรายละเอียดการให้สินเชื่อ วงเงินให้สินเชื่อ 

อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อนชําระหากลูกค้าตกลงยอมรับในเงื่อนไขสินเชื่อ เจ้าหน้าที่สาขาจะบันทึกข้อมูลผู้

ขอสินเชื่อ และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) ในแบบคําขอสินเชื่อ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์สินเชื่อ 

เจ้าหน้าที่ประจําสาขา ทําการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแสดงตัวตน เอกสารด้านการเงิน ของผู้ขอสินเชื่อ และ

ผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) และตรวจสภาพหลักประกัน และความถูกต้องของเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน โดย

เจ้าหน้าที่สาขาจะตรวจสอบยังสถานท่ีจริงเพื่อยืนยันความถูกต้อง และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯยกเว้น

ในกรณีที่หลักประกันเป็นรถจักรยานยนต์ทางสาขาจะให้ความสําคัญกับการตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ใน

หลักประกัน เนื่องจากการตรวจสอบยังสถานที่จริงมีต้นทุนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินให้สินเชื่อ ภายหลังจากการ

รวบรวมข้อมูลท้ังหมด เจ้าหน้าที่สาขาจัดทํารายงานประเมินการตรวจสอบของทั้งผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) 

เพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนี้ วงเงินให้สินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป

ขั้นตอนพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

ในการอนุมัติ กลุ่มบริษัทฯ กําหนดระเบียบอํานาจในการอนุมัติให้แก่ผู้มีอํานาจตามลําดับ ขึ้นกับประเภทสินเชื่อ วงเงิน

ขอสินเชื่อ และชนิดของหลักประกัน โดยผู้มีอํานาจอนุมัติตั้งแต่ระดับผู้จัดการสาขา ผู้จัดการเขต ผู้อํานวยการฝ่าย

อํานวยสินเชื่อ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ  

 

ลูกค้าติดต่อขอ 
บริการสินเชื่อ 

ตรวจสอบและ 
วิเคราะห์สินเชื่อ  

พิจารณาและ 
อนุมัติสินเชื่อ 

รับช าระค่างวด / 
ติดตามทวงถาม 

การจัดเก็บเอกสารสัญญา
และหลักประกัน 

ปิดบัญชี-คืนหลักประกัน/
ยึดหลักประกัน-ด าเนินคดี 
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หากข้อมูลการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ผู้มีอํานาจอนุมัติสินเชื่อจะแจ้ง
ผลการอนุมัติสินเชื่อเพื่อให้สาขาแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป หากคําขอสินเชื่อและเอกสารประกอบครบถ้วน โดยทั่วไป
กลุ่มบริษัทฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาและอนุมัติการให้สินเชื่อได้ภายใน  30 นาที สําหรับหลักประกันประเภท
รถจักรยานยนต์ และรถ 4 ล้อ และภายใน 1 วัน สําหรับหลักประกันประเภทโฉนด ที่ดิน ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการ
ขอสินเชื่อ 
เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ ในกรณีท่ีวงเงินสินเชื่ออยู่ในวงเงินสดสํารองที่สาขามีอํานาจจ่าย กล่าวคือไม่เกิน 30,000 บาท
สําหรับสาขาทั่วไปสาขาสามารถจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอสินเชื่อ  ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อมีจํานวนสูงกว่าวงเงินของสาขา 
เจ้าหน้าที่สาขาจะนําส่งเอกสารทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย ใบสรุปวงเงินสินเชื่อ ใบขอโอนเงิน รายงานประเมินผลการ
ตรวจสอบรถยนต์ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และหน้าบัญชี  เงินฝากของลูกค้าให้กับฝ่ายอํานวยสินเชื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของนิติกรรม รายละเอียดหลักประกัน  เงื่อนไขสินเชื่อ กับข้อมูลในระบบอีกครั้งก่อนส่งให้ฝ่ายโอนเงิน
ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าโดยตรงตามขั้นตอนปฏิบัติของธนาคาร หลังจากโอนเงินเจ้าหน้าที่จะรว บรวมการ
เอกสารโอนเงินท้ังหมดเป็นรายวันให้ฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในเอกสารใบคําขอโอนเงิน และใบขอสินเชื่อ 
กับข้อมูลในระบบ เช่น ชื่อลูกค้า วงเงินสินเชื่อ ยอดลูกหนี้ ระยะเวลาให้สินเชื่อ เพื่อบันทึกบัญชีต่อไป 
 
ขั้นตอนจัดเก็บสัญญาและหลักประกัน 
ผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบสาขาไปตรวจสอบความครบถ้วนของซองสัญญาและหลักประกันที่สาขาก่อนนําส่งให้
สํานักงานใหญ่ภายใน 30 วันนับจากวันส้ินเดือน เมื่อได้รับเอกสารแผนกทะเบียนสํานักงานใหญ่จะดําเนินการ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ทางสํานักงานใหญ่
จะแจ้งสาขาและเขตที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการติดตามให้ครบ เจ้าหน้าที่ห้องเก็บเอกสารสําคัญจะสําเนาเอกสาร
ทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลสํารองในกรณีท่ีต้นฉบับสูญหาย 
หลังจากสําเนาเอกสารแล้ว สํานักงานใหญ่จะส่งซองสัญญาและหลักประกันท้ังหมดให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อแก่บริษัท
ฯ ภายใน 30-90 วันนับจากวันท่ีได้รับซองจากสาขา ยกเว้นซองสัญญาและหลักประกันประเภทจักรยานยนต์  ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯ จะจัดเก็บที่ไว้ที่ห้องเก็บเอกสารสําคัญของกลุ่มบริษัทฯ เอง   
 
ขั้นตอนรับชําระเงินและตดิตามทวงถาม 
สาขาและฝ่ายพัฒนาสินเชื่อมีหน้าที่ในการรับชําระและติดตามค่างวดตามอายุสัญญา โดยลูกค้าจะได้รับบัตรระบุเลขที่
สัญญา ค่างวดและวันกําหนดชําระ เพื่อใช้ในการจ่ายค่างวดตามช่องทางที่กําหนด นอกจากนี้ Call Center และ
เจ้าหน้าที่ประจําสาขาจะโทรศัพท์ติดตามสอบถามการชําระเงนิอย่างใกล้ชิด หากในกรณีท่ีลูกค้าค้างชําระค่างวดเกิน 1 
สัปดาห์ เจ้าหน้าที่สํานักงานใหญ่จะส่งข้อความเตือนทางโทรศัพท์ถึงลูกค้าทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชําระค่างวดผ่านทาง
สาขาของกลุ่มบริษัทฯ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเคาน์เตอร์บริการของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร
กสิกรไทย ทั่วประเทศ โดยลูกค้าจะต้องได้รับหลักฐานการชําระเงินทุกครั้ง ในรูปใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบของ
สํานักงานใหญ่ หรือใบเสร็จรับเงินชั่วคราวที่ออกโดยผู้ให้บริการรับชําระ  
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ขั้นตอนปิดบัญชี หรือติดตามบังคับหลักประกัน 
เมื่อลูกค้าชําระค่างวดครบตามสัญญา ทางสํานักงานใหญ่จะออกหนังสือยืนยันการชําระค่าเช่าซื้อตามสัญญา พร้อม
ส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถดําเนินการรับโอน 
หรือไถ่ถอนหลักประกันได้ทันที 
ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชําระหนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดขั้นตอนการติดตามหนี้สําหรับลูกค้าแต่ละประเภทหลักประกัน 
โดยเมื่อลูกค้าเริ่มผิดนัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนี้จะเริ่มติดตามทวงถามทันที วิธีการหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ในการ
ติดตามทวงถามหนี้คือ เจ้าหน้าที่สํานักงานใหญ่ติดต่อทางโทรศัพท์ โดยหลังจากการติดต่อกับลูกค้าแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้
ติดต่อจะทําการบันทึกข้อมูลการติดตามหนี้ลงในระบบ หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือลูกค้าค้างชําระเกินนโยบาย
ที่กําหนด เจ้าหน้าที่สาขาจะออกติดตามลูกค้าเพื่อทวงถาม หากในกรณีที่ลูกค้าไม่ยอมชําระค่างวด สํานักงานใหญ่ส่ง
จดหมายลงทะเบียนเพื่อบอกเลิกสัญญา และลูกค้ายังไม่ชําระภายใน 30 วันนับจากวันท่ีแจ้ง สาขาสามารถดําเนินการ
ยึดหลักประกันได้ทันทีโดยภายหลังยึดหลักประกัน ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ไถ่ถอนหลักประกันได้ภายใน 30 
วัน นับจากวันที่ยึด หากเกินกว่าระยะที่กําหนด กลุ่มบริษัทฯ สามารถนําหลักประกันดังกล่าวขายทอดตลาดได้ทันที 
ราคาขายทรัพย์สินจะอ้างอิงราคาตลาด สภาพรถ เปรียบเทียบกับยอดหนี้ค้างชําระ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เน้นการขาย
ทรัพย์สินท่ียึดมาให้เร็วที่สุด เนื่องจากหากทิ้งไว้นาน ราคาทรัพย์สินจะลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ 
 
ในกรณีท่ีเป็นสัญญาเงินกู้ โดยมีที่ดินเป็นหลักประกันตามสัญญาจดจํานอง หากลูกค้าไม่มาไถ่ถอนภายใน 30 วัน กลุ่ม
บริษัทฯ จะฟ้องร้องขอให้ศาลบังคับจํานอง เพื่อขายทอดตลาดหลักประกันต่อไป สําหรับกรณีสัญญาขายฝาก หากพ้น
กําหนดระยะเวลาไถ่ถอน (ระยะเวลาให้สินเชื่อ) แล้วลูกค้าไม่ได้ดําเนินการไถ่ถอนหลักประกัน กรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
จะตกเป็นของกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้รับซื้อฝากโดยสมบูรณ์ 

2.1.1.3     การตลาดและการแข่งขนั  

1) ภาวะอุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยมีปัจจัยสนับสนุนคืออุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐอาทิการเพิ่มรายได้แรงงานรายวันและเงิ นเดือนข้าราชการ
โครงการรถยนต์คันแรกโครงการบ้านหลังแรกและการทยอยปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งมีส่วนสนับสนุนการใช้จ่าย
ภายในประเทศขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาครัฐยังมีบทบาทในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่ในปี 
2556 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติทําให้เศรษฐกิจไม่สามารถขยายได้ตามที่คาดการณ์ไว้ได้ ทั้งนี้ในปี 
2557 การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ยังไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ผลสืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง  
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 หน่วย 2552 2553 2554 2555 2556 2557 CAGR 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ล้านบาท 9,042 10,140 10,540 11,375 11,899 9,042 7.95 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ร้อยละ  (0.90) 3.30 3.81 3.02 2.20 1.94  
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อ
เดือน 

บาท 16,205 16,819 17,403 18,766 19,259 N/A 5.01 

ท่ีมา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, ธนาคารแห่งประเทศไทย 

จากข้อมูลตารางข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงปี 2552 – 2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ 7.95 ต่อปี ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือนในช่วงปี 2552 – 2555 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ 
5.01 ต่อปี โดยค่าใช้จ่ายกว่าร้อยละ 80 เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย ค่า
พาหนะเดินทาง ในช่วงปี 2552-2556 จํานวนรถใหม่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 12 ต่อป ี

จากข้อมูลกรมขนส่งทางบกพบว่าในปี 2557 มีจํานวนรถใหม่จดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 2.90 ล้านคันลดลงจากปี 2556 
ร้อยละ 20.1 อันเป็นผลมาจากนโยบายรถคันแรก แต่หากพิจารณาในภาพรวมช่วงปี 2552-2556 จํานวนรถใหม่จด
ทะเบียนเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 12 ต่อปีอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
ภาวะเศรษฐกิจหากพิจารณาในด้านประเภทรถที่มีการจดทะเบียนในแต่ละปีพบว่ารถจักรยานยนต์มีสัดส่วนการจด
ทะเบียนมากที่สุดโดยในปี 2557 มีรถจดทะเบียนใหม่ทั้งส้ิน 2.90 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ จํานวน 1.82 ล้าน
คันหรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของจํานวนรถจดทะเบียนใหม่ รองลงมาได้แก่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคลรวมจํานวน 0.90 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 31 ของจํานวนรถจดทะเบียนใหม่ 

สถิติจ านวนรถใหม่ที่จดทะเบียน 

 

หน่วย: ล้านคัน 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
รถยนต์นั่ง/รถบรรทุกส่วนบคุคล 0.52 0.73 0.84 1.25 1.30 0.90 
รถจักรยานยนต์ 1.64 1.98 2.14 2.26 2.12 1.82 
อ่ืนๆ 0.14 0.17 0.19 0.22 0.21 0.18 
รวมรถจดทะเบียน 2.29 2.88 3.16 3.72 3.63 2.90 

ที่มา: กรมขนส่งทางบก 

ล้านคัน 
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หากพิจารณาอัตราการเติบโตในช่วงปี 2552 -2556 ของยอดจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน พบว่าเติบโต 
สูงถึงร้อยละ 26 ในขณะท่ีอัตราการเติบโตของยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เติบโตเพียงร้อยละ 7 อันเป็นผลมาจาก
มาตรการรถยนต์คันแรกที่ให้สิทธิขอคืนภาษีแก่ผู้ซื้อรถยนต์ หลังจากมาตรการรถยนต์คันแรกส้ินสุดลง การเติบโตของ
ยอดจดทะเบียนรถยนต์จึงเข้าสู่ภาวะปกติ ดังจะเห็นว่ายอดจดทะเบียนในปี 2557 ลดลงอย่างชัดเจน  
2) การแข่งขนั 

ตลาดสินเชื่อทะเบียนรถมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน เป็นเล่มทะเบียนรถ และ
สินเชื่อทะเบียนรถมีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในขณะที่ยังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจํานวนมากที่มีความต้องการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่ามีจํานวนถงึ 18-20 ล้านคนจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ในปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการหลายรายได้ให้ความสนใจในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถกันมากขึ้นประกอบกับหลังจากตลาดรถยนต์ใหม่
ได้ชะลอตัวลงหลังรถในโครงการรถคันแรกได้ทยอยส่งมอบทําให้มีผู้ประกอบการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ได้ขยาย
ธุรกิจมายังธุรกิจให้สินเชื่อรถแลกเงินมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงในภาวะที่การแข่งขัน
ในตลาดเช่าซื้อรถใหม่รุนแรง โดยภาพรวมผู้ประกอบการในธุรกิจสินเชื่อรถแลกเงิน บริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
หลักๆ ตามลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่  

1)  ผู้ประกอบการท่ีเน้นกลุ่มลูกค้าระดับ A ถึง B- ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจํา เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทในเครือธนาคารพาณิชย์ 
ตัวอย่างของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ได้แก่ กรุงศรี  ออโต้ (Car4Cash) ธนาคารทิสโก้ (TISCO Auto Cash)
ธนาคารธนชาต (รถแลกเงิน หรือ Cash Your Car) ธนาคารกสิกรไทย (K-Car to Cash) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
(My Car My Cash) และกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง (KTBL Car Convenience Cash) ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีข้อ
ได้เปรียบที่ต้นทุนทางการเงินที่ต่ํา และมีเครือข่ายสาขาจํานวนมากในการประชาสัมพันธ์สินค้า สามารถใช้เป็น
ช่องทางในการชําระค่างวด และมีฐานทุนที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประกอบการในกลุ่มนี้ยังคงวิเคราะห์สินเชื่อ
โดยยึดเอกสารทางการเงินเป็นหลัก เน้นลูกค้าที่มีประวัติทางการเงินท่ีดี   

2)  ผู้ประกอบที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับ B- เป็นต้นไป ในต่างจังหวัด เช่น ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ลูกจ้างโรงงาน ลูกจ้าง
ทั่วไป กลุ่มเกษตรกร โดยทั่วไปกลุ่มลูกค้าระดับล่างมีโอกาสและทางเลือกในการเข้าหาสินเชื่อที่ค่อนข้างจํากัดซึ่ง
อาจจะเป็นผลมาจากความไม่คุ้นเคยในการทําธุรกรรมผ่านธนาคาร ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือ
ความเข้าใจว่าการติดต่อผ่านธนาคารจะมีความยุ่งยากและล่าช้า ตัวอย่างของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จํากัด (“ซีเอฟจี”) บริษัท จี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (“จีแคปปิตอล”) บริษัท เมืองไทย 
ลิสซิ่งจํากัด (“เมืองไทย ลิสซิ่ง”) บริษัท นิ่ม ซี่ เส็ง ลิสซิ่ง จํากัด (“นิ่ม ซี่ เส็ง ลิสซิ่ง”) ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะ
พิจารณาวงเงินสินเชือ่จากฐานข้อมลูของลูกค้าในพ้ืนท่ี การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ายังสถานท่ีจริงโดยพนักงาน
สาขาที่มีความคุ้นเคยกับชุมชน ประกอบกับเอกสารทางการเงิน นอกจากนั้นยังให้บริการสินเชื่อกับหลักประกัน
หลายประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อใช้ในการเกษตร โฉนดที่ดิน เป็นต้น ลักษณะของ
ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะเน้นการขยายสาขาไปยังพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างความผูกพันกับชุมชน และผู้นําชุมชน 
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เน้นการจัดกิจกรรมกับชุมชน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ของตนเองสร้างประสบการณ์ที่ดี
กับลูกค้าเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ให้กับบริษัท อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางรายในกลุ่มนี้จะมีข้อจํากัดด้าน
ศักยภาพของเงินทุนหากเปรียบเทียบคู่แข่งในกลุ่มจะพบว่า ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 23 ของยอดลูกหน้ีในกลุ่มที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์   

 
ตารางเปรียบเทียบมูลหนี้ของกลุ่มผู้ประกอบการที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   

 กลุ่มบริษัทฯ 
ผู้ประกอบการรายอื่น 

ซีเอฟจี  เมืองไทย ลิสซิ่ง กลุ่มน่ิมซี่เส็ง จีแคปปิตอล 
สโลแกน มีบ้าน มีรถ  

เงินสดทันใจ 
ศรีสวัสดิ์  
เงินติดล้อ 

สะดวก รวดเร็ว 
  บริการดี ดอกเบี้ยถูก 

NA สินเช่ือฉับไว  
เกษตรไทยก้าวหนา้ 

ปีที่ก่อตั้ง 2522 2549 2535 2528 2547 
ยอดลูกหน้ี (ล้านบาท) 
ณ 31 ธ.ค.. 2556  

5,539.10 9,414.15 5,513.31 2,311.83 891.80 

การกระจายสาขา ทุกภูมิภาค ทุกภูมิภาค ภาคเหนือ/กลาง/
ตะวันออก/ตะวันตก 

ภาคเหนือ
ตอนบน 

-- /2 

ประเภทหลักประกัน/3 
- รถยนต์มือสอง      
- รถจักรยานยนต์      
- รถบรรทุก      
- รถเพื่อการเกษตร      

- ที่ดิน      
ท่ีมา: BOL และเว็บไซด์บริษัท 
หมายเหตุ: /1 ลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืม 
 /2ส่งตัวแทนไปประจําท่ีสาขาของผู้จําหน่ายรถ 
 /3 ข้อมูลประเภทหลักประกัน ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2556  

 

3) ลักษณะลกูค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายย่อยเท่านั้น และมีนโยบายจะไม่ปล่อยสินเชื่อรายใหญ่ โดยลูกค้า
เป้าหมาย ได้แก่ บุคคลธรรมดาระดับ B- เป็นต้นไป เช่น ลูกจ้างโรงงาน ลูกจ้างทั่วไป พนักงานข้าราชการ เป็นต้นที่มี
หลักประกันเป็นของตนเอง และมีแหล่งที่มาของเงินได้ที่ชัดเจน มีหลักฐานทางการเงินเพื่อใช้ในการอ้างอิง โดยลูกค้า
และ/หรือผู้ค้ําประกันจะต้องมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อคือ สําเนาบัตรประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้าน สําเนาหลักฐานแสดงเงินเดือน 
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4) กลยุทธก์ารแข่งขัน 

ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อรถแลกเงินเดิม และผู้ประกอบการให้สินเชื่อรถยนต์ที่
ต้องการขยายขอบเขตการทําธุรกิจไปสู่สินเชื่อรถแลกเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายใช้การแข่งขันด้าน
ราคา แต่ให้ความสําคัญในการใช้นโยบายในดําเนินธุรกิจดังนี้ 
- ความรวดเร็วในการบริหารจัดการ  

ในธุรกิจให้สินเชื่อแบบมีหลักประกัน ความรวดเร็วในการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อถือเป็นปัจจัยที่
สําคัญที่ลูกค้าใช้ในการพิจารณาเลือกใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อประจําสาขาของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแจ้งผล
การอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าทราบภายใน 30 นาที สําหรับหลักประกันประเภทรถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถแข่งขันได้
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

- นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่รัดกุม 

ถึงแม้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นลูกค้าในระดับ B- ที่มีโอกาสเข้าถึงบริการจากธนาคารและสถาบันการเงินที่
ค่อนข้างจํากัด แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตรวจสอบข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อประจําสาขาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการขอสินเชื่อ 
และกําหนดให้เจ้าหน้าที่ประจําสาขาพิสูจน์ความมีตัวตนของลูกค้ารวมทั้งผู้ค้ําประกันโดยการตรวจสอบภาคสนาม
การเก็บภาพถ่าย ณ สถานที่จริง จากที่อยู่ และที่ทํางาน เนื่องจากข้อมูลลูกค้าเป็นข้อมูลที่สําคัญในการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อจนถึงการติดตามหนี้ 

- การบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารหนี้ท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการปล่อยสินเชื่อและการ
ติดตามทวงถามหนี้ โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีที่พักหรือที่ทํางานห่างจากสาขาไม่เกิน 20-30 
กิโลเมตร ทําให้เจ้าหน้าที่สาขาสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ และติดตามหนี้ได้อย่างทันที จากการบริหารหนี้ที่มี
ประสิทธิภาพทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อเกิดรายได้ตอ่สินเชื่อรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 
4.13 

- ขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นท่ีชุมชน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาให้บริการสินเชื่อครอบคลุมพื้นที่จํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนการขยายสาขาปีละไม่ต่ํากว่า 50-100 
สาขา เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเน้นการเปิดสาขาในแหล่งพื้นที่ชุมชน ที่มีธนาคารที่
ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวก 

- เครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค 
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การมีเครือข่ายสาขาเป็นจํานวนมาก นับเป็นข้อได้เปรียบแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาให้บริการรวมทั้งส้ิน 1,059 สาขา ทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากการมีสาขาในการปล่อย
สินเชื่อ การรับชําระ การติดตามหนี้ หรือการตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ / ผู้ค้ําประกัน ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามยึดหลักประกันในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระเกินกําหนด  

- เน้นการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อรองรับการขยายสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการรับพนักงานโดยประสานงานรับสมัครพนักงานจาก
สถาบันการศึกษาโดยตรง นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น หลักสูตรสินเชื่อและการเงิน หลักสูตรอบรมที่ดิน ให้แก่พนักงานทุกคนในทุก
ระดับชั้นอย่างสม่ําเสมอ อีกทั้งยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลาการให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
นอกจากการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่สาขาแล้ว พนักงานสินเชื่อในแต่ละสาขายังสามารถทําหน้าที่ติดตามหนี้ 
ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ ขายทรัพย์สินรอการขาย และยังทํากิจกรรมทางการตลาดได้ด้วย 

- ส่งเสริมการตลาดโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันกับคนท้องถิ่นหาลูกค้ารายใหม่ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ประจําสาขาและตัวแทน แนะนําสินค้าบริการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้
ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริม
กิจกรรมการเดินตลาดเพื่อเน้นสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างสม่ําเสมอ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ด้วย
บริการที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เป็นกันเอง ความรวดเร็วในการให้บริการ การอํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการ โดยมีการติดต่อทางโทรศัพท์และออกไปพบลูกค้าอย่างสม่ําเสมอเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้
บริการ 

- บริการสินเชื่อที่หลากหลาย 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อที่หลากหลาย ครอบคลุมหลักประกันหลายประเภททั้งในรถส่วนบุคคล และรถที่ใช้ใน
เชิงพาณิชย์ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถไถ รถเกี่ยวข้าว รถบัส เป็นต้น ซึ่งการให้สินเชื่อ
โดยใช้หลักประกันประเภทดังกล่าวจะครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น 

5) นโยบายการกาํหนดราคา 

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ย แต่พิจารณาจากประเภทและลักษณะของหลักประกัน และ
รวมถึงคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และ/หรือผู้ค้ําประกัน ประกอบกับ ต้นทุนการเงินและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
ภายใต้เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทฯ จะต้องมีกําไรและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโนบาย
ในการให้สินเชื่อที่ต่ํากว่าต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 
ในส่วนของวงเงินให้สินเชื่อ สําหรับหลักประกันรถทุกประเภท กลุ่มบริษัทฯ จะกําหนดวงเงินให้สินเชื่อที่มีส่ วนลด
ประมาณร้อยละ 30-70 จากราคาตลาด ซึ่งพิจารณาจากประเภท รุ่น และปีที่ผลิต และความนิยม ซึ่งทางฝ่ายอํานวย
สินเชื่อจะมีการทบทวนวงเงินให้สินเชือ่เป็นประจําทุก 6 เดือนหรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงในภาวะอุตสาหกรรมอย่างเป็น
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สาระสําคัญสําหรับจํานวนเงินผ่อนชําระ และระยะเวลาในการผ่อนชําระ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากําหนดให้
สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหน้ี แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการผ่อนชําระจะไม่เกิน 48 งวด 
สําหรับหลักประกันประเภทโฉนดที่ดิน พิจารณาวงเงินให้สินเชื่อจากมูลค่าของที่ดิน และส่ิงปลูกสร้าง (ถ้ามี) โดยวงเงิน
ให้สินเชื่อจะอ้างอิงกับราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยทีมงานของกลุ่มบริษัทฯลักษณะของสัญญา และที่ตั้งของ
หลักประกัน หากเป็นที่ดินตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชน จะได้วงเงินให้สินเชื่อที่มากกว่าหลักประกันท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีทั่วไป 

6) การจําหน่าย และช่องทางการให้บริการ 

ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อได้โดยผ่านทางสาขาของบริษัท ซึ่งมีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีจํานวนสาขารวมทั้งสิ้น  1,059 สาขา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 
น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-15.30 น. ในทุกๆ เดือนเจ้าหน้าที่สาขาจะทําการตลาดโดยเดินสายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ประเภทสินเชื่อให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านทางแหล่งชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ  
สําหรับช่องทางการชาํระเงิน ลูกค้าสามารถผ่อนชาํระคา่งวดผ่านทางสาขาของกลุ่มบริษัทฯ เคาน์เตอร์เซอรว์ิส ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย โดยลูกค้าเพยีงแสดงบัตรประจาํตัวลูกหนี้ท่ีระบุเลขที่สัญญาให้แก่

เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการชาํระเงินจากผู้รับชําระเงิน 

 2.1.2 ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อสําหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ 

กลุ่มบริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจสนิเชื่อเช่าซื้อสําหรับรถจกัรยานยนต์ใหมต่ั้งแต่ปี 2554 ภายใต้การดําเนินการของ FM

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2554 FM ได้หยุดการให้สินเชื่อชั่วคราวเนื่องจากภาวะอุทกภัย ทาํให้

ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ใหม่ไม่สามารถผลิตรถเพื่อจาํหน่ายได้ อย่างไรกต็ามในเดือนพฤษภาคม 2555 FM กลับ

ให้บริการสินเชื่อเตม็รูปแบบอีกครั้ง  

2.1.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ ประกอบไปด้วยบุคคล 3 ฝ่าย คือ  ลูกค้าหรือผู้เช่าซื้อ ร้านคา้หรือผู้แทนจําหน่าย

รถจักรยานยนต์ (Dealer) และบริษัทหรือผู้ให้บริการสินเชื่อสําหรบัการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ใหม ่หากผู้เช่า

ซื้อตกลงซื้อรถจกัรยานยนตจ์าก Dealer ผู้เช่าซื้อจะทาํสัญญาเช่าซื้อกับ FM และจ่ายชําระค่างวดเป็นรายเดือน โดย

มีระยะเวลาตัง้แต่ 12-36 งวดแลว้แต่ขึ้นอยูก่ับความสามารถในการชําระหนี้ ทั้งนี้ ผู้เชา่ซื้อสามารถครอบครองและใช้

รถจักรยานยนต์ที่ทําการเชา่ซื้อนัน้ได้ โดยการซ่อมแซมและบํารุงรักษาจะอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้เชา่ซื้อ ขณะที่

กรรมสิทธิ์ในรถจกัรยานยนตจ์ะอยู่กับ FM  จนกว่าผู้เช่าซื้อได้ชาํระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์จึงตก

เป็นของผู้เช่าซื้อ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดสัญญาโดยไมส่ามารถนาํส่งหรือคา้งค่างวดตั้งแต่ 4 งวดตดิต่อกนั 

FM จะดาํเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้าจา่ยชําระหรือเลกิสัญญา หากลูกค้ายังไมช่ําระ FM จะดําเนินการติดตามยึด
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รถของผู้เชา่ซื้อคืนและขายผ่านการประมูล โดยกลุ่มบรษิัทฯ ได้วา่จ้างบริษัทที่ไมเ่กี่ยวข้องกันเป็นผู้ดําเนินการจัดการ

ประมูล 

FM ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนตใ์หม่ โดยเน้นรุ่น ประเภท และยี่ห้อที่อยู่ในความต้องการของตลาดในการ

พิจารณาอนมุัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ใหม่ FM ให้ความสาํคัญต่อการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้

ของลูกคา้โดยการตรวจสอบข้อมลูของลูกค้ากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด (“เครดิต บูโร”)และส่งเจ้าหน้าที่

สาขาไปตรวจสอบสินเชื่อยงัสถานท่ีจริง เพื่อตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลและตรวจสอบความมีตวัตนของลูกค้า

และผู้ค้ําประกัน  

ทั้งนี้ ในปี 2555 ปี 2556 และณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 FM ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนตใ์หมจ่ํานวน

ทั้งสิ้น 243.28 ล้านบาท 136.58 ล้านบาท และ 95.86  ล้านบาท ตามลําดับ FM ให้บริการเชื่อเชา่ซื้อรถจักรยานยนต์

ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เช่น ฮอนด้า ยามาฮา่ เป็นต้น 

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

ฮอนด้า  80.56 86.84 88.21 93.95 
ยามาฮ่า  19.44 12.94 11.76 6.05 
คาวาซาก ิ -- 0.21 0.03 -- 
อ่ืนๆ -- 0.01 -- -- 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

FM จะพิจารณาให้สินเชื่อโดยเนน้ยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด เนื่องจากราคารถจะลดลงไม่

มากนกัและมีสภาพคล่องหากจําเป็นต้องยึดรถและนาํมาจําหน่ายต่อ 

สัดสว่นการปล่อยสินเช่ือใหม่
จําแนกตามระยะเวลาใหส้ินเช่ือ  

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

เมื่อพิจารณาการปล่อยสินเชื่อใหม่ของสินเชื่อเชา่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหมใ่นปี 2556 พบว่ามียอดปล่อยที่ลดลงจาก 

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

ผลมาจากนโยบายของกลุ่มบรษิทัฯ ที่จะชะลอการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนตใ์หม่ 
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ในแง่ของงวดผ่อนชาํระ FM จะพิจารณาปล่อยสินเชื่อไมเ่กิน 12-36 งวด หรือประมาณ 1-3 ปี ขึ้นกบัความสามารถใน

การชาํระหนี้ ซึ่งพิจารณาจากรายได้ และภาระหนี้ท่ีผู้เช่าซื้อมีอยู ่ โดยผู้เช่าซื้อของ FM ส่วนใหญจ่ะเลือกระยะเวลา

เช่าซื้อที่ 25-36 งวด  

สําหรับดอกเบีย้เชา่ซื้อขั้นต่ําของ FM อยู่ในชว่งร้อยละ 12-15 ต่อปี บวกดว้ยความเส่ียงของลูกหน้ีแต่ละราย ซึง่จะ

แตกตา่งกันตามคุณสมบตัิของลูกหนี้ สภาพ อายุ และความนิยมของรถยนต์ รวมถึงระยะเวลาการผ่อนชําระ 

2.1.2.2 ขั้นตอนการอนุมตัิสินเชื่อ 

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ จะมีลักษณะคลา้ยคลึงกับการขออนุมตัิสินเชื่อทะเบยีนรถ 

บ้านและโฉนดที่ดิน เว้นแตก่ารขั้นตอนตดิต่อขอสินเชื่อ หากมีลูกค้าตอ้งการขอสินเชื่อ ผู้แทนจําหน่าย

รถจักรยานยนตใ์หมจ่ะติดต่อเจ้าหน้าที่ของ FM เพื่อสอบถามวงเงนิจัดสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชําระ

เงื่อนไขการผ่อนชําระในการให้สินเชื่อหลังจากนั้นเจา้หน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกหนีจ้ากเครดิตบูโร และ

ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมทั้งผู้ค้าํประกันในลักษณะเดียวกับสินเชื่อทะเบียนรถ บา้นและโฉนดที่ดนิ 

1) อุตสาหกรรม 

ยอดการจําหน่ายรถจักรยานยนต์จะส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการเช่าซื้อรถจักรยานยนต ์ ทั้งนี้หากพจิารณา

ภาวะการจาํหน่ายรถจักรยานยนต์กล่าวไดว้า่ รถจกัรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะทีใ่ห้ความสะดวกสบาย และรวดเรว็ 

ทําให้รถจักรยานยนตย์ังคงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการเดินทาง หรือดําเนินธุรกิจ ประกอบกับบริษัทผู้ผลิต

รถจักรยานยนต์ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีชัน้สูง ในการออกแบบรถจกัรยานยนต์ให้สวยงาม ทันสมัย และสะดวกสบายมากขึ้น 

ตัวอยา่งเช่น รถจกัรยานยนต์ทีใ่ชร้ะบบเกียร์ออโตเมติก ซึ่งผู้บริโภคก็มีการตอบสนองเป็นอยา่งดี และมีแนวโน้มความ

ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้ธุรกิจเชา่ซื้อรถจักรยานยนต์เป็นที่น่าสนใจในการลงทุน จะเห็นได้จากมี

ผู้ประกอบการรายใหมเ่ข้ามาดําเนินธุรกิจใหเ้ชา่ซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นหลายราย ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันใน

ธุรกิจเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์มกีารแข่งขันกันเพิม่ขึ้นเช่นกัน    

2) การแข่งขนั 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมเชา่ซื้อรถจักรยานยนต์สามารถจาํแนกลักษณะของผู้ประกอบการในธุรกิจได้ 2 ลักษณะ

ดังนี ้

2.1) บริษัทในเครือของผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์ 
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ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์มกัมีการจดัตั้งบริษัทผู้ให้สินเชื่อเชา่ซื้อในเครือของตนเอง ซึ่งเป็นการสนับสนุนการขาย และ

เพื่อเป็นการเขา้มามีส่วนแบง่ทางการตลาดในการให้บริการดา้นสินเชื่อมากขึ้น โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะมี

ต้นทุนที่ต่ําเนื่องจากได้รับชดเชยจากผู้ผลิตรถยนต์หรือได้รับเงินทุนจากบรษิัทแมใ่นต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการใน

กลุ่มนี้จะจาํกดัการเชา่ซื้อเฉพาะยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงเป็นหลัก 

2.2) บริษัทเชา่ซื้อและลีสซิง่ทั่วไป 

ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ไม่จาํกัดการเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นหลัก และมศีักยภาพในการแข่งขันที่

ดีกวา่กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทในเครือของผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ เนื่องจากหากรถจักรยานยนต์

ยี่ห้อที่ออกมาใหม่ไมเ่ป็นที่ยอมรบัของลูกคา้หรือไม่ประสบความสําเร็จดา้นการขาย ก็ไม่ต้องรับภาระในการให้บริการ 

อีกทั้งผู้ประกอบการในกลุม่นี้ยังมีอิสระในการเลือกรถจักรยานยนต์ที่เป็นท่ีนิยมของลูกคา้ ทําให้มีฐานลูกค้าที่กว้าง

กว่าการให้เชา่ซื้อรถจักรยานยนตย์ี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงเป็นส่วนใหญ่ ตัวอยา่งของผู้ประกอบการในกลุม่นี้ได้แก่ บริษัท 

กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนบรรณจํากัด เป็นต้น 

3) ลักษณะลกูค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

FM ได้มีการกาํหนดคุณสมบตัิลูกค้าทีต่้องการขอสินเชื่อสําหรับการเชา่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ วา่ต้องมีแหล่งรายได้

ที่เพียงพอต่อการเชา่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) บุคคล

ธรรมดาทัว่ไปซึ่งมีรายได้ทีม่ั่นคงและเพียงพอสําหรับการจา่ยชําระคืนการกู้ยืมดังกลา่ว โดยพิจารณาจากเอกสารที่ใช้

ประกอบการขอสินเชื่อ เช่น สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ ทั้งผู้ขอสินเชื่อ

และผู้ค้ําประกัน พร้อมทัง้กรอกใบคําขอเชา่ซื้อ กรอกใบรับรองผู้ค้ําประกัน และหนังสือยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูล

เครดิต และ 2) กลุ่มลูกคา้ที่ไม่มเีอกสารทางการเงิน ส่วนใหญจ่ะประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย รับเหมาทั่วไป ขับ

รถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยลูกค้าและผู้ค้ําประกันจะมีเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคือ สําเนาบตัรประจาํตัว

ประชาชน สําเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตัวจริงต่อเจา้หน้าที่ และเจา้หน้าที่สินเชื่อต้องไปตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล ณ ที่พักอาศัยหรือท่ีทาํงานของลูกค้าตามที่ลูกค้าไดใ้ห้ข้อมูลทุกกรณี 

4) กลยุทธก์ารแข่งขัน 

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ใหมม่ีการแข่งขันที่สูง ดังนัน้ FM จึงมีกลยุทธใ์นการปล่อยสินเชื่อเช่นเดยีวกับ

ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ และไดเ้พิ่มเติมกลยุทธ์เฉพาะธุรกจิเพื่อการแข่งขันสําหรับธุรกิจสินเชื่อเชา่ซื้อรถจักรยานยนต์

ใหม่โดยเฉพาะดงัต่อไปนี ้



  
 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 
 

ส่วนท่ี 1. การประกอบธุรกิจ  หน้า 21 

 

- บริการท่ีรวดเร็ว ภายใต้นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่รดักุม  

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสาํคัญกับการตรวจสอบข้อมูลลูกคา้และผู้ค้ําประกัน โดย FM ได้เข้าเป็นสมาชกิของเครดติบูโร

ซึ่งมีสว่นช่วยในการใช้บริการข้อมูลด้านเครดิต เพื่อพิจารณาอนมุัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วโดยมีฐานข้อมูลอ้างอิง อีก

ทั้งยังมีการตรวจสอบภาคสนามโดย FM เพื่อพิสูจน์ความมีตวัตนของลูกคา้รวมทัง้ผู้ค้ําประกัน โดยเจา้หน้าที่สามารถ

แจ้งผลการอนุมัติสินเชือ่ให้ลูกคา้ทราบภายใน 30 นาที  

- ความพึงพอใจให้ผู้แทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ 

ผู้แทนจําหน่ายรถจักรยานยนต ์ มีความสาํคัญอย่างยิ่งในการแนะนําผู้ขอสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนตใ์ห้เลือกใช้

สินเชื่อกับ FM ดังนั้นการสร้างความพงึพอใจให้ผู้แทนจาํหน่ายรถจักรยานยนต์ซึง่เป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่งในการเพิ่ม

ฐานลูกคา้โดยในปัจจุบัน FM สามารถโอนเงินชาํระให้ผู้แทนรถจกัรยานยนต์ได้ภายใน 1 วัน หลังจากผ่านการอนุมัติ

สินเชื่อแล้ว ซึง่เป็นการเพิม่สภาพคล่องทางการเงินกับผู้แทนจําหน่ายรถจักรยานยนตเ์ป็นอย่างมาก  

นอกจากนั้น FM ยังมีกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจอื่นๆ เช่น การใหค้า่ส่งเสริมการขาย ซึ่งรายละเอยีดและสัดส่วนในการ

เสนอขายให้แก่ผู้แทนจาํหน่ายรถจักรยานยนต์ ขึ้นอยู่กับภาวะการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความหลากหลายและ

อาจมกีารปรับเปล่ียนไดใ้นแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ดีแม้วา่ FM จะมีความสมัพันธ์อนัดีกับผู้แทนจําหน่าย

รถจักรยานยนต์ จาํนวนมากจากการดาํเนินธุรกจิ แต่ยงัคงยึดมั่นในนโยบายซึง่เน้นความเป็นอิสระ ไม่ยึดติดในสังกัด

ของผู้ผลิตและให้ความสาํคัญกับการกระจายยอดการให้สินเชื่อผ่านผู้แทนจําหน่ายรถจักรยานยนตห์ลากหลาย  

5) นโยบายการกาํหนดราคา 

FM ไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ย แต่จะพิจารณาจากลักษณะของรถจักรยานยนต์ และคุณสมบัติ

ของลูกคา้ รวมถึงความสามารถในการชาํระหนี้เป็นหลัก ปัจจัยในการกาํหนดวงเงินสินเชื่อเชา่ซื้อรถจักรยานยนตใ์หม่

และระยะเวลาในการผ่อนชาํระคา่งวดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการชําระเงินของลูกคา้ ยี่หอ้ รุ่น ราคาของ

รถจักรยานยนต์แต่ละยี่ห้อโดยทัว่ไป FM จะกาํหนดวงเงินสินเชื่อที่ประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่ารถ  

6)        การจําหน่าย และช่องทางการ 

ผู้ขอสินเชื่อสามารถตดิต่อขอสินเชื่อผ่านทางเจา้หน้าที่สาขาที่ประจําอยู่ที่ร้านตัวแทนจําหน่ายรถจกัรยานยนต์ ซึง่ FM 

มีเจา้หน้าที่ประจาํร้านตัวแทนทัง้ส้ิน 9 คนครอบคลุมตวัแทนจาํหน่าย 7 ร้าน ซึ่งกระจายอยู่ในกรุงเทพ และปริมณฑล

จํานวน 5 ร้าน และต่างจังหวัด จํานวน 2 ร้าน สําหรับช่องทางการชําระค่างวด ลูกคา้สามารถผ่อนชําระคา่งวดใน

ช่องทางเดียวกับสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน 
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นอกจากนั้น FM ยังมีกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจอื่นๆ เช่น การใหค้า่ส่งเสริมการขาย ซึ่งรายละเอยีดและสัดส่วนในการ

เสนอขายให้แก่ผู้แทนจาํหน่ายรถจักรยานยนต์  ขึ้นอยู่กับภาวะการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมคีวามหลากหลายและ

อาจมกีารปรับเปล่ียนไดใ้นแต่ละช่วงเวลา อยา่งไรก็ดีแม้วา่ FM จะมีความสมัพันธ์อนัดีกับผู้แทนจําหน่าย

รถจักรยานยนต์ จาํนวนมากจากการดาํเนินธุรกจิ แต่ยงัคงยึดมั่นในนโยบายซึง่เน้นความเป็นอิสระ ไม่ยึดติดในสังกัด

ของผู้ผลิตและให้ความสาํคัญกับการกระจายยอดการให้สินเชื่อผ่านผู้แทนจําหน่ายรถจักรยานยนตห์ลากหลาย โดย

ไม่มีผู้แทนจําหน่ายรถจกัรยานยนต์รายใด ที่ FM  ให้สินเชื่อเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดให้สินเชือ่ซึ่งจะช่วยบรรเทา

ความเส่ียงจากอิทธิพลของผู้แทนจําหน่ายรายใหญ่ท่ีมตี่อการดําเนินธุรกิจ 

2.1.3 ธุรกิจสินเชื่อสว่นบุคคล  

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การดาํเนินการของFM ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยโดยเป็นการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา เพื่อนําไปใชจ้่ายตามความประสงค์ของลูกคา้  

2.1.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

FM ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากบั 

(“สินเชื่อส่วนบุคคล”) เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2554 และหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ

กํากับจากกระทรวงการคลัง เมือ่วันที่ 19 กันยายน 2554 เนื่องจากการให้สินเชื่อส่วนบคุคล เป็นสินเชื่อไม่มี

หลักประกันจึงมีความเส่ียงมากกว่าสินเชื่อทะเบียนรถ หรือสินเชือ่เช่าซื้อรถจกัรยานยนตใ์หม่ กลุ่มบริษัทฯ จึงมี

นโยบายให้สินเชื่อเฉพาะผู้ประกอบอาชีพที่มั่นคง มีหลักแหล่งทีแ่น่นอน เช่น รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ

ต้องมีผู้ค้าํประกันอยา่งน้อย 2 รายเพื่อลดความเส่ียงดังกลา่วลง โดยเมื่อพจิารณาจาํนวนลูกคา้ หรือวงเงินให้สินเชื่อ

พบว่ากว่าร้อยละ 99 ของสินเชื่อทั้งหมดที่ FM ให้บริการเป็นกลุ่มข้าราชการ สําหรับรายได้ของ FM จากธุรกจิสินเชื่อ

ส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รับจากเงินกู้ยืม คา่ธรรมเนียมการชําระขั้นต่ํา คา่ธรรมเนียมการทําสัญญา คา่ปรับ

จากการผิดนัดชําระเงิน 

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล FM ให้ความสําคัญต่อการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้า

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ผู้ค้ําประกันโดยตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้นและตรวจสอบประวตัิการคา้งชาํระจากบรษิัท 

ข้อมูลเครดติแห่งชาติ จาํกัดสําหรับระยะเวลาการให้สินเชื่อ FM พิจารณาปล่อยสินเชื่อระหว่าง  24 – 36 งวด หาก

ลูกหนี้ผิดนัดชําระ 4 งวด FM จะดําเนินการส่งหนังสือแจง้ให้ลูกค้าและผู้ค้าํประกันจา่ยชําระหรอืเลิกสัญญา หาก

ลูกค้าและผู้ค้าํประกันไม่ชาํระเงนิ FM จะดาํเนินคดีทางกฎหมายต่อไป  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 FM มีบัญชีลูกหน้ีสินเชื่อส่วนบุคคลรวมทั้งส้ินจาํนวน 900 สัญญา และมียอดลูกหน้ีตาม

สัญญากู้เงินเทา่กับ 12.25 ล้านบาท  

 

สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อใหม่
จําแนกตามระยะเวลาการให้
สินเช่ือ 

ปี  2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1 - 12 งวด 9.54 12.19 8.82 9.75 0.87  14.19  0.04 3.51 
13 - 18 งวด 9.45 12.07 11.22 12.40 0.66  10.77  0.04 3.51 

19 - 24 งวด 17.58 22.45 26.30 29.08 3.03  49.43  0.96 84.21 

25 - 36 งวด 41.73 53.29 44.11 48.77 1.57  25.61  0.10 8.77 

รวม 78.30 100.00 90.45 100.00 6.13  100.00  1.14 100.00 

สําหรับดอกเบีย้ของสินเชื่อส่วนบคุคล เฉล่ียอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ต่อปี โดยแตกต่างกันตามสภาพ อายุ และ

ระยะเวลาการผ่อนชําระ 

2.1.3.2 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีลักษณะคลา้ยคลึงกบัการขออนุมตัิสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนด

ที่ดิน เว้นแตก่ารขั้นตอนติดต่อขอสินเชื่อ เนื่องจากการให้สินเชื่อส่วนบุคคลของ FM จะเน้นกลุ่มพนักงานขา้ราชการ 

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหลัก ดังนั้นทางสาขาจงึต้องดําเนินการตดิต่อหัวหนา้หน่วยงานเพื่อขออนญุาตประชาสัมพันธ์

สินเชื่อโดย FM จะส่งเจ้าหน้าที่สาขาเข้าไปประชาสัมพันธ์สินเชื่อ พร้อมแนะนําขั้นตอนและวิธีการขอสินเชื่อ 

2.1.3.3 การตลาดและการแข่งขนั   

1)  อุตสาหกรรม 

โดยทั่วไปการเติบโตของสินเชื่อจะมีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกจิ ซึ่งในภาวะทีเ่ศรษฐกจิดีประชาชนมคีวาม

มั่นคงทางรายได้และหน้าทีก่ารงานผู้ประกอบการสินเชื่อสามารถที่จะอนุมัติสินเชื่อภายใตค้วามเส่ียงที่ต่าํ จึงมกีาร

ส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นธุรกจิสินเชื่อส่วนบุคคลออกอยา่งสม่าํเสมอโดยในชว่งปี 2552- 2556  ยอดคงคา้ง

สินเชื่อมีอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 8.77% ต่อปี สําหรับปี 2556 สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวร้อยละ 18 เมื่อเทยีบ

กับปีก่อนหน้าอันเป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุนทั้งดา้นความต้องการสินเชื่อ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและการฟ้ืนตวั

ของภาวะเศรษฐกจิและนโยบายการเพิม่ฐานอตัราค่าแรงขั้นต่าํ ประกอบกับด้านอุปทานสินเชื่อโดยเฉพาะในกลุ่ม
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ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้หันมาดาํเนินนโยบายการตลาดเชงิรุกมากขึ้น เนื่องจากเห็นโอกาสการขยายฐานลูกค้าที่

เพิ่มขึ้นตามอาํนาจซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างขั้นต่าํ รวมถึงการลด

อัตราภาษีเงินได้นติิบุคคล  

หากพิจารณาแยกตามประเภทผู้ให้สินเชื่อจะพบวา่ยอดสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในกลุ่มธนาคาร ที่ใช้กล

ยุทธ์การแขง่ขันดา้นราคาเป็นหลัก มีอัตราการเติบโตในชว่งปี 2552 - 2556 เฉล่ียร้อยละ 7.59 ต่อปี ในขณะท่ียอดคง

ค้างสินเชื่อส่วนบุคคลจากผู้ประกอบที่มิใช่ธนาคาร(Non-Bank)ในช่วงปี 2552-2556 มีอัตราการเติบโตเฉล่ียมากถงึ

ร้อยละ 10.17 ต่อปี แม้วา่กลุ่ม Non-Bank ไม่ได้ใช้การแข่งขันด้านราคาเช่นเดียวกับกลุ่มธนาคาร แต่กลุ่ม Non-Bank 

มีจุดเด่นคือความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจทั้งในเรื่องของกระบวนการทํางานและการอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็วรวมไป

ถึงการมีจดุให้บริการสินเชื่อทีก่ระจายอยู่ตามสถานท่ีต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดซึ่งเป็นชอ่งทางที่ทําให้ลูกค้า

สามารถเข้าถึงไดง้่ายขึ้น สําหรับปี 2556 อัตราการเติบโตของสินเชื่อส่วนบุคคลในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่ม 

Non-Bank เท่ากับร้อยละ 20.88 และร้อยละ 16.79 ตามลําดับ โดยมียอดสินเชื่อคงค้าง 1.58 แสนล้านบาท และ 

1.41 แสนล้านบาท ตามลาํดับ 

ยอดคงค้างสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์วจิัยกสิกรไทย ประเมินวา่ความไมแ่น่นอนทางการเมืองมีผลให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและครัวเรือนลดลง ซึ่ง

อาจส่งผลใหก้ารใช้สอยของภาคครัวเรือน แต่สําหรับธุรกิจสินเชือ่ส่วนบุคคล ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ประเมินว่าความ

ต้องการเบิกใช้สินเชื่อส่วนบุคคลยังมีแนวโน้มเติบโตได้ ถึงแม้วา่การเติบโตจะน้อยกว่าปี 2556 แต่ก็ยงัเติบโตไดต้าม

การจับจ่ายใช้สอยในชวีิตประจําวันของครวัเรือน แมจ้ะถกูลดทอนลงไปบางส่วนจากปัญหาหน้ีครวัเรือนสะสมก็ตาม 

CAGR 17% 

1.87 
2.13 

2.52 
2.99 

แสนล้านบาท 
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2)  ภาวะการแข่งขนั 

การแข่งขันในธุรกจิสินเชื่อส่วนบุคคล จะมคีวามรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้ประกอบการตา่งมีกลุ่มลูกค้าเปา้หมาย

ใกล้เคยีงกัน ปัจจัยหลักที่มีผลตอ่การเลือกใช้สินเชื่อ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาํหนด

ไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 28.0 ต่อปี (รวมคา่ธรรมเนยีม) ค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อคู่แข่งในธุรกจิสินเชื่อส่วนบุคคล 

ได้แก่ ธนาคารพาณชิย์ และผู้ประกอบธุรกิจที่มใิช่สถาบันการเงนิต่างๆ อาทิ บริษัท อซีี่บาย จาํกัด (มหาชน) และ

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) เป็นต้น อย่างไรก็ดีหาก

พิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีกลุ่มลูกคา้เปา้หมายเดียวกับ FM จะพบว่า การแข่งขันอยู่ในระดับต่ํา โดยมีเพยีง

บริษัท สินมิตร จํากดั ที่เน้นให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ FM ให้บริการ

ครอบคลุมทั่วประเทศ 

3)  ลักษณะลกูค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสินเชื่อส่วนบุคคลของกลุ่มบรษิัทฯ ได้แก ่ ข้าราชการ พนักงานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เทศบาลตาํบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เนื่องจากการให้สินเชือ่ส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อไม่มี

หลักประกัน จึงมีความเส่ียงที่สูงเมื่อเทียบกับสินเชื่อทะเบยีนรถ บา้น และโฉนดที่ดิน ดังนั้น FM จึงพิจารณาให้สินเชื่อ

เฉพาะผู้ประกอบอาชีพที่มั่นคง มหีลักแหล่งที่แน่นอน และต้องมีผูค้้ําประกันอยา่งน้อย 2 ราย 

4) กลยุทธก์ารแข่งขัน 

- ให้ปล่อยสินเชื่อเฉพาะกลุ่มทีม่ีอาชีพมั่นคง 

เนื่องดว้ยการให้สินเชื่อส่วนบุคคลมีความเส่ียงมากกว่าการปล่อยสินเชื่อทะเบียนรถหรือสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

ใหม่ ทําให้ FM ให้ความสาํคัญกับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ โดยกําหนดนโยบายปล่อยสินเชื่อเฉพาะขา้ราชการ 

พนักงานในองค์การบริหารส่วนตาํบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้น และต้องมีผู้ค้ําประกันอยา่ง

น้อย 2 คน เพื่อเป็นการลดความเส่ียง 

- การปล่อยสินเชื่อที่รัดกุม 

ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อสว่นบุคคลนั้น FM จะตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลลูกหนี้จากฐานข้อมูลของกลุ่ม

บริษัทฯ และฐานข้อมูลอื่นเช่น เครดิตบูโรเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และในการอนุมตัิสินเชื่อทุกรายจะต้อง

ผ่านการพิจารณาจากสํานักงานใหญ่  
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5) นโยบายการกาํหนดราคา  

FM ไม่มีนโยบายในการแขง่ขันด้านอัตราดอกเบี้ย แต่พจิารณาจากคุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ประกอบกับ

ต้นทุนทางการเงินและการดําเนนิงานของบริษัท ภายใตเ้งื่อนไขที่บริษัทจะต้องมีกาํไรและสามารถแข่งขันกับ

ผู้ประกอบการรายอื่นได้ นอกจากนั้น บริษัทไม่มีนโนบายในการให้สินเชื่อที่ต่ํากวา่ต้นทุนทางการเงินของบริษัท 

ในส่วนของยอดวงเงินสินเชื่อจะอา้งองิกับความสามารถในการชําระหน้ี โดยวงเงินสินเชื่อจะไม่เกนิ 2.5 เท่าของ

รายได้สุทธิ และไม่เกิน 50,000 บาท/ราย ระยะเวลาในการผ่อนชาํระจะไมเ่กิน 36 งวด ซึ่งฝ่ายอํานวยสินเชื่อจะเป็นผู้

พิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถในการชาํระหนี้ 

2.1.3.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

แหล่งที่มาของเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงเหลือ 1,649.43 ล้าน

บาท มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด  ซึง่อาจพจิารณาวา่เขา้ขา่ยพึ่งพงิเงนิกู้ยืมจากสถาบัน

การเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบรษิัทฯ ยังมีแหล่งเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศ

ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการขายตัว๋แลกเงิน)  ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้ลงทุนสถาบัน

หรือผู้ลงทุนรายใหญ ่ เพื่อนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อกีทางหน่ึง โดย ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีสัดส่วนร้อยละ 38 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทฯ ยังมีแหล่งงินทุนจาก

ส่วนของผู้ถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 42 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด 

แหล่งที่มาของเงินทุน 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,550.56  64.52 3,343.31 57.89  1,649.43 20.11 
ตั๋วแลกเงิน -- -- 1,222.00 21.16  2,315.00 28.22 

เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 438.31  11.08 74.00  1.28  300.00 3.66 
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง 348.71 8.82 --   --    --   --    
หนี้สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 4.37 0.11 5.77 0.10  5.96 0.07 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 611.17  15.46 1,130.60 19.58  3,432.09 41.84 

รวม 3,953.11 100.00 5,775.68 100.00 8,202.48 100.00 
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สําหรับการจดัหาแหล่งเงินทุนในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การใชเ้งิน โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชาํระคืนและอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือ

หุ้น 

        2.1.4 ธุรกิจรับจ้างตดิตามหนี ้

 ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯไดจ้ัดตัง้บริษัทย่อยคือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จาํกัด (SAM) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกจิ

รับจ้างติดตามหนี้และรับซื้อหนีด้อ้ยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหาร 

 2.1.4.1  ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

SAM ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาํหนดบริษัท

บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เมือ่วันที่ 9  กรกฎาคม 2557 อนญุาตให้ประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพของสถาบันการเงิน รวมทั้งการให้บริการติดตาม เร่งรัดหน้ีสิน เบื้องต้น SAM เริ่มประกอบธุรกิจจากการ

ให้บริการดา้นการติดตาม เร่งรัดหน้ีสิน ซึ่งจะมุง่เน้นตดิตามหนี้ประเภทมีหลักประกัน   

กลุ่มบริษัทฯมคีวามเชี่ยวชาญและมีพนักงานท่ีมีประสบการณ์ด้านการติดตาม เร่งรดัหนี้สิน รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯมี

สาขาให้บรกิารครอบคลุมทุกภูมภิาคทั่วประเทศ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯมสีาขาทั้งสิ้น 1,059 

สาขา ทําให้มีเครือข่ายในการตดิตามหนี้ท่ีกว้างขวางและครอบคลุม 

2.1.4.2 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

-  การติดตามทางโทรศัพท์ 

บริษัทฯรับจ้างติดตามหนี้ค้างชาํระจากลูกค้าตั้งแต่ 1 งวดเป็นตน้ไป ซึ่งลูกค้าจะสง่กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องติดตามให ้ 

โดยการตดิตามจะเริ่มต้นที่การใช้โทรศัพท์ติดตามก่อน ซึง่บริษัทฯจะมีระบบการติดตามอย่างมีระบบโดยมีการบันทึก 

การสนทนา ระหวา่งพนักงานและลูกหนี้ หากลูกหนี้มีปัญหาหรือมีการโต้เถยีงกัน พนักงานระดับสูงกว่าทีม่ี

ประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองมากกว่าเข้าดําเนินการเจรจากับลูกหนี้ทันที 

- การติดตามหลักประกัน 

ในกรณีท่ีลูกคา้ให้บรษิัทฯตามหลักประกันของลูกหน้ี  บริษัทฯตอ้งตรวจสอบตัวตนของลูกหนี้ และหลักประกัน เมื่อ

ทราบหลักแหล่งของลูกหนี้และหลักประกันแล้ว จึงส่งรายละเอยีดลูกหนี้ให้พนักงานสาขาที่อยู่ใกล้เคียงลูกหนี้ ออก

ติดตามหลักประกันจากลกูหนี้ และดําเนินการตดิตามหลักประกนัในกรอบท่ีกฎหมายกาํหนด 
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2.1.4.3 การตลาดและการแข่งขนั 

1) อุตสาหกรรม 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟืน้ตัว ดังนั้นจะมีลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหนี้จาํนวนมาก และบริษทัฯท่ีดําเนินการปล่อย

สินเชื่อโดยทั่วไปจะมีทรัพยากรและเครือข่ายในการติดตามหนี้ไดใ้นวงจํากัด  ซึ่งทาํใหเ้กิดช่องว่างในอุตสาหกรรมนี ้

โดยที่หากบรษิัทใดมาสามารถมีเครือข่ายและมีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ ก็จะสามารถจะเขา้ร่วมแข่งขันใน

อุตสาหกรรมนี้ได ้

2) ภาวะการแข่งขนั 

ในอุตสาหกรรมการติดตามหนี้สิน มีบรษิัทรับติดตามหนี้สิน สํานักงานกฎหมายและทนายความเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ ดงันั้น

การแข่งขันท่ีค่อนขา้งรุนแรง แต่อย่างไรกต็ามบรษิัทฯมเีครือขา่ยสาขาที่กวา้งขวางครอบคลุมทกุภูมิภาค  ดังนั้น บริษัทฯ

จึงสามารถใชเ้ครือขา่ยนี้ในการตดิตามเร่งรดัหนี้สินด้วยต้นทุนที่ถกูกวา่บริษัท ที่อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกัน 

3) ลักษณะลกูค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

บริษัทฯมีพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกค้าทัง้ลูกหนี้ท่ีมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ดังนั้น 

ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายจะเป็น บริษัทท่ีให้บริการสินเชื่อรายยอ่ย ทั้งที่มีหลักประกันหรือไม่มหีลักประกัน สถาบัน

การเงิน บริษัทลิสซิ่ง บริษัทรถยนต์ เป็นต้น 

4)  กลยุทธก์ารแข่งขัน 

บริษัทฯมีพนักงานท่ีมีปนะสบการณ์ในการติดตามเก็บหน้ีและมเีครือข่ายทีค่รอบคลุมเกือบทุกจงัหวัด  ดังนั้นการ

ติดตามหนี้กจ็ะสามารถตดิตามได้ในเวลาอันรวดเรว็  อีกทัง้พนักงานของบรษิัทฯได้รับการฝึกฝนให้ติดตามเจรจาต่อรอง

ตามกรอบระเบียบของบริษัทและกฎหมาย 

5) นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทฯไม่มีนโยบายการแข่งขันเรื่องราคา  แต่พิจารณาจากความยากงา่ยในการตดิตามลูกหนี้และหลักประกัน รวมทั้ง

การเรียกเก็บค่าบริการกเ็ป็นการเรียกเก็บบนพื้นฐานของความสาํเร็จของงานเป็นหลัก 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยความเส่ียงที่ระบุในหัวข้อนี้เป็นปัจจัยความเส่ียงที่ประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังนี้ อาจมีความเส่ียงอื่นๆ ที่บริษัทฯ 
ไม่อาจทราบได้ในปัจจุบัน หรือเป็นความเส่ียงที่บริษัทฯ พิจารณาว่าในปัจจุบันไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเส่ียงที่อ้างอิงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลเป็นข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐ
และแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเชื่อถือได้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ตรวจทานข้อมูลดังกล่าว  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด (“SP 1982”) ซึ่งโอนกิจการท้ังหมดให้บริษัทฯแล้ว
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างชําระบัญชีเลิกบริษัท, บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด (“เงินสดทันใจ” หรือ “FM”) และ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จํากัด (SAM) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแยก
ตามประเภทหลักประกัน โดยบริษัทฯ และ SP 1982  ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแบบใช้เล่มทะเบียนรถ (“สินเชื่อทะเบียนรถ”) 
รวมถึงบ้านและโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน ส่วน FM ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ (“สินเชื่อเช่าซื้อ”) 
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับแบบไม่มีหลักประกัน  (“สินเชื่อส่วนบุคคล”) และ SAM ประกอบธุรกิจให้บริการติดตาม
เร่งรัดหนี้สินและรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหาร 

ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมี
นัยสําคัญและแนวทางในการป้องกันความเส่ียงมีดังนี้  

3.1 ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซื้อ 

ธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซื้อ  มีการแข่งขันที่รุนแรงจากทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บริษัทในกลุ่มสถาบันการเงินท่ีมีความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงินที่ต่ําและฐานทุนขนาดใหญ่ ที่ต้องการเข้ามาใน
อุตสาหกรรมเนื่องจากมองเห็นอัตราผลตอบแทนที่สูง เช่น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร บริษัทเช่าซื้อ
หรือลีสซิ่ง ประกอบกับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ และธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนในเครื่องมือ และ
อุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานเป็นจํานวนมาก และไม่จําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใด ทําให้ผู้ประกอบการ
รายใหม่สามารถเขา้มาแข่งขันได้โดยไม่มขี้อจํากัด เพียงมีแหล่งเงินทุนสําหรับการปล่อยสินเชื่อเท่านั้น ทําให้มีคู่แข่งราย
ใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากการแข่งขันจากผู้ประกอบรายใหม่แล้วยังมีการแข่งขันจากผู้ประกอบราย
เดิมในอุตสาหกรรมที่ต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเช่น การให้วงเงินสินเชื่อที่สูงขึ้น ขยายระยะเวลาผ่อนชําระ อัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ําเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ 

อย่างไรก็ดี ปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจให้สินเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพียงอย่างเดียว 
การที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานานกว่า 33 ปี ทําให้รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี มีบริการที่
เข้าถึงความต้องการของลูกค้า มีสาขาและการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาเปิดให้บริการจํานวน  1,059 สาขา และมีพนักงานประจําตัวแทนจําหน่าย
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รถจักรยานยนต์จํานวน 9 ราย ครอบคลุมตัวแทนจําหน่าย 7  ร้าน ซึ่งกระจายอยู่ในกรุงเทพ และปริมณฑลจํานวน 5 
ร้าน และต่างจังหวัด จํานวน 2 ร้าน มีการให้บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลลูกค้าขนาด
ใหญ่และความเชี่ยวชาญในการพิจารณาสินเชื่อและการติดตามชําระค่างวด ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีความได้เปรียบ
ผู้ประกอบการรายอื่นและสามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทใน
เครือธนาคาร  จะเน้นการปล่อยสินเชื่อสําหรับตลาดรถยนต์ใหม่ หรือกลุ่มลูกค้าเกรดเอ  ส่วนบริษัทเช่าซื้อหรือลีสซิ่ง 
เน้นการให้บริการแก่ผู้ต้องการซื้อรถใหม่ หรือรถมือสอง สําหรับลูกค้าตลาดบนหรือกลาง ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ เน้น
ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน กับผู้ที่มีความต้องการใช้เงินซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร แต่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รถ ที่ดิน  

3.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล 

ที่ผ่านมา ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ได้รับสูงกว่าการ
ปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิต ทําให้มีผู้ประกอบการท้ังที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเข้ามา
แข่งขันในธุรกิจดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงปี 2554-2556 ยอดสินเชื่อส่วนบุคคลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 
213,310 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 299,142 ล้านบาท ในปี 2556 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 18.42 ต่อปี  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว แต่คาดว่าความเส่ียงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญ เนื่องจากผู้ประกอบท่ีเป็นสถาบันการเงินจะเน้นกลุ่มลูกค้าระดับเกรดเอ ในขณะท่ีกลุ่มบริษัทฯ จะเน้นกลุ่ม
ลูกค้าระดับเกรดบีโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ใหญ่บ้าน ที่กลุ่ มบริษัทฯ มี
ความคุ้นเคยและความเข้าใจในพฤติกรรมการชําระหนี้ ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่สาขาทั่วประเทศที่เน้นการ
ทํากิจกรรมทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างสม่ําเสมอ ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
การแข่งขัน 

3.1.3   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้บริการเร่งรัดหนี้สิน 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจํานวนมากที่เข้ามาทําธุรกิจให้บริการเร่งรัดหนี้สิน รวมทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นก็เข้ามา

ให้บริการด้วย ซึ่งอาจจะส่งให้มีการแข่งขันในเรื่องของราคาและอาจจะมีเรื่องภาพลักษณ์ของการติดตามหนี้ของ

ผู้ประกอบการบางราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียนได้ 

กลุ่มบริษัทฯมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯมีสาขาและพนักงานในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ของกระจาย

อยู่ตามจังหวัดต่างๆทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยที่บริษัทฯจะใช้พนักงานของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในการเร่งรัด

ติดตามหนี้สิน  กระจายไปตามสาขาของบริษัทที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งก็จะได้เปรียบในด้านต้นทุนการติดตามหนี้สิน  

อีกทั้งพนักงานของบริษัทฯจะได้รับการอบรมและฝึกฝนเป็นอย่างดีเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนออกปฎิบัติงาน     

3.1.4 ความเสี่ยงจากกรณีที่คําว่า "ศรีสวัสดิ์" ซึ่งเป็นถ้อยคําบางส่วนของชื่อของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับชื่อ
ทางการค้าของผู้ประกอบการรายอื่น 
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ในปัจจุบัน คําว่า "ศรีสวัสดิ์" ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษัทฯ นั้น มีลักษณะเป็นชื่อทางการค้าและ/หรือ
เครื่องหมายการค้าของผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ประเภทลีสซิ่งรายอื่นซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หน่ึง ("ผู้ให้บริการรายอื่น") ดังนั้น ประชาชนทั่วไปหรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ อาจเข้าใจผิดว่า (ก) บริษัทฯ เป็นบริษัทใน
กลุ่มของผู้ให้บริการรายอื่น (ข) ผู้ให้บริการรายอื่นดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือ (ค) บริการของบริษัทฯ  
และผู้ให้บริการรายอื่นเป็นบริการเดียวกันหรือส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีความเส่ียงอย่างมี
นัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว สําหรับในด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการรายอื่นอาจใช้สิทธิทาง
ศาลเพื่อขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้คําว่า "ศรีสวัสดิ์" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษัทฯ หรือเพื่อขอให้บริษัทฯ ชําระ
ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าว รวมถึง บริษัทฯ อาจต้องชี้แจง โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมต่อ
ประชาชนทั่วไปว่าบริษัทฯ หรือการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรายอื่นแต่ประการใด  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทฯ จะมีความเส่ียงดังกล่าวข้างต้น หากแต่ในการดําเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ มิได้ใช้ถ้อยคําดังกล่าว
หรือใช้ชื่อของบริษัทฯ เพื่อเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ แผ่นพับ การโฆษณาหรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจการส่งเสริมการขายหรือการให้บริการ (Promotion) ของบริษัทฯ แต่ประการใด โดยบริษัท ใช้วลีว่า "มีบ้าน มีรถ 

เงินสดทันใจ" รวมถึงเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นรูปห้าเหล่ียมที่มีเส้นเว้าในส่วนฐาน โดยมีวลีดังกล่าวอยู่ภายในรูปห้า
เหล่ียมนั้น ซึ่งมิได้สอดคล้องกับชื่อทางการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ให้บริการรายอื่นแต่ประการใด รวมถึง
บริษัทฯ มีความระมัดระวังรอบคอบเป็นอย่างยิ่งในการใช้ถ้อยคําดังกล่าวในการดําเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ใน
ประการอื่นนอกเหนือจากการอ้างอิงเพื่อเป็นชื่อของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็น
ดังกล่าวและมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีเจตนาที่จะใช้คําว่า "ศรีสวัสดิ์" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษัทฯภายใต้
กฎหมายว่าด้วยบริษัทจํากัด และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดเท่านั้นซึ่งถือเป็นการกําหนดชื่อของบริษัทตาม
กระบวนการท่ีผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยถือว่าเป็นการใช้คําสามัญ
เพื่อเป็นชื่อของบริษัทซึ่งไม่รวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ รวมถึงบริษัทฯ มิได้มีเจตนาที่จะให้
ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับถ้อยคําดังกล่าวหรือเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ กับผู้ให้บริการรายอื่น 
รวมถึงบริษัทฯ มิได้มีเจตนาที่จะใช้ถ้อยคําดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษัทฯ แต่
ประการใด ดังนั้น การใช้คําว่า "ศรีสวัสดิ์" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษัทฯ ไม่น่าจะถือเป็นการละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่นของผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการดําเนินการที่กระทบซึ่งสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่นของผู้ให้บริการรายอื่นแต่ประการใด 

3.2 ความเสี่ยงด้านการอํานวยสินเชื่อและหลักประกัน 

3.1.5 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนี้สูญสูงขึ้น 

การดําเนินธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อในปัจจุบันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานของภาครัฐ 
หรือกฎหมายพิเศษใดๆ ทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวสามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของบริษัท
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เอง ธุรกิจนี้จึงมีความเส่ียงจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (“NPL”) หากขาดความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อ หรือขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการพิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนรวมทั้งให้ความสําคัญกับ
คุณภาพของสินเชื่อโดยการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ค้ําประกัน มีรายงานประเมินผลการตรวจสอบที่ใช้
พิจารณาความสามารถในการผ่อนชําระหนี้ของลูกค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 กลุ่มบริษัทฯ มีสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ จํานวน  323.09  ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 211.35 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามการ
เพิ่มขึ้นของสินเชื่อรวม หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม พบว่ามีสัดส่วนที่
เพิ่มขึ้นร้อยละจาก 3.69  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  เป็นร้อยละ 4.13  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2557 ตามการเติบโตของ
สินเชื่อรวม สําหรับการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 และ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ ตั้ง
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 273.12 ล้านบาท และ 182.72 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม เท่ากับร้อยละ 3.50 และ 3.19 ตามลําดับ แม้ว่าค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจะต่ํากว่าสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ แต่เนื่องจากลักษณะการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการให้สินเชื่อที่มีหลักประกันและอัตราส่วน
การปล่อยสินเชื่อต่อหลักประกัน (LTV) ต่ําเพียงร้อยละ 30-70 กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ  

หากพิจารณาในด้านของหนี้สูญในช่วงปี 2555-2557 พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สูญเพียง 39.18, 82.77และ 95.76 ล้าน
บาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวมเพียงร้อยละ 0.98 - 1.45 เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าอัตราส่วนค่า
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมที่อยู่ระหว่างร้อยละ 3.19 - 3.50  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผ่ือหนี้สงสัย
จะสูญท่ีครอบคลุมหนี้สูญ  

หน่วย: ล้านบาท 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)/1 156.08 211.35 323.09 
สินเชื่อรวม/2 3,981.25 5,721.82 7,816.19 
% อัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม 3.92 3.69 4.13 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 133.86 182.72 273.12 
% อัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อ
รวม 

3.36 3.19 3.50 

หน้ีสูญ 39.18 82.77 95.76 
% อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม 0.98 1.45 1.22 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อหน้ีสูญ (เท่า) 3.42 2.21 2.85 

หมายเหตุ /1สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง สินเชื่อที่กลุ่มบริษัทฯ หยุดรับรู้รายได้ ตามนโยบายการรับรู้รายได้ 
(รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2.12ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน) 

/2สินเชื่อรวม หมายถึง ยอดหน้ีตามสัญญาเงินกู้ และสัญญาเช่าซื้อหักดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 
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3.1.6 ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย  

สัญญาสินเชื่อและหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกันถือเป็นสินทรัพย์หลักในการดําเนินธุรกิจบริการสินเชื่อ 
เนื่องจากในกรณีท่ีลูกค้าค้างชําระค่างวดเกินกําหนด กลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องใช้หลักฐานดังกล่าวในการดําเนินคดีทาง
กฎหมาย หากในกรณีท่ีหลักฐานการให้สินเชื่อสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  

กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเส่ียงจากเหตุดังกล่าว และมีมาตรการในการลดความเส่ียงโดยจัดให้มีห้องเก็บเอกสาร
สําคัญ เพื่อจัดเก็บซองสัญญาและหลักประกันก่อนที่จะจัดส่งสัญญาพร้อมหลักประกันทุกซองให้แก่สถาบันการเงิน
จัดเก็บต่อไป ยกเว้นซองสําหรับหลักประกันประเภทรถจักรยานยนต์ซึ่งจะจัดเก็บที่ห้องเก็บเอกสารสําคัญของบริษัทฯ 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาการให้สินเชื่อที่ส้ัน และวงเงินสินเชื่อ
ที่ต่ํา โดยห้องเก็บเอกสารสําคัญมีการควบคุมการเข้าออกที่รัดกุมและมีการทําประกันอัคคีภัยโดยเจ้าของสถานที่ 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายการเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการสํารองข้อมูลทั้งหมด
เป็นประจําทุกวันไว้ในอีกสถานท่ีหน่ึง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการได้รับความเสียหายจากภัยต่างๆ 

3.1.7 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้ 

เนื่องจากหลักประกันสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งมี
ความยากในการติดตามหลักประกันหากลูกค้าค้างชําระค่างวด มากกว่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น 
บ้าน ท่ีดิน เป็นต้น หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถติดตามหลักประกันเพื่อนํามาขายและชําระหน้ีได้ ก็จะส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง  

เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคล และ/หรือหลักประกัน และ/หรือผู้ค้ํา
ประกันที่มีที่อยู่หรือภูมิลําเนาในพ้ืนท่ี/เขตที่สาขาของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่และยังกําหนดให้พนักงานสาขาที่ประจําในเขต
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานท่ีจริงเพื่อยืนยันท่ีอยู่ของหลักประกันวา่ตรงกบัท่ีลูกค้าแจ้งหรือไม่ ในกรณีท่ีลูกค้าค้างชําระค่า
งวด กลุ่มบริษัทฯ กําหนดให้เจ้าหน้าที่ประจําสาขาออกสํารวจและติดตามหลักประกันโดยไม่ชักช้าเพื่อลดโอกาสที่
ลูกค้าจะนําหลักประกันออกนอกพื้นท่ี อีกทั้งการมีเครือข่ายสาขาจํานวนมากถึง 1,000 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทํา
ให้สามารถช่วยติดตามหลักประกันได้อีกทางหน่ึง 

3.1.8 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 

สําหรับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อ เมื่อลูกค้าค้างชําระค่างวดตั้งแต่ 3 งวดติดต่อกัน กลุ่มบริษัทฯ จะ
ดําเนินการส่งหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาหากลูกค้าไม่มาเจรจาชําระหนี้ภายใน 30 วัน ในกรณีที่เป็นสัญญาเช่าซื้อ หรือ
ภายใน 7 วัน ในกรณีสัญญากู้เงิน กลุ่มบริษัทฯ สามารถยึดหลักประกันได้ทันที หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะส่งหนังสือ
แจ้งให้ลูกค้ามาไถ่ถอนหลักประกันภายใน 30 วัน ทั้งในกรณีสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้เงิน หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว
และลูกค้าไม่มาติดต่อไถ่ถอน กลุ่มบริษัทฯ สามารถจําหน่ายหลักประกันได้ทันที โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จําหน่าย
ทรัพย์สินรอการขายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขาสําหรับรถจักรยานยนต์ หรือโกดังจอดรถยึด สําหรับรถประเภทอื่นๆ 



  
 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 
 

ส่วนท่ี 1. การประกอบธุรกิจ  หน้า 34 

 

รวมทั้งการว่าจ้างบริษัทผู้ประมูลภายนอกทําการเปิดประมูลแก่บุคคลทั่วไปสําหรับรถจักรยายนต์ใหม่ เพื่อนําเงินที่
ได้รับมาชําระหนี้คงค้างของลูกค้า ในกรณีที่ไม่สามารถจําหน่ายหลักประกันที่ยึดมาได้ก็จะส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  

อนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ กําหนดนโยบายการปล่อยสินเชื่อโดยพิจารณาจากรถที่อยู่ในความนิยมของตลาด หรือที่ดินที่ตั้งอยู่
ในเมืองใหญ่ เพื่อลดผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในการจําหน่ายหลักประกัน  ทั้งนี้ เมื่อยึดหลักประกันแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บและดําเนินการจําหน่ายหลักประกันท่ีสาขาหรือโกดังของบริษัทฯ 

สําหรับราคาขายหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ กําหนดโดยอ้างอิงจากมูลหนี้คงค้างซึ่งโดยปกติจะต่ํากว่าราคาตลาด
โดยทั่วไป  ดังนั้นราคาจําหน่ายหลักประกันท่ียึดมาจึงมีราคาต่ํากว่าราคาตลาดทําให้มีสภาพคล่องในการจําหน่ายเพิ่ม
มากขึ้น  

ทรัพย์สิ น รอการข า ย
จํา แนกต ามประเภท
หลักประกัน 

 
 

31 ธันวาคม 2555 

 
 

31 ธันวาคม 2556 

 
 

31 ธันวาคม 2557 
มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คัน) 

มูลค่าเฉลี่ย 
(บาทต่อ
คัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คัน) 

มูลค่าเฉลี่ย 
(บาทต่อคัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คัน) 

มูลค่าเฉลี่ย 
(บาทต่อคัน) 

รถจักรยานยนต์เก่า  13.98 1,060 13,188 21.24 1,609 13,201 30.80 2,517 12,236 
รถจักรยานยนต์ใหม่  31.39 705 44,524 29.73 694 42,839 32.24 802 40,200 
รถยนต์สี่ล้อ 8.34 89 93,707 50.4 450 112,000 137.87 1,142 120,727 
รถเชิงพาณิชย ์ 0.72 4 180,000 2.19 14 156,429 8.68 32 271,250 

รถใช้งานเพ่ือการเกษตร  -- -- -- 1.36 1 1,360,000 1.04 3 346,667 

บ้านและที่ดิน       11.05 9 1,227,778 

รวม 54.43 1,858 29,294 104.92 2,768 37,905 221.68 4,505 49,208 

หากพิจารณาสัดส่วนทรัพย์สินรอการขายตามมูลค่า พบว่าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่ีล้อ โดยมีมูลค่าเฉล่ียต่อคันประมาณ 
120,000 บาท อย่างไรก็ตามในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีขาดทุนทรัพย์สินรอการขายจากสินเชื่อทะเบียนรถ 

3.1.9 ความเสี่ยงจากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขายไม่คุ้มมูลหนี้ 

กลุ่มบริษัทฯ จะทําการยึดหลักประกันเมื่อลูกค้าค้างชําระค่างวดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้และจะนําหลักประกันมาขาย
ทอดตลาดโดยผ่านสาขา โกดัง หรือ ว่าจ้างบริษัทผู้จัดการประมูลภายนอก เปิดประมูลให้แก่บุคคลทั่ วไป สําหรับ
รถจักรยานยนต์ใหม่ หากบริษัทฯ สามารถจําหน่ายหลักประกันได้มากกว่ายอดหนี้คงค้าง เฉพาะกรณีที่เป็นสัญญาเช่า
ซื้อ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่เหลือหลังจากหักหนี้คงค้างและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า หากยอดหนี้คงค้างของ
ลูกค้าสูงกว่ามูลค่าของหลักประกันที่จําหน่ายได้ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากอายุของหลักประกันของบริษัทที่มีอายุเฉล่ีย 
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2-14 ปี  และไม่สามารถเรียกร้องส่วนต่างจากลูกค้าหรือผู้ค้ําประกันได้ บริษัทฯ ก็จะมีผลขาดทุนจากการจําหน่าย
หลักประกันซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  

เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว ในการพิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อทะเบียนรถและที่ดิน กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบและ
ประเมินมูลค่าหลักประกันอย่างระมัดระวัง และกําหนดวงเงินสินเชื่อที่มีส่วนลดจากราคาตลาดของหลักประกัน
ประมาณ 30-70% ขึ้นกับประเภท รุ่น ความนิยมของหลักประกัน จึงทําให้ยอดหนี้คงค้างมีมูลค่าน้อยกว่าราคาขาย
ทอดตลาดหลักประกัน ในปี 2556 SAWAD และ SP 1982 มีกําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายจํานวน 1.78 ล้าน
บาท และ 1.59 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนจากการขายหลักประกันของ FM นั้นเกิดจากนโยบาย
ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ยึดมาให้เร็วที่สุด เพื่อลดความเส่ียงจากการที่ราคา
รถจักรยานยนต์ใหม่ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ กําหนดนโยบายตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของ
ทรัพย์สินรอการขายสําหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ใหม่ ในอัตราร้อยละ 35 ของยอดมูลหนี้ ณ วันที่ยึด
หลักประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่ฝ่ายบริหารประเมินโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต 

กําไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ (ล้าน
บาท) 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

SAWAD 2.76 1.78 2.00 
SP 1982/1 1.74 1.59 (1.34) 
FM (3.25) (20.53) (11.62) 
รวม 1.25 (17.16) (10.96) 
หมายเหตุ/1  SP 1982 เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้โอนกิจการทั้งหมดของ SP 1982 เป็นของบริษัทฯแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2557 และบริษัทน้ีอยู่ในระหว่างชําระบัญชี   

ณ 31 ธันวาคม 2557 ทรัพย์สินรอการขายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากระยะเวลาตั้งแต่วันยึด

หลักประกัน อย่างไรก็ตามสําหรับทรัพย์สินรอการขายที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จํานวน 29.74  ล้านบาท นั้น โดยส่วน

ใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าอย่างสม่ําเสมอ  

ราคาทุนทรัพย์สินรอการขายจําแนกตาม
ระยะเวลาตั้งแต่วันยึดหลักประกัน 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 เดือน 8.96 16.46 22.40 21.35 26.72 12.05 
1 - 3 เดือน 13.08 24.03 27.27 25.99 63.85 28.80 
4 - 6 เดือน 11.76 21.60 25.40 24.21 42.67 19.25 
7 - 12 เดือน 16.67 30.63 17.07 16.27 58.70 26.48 
มากกว่า 12 เดือน 3.96 7.28 12.78 12.18 29.74 13.42 
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รวม 54.43 100.00 104.92 100.00 221.68 100.00 
หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพยสิ์นรอการ
ขาย 

(9.38) (17.23) (10.40) (9.91) (13.89) (6.27) 

ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธ ิ 45.05 82.77 94.52 90.09 207.79 93.73 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้นํามูลค่าของทรัพย์สินรอการขายที่จําหน่ายได้จริงไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากําหนด
วงเงินสินเชื่อใหม่อยู่เสมอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557กลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุน
จํานวน 221.68 ล้านบาท มีค่าเผ่ือการด้อยค่าจํานวน 13.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.27 ของราคาต้นทุน 

3.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 

3.1.10 ความเสี่ยงจากการโดนลูกค้าฟ้องร้องดําเนินคดี 

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซื้อ ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะของหน่วยงานใด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คือกฎหมายแพ่งพาณิชย์ และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญและทําตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยใช้สัญญาเช่า
ซื้อ สัญญากู้เงิน ตามแบบมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด  

สําหรับกิจการสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ สําหรับผู้ประกอบการที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่ง
กําหนดให้บริษัทฯเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าได้ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ  15 ต่อปีและดอกเบี้ยค่าบริการค่าปรับ
ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี  

อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯอย่าง
ถูกต้องมาโดยตลอดและที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีกรณีฟ้องร้องดําเนินคดีจากกลุ่มลูกหนี้ที่ปล่อยสินเชื่อ กลุ่มบริษัทฯ ก็ยังคง
ตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีลูกค้าร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว ก็จะส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจและการดําเนินงาน ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเน้นทําการส่ือสารข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับลูกค้า
อย่างสม่ําเสมอ รวมถึงให้ความสําคญัตั้งแต่การประเมนิความสามารถชําระหน้ีของลูกคา้และผู้ค้ําประกันเพื่อลดโอกาส
การผิดนัดชําระหนี้อันจะนําไปสู่การยึดหลักประกันหรือฟ้องร้อง ในกรณีมีการค้างชําระ บริษัทฯ ก็มีนโยบายติดตามหนี้
ที่ชัดเจนเป็นธรรม และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย บริษัทฯ จึงเชื่อว่าโอกาสที่กลุ่มบริษัทฯ จะถูกร้องเรียนหรือ
ฟ้องร้องดําเนินคดีจากลูกค้ามีน้อยมาก 

3.1.11 ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อของภาครัฐ 

ปัจจุบัน ธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน รวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อ ไม่มีข้อจํากัดจากหน่วยงานใดๆ ของ
ภาครัฐ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (“สคบ.”) ซึ่งเข้ามากํากับดูแล
สัญญาเช่าซื้อ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคอย่างไรก็ตาม หากในอนาคตภาครัฐพิจารณาเข้ามากํากับดูแลผู้
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ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อควบคุมให้การดําเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาจจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อทุกบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจดังกล่าว 

อนึ่ง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเข้ามากํากับดูแลภาครัฐในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นัยสําคัญ ท้ังนี้หากภาครัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาควบคุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยสําหรับสัญญาเงินกู้ บริษัทฯ 
จะต้องหาแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุนท่ีต่ํา เพื่อรักษาส่วนต่างดอกเบี้ยให้อยู่ระดับท่ีเหมาะสม หรือหากในอนาคตภาครัฐเข้า
มาควบคุมกิจการประเภทเช่าซื้อมากขึ้น จะเป็นการกดดันต่อผู้ประกอบการรายเล็กๆที่ยังไม่มีระบบการทํางานที่เป็น
มาตรฐานและเป็นการสร้างกําแพงป้องกันมิให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจประเภทนี้ได้ง่ายเหมือนเช่นใน
อดีต 

3.1.12 ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของภาครัฐ 

สําหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นหากมีการออกกฎหมายหรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการ
ปฏิบัติงานบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าวจึงได้มีการติดตามข่าวสาร การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อกําหนดมาตรการให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล 

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

3.1.13 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้บริการสินเชื่อ ซึ่งเป็นอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาที่กําหนด
ในสัญญา  ในขณะท่ีมีค่าใช้จ่ายสําคัญได้แก่ต้นทุนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งกําหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หากมี
การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย โดยเฉพาะในกรณี
ที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อต้นทุนเงินกู้ยืมที่สูงขึ้น ทําให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยลดลง ย่อมจะมีผลกระทบ
โดยตรงกับผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยรับและจ่ายของกลุ่มบริษัทฯ ยังมีส่วนต่างอยู่พอสมควร หากอัตราดอกเบี้ยปรับ
เพิ่มขึ้น   บริษัทฯ เชื่อว่ารายได้ของกลุ่มก็ยังคงเพียงพอและครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังลด
ความเส่ียงได้จากสัญญาให้สินเชื่อใหม่ ซึ่งสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุน
การเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะเวลาส้ันถึงปานกลาง ประกอบกับ
ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ก็จะมีเงินทุนจากการระดมทุนเพิ่มเติมและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลง
ได้ 
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3.1.14 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

จากลักษณะการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้สินเชื่อจะต้องมี

แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอรองรับการดําเนินการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แหล่งที่มาของเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อ

ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ 1) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 4 แห่ง 2) ตั๋วแลกเงิน   3) ส่วนของผู้ถือหุ้น และ 4) หุ้นกู้ โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้ง  4 แห่งคงเหลือ 1,649.43  ล้านบาท หาก

พิจารณาสัดส่วนเงินกู้ยืมแยกตามสถาบันการเงินพบว่า กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงสัดส่วนเงินกู้จากแต่ละสถาบันการเงิน

สัดส่วนร้อยละ 7.29, 5.06, 1.66 และร้อยละ 6.09 ของแหล่งที่มาของเงินทุนรวม หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินกู้จาก

สถาบันการเงินดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ   

แม้ว่าบริษัทฯ จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นหลัก แต่ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงานและประวัติการชําระ
คืนเงินกู้ที่ดีมาโดยตลอด และไม่เคยถูกธนาคารเรียกชําระเงินกู้คืนก่อนกําหนด อน่ึง เพื่อลดการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจาก
สถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะส้ันให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้เสนอขายตั๋วเงินรวมจํานวน 2,615 ล้านบาท รวมทั้งการออก
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 1 ปี 6 เดือน จํานวน 500 ล้านบาท ประกอบกับภายหลังจากการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มบริษัทฯ สามารถนําเงินที่ได้รับจากการระดมทุนมาชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินเพื่อลดการพ่ึงพิงดังกล่าวลงได้ระดับหน่ึง 

3.1.15 ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของระยะเวลาการให้สินเชื่อกับสินเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหนี้ 

เนื่องจากงวดการผ่อนชําระของสินเชื่อสําหรับรถจักรยานยนต์ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของมูลค่าลูกหนี้สินเชื่อรวม 
ณ  31 ธันวาคม 2557) มีระยะเวลาให้สินเชื่อเฉล่ียไม่เกิน 18 งวด และสินเชื่อสําหรับรถ 4 ล้อ (สัดส่วนร้อยละ 57 ของ
มูลค่าลูกหนี้สินเชื่อรวม ณ 31 ธันวาคม 2557) มีระยะเวลาให้สินเชื่อเฉล่ียไม่เกิน 24 งวด ในขณะที่แหล่งเงินทุนของ
กลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืม
ระยะส้ันจากสถาบันการเงินและตั๋วแลกเงินรวม 3,464.43 ล้านบาท และเจ้าหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 300  
ล้านบาท จึงทําให้มีความเส่ียงจากหากธนาคารไม่ต่ออายุสัญญาเงินกู้ หรือเจ้าหน้ีเรียกคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันดังกล่าวคืน
ทันท ี

รายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน (ล้านบาท) ร้อยละเทียบกับสินทรัพย์รวม 
ลูกหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี – สุทธ ิ 5,320.26 61.92 
ลูกหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระเกิน 1ปี – สุทธ ิ 2,222.80      25.87 
สินทรัพย์รวม 8,591.73    100.00  
หน้ีสินระยะสั้นที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 4,270.39 49.70 
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อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เป็นลูกค้าที่ดีของสถาบันการเงิน และไม่เคยมีปัญหาด้านการเงินหรือการผิดนัดชําระหนี้ 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการจ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะส้ัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการหาแหล่ง
เงินกู้อื่น รวมถึงการระดมทุนจากประชาชนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและบริหารแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทําประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณ์อัตราการเติบโตของสินเชื่อใน
อนาคต เพื่อวิเคราะห์ ประเมินสภาพคล่องและวางแผนจัดหาเงินทุนให้รองรับและสอดคล้องกับเงื่อนไขสินเชื่อดังกล่าว
และทําให้การดําเนินธุรกิจดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

3.5 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

3.1.16 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯ กระจายอํานาจอนุมัติวงเงินให้ผู้จัดการสาขาสามารถอนุมัติและจ่ายเงินให้แก่ลูกค้าได้ทันทีในกรณีที่ไม่เกิน
อํานาจอนุมัติ และในกรณีที่ลูกค้ามาผ่อนชําระค่างวดที่สาขา เจ้าหน้าที่การเงินประจําแต่ละสาขาจะเป็นผู้รับเงินสด
จากลูกค้า จากลักษณะดังกล่าวกลุ่มบริษัทฯ จึงอาจเผชิญความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติการ  

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงโอกาสในการเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว จึงได้วางระบบควบคมุภายในเพื่อตรวจสอบสาขาโดยการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสอบทานการปล่อยสินเชื่อกับลูกค้าทุก
ครัง้ที่ได้รับสินเชื่อจากกลุ่มบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้รับเงินครบตามสัญญา และในทุกครั้งที่ลูกค้ามาผ่อนชําระค่า
งวดที่สาขา เจ้าหน้าที่จะต้องออกใบเสร็จรับเงินจากระบบข้อมูลกลางให้กับลูกค้า อีกทั้งทางสํานักงานใหญ่มีระบบการ
เฝ้าระวัง หากสาขามียอดรับชําระเงินจากลูกค้ารวมเกินระดับที่บริษัทฯ กําหนด ทางสํานักงานใหญ่จะแจ้งให้สาขานํา
ฝากเงินเข้าธนาคาร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานตรวจสอบสาขาทําหน้าที่ออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจสอบการ
ปล่อยสินเชื่อและการรับ-จ่ายเงินของสาขาเป็นประจํา  โดยมาตรการต่างๆ และระบบงานท่ีบริษัทฯ วางไว้จะช่วยจํากัด
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไว้ในระดับที่ไม่เป็นสาระสําคัญต่อผลประกอบการ อีกทั้งบริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานที่
สามารถรับเงินจากลูกค้าหรือจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า ต้องมีเงินประกันหรือบุคคลค้ําประกันการทํางาน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2553 
เป็นต้นมา มีการทุจริตของพนักงานเกดิขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง กลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินความเสียหายเบื้องตน้อันเกิดจากการ
ทุจริตของพนักงานคาดว่าจะมีความเสียหายไม่เกินจํานวน 880,000 บาท 

3.6 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

3.1.17 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 

ณ วันที่ 13  มีนาคม  2558  กลุ่มแก้วบุตตาซึ่งประกอบด้วย นางสาวธิดา แก้วบุตตา นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา นาย
ฉัตรชัย แก้วบุตตา และนางจริยา แก้วบุตตา เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 57.01 ของทุนชําระแล้ว ซึ่ง
สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มแก้วบุตตามีอํานาจในการควบคุม และมีอิทธิพลในการตัดสินใจ และสามารถ
ควบคุมเสียงข้างมากในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงในการรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอในท่ีประชุมได้ 
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อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างบริษัทฯ พบว่าโครงสร้างบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และมีการกําหนดมาตรการการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระเข้าร่วมพิจารณาและตัดสินใจ เพื่อ
ความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการถ่วงดุลอํานาจและการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.1.18 ความเสีย่งจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ รับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปของการค้ําประกันเงินกู้จากผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย ณ 13  
มีนาคม 2557 กลุ่มแก้วบุตตาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ รวม 57.01 ของทุนชําระแล้ว ค้ําประกันเงินกู้จํานวน  
500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 11.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน) จึง
อาจพิจารณาได้ว่าบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการพึ่งพิงกลุ่มแก้วบุตตา และหากบริษัทฯ ไม่ได้รับความช่วยเหลือทาง
การเงินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อนึ่ง การค้ําประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเป็นผู้กําหนด ซึ่ง การค้ําประกันส่วนใหญ่ สถาบัน

การเงินได้ดําเนินการถอนค้ําประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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4.ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั  

4.1.1 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิ

ณ 31 ธันวาคม 2557กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จํานวน 245.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่าสุทธิ (บาท) ภาระผูกพัน 
ที่ดินและอาคาร เป็นเจา้ของ 8,179,742 ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 22,089,670 ไม่มี 
เครื่องตกแตง่สํานักงาน เป็นเจา้ของ 56,766,187 ไม่มี 
อุปกรณ์สํานักงาน เป็นเจา้ของ 56,720,488 ไม่มี 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 101,741,139 มี 

รวม 245,497,226  
หมายเหตุ  กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อยานพาหนะที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี จาํนวนทั้งสิ้น 
5,957,241 บาท 

4.2 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ ลูกหนี้ตามสัญญาให้กูเ้งิน 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้เงนิ แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ โดยแสดงจํานวนหน้ีตามสัญญาหกั
ด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยจําแนกตามอายุหนี้ค้างชําระได้ดั้งนี้ 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ 
 31 ธันวาคม  2555 31 ธันวาคม  2556  31 ธันวาคม 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไมเ่กิน 1 เดือน 887.83 69.06 1,134.23 62.93 1,540.68 62.59 
ค้างชําระมากกวา่ 1 เดือนถึง 3 เดือน 324.63 25.25 543.05 30.13 678.40 27.58 
ค้างชําระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 46.15 3.59 87.08 4.83 135.54 5.51 
ค้างชําระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 15.60 1.21 27.73 1.54 57.36 2.33 
ค้างชําระมากกวา่ 12 เดือน 11.42 0.89 10.17 0.56 49.58 2.01 
รวม 1,285.64 100.00 1,802.26 100.00 2,461.56 100.00 
หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (37.92) (2.95) (66.74) (3.70) (137.71) (5.59) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้-สุทธ ิ 1,247.72 97.05 1,735.37 96.29 2,323.85 94.41 
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ลูกหนีต้ามสัญญาใหกู้้เงนิ 
 31 ธันวาคม  2555 31 ธันวาคม  2556  31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไมเ่กิน 1 เดือน 2,061.57   76.48  2,922.76  74.57  4,210.47 78.63 
ค้างชําระมากกวา่ 1 เดือนถึง 3 เดือน 493.35  18.30  808.14  20.62  940.19 17.56 
ค้างชําระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 72.89  2.70  110.55  2.82  116.01 2.17 
ค้างชําระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 34.48  1.28  45.27 1.15 43.56 0.81 
ค้างชําระมากกวา่ 12 เดือน 33.32     1.24  32.99 0.84 44.40 0.83 
รวม 2,695.61 100.00 3,919.71 100.00 5,354.63 100.00 
หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (95.94)  (3.56) (115.98) (2.96) (135.41) (2.53) 
ลูกหนีต้ามสัญญาใหกู้้เงนิ-สุทธิ 2,599.67  96.44  3,803.73  97.04  5,219.22 97.47 

นโยบายการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาการค้างชําระของลูกหนี้คงเหลือหักด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่
ถือเป็นรายได้และมูลค่าหลักประกันซึ่งหลักประกันคํานวณในอัตราร้อยละ 0-75 ของจํานวนลูกหนี้คงเหลือหักด้วย
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบถึงโอกาสในการรับชําระคืนจากลูกหนี้และจากการขาย
หลักประกัน หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในแต่ละงวดมีดังนี้ 

ระยะเวลาค้างชําระ 

สัญญาเช่าซื้อและเงนิให้
กู้ยืมรถจักรยานยนต ์

สัญญาเช่าซื้อและเงนิให้
กู้ยืมหลกัประกันประเภท

อื่น 

เงินให้กู้ยืม
ส่วนบคุคล 

อัตราร้อยละ
ของคา่เผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

มูลค่า
หลักประกัน 

(ร้อยละ) 

อัตราร้อยละ 
ของคา่เผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

มูลค่า
หลักประกัน 

(ร้อยละ) 

อัตราร้อยละ 
ของคา่เผ่ือหน้ี 
สงสัยจะสูญ 

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

หมายเหตุคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ= อัตราร้อยละของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ X (ลูกหนี้คงเหลือตามสัญญา-ดอกเบีย้ที่ยงั
ไม่ถือเป็นรายได-้มูลค่าหลักประกันที่คํานวนในอัตราตามตารางขา้งต้น) 
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นโยบายการตดัหนีสู้ญ  

กลุ่มบริษัทฯ กําหนดแนวทางการพิจารณาตัดหนี้สูญตามกฎกระทรวงฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ดังนี้ หากหนี้ของลูกหนี้รายใดมีมูลหนี้ไม่เกิน 100,000 
บาท มีการค้างชําระตั้งแต่ 3-4 งวดขึ้นไป และมีการดําเนินการติดตามทวงถามและ/หรือมีการทําหนังสือบอกเลิก
สัญญา หากไม่ได้รับการติดต่อจากลูกหน้ี ทางกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาตัดหน้ีสูญได้ทันที สําหรับกรณีที่ลูกหนี้มีมูลหนี้
ตั้งแต่ 100,000-500,000 บาท นอกจากมีลักษณะการติดตามทวงถามเหมือนกลุ่มลูกหนี้ข้างต้น แล้วกลุ่มบริษัทฯ 
จะต้องให้ศาลมีคําส่ังรับคําฟ้องหรือศาลได้มีคําส่ังรับคําขอเฉล่ียหนี้แล้ว บริษัทฯ จึงจะสามารถตัดหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้
สูญได้  ส่วนกรณีที่ลูกหนี้มีมูลหนี้ตั้งแต่ 500,000 เป็นต้นไป จะต้องมีการฟ้องร้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายและศาลได้มี
คําส่ังรับคําฟ้องหรือ ศาลได้มีคําส่ังรับคําขอชําระหนี้แล้ว จึงจะสามารถตัดเป็นหน้ีสูญได้ 

4.3 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ณ 31 ธันวาคม 2557กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจาํนวนรวม 8.58  ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ประเภทสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่า(บาท) ภาระผูกพัน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เป็นเจา้ของ 8,583,858 ไม่มี 

4.4 เครื่องหมายการค้าและลิขสทิธิ์ 

ณ 31 ธันวาคม  2557กลุ่มบริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้า จาํนวน 3 เครื่องหมาย โดยมีรายละเอียดดงันี้   

เครื่องหมาย
การค้า/บริการ 

ประเภ
ท 

สําหรับ สถานะ ออกให ้ สิ้นสดุ เลขที ่

 
บริการ 

บริการให้กูย้ืม รับจาํนอง  
รับจํานํา 

อนุมัต ิ 29 ม.ค. 56 10 พ.ย. 64 
บ

56313 

 
บริการ 

บริการให้กูย้ืม รับจาํนอง  
รับจํานํา 

อนุมัต ิ 4 เม.ย.54 17 ก.พ. 63 
บ

49642 
 

บริการ 
บริการให้กูย้ืม รับจาํนอง  

รับจํานํา 
รออนุมัติ/1 -- -- -- 

หมายเหต:ุ/1บริษัทฯ ได้รับโอนเครื่องหมายการคา้จาก บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จาํกัด ในเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรออนุม้ต ิ

4.5 นโยบายการลงทนุ 

4.5.1 นโยบายการลงทนุและการควบคุมบริษัทยอ่ย 

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท คือบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด ซึ่งปัจจุบันได้โอน
กิจการท้ังหมดให้บริษัทฯ และอยู่ในระหว่างชําระบัญชีเลิกบริษัท,บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
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ศรีสวัสดิ์ จํากัดในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 โดยมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ตามวิธีราคาทุนมี
มูลค่ารวมเท่ากับ 125.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นประโยชน์หรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างรายได้ 
กําไร และศักยภาพการเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อย จะเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ อีกทั้งการลงทุนต้องเป็นการดํารงสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุม
บริษัทย่อย หรือมีส่วนกําหนดทิศทางการบริหารและควบคุมบริษัทร่วมได้ นอกจากนี้ การลงทุนจะเป็นไปได้ทั้งใน
รูปแบบการลงทุนเอง การร่วมทุน หรือการลงทุนบางส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่ไม่
สามารถส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการได้  

4.5.2 นโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการลงทุนในหลักทรัพย์ นอกจากการลงทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานหลักของบริษัทฯ 

4.6 สรุปสาระสําคัญของสัญญาทีส่ําคัญในการดําเนินงาน 

สัญญาเงินกู้ยืมเงิน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าทาํสัญญาเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 4 แห่ง  ดังรายละเอียด

ต่อไปนี ้

สถาบันการเงินแห่งที่ 1 

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสั้น 
วงเงิน 2,100 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ไม่มี 

ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2557 415.44  ล้านบาท 
เงื่อนไขอื่นๆ  กลุ่มบริษัทฯ สามารถเบิกเงินกู้ได้โดยอิงสัดส่วนจากจํานวนเงินที่กลุ่มบริษัทฯ ให้

สินเชื่อกับผู้เช่าซื้อ หรือผู้กู้ 
 ห้ามกลุ่มบริษัทฯ ให้กรรมการกู้ยืมเงินก่อนชําระหนี้ธนาคารเสร็จสิ้นทุกวงเงิน  
 กลุ่มบริษัทฯ ตกลงไม่ชําระเงินกู้ยืมเงินกรรมการก่อนชําระหนี้ธนาคารเสร็จสิ้นทุก

วงเงินและเงินกู้ยืมกรรมการต้องไม่คิดดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราเงินกู้ของธนาคาร 
 หากมีเหตุการณ์ใดที่ทําให้สถาบันการเงินเชื่อโดยเหตุอันสมควรว่าเหตุการณ์นั้น

กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ถึงขนาดเป็นเหตุให้ความสามารถในการ
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ชําระหนี้ของบริษัทฯ ลดลงหรือระงับลง สถาบันการเงินมีสิทธิยกเลิกเงื่อนไขตาม
สัญญาเงินกู้ได้ทันที 

 

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกูเ้บิกเกินบัญช ี
วงเงิน 30 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ไม่มี 

ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2557 - ล้านบาท 
เงื่อนไขอื่นๆ  กลุ่มบริษัทฯ ตกลงไม่ชําระเงินกู้ยืมเงินกรรมการก่อนชําระหนี้ธนาคารเสร็จสิ้นทุก

วงเงินและเงินกู้ยืมกรรมการต้องไม่คิดดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราเงินกู้ของธนาคาร 
 ดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 เท่า (ไม่รวมเงิน

กู้ยืมกรรมการ) โดยพิจารณาจากงบการเงินรายปี  
 

สถาบันการเงินแห่งที่ 2 

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสั้น 
วงเงิน 2,230 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ไม่มี 

ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2557 597.99 ล้านบาท 
เงื่อนไขอื่นๆ  กลุ่มบริษัทฯ สามารถเบิกเงินกู้ได้โดยอิงสัดส่วนจากจํานวนเงินที่กลุ่มบริษัทฯ ให้

สินเชื่อกับผู้เช่าซื้อ หรือผู้กู้ 
 สําหรับวงเงินกู้ 1,000 ล้านบาท มีเงื่อนไขให้บริษัทฯ ดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ส่วนของเจ้าของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 เท่า 
  หากกลุ่มบริษัทฯ ผิดนัดหนี้หรือข้อผูกพันใดๆ ที่ทํากับสถาบันการเงิน สถาบัน

การเงินมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ค้ําประกัน ชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวน พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนและภาระติดพันอื่นๆ 
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ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกูเ้บิกเกินบัญช ี
วงเงิน 30 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

จดจาํนองหลักประกันรวมถึงค้าํประกันการใช้วงเงินโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2557 - ล้านบาท 
เงื่อนไขอื่นๆ 
 

 หากผู้เบิกเงินเกินบัญชี ผู้ค้ําประกัน หรือผู้มีเงินฝากเป็นประกัน มีหนี้สินล้นพ้น
ตัว หรือเจรจาขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้อื่น หรือถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล ซึ่ ง
ธนาคารเห็นว่าก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานะทางการเงินหรือความมั่นคง
ของผู้เบิกเงินเกินบัญชี ผู้ค้ําประกัน หรือผู้มีเงินฝากเป็นประกัน ธนาคารมีสิทธิ
ระงับการเบิกเงินเกินบัญชี บอกเลิกสัญญาและเรียกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีคืนได้
ทันท ี

 
สถาบันการเงินแห่งที่ 3  

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสั้น 
วงเงิน 500 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ค้ําประกันการใช้วงเงินโดยกลุม่ผู้ถือหุ้นใหญ ่

ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2557 136 ล้านบาท 
เงื่อนไขอื่นๆ  บริษัทฯต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่

เกิน 3.0 เท่า (ไม่รวมเงินกู้ยืมกรรมการ) 

 
 
สถาบันการเงินแห่งที่ 4  

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสั้น 
วงเงิน 300 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ไม่มี 

ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2557 - ล้านบาท 
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เงื่อนไขอื่นๆ  บริษัทฯต้องดําเนินการไถ่ถอนหลักประกันกับสถาบันการเงินอื่น ภายใน ไตรมาส 
1 ปี 2558 

 บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผูกพันกับทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอนสิทธิใน
ลูกหนี้และทะเบียนรถที่มีสัญญากับสถาบันการเงินท่ีได้ลงนามไว้เดิม 

 บริษัทฯต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่
เกิน 4.5 เท่า โดยพิจารณางบการเงินล่าสุด 

 ตระกูลแก้วบุตตา จะต้องถือหุ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 
ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว 
วงเงิน 500 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ไม่มี 

ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2557 500 ล้านบาท 
เงื่อนไขอื่นๆ  บริษัทฯต้องดําเนินการไถ่ถอนหลักประกันกับสถาบันการเงินอื่น ภายใน ไตรมาส 

1 ปี 2558 
 บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผูกพันกับทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอนสิทธิใน

ลูกหนี้และทะเบียนรถที่มีสัญญากับสถาบันการเงินท่ีได้ลงนามไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่

เกิน 4.5 เท่า โดยพิจารณางบการเงินล่าสุด 
 ตระกูลแก้วบุตตา จะต้องถือหุ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 

 

4.6.1 ตั๋วแลกเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินระยะส้ันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายวงเงินรวมทั้งส้ิน 3,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 270 วัน 
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2557 มีตั๋วแลกเงินท่ีออกขายแล้วจํานวน 2,615 ล้าน
บาท  

4.6.2 สัญญาเช่าสาขา   

กลุ่มบริษัทฯ ได้ทําสัญญาเช่าพื้นที่กับบุคคลภายนอก และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อใช้เป็นสาขา โดยมีระยะเวลา
ตามสัญญาเช่าส่วนใหญ่ไม่เกิน 3 ปี เงื่อนไขการชําระเงินรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการเช่าสาขารวม 1,101 สาขา (รวมสาขาบางส่วนท่ีบริษัทได้
จ่ายมัดจําค่าเช่าล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มเปิดดําเนินการในปี 2558) คิดเป็นภาระผูกพันตามสัญญาเช่ารวมทั้งส้ิน 300.51 
ล้านบาท  

4.6.3 สัญญาจ้างบริการ  

ในปี  2554 กลุ่มบริษัทฯ ซื้อและรับโอนกิจการจากศรีสวัสดิ์   พาวเวอร์ ซึ่งยังคงมีสาขาของกลุ่มบริษัทฯ บางแห่งที่ศรี
สวัสดิ์ พาวเวอร์ เป็นผู้เช่า และรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าสาธารณูปโภค เป็น ต้น  ดังนั้น
กลุ่มบริษัทฯ และศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จึงได้ทําสัญญาว่าจ้างบริการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

คู่สัญญา ผู้ว่าจา้ง: กลุ่มบริษัทฯ 

ผู้รับจ้าง: บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จํากัด 

ระยะเวลา 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 และปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ทําการต่อสัญญาจา้งบริการดงักล่าว

สําหรับปี 2557 ในระยะเวลา 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557  แล้ว  

รายละเอียดที่

สําคัญ 

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการงานภายในกลุ่มบริษัทฯ ของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดทําสัญญา และอื่นๆ เพื่อให้กิจการของผู้ว่าจ้างสามารถดําเนินไปได้โดยไม่ติดขัด อาทิเช่น การจ่ายค่า
เช่า ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนท่ี 2.11 รายการระหว่างกัน 

อัตราคา่จา้ง อัตราที่ผู้รับจ้างจา่ยไปจริง โดยผู้รับจ้างจะสรุปรายละเอยีดการจา่ยเงินท่ีเกิดขึ้นแล้วจรงิส่งให้แก่ผู้วา่จ้าง
เป็นรายเดือน 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ไม่มี 
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6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคญัอื่น 

6.1  ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อมูลบริษทั 

ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ บี ชั้น 15 

ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000400 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000  บาท 
ทุนชําระแล้ว : 1,000,000,000  บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
Website : www.meebaanmeerod.com 
โทรศัพท ์  : 0-2693-5555 
โทรสาร : 0-2168-1335 
บุคคลอ้างองิ   
นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขที่  62 อาคารคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2229-2800  โทรสาร 0-2359-1259 

นายทะเบยีนหุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร  กรงุเทพฯ 10900 
โทร. 0-2299-1111 

ผู้สอบบัญชี : นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ 
นางอโนทัย  ลีกิจวฒันะ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 หรือ 
น.ส.สกุณา  แย้มสกุล       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 
บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 
ชั้น 15 อาคารบางกอกซติี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 
โทร. 0-2344-1000  โทรสาร  0-2286-5050  
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ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จํากดั 
73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนวิ อาคารบี ชั้น 2 ถนนกรุงเทพ-นนท์ 
ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000 

  

ข้อมูลของนิติบคุคลที่บริษทัฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป   

ชื่อบริษัท : บริษัท เงินสดทันใจ จาํกัด 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ บี ชั้น 15 

ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์ใหม่และสินเชื่อส่วนบุคคล 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 50,000,000 บาท 
   
ชื่อบริษัท : บริษัทบริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จํากดั 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ บี ชั้น 15 

ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการตดิตามเรง่รัดหน้ีสินและบริหารหน้ีด้อยคุณภาพ 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 25,000,000 บาท 
   
ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากดั 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ บี ชั้น 15 

ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ประเภทธุรกิจ : โอนกิจการท้ังหมดให้บริษัทฯและอยู่ระหว่างชาํระบัญชี 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 38,831,750 บาท 
 



 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2. การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้า 52 
 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษทัฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 1,000 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 
วันท่ี 13  มีนาคม  2558 สรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
13 มีนาคม 2558 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มแก้วบุตตา /1  ประกอบดว้ย 
1.1 นางสาวธิดา  แก้วบตุตา 
1.2 นางสาวดวงใจ  แกว้บุตตา 
1.3 นายฉัตรชยั  แก้วบตุตา 
1.4 นางจรยิา  แกว้บุตตา 

555,139,800 
371,961,900 
63,177,900 
60,000,000 
60,000,000 

55.52 
37.20 
6.32 
6.00 
6.00 

2. State Street Bank Europe Limited 25,237,296 2.52 

3. Chase Nominees Limited 1 18,313,700 1.83 

4. The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited, Singapore Branch 

17,051,000 1.71 

5. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 14,948,500 1.49 

6. นายสมพงษ์  ชลคดดีํารงกุล 14,859,600 1.49 

7. นายวรภัทร  เศรษฐสมภพ 14,622,700 1.46 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 11,787,667 1.18 

9. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 11,333,100 1.13 

10. นายสุทธิศักดิ์  ชัยประดษิฐ 10,500,000 1.05 

11. ประชาชนทัว่ไป 306,206,637 30.62 
 รวม 1,000,000,000 100.00 

 
หมายเหตุ/1 นับรวมกลุ่มครอบครัว ซึง่มใิช่การนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกีย่วขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 



 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2. การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้า 53 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว 
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นใช้เป็นทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงิน
ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต เป็นต้น 

 

7.4         การออกตัว๋แลกเงิน 

กลุ่มบริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายวงเงินรวมทั้งส้ิน 3,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 270 วัน 
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2557 มีตั๋วแลกเงินที่ออกขายแล้วจํานวน 2,615 
ล้านบาท  

 

7.5         การออกหุ้นกู ้

ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขาย
ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันจาํนวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกู้ 500,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชําระ
ดอกเบี้ยทกุไตรมาส หุ้นกู้มีอายุ 1.5 ปี ครบกําหนดวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร 

ตรวจสอบภายใน  
กรรมการผู้จัดการ 

(น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา) 
  

ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ 
(นายสมยศ  เงินด ารง) 

ฝ่ายการตลาด 
(นายวัชร์บูรย์ สุรสิงห์สฤษฎ์) 

 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
(นางวนาพร พรกิติพงษ์) 

ฝ่ายอ านวยสินเชื่อ 
 (นายอวยชัย สมกลิ่น) 

ฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคคล 
(นายประยงค์ แสนนวล )  

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง  

ฝ่ายกิจการสาขา 
(นายเสกสรรค์ สุภาพวิบูลย์) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(นายฉัตรชัย แก้วบุตตา) 

  

8   โครงสร้างการจัดการ 
  
8.1 โครงสร้างการจัดการ 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจํานวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ดังนี้ 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12  ท่าน ประกอบด้วย 

1. ดร.ทนง  พิทยะ  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ / กรรมการบริหาร 

4. นายอวยชัย  สมกล่ิน  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

5. นางสาวธิดา  แก้วบุตตา กรรมการ 

6. นายสมยศ  เงินดํารง  กรรมการ 

7 นายประยงค์  แสนนวล  กรรมการ 

8 นายวัชร์บูรย์  สุรสิงห์สฤษฎ์ กรรมการ 

9 นายวินัย  วิทวัสการเวช กรรมการ / กรรมการอิสระ 

10. นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

11. พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

12. นายวีระชัย   งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 นางโฉมชบา     สถาพรพงษ์ เลขานุการบริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 

นางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา หรือ นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมยศ  เงินดํารง หรือ นายอวยชัย 
สมกล่ิน และประทับตราสําคัญของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. พิจารณากําหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่ม รวมถึง
การอนุมัติงบประมาณประจําปีของบริษทัฯ   และกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินธุรกิจไปตามกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ
ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้อาจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของบริษัทฯ 

3. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการ
อื่นๆ หรือลงทุนในบริษัทหรือกิจการต่างๆ ท่ีนําเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร  
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4. ดําเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน 
และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใน 
และการเปิดเผยข้อมูล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. กํากับดูแลปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารรวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทไปในทางที่มิชอบและพิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี  

6. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ      
สอบทาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับทราบรายงานและติดตามการบริหารกิจการจากกรรมการผู้จัดการ   

8. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม่ําเสมอ 

9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงนิ รายงานทางการเงินท่ีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทาน  
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

10. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง 

11. แต่งตั้งหรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือ
อาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลา ที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจดังกล่าวได้ในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบอํานาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทําหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ 

12. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สําคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทฯ เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นก่อน  

(ก) เรื่องใดๆที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(ข) เรื่องใดๆที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯระบุให้ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่สําคัญของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุมและจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การทําแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไร
ขาดทุนกัน 
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(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(จ) การเพิ่มทุนการลดทุนการออกหุ้นกู้ 

(ฉ) การควบกิจการหรือเลิกบริษัทฯ 

(ช) การอื่นใดที่กําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าว
ข้างต้น 

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ทําให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติไว้ 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

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

3. นายวีระชัย     งามดีวิไลศักดิ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ และนายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและ
การเงินเพียงพอที่จะทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการบัญชี 
จาก Virginia Polytechnic and State University ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ ที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง
เป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารง
ตําแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําปีโดยพิจารณา
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งบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหลักการบัญชีวิธีปฏิบัติทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
การดํารงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีที่สําคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายบัญชีก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป  

2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้
ตรวจสอบภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และการประเมินผลการ
ตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจํากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน 
วางแผนการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการดําเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของสํานักงาน กลต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ
งานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทําการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจําหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดและจะต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบทั้งนี้
รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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- ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน้าที่
อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีในกรณีดังต่อไปน้ี 

- รายการท่ีมีหรืออาจก่อให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องสําคัญในระบบการควบคุม
ภายใน 

- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดใดๆของสํานักงาน กลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานและได้มีการหารือร่วมกนักับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วว่าต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ
ดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานส่ิงที่พบดังกล่าว
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้วแต่กรณีได้ 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้ 

10. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผู้บริหารทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่
กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ทําให้
กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่
กรรมการตรวจสอบท่านน้ันหรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
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ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารมีจํานวน  4  ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายฉัตรชยั แก้วบุตตา ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการบริหาร 
3. นายอวยชัย  สมกล่ิน กรรมการบริหาร 
4. นางวนาพร พรกิติพงษ ์ กรรมการบริหาร 

นางวนาพร        พรกิติพงษ ์  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าว กรรมการบริหารท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากําหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และ
กลุ่ม เป็นประจําทุกปี เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดําเนินธุรกิจไปตาม
แผนท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้อาจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของบริษัท 

2. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนท่ีจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
ฯพิจารณาและอนุมัติ  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ทราบในที่ประชุมคราวต่อไป 

3. พิจารณาอนุมัติการเข้าทําสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้สินเชื่อและเงินให้กู้ยืม การขายหลักประกันหรือ
ทรัพย์สินรอการขาย  การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน/บริการ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือภายใต้วงเงินท่ีกําหนดในระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ 

4. มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่าง
ใด  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  เพิกถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรือการมอบ
อํานาจนั้นๆ  ได้ตามที่เห็นสมควร  

5. มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ทําให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  โดย
คณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2557 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจาํนวน 6 ท่านประกอบดว้ย 

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ ์  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล  กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายสุคนธ ์ กาญจนหตัถกจิ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายฉัตรชยั แก้วบุตตา กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายสมยศ เงินดาํรง กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายอวยชัย สมกล่ิน กรรมการบริหารความเส่ียง 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง โดยกรรมการบริหารความ
เส่ียงซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียง
ประเภทต่าง ๆ ท่ีสําคัญ เช่น ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการลงทุน และความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

2. กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ
เส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4. กําหนดเกณฑ์วัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงที่บริษัทจะยอมรับได้ 

5. กําหนดมาตรการท่ีจะใช้ในการจัดการความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ 

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 
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7.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเส่ียงของ
บริษัทและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ รวมถึงส่ิงที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ท่ีกําหนด 

8.  จัดให้มีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเป็น 

9.  สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเส่ียงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเป็นให้สอดคล้อง
กับขอบเขตความรับผิดชอบ 

8.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2557 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มีจาํนวน 3 ท่านประกอบด้วย 

1. พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
3. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 นายประยงค์  แสนนวล เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบ
วาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าว กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปน้ี 

1. กําหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยและกรรมการ
ผู้จัดการ  

2. ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยและ
กรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. กําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ 

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และนําเสนอต่อผู้ถือหุ้น     เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6. ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นประจําทุกปีและรายงาน     ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง
การมอบหมายที่ทําให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  หรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน  สามารถพิจารณาให้ความเห็นต่อรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จะต้องนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ต่อไป 

8.1.6 คณะผู้บริหาร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารจํานวน 8 ท่าน ดังต่อไปน้ี 

1. นายฉัตรชยั แก้วบุตตา  ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2. นางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา  กรรมการผู้จดัการ 
3. นายอวยชัย  สมกล่ิน  ผู้อํานวยการฝ่ายอาํนวยสินเชื่อ 
4. นายวชัร์บูรย ์ สุรสิงห์สฤษฏ์  ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด   
5. นายสมยศ  เงินดาํรง  ผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาสินเชื่อ 
6. นางวนาพร  พรกิติพงษ ์  ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

           7.     นายประยงค์  แสนนวล  ผู้อํานวยการฝ่ายบคุคลและพัฒนาบุคคล 
8.     นายเสกสรรค ์ สุภาพวิบูลย์  ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสาขา 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังต่อไปนี้ 

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อกําหนด  
ตลอดจนนโยบาย  แผนธุรกิจ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุก
ประการ    

2. พิจารณาอํานาจออกคําส่ัง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย 

3. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน 
การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และ    การเลิกจ้าง 
พนักงานในตําแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ ของบริษัทฯ 

5. ดําเนินการตกลงผูกพันในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯโดยสามารถพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานต่างๆ
ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกินที่กําหนดในระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ         ซึ่งผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

6. มอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทําหน้าที่แทนในเรื่องที่จําเป็นและ
สมควรโดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการผู้จัดการ 
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7. มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร  

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จัดการ จะไม่รวมถึงการ
มอบหมายที่ทําให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   
โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมั ติต่อไป 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้มีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว 

8.1.7 เลขานกุารบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 ได้แต่งตั้งนางโฉมชบา สถาพรพงษ์ เป็น
เลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีความรับผิดชอบหลักในการจัดทําและเก็บรักษาเอกสารใน
นามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

ทั้งนี้นางโฉมชบา สถาพรพงษ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2548 และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับเลขานุการบริษัท 
รุ่นที่ 56/2014  

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท 
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

อํานาจอนุมัติและดําเนินการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ได้อนุมัติระเบียบอํานาจอนุมัติและ
ดําเนินการ ฉบับที่ 2/2556 และปรับปรุงใหม่เมื่อวันท่ี 23  กันยายน  2557  โดยมีขอบเขตอํานาจการอนุมัติวงเงินใน
การลงทุน การเงิน การให้สินเชื่อและวงเงินค่าใช้จ่าย สรุปดังนี้ 
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ประเภทธุรกรรม 
อํานาจอนมุัต ิ

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าที่
บริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

การลงทุนในบริษัทใหม่ หรือบริษัทอื่น ไม่เกิน 15 ล้านบาท  - 
การกู้ยืมเงิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท  ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
การให้สินเชื่อและเงินให้กู้ยืม    

- มีหลักประกัน (สังหาริมทรัพย์) ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
- มีหลักประกัน (อสังหาริมทรัพย์) ไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่เกิน 7 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
- ไม่มีหลักประกัน ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 0.7 ล้านบาท ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท 

การซื้อ เช่า ทรัพย์สินถาวร  
(กรณีเกินงบประมาณ) 

ไม่เกิน 10 ล้านบาท 
 

ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่าย (ต่อครั้งหรือโครงการ)    
- ค่าประชาสัมพันธ์  ประนอมหนี้ 

จําหน่ายหนี้ สูญ ว่าจ้างที่ปรึกษา 
วิจัยข้อมูล 

ไม่เกิน 5 ล้านบาท  ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

- ค่ารับรอง ค่าเดินทาง  ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท  ไม่เกิน 0.1 ล้านบาท 
- ค่าบริจาค ไม่เกิน 2 ล้านบาท  ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

8.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหา
กรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้           ดํารง
ตําแหน่งกรรมการจะต้องมีคณุสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535  กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกับ           การพิจารณาถึง
คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ทํางาน ความรู้ความสามารถ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจํานวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ    ก็ได้ 
ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง กรรมการต้องลาออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหน่ง และกรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่
ได้อีก นอกจากพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคําส่ังให้ออก 

นอกจากนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ ยังมีข้อกําหนดต่อไปน้ี 

1. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเข้าเป็น
กรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ    เป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

2. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทําขึ้น             ไม่ว่า
โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

8.2.2 คณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะร่วมกันพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณา
สรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชน
จํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ทํางาน ความรู้ความสามารถ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบาย
แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย 

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ท้ังนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจําหรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ี
ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานท้ังนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้อนุญาต 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มี
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อํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน กลต. 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน กลต.  

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
คําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

10. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

12. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  

ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กําหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หาก
เห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 
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(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด 

(ข) เหตุผลและความจําเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

8.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 
3 ปี โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี ้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามที่กําหนด และ 

(ก) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
และ  

(ข) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3. มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้อีก 

8.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาแต่งตั้งจากกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความสามารถ
ในการบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานปกติและการกําหนดนโยบายและแผนธุรกิจ โครงสร้างและ
นโยบายการบริหารงานรวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ   

8.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการจํานวน 6  คน เป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย  

8.2.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการจํานวน 3 คนเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
กรรมการอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้อง
เป็นกรรมการอิสระ   
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8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1 กรรมการบริษทัฯ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557ณ วันที่ 21มีนาคม 2557 ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการจากความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจ่ายเป็นรายเดือน ทั้งนี้  กรรมการที่เป็ นพนักงานหรือผู้บริหารจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการดังนี้ 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
เบี้ยประชุม/ 

บําเหน็จกรรมการ 
ประธานกรรมการ 120,000 - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

75,000 - 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 50,000 - 
กรรมการท่ีมิได้เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร 35,000 - 

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการท่ีแต่ละรายได้รับในงวดปี 2556 - 2557 มีดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนปี  

2556 2557 

ดร.ทนง   พิทยะ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 1,440,000 1,440,000 
นายฉัตรชยั แก้วบตุตา กรรมการ 585,000 245,000 
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ - - 
นางสาวธิดา แก้วบตุตา/3 กรรมการ 585,000 196,000 
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ  
1,200,000 900,000 

พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 

900,000 900,000 

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ /1 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 

85,000 570,000 

พล.ต.ต.วัชระสังวรโยธิน/1 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 

113,000 
- 

นายวินยั  วิทวัสการเวช/2 กรรมการอิสระ - 224,000 
นายประยงค์  แสนนวล/4 กรรมการ - - 
นายวชัร์บูรย์  สุรสิงห์สฤษฎ์/4 กรรมการ - - 
รวม  4,908,000 4,475,000 
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หมายเหตุ /1 นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม 2556 ให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แทนพล.ต.ต.วัชระ สังวรโยธิน 
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และ
ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2556   

 /2 นายวินัย  วิทวัสการเวช ได้รับการจากแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่  
19 มิถุนายน 2557 ใหเ้ป็นกรรมการ/กรรมการอิสระแทนนางสาวธิดา  แก้วบุตตา 

 /3 นางสาวธิดา  แก้วบุตตา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2557 และ
ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2557 

 /4 นายประยงค์  แสนนวลและนายวัชร์บูรย์  สุรสิงห์สฤษฎ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2557  

    

ค่าตอบแทนอื่น 

ในระหว่างปี 2555 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ตกลงขายหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่จํานวน 35,600 หุ้น ให้กับกรรมการใน
ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งการขายหุ้นดังกล่าวมีเนื้อหาตีความได้ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ทําให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงานซึ่งอยู่ภายใต้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ปรับปรุงใหม่และแสดง
เปรียบเทียบไว้ในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 36.19 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่า
หุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวนเดียวกัน 

8.3.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร 6 ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคมเงินกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นต้น  โดยการให้โบนัสแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะ
พิจารณาจากผลกําไรจากการดําเนินงาน และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน สําหรับกรรมการ     ให้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 6 ราย ในปี 2556 และ 10 รายใน ปี 2557  รวม 12.49 ล้านบาทและ 24.33 ล้านบาท 
รายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบค่าตอบแทน (บาท) ปี 2556 ปี 2557 
เงินเดือนและโบนัส 11,886,300 23,309,120 
ค่าคอมมิชชั่น -- -- 
ผลตอบแทนอื่นๆ 605,000 1,017,983 
รวม 12,491,300  24,327,103  

 

8.4 บุคลากร 
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จํานวนพนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

 จํานวนพนักงาน (คน) 2555 2556 2557 
ฝ่ายการตลาด 28  31  44 
ฝ่ายอํานวยสินเชื่อ 13  21  27 
ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ  33  483  156 
ฝ่ายกิจการสาขา  25  22  20 
ฝ่ายเชา่ซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม ่ 44  23  - 
ฝ่ายสินเชื่อส่วนบคุคล 2 - - 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 81  87  116 
ฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคคล 10  12  13 
สาขา 1,303 1,582  2,738 
จํานวนพนักงานรวมทั้งบริษทัฯ 1,539 2,261  3,114 

 
ประเภทผลตอบแทน (บาท) 2555 2556 2557 
เงินเดือนและโบนัสรวม 172,423,706  263,821,751  401,762,320 
ค่าคอมมิชชั่น 12,749,277  32,828,380  61,201,343 
ผลตอบแทนอื่นๆ 31,755,298  45,629,036  67,234,384 
ผลตอบแทนรวม 216,928,281  342,279,167  530,198,047 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพนับตั้งแต่ปี 2556  สําหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เป็นจํานวน 3,914,080 บาท ในปี 2557 จํานวน 6,634,322 บาท 

8.4 ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทดา้นแรงงาน 

8.5 นโยบายในการพัฒนาพนกังาน 

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กับพนักงานเป็นประจํา เพื่อให้พนักงานมีทักษะความรู้ความสามารถที่
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน โดยจัดให้มีการสัมมนาทั้งในรูปแบบ Orientation สําหรับ
พนักงานใหม่ การสัมมนาในรูปแบบ In-house Training เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงให้มีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงและจากคําแนะนําของผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดส่งพนักงานไป
อบรมภายนอกในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆ ที่สําคัญ เช่น การปรับเปล่ียนมาตรฐานบัญชี และการบัญชีภาษีอากร 
เป็นต้น 
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9 การกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
ซึ่งจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การ
ดําเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดําเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติ
ไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดย
บริษัทฯได้รับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 
2555 ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุน้ 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึง่อาจไม่จาํกัดเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ไม่กระทําการใดๆ อันเป็น
การละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น 
ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกําไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การ
เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

(1) เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
(2) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ

ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการ
ประชุมและจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

(3) อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทํา
ใดๆ ที่เป็นการจํากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่
ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นมีความสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

(4) ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้ง
คําถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมโดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนําส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน Website ของ
บริษัทฯ ด้วย 

(5) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
(6) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสําหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระน้ันมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง

กรรมการ 



 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 

ส่วนท่ี 2. การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หน้า 73 
 

(7) จะดําเนินการให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา 

(8) จะส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

(9) จัดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม และบันทึกคําถาม
คําตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมทั้งบันทึก
รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย 

(10) เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นบน 
website ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมแต่ละครั้ง 

หมวดที ่2 การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังต่อไปนี ้

(1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระ พร้อมคําอธิบายและเหตุผล แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันนัด
ประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกําหนด และในกรณีที่มี
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ จะจัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม 

(2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น 

(3) กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้
ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการ
ล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

(4) กําหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

(5) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะ
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

(6) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สําคัญ เช่น การทํารายการเกี่ยว
โยง การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

(7) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
(8) กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงาน

ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจํา รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจําปี   
(9) กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง

ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
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บริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีและเป็นเวลา 48ชั่วโมง
ภายหลังข้อมูลสารสนเทศสําคัญถูกเปิดเผย 

(10) กําหนดให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ันๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
ได้แก่   ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ 
สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็น
ประโยชนใ์นการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิด
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้คํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทําการใดๆ อัน
เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 

ลูกค้า  : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดย
ลูกค้าจะต้องได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ 
รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับ
ลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ําเสมอ รวมถึงไม่นําข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พนักงาน : 
 

ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และ
การพัฒนาศักยภาพ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาคกัน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และ      เป็นปัจจัย
สําคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสําเร็จ  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศการทํางาน เป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มี
ความก้าวหน้า มีความมัน่คงในอาชีพและคุณภาพชีวติ รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการทํางาน บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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คู่ค้าและเจ้าหน้ี: คํานึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ 
รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหน้ี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกา   ที่กําหนด
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ ห รือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม รวมถึงการชําระคืนตามกําหนดเวลา การ
ดูแลหลักทรัพย์ค้ําประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน         ไม่
กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมลูความจริง หรือมีการกระทําการใด ๆ  ที่
ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน    

ชุมชน สังคม :  
และ 
ส่ิงแวดล้อม 

มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ทั้งใน
ด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม      ตลอดจนคํานึงถึงการ 
ดําเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การดําเนินการ
ใด ๆ 

หมวดที ่4 การเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนี้ 

(1) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กําหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นงบการเงิน แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี โดยเฉพาะข้อมูลตามรายงานงบการเงินจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่ 

(2) สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทฯและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ 

(3) เปิดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจําปี และเว็ปไซด์ของบริษัท 

(4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจําปี 
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(5) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวน
ครั้ง  ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทําหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําปี 

สําหรับงานนักลงทุนสัมพันธ์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ทําหน้าที่ส่ือสารกับนัก
ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน  12 ท่าน มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มา
จากฝ่ายบริหารจํานวน  7  ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน  5 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน กลต. กําหนด จํานวน 4ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสํานักงาน 
กลต.ที่ได้กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจํานวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้าน
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัทฯ ท้ังหมด  

(2) ตามข้อบังคับของบริษัทฯกําหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจําปีกรรมการต้องออกจากตําแหน่ง1 ใน 3 
ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน  1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้ใช้วิธีจับสลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง
อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

(3) กรรมการบริษัทฯ สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึง
บริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน  

(4) บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารระดับสูง
อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริหาร
ในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทําหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
กําหนด  

(5) ประธานกรรมการบริษัทฯ มาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับ
ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอํานาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการ
จัดการและไม่มีผู้ใดมีอํานาจเบ็ดเสร็จ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจําวันของ
บริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯโดยมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน  

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายชื่อเลขานุการบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิดเผยไว้ใน
หัวข้อ 9.1.6) 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก4 คณะเพื่อช่วยกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯคือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน   

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เฝ้า
สังเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบการจัดการความเส่ียงการควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน
และการรายงานทางการเงินรวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด 

(2) คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร3 ท่านโดยคณะ
กรรมการบริหารมีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการบริหารงานประจําวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จํานวน 6 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและเป็น
กรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าที่ พิจารณาก ล่ันกรองนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ที่สําคัญ เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียง
ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการ
อิสระ 2 ท่านโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณานโยบายและแนวทางใน
การสรรหาและการกําหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
และคณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กรรวมถึงตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กล
ยุทธ์ เป้าหมาย ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556ได้ให้ความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจํา 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ 
ใช้ในการดําเนินธุรกิจโดยได้จัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากที่
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ประชุมกรรมการบริษัทฯ แล้ว ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคน
รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการ
ตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และ
ควรหลีกเล่ียงการกระทําที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการพิจารณาการเข้าทําธุรกรรม
ต่างๆ กําหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และ
ไม่มีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
ถูกต้องครบถ้วน 

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ
ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากัด เป็นผู้
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเข้ามาทําหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ โดยจะมีการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบกําหนดนโยบาย
บริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งบริษัทฯ กําหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้วิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  รับทราบและเสนอแนะเพื่อจํากัดความเส่ียง
หรือจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเส่ียงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กําหนดแล้ว บริษัทฯ จะต้องมีมาตรการในการบริหารความ
เส่ียงเหล่านี้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะกําหนดนโยบายให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

(1) บริษัทฯ จะกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการ
ทราบกําหนดการดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี 

(2) ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้  

(3) ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5  วันทํา
การ เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน 

(4) ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

(5) ประธานกรรมการจะสนับสนุนให้การประชุมดําเนินไปในลักษณะที่เอื้ออํานวยให้มีการนําเสนอพิจารณา
และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความ
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คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

(6) คณะกรรมการมีสิทธิเข้าถึงสารสนเทศที่จําเป็นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทฯ 
หรือผู้บริหารอื่นท่ีได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเป็น คณะกรรมการ
อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทฯ 

(7) คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจําเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหาร
ร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย 

(8) ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลักโดยให้กรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหน่ึงเสียงโดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

(9) ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเป็นผู้บันทึกรายงาน
การประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้
ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไปรวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการ
ประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง  

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งส้ิน 11 ครั้ง และ 14 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้Update ข้อมูลณ 30 มิถุนายน 2555) 

รายชื่อ ตําแหน่ง ปี 2556 ปี 2557 
1. ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 10/11 12/14 
2. นายฉัตรชยั แก้วบตุตา กรรมการ 11/11 13/14 
3. นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา กรรมการ 11/11 14/14 
4. นางสาวธิดา แก้วบตุตา/2 กรรมการ 11/11 11/14 
5. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 
11/11 13/14 

6. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 8/11 12/14 
7. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์/1 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 2/11 14/14 
9. พล.ต.ต.วัชระสังวรโยธิน/1 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3/11 - 
10. นายสมยศ  เงินดํารง กรรมการ 1/11 12/14 
11. นายอวยชัย  สมกล่ิน กรรมการ 1/11 13/14 
12. นายวินัย  วิทวัสการเวช/3 กรรมการ/กรรมการอิสระ - 5/14 
13. นายประยงค์  แสนนวล/4 กรรมการ - 4/14 
14. นายวัชร์บูรย์  สุรสิงห์สฤษฎ์/4 กรรมการ - 3/14 
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หมายเหตุ /1 นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 แทน พล.ต.ต.วัชระ 
สังวรโยธิน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2556 และลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2556 

/2 นางสาวธิดา  แก้วบุตตา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2557
และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 
เมื่อวันท่ี  9 กันยายน 2557 

/3 นายวินัย  วิทวัสการเวชได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันท่ี  19 มิถุนายน 2557  

/4 นายประยงค์  แสนนวลและนายวัชร์บูรย์  สุรสิงห์สฤษฎ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันท่ี  9 กันยายน 2557 

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระ
สําคัญที่ต้องพิจารณามีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถ
ตรวจสอบได้  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ามาทําหน้าที่ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2556 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งและจะมีการจด
บันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

5. ค่าตอบแทน 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ กําหนดให้เหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของ
บริษัทฯ และเปรียบเทียบได้กับธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรม  ในรูปแบบของค่าตอบแทนราย
เดือน 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
กําหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน 
โบนัส และผลตอบแทนอื่น    

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นประจําทุกปีเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(4) ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีด้วย 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
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(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท   
เข้ารับการอบรมหรือร่วมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนํามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

(2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 

(3) คณะกรรมการจะจัดให้มีโครงการสําหรับพัฒนาผู้บริการ โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจําทุกปี
ถึงส่ิงที่ได้ทําไปในระหว่างปี  

9.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ  
บริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจํากัด และจัดให้มีการให้
ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในกระทําการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดระเบียบ
ข้อบังคับในการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ ดังนี้ 

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

2) กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นําความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ  ไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ 
ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทําการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
ฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกําหนดนี้ให้รวม
ความถึง   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย
ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทําผิดอย่างร้ายแรง 

4) บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย
ห้าม  มิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน
ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจําปี และเปน็เวลา 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสําคัญถูกเปิดเผย 

5) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
หรือเทียบเท่า จะต้องจัดทําและนําส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันเข้ารับตําแหน่ง  

6) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
หรือเทียบเท่า จะต้องรายงานรายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสํานักงาน กลต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ
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ขาย ภายใน 3 วันทําการตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด  และแจ้งให้เลขานุการ
บริษัทฯ ทราบถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้ง 

9.3         จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยาบรรณของบริษัท ใช้สําหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับไม่ว่าบุคคล

ดังกล่าวจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ 

ในหลักการของการประกอบธุรกิจของบริษัท น้ัน การมีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นส่ิงที่มีค่าอย่างยิ่งต่อ

ความสําเร็จของบริษัท ทั้งยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกําไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดี

งามของพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป มาตรฐานการปฏิบัติเหล่านี้เป็นผลโดยตรงต่อ

ความเชื่อมั่นของบริษัท โดยรวมอีกด้วย  

1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของบริษัท คือ การทําธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่าง ๆ และเคารพใน

สิทธิของผู้ค้า และลูกค้าของบริษัท 

2)   นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1  การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยาบรรณนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําส่ังอื่น ๆ  ของบริษัท  หากข้อความในระเบียบข้อบังคับ 

ประกาศ หรือคําส่ังใด ๆ  ขัดแย้งกับข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนี้แทน 

พนักงานระดับผู้บริหารทุกคน ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําส่ังต่าง ๆ ของบริษัท และของ

ผู้บงัคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป กล่าวคือ 

(1) ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง ข้อตกลง ประกาศ หรือหนังสือเวียน
ของบริษัท ซึ่งประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง และทรัพย์สินของบริษัท โดยเร็ว 

(3) ต้องสุภาพ ให้เกียรติ และให้ความนับถือต่อผู้ร่วมงาน 
(4) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อ

เป็นแบบอย่างอันดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษาไว้ซึ่ งผลประโยชน์และความลับของบริษัท ของลูกค้า หรือที่ เกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่  
บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของ
บริษัท จะต้องกระทําตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และต้องกระทําด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้น
สภาพของพนักงานของบริษัท พนักงานทุกคนตกลงจะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวข้างต้นไว้เป็น
ความลับ หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติ
หน้าทีใ่ห้กับบริษัท พนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัท ตามที่เกิดขึ้นจริงทุก
ประการ 
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(6) ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรือ
จากภัยพิบัติใด ๆ เท่าที่สามารถจะทําได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่นําสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท 

(7) บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นใน
บริษัท 

(8) ต้องปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ 
(9) ต้องพร้อมที่จะทํางานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(10) ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมกํากับพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบ วินัย และข้อกําหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตาม
กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท 

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัติ 
พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบัติหรือประพฤติตนไปในทางที่จะนําไปสู่ความเส่ือมเสียของบริษัท 

และของตนเอง กล่าวคือ 

(1) ใช้เวลาทํางานของบริษัท ไปทําอย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(2) ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพื่ อประโยชน์

ส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจครอบงําการจัดการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่า
โดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทางที่อาจทําให้เสื่อมเสียต่อตําแหน่งหน้าที่และเกียรติคุณของบริษัท 
(4) แจ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท 
(5) ทํางานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระทําการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี 

เพื่อให้งานลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต 
(6) ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหาย

ต่อบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
(7) ขัดขวาง หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยชอบของผู้มีอํานาจหน้าที่ในบริษัท 

หรือออกคําส่ังใด ๆ ให้พนักงานปฏิบัติในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 
(8) ทําผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็

ตาม 
(9) เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อัตราการขึ้นเงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ที่ทํา

ธุรกิจกับบริษัท หรือการเลี้ยงรับรอง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวัญตามประเพณี
นิยม หรือการเล้ียงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอันนํามาซึ่งชื่อเสียง
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ทางการค้า เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากส่ิงเหล่านั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท 
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อํานวยการฝ่ายทราบทันที 

(11) ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ ลูกค้า
หรือคู่ค้า ซึ่งนับว่าเป็นการขัดแย้งต่อนโยบายของบริษัท 

(12)  กระทําการเพิ่มเติม ตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบันทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อเปล่ียนแปลง หรือ
บิดเบือนผลการดําเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อ
จุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม 

(13) ชําระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทําให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งของการชําระเงิน หรือการ
จัดการทางธุรกิจนั้น ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อการชําระเงิน
หรือการจัดการทางธุรกิจ 

(14) เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สันนิษฐานได้ว่ามีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว 

(15) ไม่รักษาข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือที่บริษัทได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
(16) ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
(17) กระทําการใด ๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(18) ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่สายจัดซื้อขอการสนับสนุนจากผู้ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจําเป็นที่จะต้องขอการ

สนับสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัดซื้อเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ ยกเว้น การจัดกิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจเปน็
ผู้รับผิดชอบ) 

(19) กระทําการอันเป็นการละเลย หรือเอื้ออํานวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึ้นหรือมีอยู่ซึ่งการกระทําผิดของผู้
ให้บริการ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย 

(1) การฝ่าฝืนที่ไม่ร้ายแรง: ผู้บริหารจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งจะระบุลักษณะของการ
ฝ่าฝืนรวมทั้งมูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนั้น โดยให้โอกาสผู้บริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหา
ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้นําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินัยซึ่ง
แต่งตั้งโดยประธานเจา้หน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา และให้ถือคาํตดัสินของคณะกรรมการวินัยเป็นที่ส้ินสุด 
หากมีการฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สอง หรือผู้บริหารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครั้งแรกตามที่ได้รับหนังสือ
เตือนนั้น ผู้บริหารดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้ 

(2) การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี้ เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การเปิดเผย
ข้อมูลความลับ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ต่อบุคคลที่สาม และการกระทําใด ๆ ที่ เส่ือมเสียต่อ
เกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารสําคัญใด ๆ  ต่อ
ผู้บังคับบัญชา: บริษัท อาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายคา่ชดเชย และโดยไม่จําเป็นต้องออกหนังสือเตอืน
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
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10.    ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษัทมีนโยบายทีจ่ะดาํเนินธุรกจิภายใต้หลักจรยิธรรมทางธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล รวมทัง้มีการคืนประโยชน์

ให้แก่สังคมและชมุชน  ด้วยการจัดการรณรงคก์ารขับขี่ปลอดภัยและเมาไม่ขับ ร่วมกับกองบังคับการตาํรวจจราจร    

จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และคู่มือคิดก่อนตาย เพื่อสร้างนิสัยการขับขี่ที่ปลอดภัย  

รวมทั้งบริจาครถจักรยานยนต์และรถยนต์เพื่อเป็นอุปกรณ์การศึกษาแก่สถาบันอาชวีศึกษาและสถาบันการศึกษา

ต่างๆในจงัหวดัที่บริษัทมีสาขาตั้งอยุ่  เป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีอุปกรณ์ในการเรยีนรู้ในสายอาชีพ  

 บริษัทได้มีการกําหนดหลักการเพื่อเป็นแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นแนวปฏิบัติของบริษัท ดังนี้ 

1. การประกอบกจิการด้วยความเปน็ธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบผู้บริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวตักรรมที่ได้จากการดําเนินงานท่ีมคีวามรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้

มีส่วนได้เสีย 
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11.    การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบ
ทานให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการดําเนินการเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
รายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านมาและได้สรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ตาม
แนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission)   ดังนี้ 1) 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2) การประเมินความเส่ียง  3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   4) ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และ 5) ระบบการรายงานและติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า
กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นอยู่ 
สําหรับผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้วสรุปได้ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจําเป็นของระบบควบคุมภายใน มีการจัดโครงสร้างอย่างเหมาะสม  
การกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน และมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

2) การประเมินความเส่ียง  

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญในด้านการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินธุรกิจและ
ประเมินความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้บริหารเป็นผู้
วิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและเสนอแนะเพื่อจํากัดความ
เส่ียงหรือจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเส่ียงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีกาํหนดแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเส่ียง
เหล่านี้   

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกําหนดไว้ได้รับการ
ตอบสนองและปฏิบัติตามจากพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการ
อย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อไม่ให้เอื้อต่อการกระทําทุจริต และมีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการทํา
ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  

กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนําไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจอย่าง
เพียงพอ  มีการปรับปรุงให้มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชทีี่มีความสําคัญตอ่การ
จัดทํารายงานทางการเงิน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการสํารองข้อมูลท่ีใช้ในการดําเนินงานเป็นประจําทุกวัน
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โดยการสํารองลงเทป และจัดเก็บไว้ในอีกสถานท่ีซึ่งห่างจากสํานักงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดกรณี
ฉุกเฉิน กลุ่มบริษัทฯ จะยังมีข้อมูลเพื่อการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

5) ระบบการรายงานและติดตาม 

กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
มีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบสาขา ทําหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของสาขาทั้งหมดเป็นประจํา และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มั่น ใจว่า
พนักงานได้ปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานของบริษทัฯ ที่ได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กลุ่ม
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จํากัด ให้ทําหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ในการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ เป็นประจําทุกไตรมาส 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  3/2558  เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2558  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการควบคุมภายในโดยให้ฝ่ายบริหารชี้แจงระบบต่างๆ ในการ
บริหารงานและการควบคุมภายใน รวมถึงการซักถามข้อมูลจากผู้บริหาร คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน กล่าวคือ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ครอบคลุมทั้ง 5 ส่วน ประกอบด้วย การควบคุมภายสภาพแวดล้อมในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุม
การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม  

ทั้งนี้ยังให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จํากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง
เพียงพอเพื่อสามารถดําเนินงานระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นด้าน วงจรรายได้หรือ
ค่าใช้จ่าย และได้ติดตามควบคุมดูแลการใช้งานและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่พนักงาน
และผู้บริหารอาจนําไปใช้โดยมิชอบ  

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 2/2558  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2558  ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทและพิจารณาตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง 5 ส่วน 
ประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีการควบคุมอย่างเพียงพอ
ตามแนวทางที่กําหนด และไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีสาระสําคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

กลุ่มบริษัทฯไม่มีหัวหน้างานตรวจสอบภายในท่ีรับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบภายในโดยตรง แต่ กลุ่มบริษัทฯได้
จ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทคือ 
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 บริษัท พีแอนด์ แอล อินเทอร์นอลออดิท จํากัด 

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

ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000
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12.     รายการระหว่างกัน 

 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

1. บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จํากัด 
 (“ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร”์) 

ลักษณะธุรกจิ 
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งปจัจุบนัได้หยุด
ดําเนินธุรกิจสินเชื่อเชา่ซื้อแล้ว 

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นร้อย

ละ 6.32 ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทฯดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 49 ของศรี
สวัสดิ์ พาวเวอร์ 

- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 38.7 และดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 51 ของศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 

 

การรับชําระค่างวดแทนและเงนิให้
กู้ยืม 

กลุ่มบริษัทฯ ทําสัญญาบริการว่าจ้าง              
ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ เก็บรักษาเงินซึ่งได้
จากการติดตามหนี้รับชําระค่างวดแทน
กลุ่มบริษัทฯ  โดยมีเงื่อนไขหากส่งมอบ
เงินคืนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เกินกว่าเวลาที่
กําหนด ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จะต้องชําระ
ดอกเบี้ยให้แก่ก ลุ่มบริษัทฯ ในอัตรา 
MLR-1.5 (อ้างอิง MLR ของธนาคาร
กรุงเทพ) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญาบริการ 

นอกจากนี้ ในปี 2555 ยังมีรายการเงินให้
กู้ยืมแก่ ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ ภายหลังจาก
ที่กลุ่มบริษัทฯ โดย SP 1982 ได้รับอนุมัติ
วงเงินจากธนาคารแล้ว 

 ลูกหนี้กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ในปี 2554 มีการปรับโครงสร้างกลุ่ม โดย SP1979 
และ SP 1982 ซื้อและรับโอนบัญชีลูกหนี้จากศรี
สวัสดิ์ พาวเวอร์ แต่ไม่ได้เปล่ียนช่องทางการรับ
ชําระเงินเพื่อไม่ให้กระทบกับการรับชําระเงินจาก
ลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ตกลงทําสัญญาบริการ
ให้ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ เป็นผู้รับชําระเงินจากลูกค้า
แทน โดยมีเงื่อนไขการส่งมอบคืนเงินในเวลาที่
กําหนด หากเกินกว่าที่ กํ าหนด จะมีการคิด
ดอกเบี้ยในอัตรา MLR-1.5 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่
ธนาคารเรียกเก็บจากบริษัทฯ และเป็นอัตราตลาด  

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับชําระรายการเงินคงค้าง
ทั้งหมดจาก ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีรายการลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง
กันณ ส้ินสุด ไตรมาส 3 ของปี 2556 และกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงการรับชําระโดยให้
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

  รายได้ดอกเบี้ย 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556    เป็น
ต้นมา เงินรับชาํระค่างวดได้นําเขา้บัญชี
กลุ่มบริษัทฯ โดยตรงแล้ว 

-- 
34,288,687 

 

3,000 
-- 

นําเงินเข้าบัญชีกลุ่มบริษัทฯ โดยตรงตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความ
จําเป็นของรายการท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้การดําเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนที่กลุ่ม
บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราเดียวกับที่กลุ่มบริษัทฯ 
สามารถกู้ โดยตรงจากธนาคารพาณิชย์โดยมี
ข้อตกลงและเงื่อนไขตามปกตธิุรกิจ ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 
1 กรกฎาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบ
การรับชําระเงินให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้รับเงินตรง
จากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
และกลุ่มบริษัทฯ ได้รับชําระเงินรับแทนที่คงค้าง
จากศรีสวัสดิ์  พาวเวอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง
จํานวนดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็น
และสมเหตุสมผล 

 เงินกู้ยืมระยะสั้น 

กลุ่มบริษัทฯ  กู้ ยื ม เ งินระยะ ส้ันจาก       
ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การจัดหาวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 

เนื่องจากในช่วงต้นปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ อยู่ใน
ขั้นตอนจัดหาวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพื่อ
ใช้ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าและเป็นเงินทุน
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

พาณิชย์ 

 
 เงินกูย้ืมระยะส้ัน 

เงินกู้ระยะสั้นต้นงวด 
บวก กู้เพิม่ระหวา่งงวด 
หัก จ่ายคืนระหวา่งงวด 
เงินกู้ระยะสั้นปลายงวด 
 
 

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

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

 เจ้าหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
เจ้าหน้ีต้นงวด 
บวก เพิ่มระหวา่งงวด 
หัก จ่ายระหว่างงวด 

 เจ้าหน้ีปลายงวด 

 ดอกเบี้ยค้างจา่ย 

 
 
 
 

438,308,682 
 -- 
 (438,308,682) 

                  - 
 

 
 
 
 

 
 

403,068,850 
144,683,297 

(528,016,962) 
19,735,185 

-- 

 
 
 
 

-- 
-- 

 
-- 

 
 
 
 
 
 
 

19,735,185 
2,420,717 

(5,651,877) 
16,504,025 

-- 

หมุนเวียน กลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณากู้ยืมเงินระยะ
ส้ันจากศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเงินกู้ยืมเพื่อนํามาปล่อย
สินเชื่อแก่ลูกค้าบันทึกเป็นเงินกู้ยืมระยะส้ัน ส่วนที่
นํามาใช้ในการชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดําเนินงานบันทึกเป็นรายการเจ้าหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้อง    

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ คิดกับ
กลุ่มบริษัทฯ ทั้ง เงินกู้ยืมระยะส้ัน และเจ้าหนี้
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน เป็นอัตราเดียวกับที่          ศรี
สวัสดิ์ พาวเวอร์ กู้จากธนาคารพาณิชย์ ในอัตรา
ร้อยละ MLR-1.5 (อ้างอิงอัตรา MLR ของธนาคาร
กรุงเทพ) และเป็นอัตราเดียวกับที่กลุ่มบริษัทฯ 
สามารถกู้โดยตรงจากธนาคารพาณิชย ์ซึ่งการกู้ยืม
เงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ    

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
แล้ว โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ชําระคืนเจ้าหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งจํานวน เมื่อ
วันท่ี 30 ตุลาคม 2556 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

 ดอกเบี้ยจ่าย 
 
 

47,815,813 
 

-- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการกู้ยืมเงินระยะส้ัน และเจ้าหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้องกันเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ  โดยอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายเป็น
อัตราเดียวกับที่ ก ลุ่มบริษัทฯ กู้ จากธนาคาร
พาณิชย์โดยตรง รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็น
และสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ชําระคืนหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง
กันดังกล่าวทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2556 

 ค่าบริหารจัดการ 

กลุ่มบริษัทฯ ชําระค่าบริหารจัดการให้แก่
ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ซึ่งหลักๆ ได้แก่ ค่าเช่า
สาขาที่ก ลุ่มบริษัทฯ ใช้ เป็นช่องทาง
ดําเนินธุรกิจ 

 ค่าบริหารจดัการ 
 

 
 
 
 
 
 

14,079,108 
 

 
 
 
 
 
 

1,811,455 

 
จากการซื้อและรับโอนกิจการจากศรีสวัสดิ์      พาว
เวอร์ เมื่อปี 2554 ยังคงมีสาขาของกลุ่มบริษัทฯ 
บางแห่งที่ศรีสวัสดิ์  พาวเวอร์ เป็น ผู้ เช่า  และ
รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ เช่น ค่าเช่าอาคาร 
ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ และ
ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จึงได้ทําสัญญาว่าจ้างบริการ
โดยในปี 2555 มีอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เท่ากับร้อยละ 0.10 ของยอดลูกหนี้ ณ ส้ินเดือนซึ่ง
ประมาณการจากบริการท่ีกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับ 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

สําหรับปี 2556 บริษัทฯ และศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ได้
ตกลงปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่
ศรีสวัสดิ์  พาว เวอร์จ่ ายจริ ง  เพื่ อให้สะท้อน
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง โดยมีผลตั้งแต่วันที่  1 
มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นการรับบริการเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ 
โดยเกณฑ์และวิธีการคํานวณการคิดค่าบริการ
ระหว่างกัน สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว จึ ง มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

 การค้ําประกัน 

ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ เป็นผู้ค้ําประกันและ
นําทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันสําหรับ
วงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม
บริษัทฯ 

 ค้ําประกัน 
-วงเงินเบิกเกินบัญชี 
-วงเงินกู้ระยะส้ัน 

  

 
 
 
 
 
 

30,000,000 
2,230,000,000 

 
 
 
 
 
 

-- 
-- 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 
โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ําประกันโดยศรีสวัสดิ์ 
พาวเวอร์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดย
ธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อการค้ําประกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอถอน
การค้ําประกันดังกล่าวทั้งจํานวนแล้วหลังจากที่
บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวมีความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ   

2. บริษัท ดี.ที.เจ โฮลดิ้ง จํากัด 
 (“ดี.ที.เจ.โฮลดิ้ง”) 

ลักษณะธุรกจิ 
ลงทุนในบริษัทอื่นๆ 

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
-  นางสาวธิดา แก้วบตุตา ผู้ถือหุ้นใหญ่

ร้อยละ 38.7 และดํารงตาํแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 40 ของดี.ที.เจ.โฮลดิ้ง 

- นางจรยิา แกว้บุตตา 
- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 ของบริษัทฯ 
- กรรมการของบริษัทย่อย (SP 1982) 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 

ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.32 ดํารงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 

กลุ่มบริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก ดี.ที.เจ.      โฮ
ลดิ้ง เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
เงินกูย้ืมระยะส้ันต้นงวด 
บวก กู้เพิม่ระหวา่งงวด 
หัก จ่ายคืนระหวา่งงวด 
เงินกู้ระยะสั้นปลายงวด 

 ดอกเบี้ยจ่าย 
 

 
 
 

 

 
-- 

74,000,000 
-- 

74,000,000 

 1,620,753 

 
 
 

 
 
 

 

 
74,000,000 

-- 
(74,000,000) 

-0- 

2,348,541 
 
 

 
กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายการให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง
และอยู่ระหว่างการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจ ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณากู้ยืมเงินระยะ
ส้ันจากดี.ที.เจ.โฮลดิ้ง เพื่อให้การดําเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ในอัตราร้อยละ MLR-1.5 (อ้างอิง MLR 
ของธนาคารกรุงเทพ) ซึ่งการกู้ยืมดังกล่าวเป็นไป
เพื่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การกู้เงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยเดียวกับที่กลุ่มบริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์  รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็นและ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

- มารดาของนางสาวธิดา แกว้บุตตา     
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 38.7 และดาํรง
ตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบตุตาผู้ถือ
หุ้นร้อยละ 6 กรรมการ ประธานกรรม
บริหาร 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 40 และเป็น
กรรมการของดี.ที.เจ.โฮลดิง้ 

 

3. บริษัท ศรีสมาน คอนโดเทล จาํกัด 
 (“ศรีสมานคอนโดเทล”) 

ลักษณะธุรกจิ 
ให้เชา่อสังหาริมทรัพย ์

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
- นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา ผู้ถือหุน้ร้อย

ละ 6.32 และและดํารงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุน้ใหญ่

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าพื้นที่เนื้อที่  2,039.57 
ตารางเมตร ค่าเช่า 171.80  บาท/ตาราง
เมตร/เดือน และห้องพัก ตั้งอยู่ที่อาคาร  
ศรีสมานคอนโดเทล               ซอยอินทา
มาระ 41 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กทม.  เพื่ อใช้ เป็น
สํานักงานและสถานที่เก็บเอกสารและ
หลักประกันของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นที่
พักพนักงาน โดยมีระยะเวลาเช่าตาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าสถานที่จากศรีสมานคอนโดเทล 
เพื่อใช้เป็นสํานักงานและสถานที่เก็บสัญญาและ
หลักประกัน ระหว่างรอนําส่งธนาคาร และเป็น      
ที่พักสําหรับพนักงานที่มาฝึกอบรมเพื่อการดําเนิน
ธุรกิจปกติ และอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บและ
เงื่อนไขการชําระเงินเป็นไปตามที่ศรีสมาน คอนโด
เทล คิดกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติของศรีสมานคอนโดเทล  
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

ร้อยละ 50  และเป็นกรรมการในศรี
สมานคอนโดเทล  

- นางสาวธิดา แก้วบตุตา ผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 38.7 และดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุน้ใหญ่
ร้อยละ 50 และเป็นกรรมการในศรีสมาน
คอนโดเทล 

สัญญาเท่ากับ 1 ปี  

 ค่าเช่า 

 

 
7,390,800 

 
 

 
7,479,995 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ  โด ย สัญ ญ าเ ช่ าคิ ด รา คา ที่ เ หม าะ สมเ มื่ อ
เปรียบเทียบกับอาคารในบริเวณใกล้เคียง และเป็น
อัตราเดียวกับการให้บุคคลภายนอกเช่าห้อง และ
เงื่อนไขการชําระราคาเป็นไปตามธุรกิจ รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจําเป็นและสมเหตุสมผล 

การค้ําประกัน 

ศรีสมานคอนโดเทล เป็นผู้ค้ําประกันและ
นําทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันสําหรับ
วงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ให้แก่
กลุ่มบริษัทฯ 

 ค้ําประกัน 
-วงเงินเบิกเกินบัญชี 
-วงเงินกู้ระยะส้ัน 

 

 
 
 
 
 
 

55,000,000 
1,500,000,000 

 
 
 
 
 
 

-- 
-- 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดย
วงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ําประกันโดย ศรีสมานคอนโด
เทล และทรัพย์สินของศรีสมานคอนโดเทล ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยธนาคาร โดยกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการค้ําประกันดังกล่าว 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอถอนการค้ําประกันดังกล่าวทั้ง
จํานวนแล้วหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีคา่ใช้จา่ยในการค้าํประกัน
แต่อย่างใด 

4. บริษัท ศรีสมาน กรุงเทพ  จํากัด 
 (“ศรีสมานกรุงเทพ”) 

ลักษณะธุรกจิ 
ให้เชา่อสังหาริมทรัพย ์

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
- นายฉัตรชยั แก้วบตุตาผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ประธาน
กรรมบริหาร ของบริษัทฯ เป็นผู้ถอืหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 40 และเป็นกรรมการของศรี
สมานกรุงเทพ 

- นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา ผู้ถือหุน้ร้อย
ละ 6.32 ดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการและ
ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ11  ในศรี
สมานกรุงเทพ 

- นางจริยา แก้วบุตตา  
- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 ของบริษัทฯ 

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้
เป็นสํานักงานสาขา จํานวน 2 แห่ง 
ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี 
ตั้งแต่มกราคม 2556 ส้ินสุด ธันวาคม 
2558  
1. อาคารพาณิชย์ จํานวน 4 ชั้น 4 คูหา 
เนื้อที่รวม 80.3 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนน
สายรังสิต-ปทุมธานี ตําบลบางปรอก 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
2. อาคารพาณิชย์ จํานวน 4 ชั้น 2 คูหา 
เนื้อที่รวม 36.0 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กทม.  

 ค่าเช่า 

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,228,164 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,228,164 

- 
 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากศรีสมานกรุงเทพ เพื่อ
ใช้เป็นสาขาทําการ 2 แห่ง ในการดําเนินธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยอัตราค่า เช่าของสาขา
ปทุมธานี มีราคาเท่ากับอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดย
บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จํากัด ( “ผู้
ประเมินอิสระ”)  สําหรับสาขารามคําแหง มีอัตรา
ค่าเช่าต่ํากว่าค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
โดยรายงานประเมินทั้ง 2 ฉบับ เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ ซึ่ งประเมินค่าเช่าตามราคาตลาด
ปัจจุบันรวม 108,000 บาทต่อเดือน 

นอกจากนั้นผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ร่วมกันจัดทํา
บันทึกข้ อตกลงแนบท้าย สัญญาเช่ า ระบุ ว่ า
ภายหลังสัญญาเช่าส้ินสุดลงในปี 2558 ผู้ให้เช่าจะ
ปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่าเช่า
เดิม และกําหนดอายุการต่อสัญญาไม่น้อยกว่า 3 
ปี  
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

- กรรมการของบริษัทย่อย (SP 1982) 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 

ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.32 ดํารงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แกว้บุตตา     
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 38.7 และดาํรง
ตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบตุตา   ผู้
ถือหุ้นร้อยละ 6 และดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการ ประธานกรรมบริหาร 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 40 และเป็น
กรรมการของศรีสมาน กรุงเทพ 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

การเช่าอาคารทั้ง 2 แห่ง เป็นรายการที่สนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลักษณะทรัพย์สินที่
เช่ามีความจําเป็นและเหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกับ
สาขาอื่นท่ีเช่าจากบุคคลภายนอก โดยอัตราค่าเช่า
ปัจจุบันสามารถเทียบเคียงได้กับค่าเช่าที่สํารวจ
โดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สาธารณะ 
และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามธุรกิจรายการ
ดังกล่าวจึงมีความจําเป็นและสมเหตุสมผล 

การค้ําประกัน 

ศรีสมานกรุงเทพเป็นผู้ค้ําประกันและนํา
ทรัพย์ สินมาเป็นหลักประกันสําหรับ
วงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ 

 ค้ําประกัน 
-วงเงินเบิกเกินบัญชี 
-วงเงินกู้ระยะส้ัน 

 

 
 
 
 
 
 

55,000,000 
1,500,000,000 

 
 
 
 
 
 

-- 
-- 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดย
วงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ําประกันโดยศรีสมานกรุงเทพ 
และทรัพย์สินของศรีสมานกรุงเทพ     ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดย
กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการค้ําประกัน
ดังกล่าว ทั้งนี้  บริษัทฯ ขอถอนการค้ําประกัน
ดังกล่าวทั้งจํานวนแล้วหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการค้ําประกัน
แต่อย่างใด 

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

ลักษณะธุรกจิ 
ซื้อขายจัดสรรที่ดิน 

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
- นายฉัตรชยั แก้วบตุตาผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 

และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 
ประธานกรรมบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60 และเป็นกรรมการ
ของไอ.ดี. 2007  

- นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา ผู้ถือหุน้ร้อย
ละ 6.32 ดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 ใน 
ไอ.ดี. 2007 

เช่าทีด่ินและอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารตั้งอยู่ที่
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่  กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลา
เช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี ตั้งแต่
มกราคม 2556 ส้ินสุด ธันวาคม 2558 
1. ที่ดินเนื้อที่รวม 7-1-61 ไร่ (2,961 
ตารางวา )  เพื่ อ ใช้ เป็นสถานที่ เ ก็บ
ทรัพย์สินรอการขาย 
2. อาคารส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งประกอบด้วย
อาคารสํานักงานสาขาและอาคารโกดัง
เก็บของชั้นเดียว เนื้อที่ใช้สอยรวม 728 
ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสถานท่ีสํานักงาน
สาขาและโกดัง 

 ค่าเช่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,373,880 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1,373,880 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารจากไอ.ดี. 2007 
เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรถยึดที่ไม่ได้ทําการขายที่
สาขา ส่วนอาคารใช้เป็นสาขาของบริษัทฯ เพื่อ
ดําเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และอัตราค่าเช่า
ปัจจุบันที่กลุ่มบริษัทฯ เช่าอยู่ต่ํากว่าอัตราค่าเช่าที่
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ ซึ่ งประเมินค่า เช่าตามราคาตลาด
ปัจจุบันรวม 682,000 บาทต่อเดือน  

นอกจากนั้นผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ร่วมกันจัดทํา
บันทึกข้ อตกลงแนบท้าย สัญญาเช่ า ระบุ ว่ า
ภายหลังสัญญาเช่าส้ินสุดลงในปี 2558 ผู้ให้เช่าจะ
ปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่าเช่า
เดิม และกําหนดอายุการต่อสัญญาไม่น้อยกว่า 3 
ปี  
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

- นางสาวธิดา แก้วบตุตา ผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 38.7  และดํารงตาํแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
1 ในไอ.ดี. 2007 

- นางจริยา แก้วบุตตา  
- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 ของบริษัทฯ 
- กรรมการของบริษัทย่อย (SP 1982) 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 

ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.32 ดํารงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แกว้บุตตา     
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 38.7 และดาํรง
ตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบตุตาผู้ถือ
หุ้นร้อยละ 6 และดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการ ประธานกรรมบริหาร 

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 ของไอ.ดี. 2007 
 

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

 

- -  

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
การเช่าที่ดินและอาคารของทั้ง 2 แห่ง มีความ
จําเป็นสําหรับการดําเนินธุรกิจโดยอัตราค่าเช่า
เทียบเคียงแล้วต่ํากว่าค่าเช่าที่สํารวจโดยผู้ประเมิน
อิสระ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สาธารณะและเงื่อนไขการ
เช่าเป็นไปตามธุรกิจ ลักษณะทรัพย์สินที่เช่ามี
ความจําเป็นและเหมาะสมรายการดังกล่าวจึงมี
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล 

การค้ําประกัน 

ไอ.ดี .  2007 เป็น ผู้ค้ํ าประกันและนํา
ทรัพย์ สินมาเป็นหลักประกันสําหรับ
วงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ 

 ค้ําประกัน 
-วงเงินเบิกเกินบัญชี 
-วงเงินกู้ระยะส้ัน 

 

 
 
 
 
 

 

55,000,000 
1,500,000,000 

 
 
 
 
 

 

-- 
-- 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดย
วงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ําประกันโดย ไอ.ดี. 2007 และ
ทรัพย์สินของไอ.ดี. 2007 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการค้ําประกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ขอถอนการค้ําประกันดังกล่าวทั้งจํานวนแล้ว
หลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการค้ําประกัน
แต่อย่างใด 

6. บริษัท อนุชาลี จํากัด 
 (“อนุชาลี”) 

ลักษณะธุรกจิ 
รับค้ําประกันหน้ีสิน 

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นร้อย
ละ 6.32 ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทฯเป็นถือหุ้นร้อยละ 80 และ
เป็นกรรมการของอนุชาลี 

- นางสาวธิดา แก้วบุตตา  ผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 38.7 และดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 10 
และเป็นกรรมการของอนุชาลี 

- นางจริยา แก้วบุตตา  
- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 ของบริษัทฯ 

การค้ําประกัน 

อนุชาลีเป็นผู้ค้ําประกันและนําทรัพย์สิน
มาเป็นหลักประกันสําหรับวงเงินกู้ยืม
จากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ 

 ค้ําประกัน 
-วงเงินเบิกเกินบัญชี 
-วงเงินกู้ระยะส้ัน 

  

 
 
 
 
 

30,000,000 
2,230,000,000 

 
 
 
 
 

-- 
-- 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดย
วงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ําประกันโดยอนุชาลี และ
ทรัพย์ สินของอนุชาลีซึ่ ง เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการค้ําประกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ขอถอนการค้ําประกันดังกล่าวทั้งจํานวนแล้ว
หลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีคา่ใช้จา่ยในการค้าํประกัน
แต่อย่างใด 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

- กรรมการของบริษัทย่อย (SP 1982) 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 

ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.32 ดํารงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แกว้บุตตา     
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 38.7 และดาํรง
ตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบตุตา   ผู้
ถือหุ้นร้อยละ 6 และดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการ ประธานกรรมบริหาร 

  เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ในอนุชาลี 
7. บริษัท ไอ.ดี. เซอร์วิส 2007 จํากัด 
 (“ไอ.ดี. เซอร์วิส”) 

ลักษณะธุรกจิ 
ขายอสังหาริมทรัพย ์

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นร้อย

ละ 6.32 ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

การค้ําประกัน 

ไอ.ดี. เซอร์วิสเป็นผู้ค้ําประกันและนํา
ทรัพย์ สินมาเป็นหลักประกันสําหรับ
วงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ 
 

 ค้ําประกัน 
-วงเงินเบิกเกินบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 

30,000,000 

 
 
 
 
 
 
 

-- 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดย
วงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ําประกันโดยไอ.ดี. เซอร์วิส 
และทรัพย์สินของไอ.ดี. เซอร์วิส ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดโดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว โดย
กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการค้ําประกัน
ดังกล่าว ทั้งนี้  บริษัทฯ ขอถอนการค้ําประกัน
ดังกล่าวทั้งจํานวนแล้วหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจด
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

ของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 
ของไอ.ดี. เซอร์วิส  

- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 38.7 และดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการ ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อย
ละ 30 ในไอ.ดี. เซอร์วิส  

- นางจริยา แก้วบุตตา  
- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 ของบริษัทฯ 
- กรรมการของบริษัทย่อย (SP 1982) 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 

ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.32 ดํารงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แกว้บุตตา     
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 38.7 และดาํรง
ตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบตุตาผู้ถือ
หุ้นร้อยละ 6 และดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการ ประธานกรรมบริหาร 

เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นร้อยละ 40.05 

-วงเงินกู้ระยะส้ัน 
  

2,230,000,000 -- ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีคา่ใช้จา่ยในการค้าํประกัน
แต่อย่างใด 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

ของ ไอ.ดี. เซอร์วิส  

8. บริษัท โรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง จํากัด  
 (“โรจนะ เฮ้าส์ซิง่”) 

ลักษณะธุรกจิ 
ขายอสังหาริมทรัพย ์

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้น  ร้อย

ละ 6.32 ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 17 และ
กรรมการของโรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง 

- นายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 
แ ล ะ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร 
ประธานกรรมบริหาร เป็นผู้ถือหุ้น   ร้อย
ละ 50 ของโรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง 

- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 38.7 และดํารงตําแหน่งเป็น

การค้ําประกัน 

โรจนะ เฮ้าส์ซิ่งเป็นผู้ค้ําประกันและนํา
ทรัพย์ สินมาเป็นหลักประกันสําหรับ
วงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ 

 ค้ําประกัน 
-วงเงินเบิกเกินบัญชี 
-วงเงินกู้ระยะส้ัน 

  

 
 
 
 
 

 
55,000,000 

1,500,000,000 

 
 
 
 
 

 
-- 
-- 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดย
วงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ําประกันโดยโรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง 
และทรัพย์สินของโรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดโดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว 
กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการค้ําประกัน
ดังกล่าว ทั้งนี้  บริษัทฯ ขอถอนการค้ําประกัน
ดังกล่าวทั้งจํานวนแล้วหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการค้ําประกัน
แต่อย่างใด 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

กรรมการ ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น  ร้อย
ละ 17 ของโรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง 

- นางจริยา แก้วบุตตา  
- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 ของบริษัทฯ 
- กรรมการของบริษัทย่อย (SP 1982) 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 

ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.32 ดํารงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แกว้บุตตา     
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 38.7 และดาํรง
ตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบตุตา     ผู้
ถือหุน้ร้อยละ 6 และดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการ ประธานกรรมบริหาร 

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 17 ของ โรจนะ เฮ้าส์
ซิ่ง 

9. บริษัท เค บี บี เซอร์วิสจํากัด 
 (“เคบีบี”) 

การค้ําประกัน 

เคบีบี เป็นผู้ค้ําประกันและนําทรัพย์สิน

 
 
 

 
 
 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพื่อ
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

ลักษณะธุรกจิ 
พัฒนาที่ดิน และจดัสรรอสังหารมิทรัพย ์

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
- นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา ผู้ถือหุน้ร้อย

ละ 6.32 ดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของเคบีบี  

- นายฉัตรชยั แก้วบตุตา ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็น
กรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ   
เคบีบี  

มาเป็นหลักประกันสําหรับวงเงินกู้ยืม
จากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ 

 ค้ําประกัน 
-วงเงินเบิกเกินบัญชี 
-วงเงินกู้ระยะส้ัน 

  

 
 

30,000,000 
2,230,000,000 

 
 

-- 
-- 

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดย
วงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ําประกันโดยเคบีบี และ
ทรัพย์สินของเคบีบี ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
โดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่
มีค่าใช้จ่ายเพื่อการค้ําประกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท
ฯ ขอถอนการค้ําประกันดังกล่าวทั้งจํานวนแล้ว
หลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีคา่ใช้จา่ยในการค้าํประกัน
แต่อย่างใด 

10.    บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากัด 
       (“สแกน อินเตอร”์) 
ลักษณะธุรกจิ 
ตัวแทนจาํหน่ายรถและตดิตั้ง ดดัแปลง 
อุปกรณ์ควบคมุระบบกา๊ซธรรมชาต ิ

ความสัมพันธ์กับบรษิัท 
- นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการ และ

ซื้อรถเพื่อใช้งาน 
บริษัทฯ ซื้อรถกระบะเพื่อใช้งานในกลุ่ม
บริษัทฯ 
 
ลูกหนี้อื่น 

 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 

-- 

บริษัทฯ ซื้อรถกระบะจํานวน 10 คัน เพื่อใช้เป็นรถ
ใช้งานของพนักงานประจําเขต โดยราคาซื้อ
สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

การซื้อรถดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยราคาซื้อสามารถ
เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และเงื่อนไขการชําระ
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

กรรมการอิสระ ของบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 0.75 และดํารงตําแหน่งเป็น
ประธานกรรมการของสแกน อินเตอร์ 

ราคาเป็นไปตามปกติรายการดังกล่าวจึงมีความ
จําเป็นและสมเหตุสมผล 
 

11. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 

ความสัมพันธ์กับบรษิัท 
- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.32 กรรมการ และ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ 
- บุตรของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้น

ร้อยละ 6 กรรมการ ประธานกรรมบริหาร 
กับนางจริยา แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นร้อยละ 
6 ของบริษัทฯ 

- พี่ของนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 38.7 และกรรมการของ
บริษัทฯ 

 

การค้ําประกัน 

นางสาวดวงใจ แกว้บุตตาเป็นผู้ค้าํ
ประกันและนําทรัพย์สินส่วนตวัมาเป็น
หลักประกันสําหรับวงเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบรษิทัฯ 

 ค้ําประกัน 
-วงเงินเบิกเกินบัญชี 
-วงเงินกู้ระยะส้ัน 

  
 

 
 
 
 
 
 

85,000,000 
3,730,000,000 

 
 
 
 
 
 

-- 
500,000,000 

กลุ่มบริษัทฯ  มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 
โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ําประกันโดยนางสาว
ดวงใจ แก้วบุตตาและทรัพย์ สินส่วนตัวของ
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการค้ําประกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ขอถอนการค้ําประกันดังกล่าวทั้งจํานวนแล้ว
หลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีคา่ใช้จา่ยในการค้าํประกัน
แต่อย่างใด 

12. นายฉัตรชัย  แกว้บุตตา 

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 

เช่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ าที่ดินพร้อมอาคาร

 
 
 

 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารจากนายฉัตรชัย 
แก้วบุตตาดังนี้ 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6 กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ 

- บิดาของนางสาวธดิา แกว้บุตตา ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 38.7 และกรรมการของ
บริษัทฯ  

- บิดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา ผู้ถือ
หุ้นร้อยละ 6.32 กรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทฯ 

 
 

พาณิชย์ 2 แห่ง ระยะเวลาเช่าตาม
สัญญาเท่ากับ 3 ปี ตั้งแต่มกราคม 2556 
ส้ินสุด ธันวาคม 2558 
1. ที่ดินเนื้อที่ 519 ตารางวา และอาคาร
พาณิชย์ จํานวน 2 ชั้น (ชั้นใต้ดินและชั้น
ล อ ย )  ตั้ ง อ ยู่ ที่ ถ น น ส า ย ห ล่ ม สั ก -
เพชรบูรณ์ ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี  
2. ที่ดินเนื้อที่ 213 ตารางวา และอาคาร
พาณิชย์ จํานวน 2 ชั้น ตั้งอยู่ที่ถนนสุด
บรรทัด ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 

 ค่าเช่า 

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,786,044 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,790,364 
 

 ที่ดิน และอาคารจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นสาขา 
และที่จอด/ขายรถที่ยึดซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถเชิง
เกษตร รถแทรกเตอร์ จึงจําเป็นต้องใช้พื้นที่ที่มี
ขนาดใหญ ่

 ที่ดิน และอาคารจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้เป็นสาขา
ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ริมถนนใหญ่ สามารถใช้
พื้นที่ส่วนหนึ่งในการจัดวางรถมอเตอร์ไซด์เพื่อ
ขาย และมีห้องจัดเก็บทรัพย์สินรอการขายที่เป็น
สัดส่วน อีกทั้งยังมีพื้นที่จอดรถด้านหลังเพื่อ
อํานวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

โดยอัตราค่าเช่าปัจจุบันของทั้ง 2 แห่ง ต่ํากว่า
อัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่งประเมินหาค่าเช่า
ตามราคาตลาดปัจจุบันรวม 257,000 บาทต่อ
เดือน 

นอกจากนั้นผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ร่วมกันจัดทํา
บันทึกข้ อตกลงแนบท้าย สัญญาเช่ า ระบุ ว่ า
ภายหลังสัญญาเช่าส้ินสุดลงในปี 2558 ผู้ให้เช่าจะ
ปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่าเช่า
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

เดิม และกําหนดอายุการต่อสัญญาไม่น้อยกว่า 3 
ปี 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
การเช่าที่ดินและอาคารของทั้ง 2 แห่ง มีความ
จําเป็นสําหรับการดําเนินธุรกิจเพราะนอกจากจะ
เป็นสาขาแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วต่ํา
กว่าค่าเช่าที่ สํารวจโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์สาธารณะ  และเงื่อนไขการเช่าเป็นไป
ตามธุรกิจ ลักษณะทรัพย์สินที่เช่ามีความจําเป็น
และเหมาะสม รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็น
และสมเหตุสมผล 

 การค้ําประกัน 

นายฉัตรชัย แก้วบุตตา เป็นผู้ค้ําประกัน
แ ล ะ นํ า ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น ตั ว ม า เ ป็ น
หลักประกันสําหรับวง เงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 
โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ําประกันโดยนายฉัตรชัย 
แก้วบุตตา และทรัพย์สินส่วนตัวของนายฉัตรชัย  
แก้วบุตตา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดย
ธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

 ค้ําประกัน 
-วงเงินเบิกเกินบัญชี 
-วงเงินกู้ระยะส้ัน 

  

 

85,000,000 
3,730,000,000 

 

-- 
500,000,000 

เพื่อการค้ําประกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอถอน
การค้ําประกันดังกล่าวทั้งจํานวนแล้วหลังจากที่
บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการค้ําประกัน
แต่อย่างใด 

13. นางสาวธิดา แก้วบตุตา 

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
- กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ38.7 

ของบริษัทฯ 
- บุตรของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้น

ร้อยละ 6 กรรมการ ประธานกรรมบริหาร
ของบริษัทฯ กับนางจริยา แก้วบุตตาผู้ถือ
หุ้นร้อยละ 8 ของบริษัทฯ 

- น้องสาวของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา     
ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.32  กรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทฯ 

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน 
4 ชั้น 2 คูหา เนื้อท่ีรวม 55.3 ตารางวา 
ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กทม. เพื่อใช้เป็น
สํานักงานสาขา ระยะเวลาตามสญัญา
เช่า 3 ปีตั้งแต่มกราคม 2556 ส้ินสุด 
ธันวาคม 2558 

 ค่าเช่า 

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

549,552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

549,552 

 

 
กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากนางสาวธิดา แก้วบุต
ตา เพื่อใช้เป็นสาขาสําหรับการดําเนินธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ  และอัตราค่าเช่าปัจจุบันที่กลุ่ม
บริษัทฯ เช่าอยู่ ต่ํากว่าอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะซึ่ง
ประเมินค่าเช่าตามราคาตลาดปัจจุบัน 48,000 
บาทต่อเดือน 

นอกจากนั้นผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ร่วมกันจัดทํา
บันทึกข้ อตกลงแนบท้าย สัญญาเช่ า ระบุ ว่ า
ภายหลังสัญญาเช่าส้ินสุดลงในปี 2558 ผู้ให้เช่าจะ
ปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่าเช่า
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

เดิม และกําหนดอายุการต่อสัญญาไม่น้อยกว่า 3 
ปี  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ลักษณะทรัพย์ สินที่ เช่ามีความจํา เป็นและ
เหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกับสาขาอื่นที่เช่าจาก
บุคคลภายนอก โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วต่ํา
กว่าค่าเช่าที่ สํารวจโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์สาธารณะ และเงื่อนไขการเช่าเป็นไป
ตามธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็นและ
สมเหตุสมผล 

14. นางจริยา  แก้วบตุตา 

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา  ผู้

ถือหุ้นร้อยละ 6.32 กรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แกว้บุตตา ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 38.7 และกรรมการของ
บริษัทฯ 

เช่าอาคาร 
กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์รวม
จํานวน 3 แห่งระยะเวลาเช่าตามสัญญา
เท่ากับ 3 ปี ตั้งแต่มกราคม 2556 ส้ินสุด 
ธันวาคม 25581. อาคารพาณิชย์ จํานวน 
4 ชั้น 2 คูหา เนื้อที่รวม 36.7 ตารางวา 
ตั้งอยู่ที่ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ 
อํ า เภอเมืองสมุทรปราการ จั งหวัด
สมุทรปราการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากนางจริยา แก้วบุตตา
เพื่อใช้เป็นสาขา และอัตราค่าเช่าปัจจุบันที่กลุ่ม
บริษัทฯ เช่าอยู่ ต่ํากว่าอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่ ง
ประเมินค่า เช่ าตามราคาตลาดปัจจุบันรวม 
231,000 บาทต่อเดือน 

นอกจากนั้นผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ร่วมกันจัดทํา
บันทึกข้ อตกลงแนบท้าย สัญญาเช่ า ระบุ ว่ า
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

- ภรรยานายฉัตรชยั แกว้บุตตา ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 6  กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ 

2. อาคารพาณิชย์ จํานวน 3 ชั้น 2 คูหา 
เนื้อที่รวม 64 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนสาย
รัง สิต -ปทุมธานี  ตําบลประชาธิปัตย์ 
อําเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
3. อาคารพาณิชย์ จํานวน 4 ชั้น 3 คูหา 
เนื้อที่รวม 54 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ถนน
สุขุมวิท ตําบลนาเกลืออําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี  
 

 ค่าเช่า 

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,610,372 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,610,372 
 

ภายหลังสัญญาเช่าส้ินสุดลงในปี 2558 ผู้ให้เช่าจะ
ปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่าเช่า
เดิม และกําหนดอายุการต่อสัญญาไม่น้อยกว่า 3 
ปี  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ฯลักษณะทรัพย์ สินที่ เช่ามีความจํา เป็นและ
เหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกับสาขาอื่นที่เช่าจาก
บุคคลภายนอก โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วต่ํา
กว่าค่าเช่าที่ สํารวจโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์สาธารณะ  และเงื่อนไขการเช่าเป็นไป
ตามธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็นและ
สมเหตุสมผล 

 การค้ําประกัน 

นางจริยา แก้วบุตตา เป็นผู้นําทรัพย์สิน
ส่วนตัวมาเป็นหลักประกันสําหรับวงเงิน
กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ให้แก่
กลุ่มบริษัทฯ 

 ค้ําประกัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  
โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ําประกันโดยนางจริยา         
แก้วบุตตา และใช้ทรัพย์สินส่วนตัวของนางจริยา    
แก้วบุตตา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดย
ธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อการค้ําประกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอถอน
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

-วงเงินเบิกเกินบัญชี 
-วงเงินกู้ระยะส้ัน 

 

85,000,000 
3,730,000,000 

-- 
-- 

การค้ําประกันดังกล่าวทั้งจํานวนแล้วหลังจากที่
บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีคา่ใช้จา่ยในการค้าํประกัน
แต่อย่างใด 

15. นายโชติพงษ์ สุรสิงห์สฤษฎ ์

ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
- บิดานายวชัรบูรย์ สุรสิงห์สฤษฎ์ 

ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด 

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชยจ์ํานวน 1 
แห่ง 2 ชั้น 1 คูหา ตั้งอยู่ที่เลขท่ี 353 ถนน
เจริญเมือง ตําบลในเวียง อําเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ เนื้อที่ 32 ตารางเมตร 
ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี 
เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ พ ฤ ษ ภ า ค ม  2556 ส้ิ น สุ ด
เมษายน 2559 

 ค่าเช่า 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

50,526 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

71,469 
 

 
ก ลุ่ม บริษัทฯ  เ ช่ าอ า ค า รจ า ก นา ยโช ติ พ ง ษ์               
สุรสิงห์สฤษฎ์ เพื่อใช้เป็นสาขา และอัตราค่าเช่า
เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่า
ใกล้เคียง เงื่อนไขการชําระราคาเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก รายการดังกล่าว
จึงมีความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ลักษณะทรัพย์ สินที่ เช่ามีความจํา เป็นและ
เหมาะสม อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไป
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจําเปน็และความสมเหตสุมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

ตามปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็น
และสมเหตุสมผล 

16.  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
(มหาชน) 
ลักษณะธุรกจิ 
ธุรกิจการเงินการธนาคาร 
ความสัมพันธ์กับบรษิัท 
- นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั 
(มหาชน) 

ขายตั๋วแลกเงนิ 
บริษัทฯขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นให้กับ
ธนาคาร ซึ่งการเป็นตัว๋แลกเงินระยะสั้น
อายุไม่เกิน 270 วัน โดยมอีัตราดอกเบี้ย
เป็นอัตราคดิลดจากหนา้ตั๋ว 
 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกีย่วข้อง
กัน 
 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็นดอกเบี้ยจ่าย
ล่วงหน้า 
 
ดอกเบี้ยจ่าย 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

300,000,000 
 
 

2,081,285 
 
 

3,842,797 

บริษัทฯมีวงเงินขายตั๋วแลกเงินระยะส้ันจํานวน 
3,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯเสนอขายผ่านสถาบัน
การเงินต่างๆ เพื่อนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยคิดลดก็เป็นอัตรา
เดียวกับที่บริษัทฯจ่ายให้กับสถาบันการเงินอื่นๆ 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นรายการที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯทํารายการกับสถาบันการเงิน
อื่นๆก็จะทําด้วยอัตราเดียวกัน รายการดังกล่าวจึง
มีความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
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12.2 ความจําเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความจําเป็นและสมเหตุสมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษทัฯ (รายละเอียดของแต่ละรายการกล่าว
ไว้ได้ในข้อ 12.1) 

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมตัิให้เข้าทํารายการระหว่างกัน  

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/ 2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้กําหนดมาตรการและขั้นตอนการ
อนุมัติการทํารายการระหว่างกันโดยกําหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุมัติรายการดังกล่าวได้และในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัทฯ จะจัดให้มีความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับความจําเป็นของการเข้าทํารายการความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้าน
ราคาของรายการนั้นโดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาด และมีการ
เปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษทัฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมิน
ราคาอิสระหรือสํานักงานกฎหมายเป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีทั้งนี้บริษัทฯ จะ
เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทําธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถ
อนุมัติเข้าทํารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ (ไม่ว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันและจะต้องดําเนินต่อไปรวมทั้งรายการที่
จะมีขึ้นในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
กรณีที่รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหารจะต้องจัดทํารายงานสรุปการทํา รายการระหว่างกันกับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทุกไตรมาส 

12.4 นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/ 2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้มีการกําหนดนโยบายการทํารายการ
ระหว่างกันในอนาคต โดยจะต้องเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นธรรมไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความจําเป็นและสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่
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ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะปฏิบัติให้เป็นไปตา ม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

12.5 แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

การทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะเป็นรายการที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นสูงสุด โดยมีแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
ดังนี ้

- รายการค่าบริหารจัดการกับศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จะลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการดังกล่าว
เกิดขึ้นจากที่ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ เป็นผู้ทําสัญญาเช่าสําหรับสาขาบางแห่งของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อสัญญา
ปัจจุบันหมดอายุ ทางกลุ่มบริษัทฯ จะเจรจาขอเปลี่ยนคู่สัญญามาเป็นบริษัทฯ  

- การเช่าอาคารเพื่อใชเ้ป็นสาขามีความจาํเป็นต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้นรายการค่าเช่าอาคาร
จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเช่าที่กลุ่มบริษัทฯ จ่ายให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด หรืออัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
มูลค่าค่าเช่าตลาดปัจจุบันและใช้กับวัตถุประสงค์สาธารณะและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ  

- การค้ําประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงินโดยกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบัน
การเงินกําหนด โดยบริษัทฯ ขอถอนค้ําประกันดังกล่าวทั้งจํานวน ซึ่งได้ดําเนินการไถ่ถอนภาระค้ําประกันเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต 
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ส่วนที่  3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13.ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

13.1        งบการเงิน 

13.1.1  สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี 

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จํากัด โดยนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5339 
ได้ดําเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม2555ที่ได้ตรวจสอบแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้ให้ข้อสังเกตว่า ผู้บริหารพบข้อผิดพลาดในงบการเงินสําหรับส้ินปี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และได้ทําการปรับปรุงตัวเลขเปรียบเทียบใหม่ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขในเรื่องนี้ 

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ ได้นํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มาถือปฏิบัติก่อนกําหนดและได้ปรับย้อนหลังงบการเงินที่นํามาแสดง
เปรียบเทียบ โดยเสมือนหน่ึงว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมา
โดยตลอด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งแสดงเปรียบเทียบไว้ เพื่อให้สะท้อนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ 

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จํากัดโดย นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5339 
ได้ดําเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2556 ที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีได้ขอให้สังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้อ 5 อธิบายถึงการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของงบการเงินปีก่อนเกี่ยวกับรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  และหมายเหตุข้อ 1 ซึ่ง
ระบุว่างบการเงินของบริษัทสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มีการแก้ไขและออกใหม่ รายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตได้ออกแทนรายงานลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557 ต่องบการเงินฉบับเดิม โดยผู้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว  โดยหมายเหตุข้อ 5 สรุปได้ดังนี ้

1) ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จากการที่ผู้ถือ
หุน้ใหญ่ของบริษัท (บริษัท ดี.ที.เจ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยครอบครัวแก้วบุตตา) ได้ตกลงขายหุ้นสามัญที่ตน
ถืออยู่จํานวนหน่ึงให้กับกรรมการ ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งภายหลังผู้บริหารพบว่าการกระทําดังกล่าว มีเนื้อหา
ตีความได้ตามมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ผลของการแก้ไขรายการ
ดังกล่าวทําให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงานซึ่งอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทุน
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เบ็ดเสร็จเพิ่มขึ้นจํานวน 36.19 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้นใน
งบแสดงฐานะการเงินเพิ่มขึ้นด้วยจํานวนเดียวกัน 

2) ข้อผิดพลาดในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่กลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมาก
เกินไปจากนโยบายการตั้งสํารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษัท จํานวน 79.52 ล้านบาท ผู้บริหารจึงได้แก้ไข
รายการดังกล่าว ส่งผลทําให้ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม ณ ส้ินปี 2555 เพิ่มขึ้นจํานวน 79.52 ล้านบาทกําไรสุทธิและ
กําไรสะสมเพิ่มขึ้นด้วยจํานวนเดียวกัน และทําให้ต้องตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มในปี 2556 จํานวน 27.36 ล้านบาท 

โดยผู้บริหารได้ทําการปรับปรุงตัวเลขผลกระทบจากทั้ง 2 รายการดังกล่าวในงบการเงินสําหรับปี 2555 ที่แสดง
เปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ใหม่   

งบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2557 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จํากัด โดยนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5339 
ได้ดําเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ตรวจสอบแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษทัฯ ส าหรับปี  2555 – 2557 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 
 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.98 0.29  100.41   1.66  347.99 4.05 
เงินลงทุนระยะสั้นสุทธ ิ 20.26 0.45  20.62   0.34  61.34 0.71 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 378.87 8.41  -     -    0.00 0.00 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อกําหนดชําระใน1 ป-ีสุทธ ิ 647.82 14.38  912.58   15.09  1,202.92 14.00 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและเงินให้กู้ยืมสว่นบคุคลกําหนดชําระ

ใน1 ป-ีสุทธ ิ 2,063.70 45.80 3,074.66  50.85  4,117.34 
 

47.92 
ทรัพย์สินรอการขายสุทธ ิ 45.05 1.00  94.52   1.56  207.79 2.42 
เงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 0.01 -  -     -    - - 
สินค้าคงเหลือ 10.17 0.23  5.04   0.08  - - 
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพ่ิม 14.84 0.33 6.46  0.11  - - 
ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 10.57 0.23  27.08   0.45  36.49 0.42 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13.11 0.29  43.83   0.72  45.82 0.53 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,217.38 71.41  4,285.20  70.87 6,019.69 70.05 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อกําหนดชําระเกิน1 ป-ีสุทธ ิ 599.90 13.31  822.79  13.61 1,120.93 13.05 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและเงินให้กู้ยืมสว่นบคุคลกําหนดชําระ

เกิน 1 ปี-สุทธิ 535.98 11.90 729.06 12.06 1,101.88 
 

12.83 
ที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 77.72 1.73  145.30  2.40 245.50 2.86 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธ ิ 4.02 0.09  6.93  0.11 8.58 0.10 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 55.59 1.23  33.28  0.55 58.53 0.68 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14.89 0.33  23.88  0.39 36.63 0.43 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,288.10 28.59  1,761.25  29.13 2,572.05 29.95 
รวมสินทรัพย์ 4,505.49 100.00  6,046.45  100.00 8,591.74 100.00 

หน้ีสิน        
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง 403.07 8.95  19.73  0.33 16.70 0.20 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,550.56 56.61  4,565.31  75.50 3,464.43 40.32 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 438.31 9.73  74.00  1.22 300.00 3.49 
หนี้สินสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซือ้ถึงกํานดชําระใน 

1 ป-ีสุทธ ิ 4.36 0.10  5.77  0.10 5.96 
 

0.07 
เจ้าหนี้ระยะยาวจากการซื้อลูกหนี้กาํหนดชําระใน 1 ปี 5.56 0.12  -     -    - - 
ดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 51.51 1.14  -     -    - - 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5.58 0.12  77.78  1.29 142.03 1.65 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีหลักประกัน     500.00 5.82 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 412.77 9.16  169.18  2.80 224.88 2.62 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,871.72 85.93  4,911.77  81.23 4,654.00 54.17 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - - 500.00 5.82 
เจ้าหนี้ระยะยาวจากการซื้อลูกหนี ้ 10.20 0.23  -    - - - 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 
 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12.40 0.28  4.08  0.07 5.65 0.07 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 22.60 0.50  4.08  0.07 505.65 5.89 
รวมหนี้สิน 3,894.32 86.43 4,915.85   81.30 5,159.65 60.06 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 356.00 7.90  1,000.00  16.54 1,000.00 11.64 
ทุนชําระแล้ว 356.00 7.90  750.00  12.40 1,000.00 11.64 
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ - - - - 1,421.80 16.55 
กําไรสะสมจัดสรรแล้ว : สํารองตามกฎหมาย 6.58 0.15  54.93  0.91 100.00 1.16 
กําไรสะสมยังไม่จัดสรร 212.40 4.71 289.48 4.79 874.10 10.17 
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์/3 36.19 0.80  36.19  0.60 36.19 0.42 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
611.17 13.57 

  
1,130.60 18.70 3,432.09 

 
39.94 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,505.49 100.00 6,046.45 100.00 8,591.74 100.00 
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  งบตรวจสอบ 

งบแสดงผลการด าเนินงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้        
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ 303.55 23.24  412.72  21.31 502.23 18.67 
ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม 726.61 55.63  1,033.57  53.36 1,452.51 54.01 
รายได้อ่ืน 275.99 21.13  490.68  25.33 734.64 27.32 
รวมรายได้ 1,306.15 100.00  1,936.97   100.00  2,689.38 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
ค่าใช้จ่ายในการบริการ 102.17 7.82  122.33  6.32 125.57 4.67 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 544.70 41.70  726.52  37.51 1,094.66 40.70 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ (4.12) (0.32)  131.63  6.80 188.81 7.02 
รวมค่าใช้จ่าย 642.75 49.21  980.49  50.62 1,409.04 52.39 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 663.40 50.79  956.48  49.38 1,280.34 47.61 
ต้นทุนทางการเงิน (137.57) (10.53)  (230.31) (11.89) (218.53) (8.13) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (120.77) (9.25)  (150.74) (7.78) (207.13) (7.70) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 405.06 31.01  575.43  29.71 854.68 31.78 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน     
กําไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น) 1.51 0.79 0.93 
จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น) 268,383,562 /1 727,269,231 917,123,288 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) 1.00/1 1.00 1.00 

หมายเหตุ/1 ปรับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบกําไรสุทธิต่อหุ้น 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท)  

งบตรวจสอบ 
ปี 2555/1 ปี 2556  ปี 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
กําไรก่อนภาษีเงินได ้ 525.83 726.17 1,061.81 
รายการปรับปรุง:     

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหนา่ย 18.48 29.39 58.28 
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน - - (0.05) 
กําไรจากการขายเงินลงทุน - - (4.03) 
ค่าตอบแทนพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 36.19 - - 
ขาดทุน (กําไร) จากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์ 6.23 - - 
ขาดทุน (กําไร) จากการขายอาคารอุปกรณ์ (3.24) 0.05 0.30 
ขาดทุน (กําไร) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 8.32 1.03 3.48 
ดอกเบี้ยตัดจําหน่าย (0.13) 0.24 0.33 
ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย -  17.15 12.96 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ (4.12) 131.63 188.81 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 11.88 (8.32) 1.57 
ดอกเบี้ยรับ (1,030.16) (1,481.38) (1,955.73) 
ดอกเบี้ยจ่าย 137.57 230.31 218.20 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน:     
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ (278.69) (573.02) (654.86) 
ลูกหนี้ให้กู้ยืม และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล (837.10) (1,250.32) (1.474.13) 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (920.85) (1,130.06) (0.00) 
ลูกหนี้จากการขายลูกหนี ้ 29.79 - - 
สินค้าคงเหลือ (10.17) 5.13 5.04 
สินทรัพย์รอการขายสุทธ ิ (43.27) (68.79) (131.81) 
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพ่ิม -  8.38 6.46 
ค่าใช้จ่ายล่วงหนา้ (7.32) (16.51) (9.41) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (10.93) (30.37) (1.99) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (4.21) (8.99) (12.74) 
เจ้าหนี้จากการซ้ือลูกหนี้ (316.06) (15.77) - 
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 167.41 170.54 (3.03) 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 338.31 78.18 54.96 

เงินสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (2,186.24) (3,185.32) (2,635.58) 
ดอกเบี้ยรับ 1,030.16 1,481.95 1,891.95 
ดอกเบี้ยจ่าย (126.29) (283.59) (217.47) 
ภาษีเงินได้จ่าย (75.63) (56.22) (168.12) 

เงินสดสุทธไิด้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,358.00) (2,043.18) (1,129.22) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น (20.26) - (0.27) 
เงินสดจ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์เพื่อค้า   (36.37) 
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.23 0.01 - 
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะ - - 7.46 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท)  

งบตรวจสอบ 
ปี 2555/1 ปี 2556  ปี 2557 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ ์ 5.13 0.47 - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคาร ส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ ์ (24.53) (89.55) (154.31) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (3.72) (4.58) (5.21) 
เงินสดรับดอกเบี้ย -  - - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (43.15) (93.65) (188.70) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 2,247.05 4,362.53 12,345.19 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  - 1,066.00 300.00 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (320.92) (476.52) (74.00) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (233.81) (2,347.78) (12,946.07) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน   500.00 
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ (1.36) (3.96) (6.42) 
เงินสดรับจากการเรียกชําระทุนเรือนหุน้ 156.00 74.00 1,671.80 
เงินปันผลจ่าย (440.00) (450.00) (225.00) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,406.96 2,224.26 1,565.50 
เงินสดและรายได้เทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) – สุทธ ิ 5.81 87.43 247.58 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 7.17 12.98 100.41 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 12.98 100.41 347.99 

หมายเหตุ/1งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2555 ที่ปรับปรุงใหม่และแสดงเปรียบเทียบไว้ในงบการเงินรวมสําหรับปี 2556 
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13.2     อัตราสว่นทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนที่ส าคัญทางการเงิน   ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร        
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)/3 ร้อยละ 31.70 30.82 29.88 
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)/1 ร้อยละ 5.12 5.77 4.64 
ส่วนตา่งอัตราดอกเบี้ย (%) ร้อยละ 26.58 25.05 25.24 
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) ร้อยละ 31.01 29.71 31.78 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ร้อยละ 76.06 66.07 37.46 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) ร้อยละ 10.62 10.91 11.68 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)  เท่า 0.34 0.37  0.37 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) เท่า 6.37 4.35 1.50 
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสว่นของผู้ถือหุ้น เท่า 5.47 4.11 1.39 
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) เท่า 1.28 1.22 1.43 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) /2 ร้อยละ 82.69 96.89 23.91 

หมายเหตุ /1 อัตราดอกเบี้ยจ่าย คือต้นทุนทางการเงิน/เงินกู้จากสถาบันการเงินบวก เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเจ้าหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (สําหรับปี 2555 และปี 2556) เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการกู้เงินจากSP (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ย) 

 /2 อัตราการจ่ายปันผลคํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลระหว่างปี 2555 - ปี 2556  
                           /3อัตราดอกเบี้ยรับ คือ รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม/ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและให้กู้ยืมเฉลี่ย 
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14.     การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 
 
14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

ในช่วงแรกกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน ทั้งแบบโอนเล่มและโอนลอย (“สินเชื่อทะเบียนรถ”) 
รวมถึง หลักประกันประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน และจากการขยายสาขาและฐานลูกค้าไปทั่วทุกภูมิภาค กลุ่มบริษัทฯ จึง
เล็งเห็นช่องทางในการขยายบริการทางการเงินให้ครอบคลุมประเภทสินเชื่อมากขึ้น จึงเริ่มขยายสู่ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ใหม่ (“สินเชื่อเช่าซื้อ”) และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน (“สินเชื่อส่วนบุคคล”) ในช่วงเดือน
พฤษภาคมและกันยายนของปี 2554 ตามลําดับ โดยในการให้บริการมีลักษณะการทํานิติกรรมสัญญา 2 ประเภท คือ 
สัญญาเช่าซื้อ สําหรับการให้สินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนเล่ม และสัญญาเงินให้กู้ยืม สําหรับการให้สินเชื่อทะเบียนรถแบบ
โอนลอย และสินเชื่อส่วนบุคคล  

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเงินให้กู้ยืม ซึ่งจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตาม
งวดการผ่อนชําระโดยวธิีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง สําหรับสินเชื่อทะเบียนรถ รวมถึงบ้านและที่ดิน ที่ผ่อนชําระงวดรายเดือน จะ
หยุดรับรู้รายได้เมื่อลูกหน้ีค้างชาํระคา่งวดติดตอ่กันเกนิกว่า 120 วัน หรือ 4 งวดขึ้นไปนับแต่วันครบกําหนดชําระตามสัญญา
หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้อาจจะไม่สามารถจ่ายชําระได้ ในกรณีสินเชื่อที่มีการผ่อนชําระรายงวด 3 เดือน จะหยุดรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์จํานวนวันเช่นเดียวกับกรณีที่ผ่อนชําระงวดรายเดือนหรือ เกินกว่า 120 วัน และสําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลจะหยุด
รับรู้รายได้เมื่อลูกหนี้ค้างชําระเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 งวดขึ้นไป ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของปี 2555 – 2557 
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 1,306.15  ล้านบาท เป็น 2,689.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) 
ร้อยละ 105.90  ซึ่งเป็นผลจากการขยายสาขาการให้บริการเพิ่มขึ้นจาก 348 สาขาในปี 2555 เป็น 602 สาขา ในปี 2556 
และขยายเป็น 1,059 สาขา ณ ส้ิน ปี 2557 ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 95.65 ต่อปี 
จาก 3,995.18 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 5,721.82 ล้านบาท ในปี 2556 และในปี 2557 เป็น 7,816.19 ล้านบาท 

กําไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 446.31 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 726.17 ล้านบาท ในปี 2556 และ 1,061.82  ล้านบาทใน
ปี 2557 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 42.10 ต่อปี เนื่องจากความสามารถในการขยายสินเชื่อ การควบคุมค่าใช้จ่ายและ
อัตราหนี้สูญที่ลดลง ในขณะท่ีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 325.54  ล้านบาทในปี 2555  เป็น 854.69 ล้านบาทในปี 2557  คิดเป็น
อัตราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 45.26 ต่อปี อันเป็นผลมาจากเหตุผลข้างต้นและส่วนหนึ่งเนื่องจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ลดลงจากร้อยละ 30 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20 ในปี 2556 และ 2557 
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14.1.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

1) รายได้ 

รายได้หลกั 

รายได้ งบตรวจสอบ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ 303.55 23.24  412.72  21.31 502.23 18.67 
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม 726.61 55.63  1,033.57  53.36 1,452.51 54.01 
รายได้อื่น 275.99 21.13  490.68  25.33 734.64 27.32 
รวมรายได้ 1,306.15 100.00  1,936.97   100.00  2,689.38 100.00 

ในช่วงปี  2555- ปี 2557 รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ดอกเบี้ยรับ เป็นดอกเบี้ยจากสินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนลอย
สําหรับหลักประกันรถทุกประเภท รวมถึงบ้านและที่ดินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53-56 ของรายได้รวม ในขณะที่
ดอกเบี้ยจากสินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนเล่ม และสินเชื่อเช่าซื้อมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 18-23 ของรายได้รวม ส่วน
รายได้อื่น เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมและเบี้ยปรับต่างๆ และรายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวรและทรัพย์สินรอการขายเป็นต้น
คิดเป็นร้อยละ 21-27 ของรายได้รวม 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามงวดการผ่อนชําระโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง สําหรับสินเชื่อ
ทะเบียนรถ รวมถึงบ้านและที่ดิน ที่ผ่อนชําระงวดรายเดือน จะหยุดรับรู้รายได้เมื่อลูกหนี้ค้างชําระค่างวดติดต่อกันเกิน กว่า 
120 วัน หรือ 4 งวดขึ้นไปนับแต่วันครบกําหนดชําระตามสัญญาหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้อาจจะไม่สามารถจ่ายชําระได้ ใน
กรณีสินเชื่อที่มีการผ่อนชําระรายงวด 3 เดือน จะหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์จํานวนวันเช่นเดียวกับกรณีที่ผ่อนชําระงวดราย
เดือนหรือ เกินกว่า 120 วัน และสําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลจะหยุดรับรู้รายได้เมือ่ลูกหนี้ค้างชําระเกินกว่า90 วัน หรือ 3 งวดขึ้น
ไป 

(หน่วย : ล้านบาท) 2555 2556 
 

2557 
CAGR 

(2555-2557) 
ร้อยละ 

ลูกหน้ีจากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม 3,981.24 5,721.82 7,816.19 96.33% 
รายได้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม 1,030.16 1,446.29 1,954.74                89.75% 

รายได้ดอกเบี้ยรวมของกลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่องในชว่งปี 2555 – 2557 ในอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 
37.75 ต่อปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้จากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากการการขยายสาขาของ
กลุ่มบริษัทฯ ที่มีอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 40.12 ต่อปี โดยประมาณร้อยละ 50 ของพอร์ตลูกหนี้ดังกล่าวเป็นสินเชื่อที่มี
รถยนต์ส่ีล้อเป็นหลักประกัน รองลงมาคือบ้านและที่ดิน รถยนต์เชิงพาณิชย์และรถจักรยานยนต์โดยการปล่อยสินเชื่อจะมี
อัตราดอกเบี้ยรับประมาณร้อยละ 29.54 - 31.70 ต่อปีนอกจากนี้ ในปี 2554 FM ได้เริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2554 และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับของ ธปท. ในเดือนกันยายน 
2554 ซึ่งสามารถสร้างพอร์ตสินเชื่อได้รวมประมาณ 144 ล้านบาท  
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รายได้ดอกเบี้ยรวมมีการเติบโตจาก 1,030.16 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 1,446.29 ล้านบาท ในปี 2556 หรือคิดเป็นอัตรา
เติบโตร้อยละ 55 จากการขยายธุรกิจโดยการขยายสาขาจาก 348 สาขา ในปี 2555 เป็น 602 สาขา ในปี 2556 ทําให้
สามารถขยายฐานลูกค้าไปได้ครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้นและพอร์ตสินเชื่อขยายเพิ่มขึ้นจาก 3,981.24 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 
5,721.82 ล้านบาทในปี 2556 ส่วนจํานวนสัญญาเพิ่มขึ้นจาก 107,355  สัญญา เป็น 153,293 สัญญา ส่งผลให้รายได้
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.92 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.54   

สําหรับปี 2557 รายได้ดอกเบี้ยเติบโตถึงร้อยละ 35.15 จากปี 2556 เป็น 1,954.74 ล้านบาท เนื่องจากการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น
อีก 457 สาขาเป็น 1,059 สาขา และจํานวนสัญญาเพิ่มขึ้น 45,512 สัญญา เป็น 198,805 สัญญา อันส่งผลให้พอร์ตลูกหนี้
จากการปล่อยสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อและตามสัญญาเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ดังที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นจาํแนกตามประเภท งบตรวจสอบ 
 ปปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้คา่ธรรมเนยีม 89.40 32.39  172.04   35.06  282.51 38.46 
รายได้เบี้ยปรับ 114.05 41.32  168.26   34.29  222.28 30.26 
รายได้คา่ติดตามหนี้ 28.34 10.27  60.37   12.30  163.74 22.29 
รายได้ดอกเบี้ยรับธนาคาร/กิจการท่ีเกี่ยวข้อง 9.35 3.39  34.75   7.08  0.99 0.13 
หน้ีสูญได้รับคืน 16.84 6.10  16.47   3.36  28.02 3.82 
รายได้จากขาย 9.82 3.56  9.26   1.89  7.67 1.04 
กําไร(ขาดทุน)จากทรัพย์สินรอการขาย 4.50 1.63  3.37   0.69  2.00 0.27 
อื่นๆ 3.70 1.34  26.15   5.33  27.42 3.73 
รวมรายได้อื่น 275.99 100.00 490.68 100.00 734.63 100.00 

รายได้อื่นมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในลักษณะที่สัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของรายได้หลัก รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 275.99 ล้าน
บาท ในปี 2555 เป็น 734.63 ล้านบาทในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 63.15 ต่อปี โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนสัญญาและ/หรือมูลค่าการปล่อยสินเชื่อ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อตาม
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงนิให้กู้ยมื ค่าเบี้ยปรับจากการชําระเงินล่าชา้ซึง่คดิในอัตราร้อยละ 5 ของค่างวดคงคา้งและรายได้
ค่าติดตามทวงถามซึ่งคิดในอัตรา 200-3,000 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่กับประเภทหลักประกัน รายได้ดังกล่าวรวมกันคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 81-97 ของรายได้อื่นทั้งหมดอีกทั้งในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่นที่เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจากปี 2555 รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวจํานวน 34.29 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายการลูกหนี้
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ที่เกิดจาก ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ (SP)  รับเงินชําระค่างวดแทนกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมากขึ้นตามการเติบโตของ
พอร์ตลูกหน้ี  แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ ก็เรียกคืนเงินชําระค่างวดรับแทนดังกล่าวในรูปเงินกู้และกลุ่มบริษัทฯ ยังมีการ
กู้เพิ่มเติมจาก SP อีกจํานวนหนึ่งเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้เกิดดอกเบี้ยจ่ายในปี 2556 จํานวน 
47.82 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการรับชําระเงินแล้ว โดยไม่นํา
ฝากเงินรับค่างวดเข้าบัญชี SP แต่ได้นําเข้าบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยตรงแล้ว อีกทั้งได้ทําการหักกลบรายการดังกล่าวกับ 
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SP และเคลียร์รายการลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันและเงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วในไตรมาส 3 และไตร
มาส 4 ของปี 2556 ตามลําดับ 

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จา่ยในการดําเนินงาน งบตรวจสอบ 
ปี 2555/1 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่าใช้จา่ยในการบรกิาร 102.17 15.90  122.33  12.48 125.57 8.91 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 544.70 84.74  726.52  74.10 1,094.66 77.69 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (4.12) (0.64)  131.63  13.42 188.81 13.40 
รวมค่าใช้จ่าย 642.75 100.00  980.49  100.00 1,409.04 100.00 
ร้อยละต่อรายได้รวม  50.62  48.12  52.39 

หมายเหตุ /1รวมรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายพนักงานเกี่ยวกับรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 36.19 ล้านบาท 
และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญโดยค่าใช้จ่ายในการบริการ ได้แก่ ค่าอุปกรณ์การตลาดรวมถึงค่าป้ายที่สาขา ค่าส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา 
และค่าคอมมิชชั่นสําหรับร้านผู้แทนจําหน่ายของ FM และผู้เดินตลาด เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริการ ดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2555 - 2557 ตามการเติบโตของสาขาและพอร์ตลูกหน้ี ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ด้านพนักงาน ค่าเช่า ค่าบริหารจัดการ เป็นต้น  

ในปี 2555 – 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประมาณ  643 – 1,409 ล้านบาทซึ่งหากพิจารณาอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต่อรายได้รวมจะพบว่า อัตราส่วนดังกล่าวลดลงในปี 2556 แต่ในปี 2557 
อัตราส่วนเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสาขาที่ทยอยเปิดดําเนินการใน
ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย มีการปล่อยสินเชื่ออย่างมีระบบและสามารถบริหารสินเชื่อและเก็บหนี้
ได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทําให้ค่าใช้จ่ายในการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายหนี้สูญมีการเติบโตในอัตราที่
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้อนึ่ง ในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 75.4 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.44 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึ่งมีอัตราที่ลดลงจากปี 2554 จากสาเหตุที่ได้กล่าวในวรรค
ก่อน ทั้งนี้หลังจากรายการปรับปรุงส่งผลทําให้ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในปี 2555 ลดลงจํานวน 79 .52 ล้าน
บาท ทําให้ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับปี 2555 หลังปรับปรุงกลับเป็นบวก 4.12 ล้านบาท 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของปี 2557มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการขยาย
สาขาและพอร์ตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายหนี้สูญก็เพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งจะสัมพันธ์กับอายุของหนี้
ค้างชําระอย่างแท้จริง 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าที่ปรึกษาและคา่บริการวิชาชพี 4.05 0.74 12.52  1.72  8.06 0.74 
ค่าใช้จา่ยพนักงาน 296.17 54.37 364.45  50.16  566.62 51.76 
ค่าเช่า 43.52 7.99 90.17  12.41  170.86 15.61 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ใช้จ่ายยานพาหนะ 30.54 5.61 45.31  6.24  82.80 7.56 
ค่าใช้จา่ยสํานกังาน 44.17 8.11 59.95  8.25  91.42 8.35 
ค่าบริหารจดัการ/1 31.37 5.76 14.08 1.94 1.81 0.17 
ภาษีธุรกจิเฉพาะ  25.70  4.72  40.70   5.60  49.16 4.49 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพย์สนิรอการขาย 3.25  0.60  20.53 2.83 12.96 1.18 
อื่นๆ 65.93  12.10  78.81 10.85 110.97 10.14 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 544.7 100.00 726.52 100.00 1,094.66 100.00 
ร้อยละเทียบกับรายได้รวม   41.70 

 
37.51 40.70 

หมายเหตุ /1 ค่าบริหารจัดการ (Management Fee) ในปี 2555 และ 2556 คือ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทีส่าขาซึ่งประกอบไปด้วย คา่เชา่ 
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน ค่าโทรศัพทแ์ละคา่สาธารณูปโภค คา่ใช้จ่ายพนักงาน คา่เสื่อมราคา ที่กลุ่มบรษิัทฯ จ่ายให้กบั SP เนื่องจาก
ภายหลังที่มีการโอนพอร์ตลูกหนี้มายัง SP 1979 และ SP 1982 แล้ว กลุ่มบรษิัทฯ ยังคงใช้บริการสถานที่สาขาและบัญชีของ SP 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงานซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของ
พนักงานทั้งหมดรวมถึงพนักงานสาขา และค่าที่ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพซึ่งได้แก่ ค่าตรวจสอบบัญชี  ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย และค่าที่ปรึกษาทางการเงนิ เป็นต้น รวมคิดเป็นร้อยละ 47-55 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารท้ังหมดรองมาได้แก่ ค่า
เช่าสํานักงานและสาขา ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะค่าใช้จ่ายสํานักงานรวมค่าสาธารณูปโภค และค่า
บริหารจัดการ(Management Fee) รวมคิดเป็นประมาณร้อยละ 27-33 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ได้แก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีอื่นๆ ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายและค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าขนส่ง ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น 

ในปี 2555 - 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารประมาณ  545 – 1,095 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเช่าที่สูงขึ้นตามการขยายธุรกิจ จากการเพิ่มจํานวนสาขา
จาก 348 สาขา ณ ส้ินปี 2555 เป็น 602 สาขา ณ ส้ินปี 2556 และ 1,059 สาขา ณ ส้ิน ปี 2557 จํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจากจํานวน 1,539 คน ในปี 2555 เป็น 2,261 คน ในปี 2556 และ 3,114 คนในปี 2557 
ตามลําดับ อนึ่ง ในปี 2556 Management Fee มียอดลดลงจากปี 2555 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการทยอยโอนค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการที่บางสาขา เช่น ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายพนักงาน เป็นต้น จากเดิมที่ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวและเรียกเกบ็เป็นค่าบริหารจดัการ (Management Fee) จากกลุ่มบริษัทฯ มาเป็นค่าใช้จา่ยของกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง
และ Management Fee ดังกล่าวมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มสูงขึ้น เช่น ค่าภาษี
ธุรกิจเฉพาะที่สูงขึ้นตามดอกเบี้ยจากสัญญาให้กู้ยืม ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย(รถจักรยานยนต์ใหม่)เป็นต้น 
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อย่างไรก็ดี หากพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมต่อรายได้รวม จะพบว่าอัตราส่วนดังกล่าวมิได้มีการ
เปล่ียนแปลงมากนักในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา คือ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 41.70 ในปี 2555, ร้อยละ 37.51 ในปี 2556 และร้อยละ 
40.70 ในปี 2557 ตามลําดับ โดยเฉพาะในปี 2556 อัตราส่วนดังกล่าวลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้หลัก
ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในอัตราที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายตามที่กล่าวในหัวข้อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน สําหรับ ปี 
2557 อัตราส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 40.70 ซึ่งเป้นผลจากการขยายสาขาเป็นปัจจัย
สําคัญ 

ต้นทนุทางการเงนิ  

ต้นทุนทางการเงินคือ ต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงิน เจ้าหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ หุ้นกู้และ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยวัตถุประสงค์หลักในการกู้ยืมคือ การกู้ยืมเพื่อให้บริการปล่อยสินเชื่อของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยประมาณ MLR-1.5% หรือ MOR-1.75% สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ยที่จะกล่าวต่อไป 

3) ความสามารถในการท าก าไร 

 งบตรวจสอบ 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้ดอกเบี้ย 1,030.16 78.87  1,446.29  74.67 1,954.74 72.68 
ต้นทุนทางการเงิน (137.57) (10.53)  (230.31) (11.89) (218.53) (8.13) 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 892.59 68.34  1,215.98  62.78 1,736.21 64.56 
รายได้อื่น   275.99  21.13  490.68  25.33 734.64 27.32 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (642.75) (49.21)  (980.49)  (50.62) (1,409.04) (52.39) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 525.83 40.26 726.17  37.49 1,061.81 39.48 
ก าไรสุทธิ 405.06 31.01  575.43  29.71 854.69 31.78 
จํานวนหุ้นปรับลด (ล้านหุ้น) 750 750 1,000 
ก าไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด 
(บาท) 

0.77 0.61 0.93 

หมายเหตุ 1) ร้อยละ หมายถึง ร้อยละต่อรายได้รวม 
 2) ปรับปรุงจํานวนหุ้นปรับลดสําหรับปี 2554 และ 2555 จากจํานวนหุ้นที่ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้เป็นราคา

ตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการเปรียบเทียบ 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ในปี 2555 - 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานอยู่ในระดับที่ดีและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังจะเห็นได้จากกําไรจากการดําเนินงานและอัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องอย่างมีนัยสําคัญ โดยกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 525.83 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 726.17 ล้านบาท และ 
1,061.81 ล้านบาทในปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 54.24 ต่อปี และอัตรากําไร
จากการดําเนินงานต่อรายได้รวมลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 40.26 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 37.49 และร้อยละ 39.48 ในปี 
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2556 และปี 2557 ตามลําดับ โดยที่อัตรากําไรจากการดําเนินงานก็ยังคงใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน อันเกิดจาก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตามการเติบโตของพอร์ต
ลูกหนี้ของกิจการ และส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมและคา่เบี้ยปรับมากขึ้นด้วยเช่นกัน ประกอบกับกลุ่มบริษัท
ฯ มีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงจากการบริหารจัดการหนี้ที่ดี
ขึ้นดังที่ได้กล่าวในหัวข้อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ก าไรสุทธ ิ

กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในช่วงร้อยละ 29.7 – 31.7 ในปี 2555 – 2557 โดยกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 
405.06 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 575.43 ล้านบาท และ 854.69 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ หรือคิดเป็น
อัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 62.03 ต่อปี และอัตรากําไรสุทธินี้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องดงัที่กล่าวในส่วนการวิเคราะห์กาํไรจากการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลง โดย
อัตราค่าใช้จ่ายภาษีต่อกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจากร้อยละ 22.97 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 20.76 ในปี 2556  อัน
เนื่องมาจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ปรับลดลง อีกทั้งในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ ได้นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง 
ภาษีเงินได้มาใช้ก่อนกําหนดโดยได้ปรับย้อนหลังงบการเงินท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบไว้คือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 โดยได้
รับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตามในปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
ภาษีต่อกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 68 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 46 ล้านบาท ที่เกิด
จากการวัดมูลค่าใหม่ของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ปรับ
ลดลงจากอัตราร้อยละ 30 ในปี 2554 เป็นอัตราร้อยละ 23 ในปี 2555 

สําหรับกําไรสุทธิในปี 2557 เท่ากับ 854.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 48.53  

 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

อัตราส่วน(ร้อยละ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อัตราดอกเบี้ยรับ/1เทียบกับยอดปล่อยสินเชื่อเฉล่ีย 31.70 30.82 29.88 
อัตราดอกเบี้ยจ่ายเทียบกับเงินกู้เฉล่ีย 5.12 5.77 4.64 
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ 26.58 25.05 25.24 
อัตรากาํไรสุทธิต่อรายได้รวม 31.01 29.71 31.78 

หมายเหตุ /1หมายถึงดอกเบี้ยรับและค่าธรรมเนียม 

ในปี 2555 - 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรท่ีดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่สูงถึงร้อยละ 
25-27  โดยมีอัตราดอกเบี้ยรับและค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 29-32 ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับลดลงจากปี 2555 เล็กน้อยโดยเป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 5.12 ใน ปี 2555 เป็น ร้อยละ 
5.77 ในปี 2556 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการกู้เงินจากศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ดังที่กล่าวในหัวข้อรายได้อื่น และได้มีการทยอย
จ่ายคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งหมดในช่วงปลายไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2556 อีกทั้งตั้งแต่กลางปี 2556 เป็นต้นมา บริษัท
ได้กู้ยืมผ่านตั๋วแลกเงิน,หุ้นกู้และการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ํากว่าเงินกู้ธนาคาร ทําให้
อัตราดอกเบี้ยจ่ายจึงลดลงเหลือ ร้อยละ 4.64 ในปี 2557 
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อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาความสามารถในการทํากําไรจะพบว่า กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยู่ระหว่างร้อยละ 29.7-
31.8  ในปี 2555- ปี2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายทําให้
กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราค่าใช้จ่ายการบริการ ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ และภาษีเงินได้ที่ลดลง 

หมายเหตุ/1ปี 2555 รวมรายการปรับปรุงเรื่องค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่รวมรายการ
ดังกล่าว อัตรากําไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 27.69 

เงินปนัผลและนโยบายการจ่ายปันผล 

(หน่วย:ล้านบาท)  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เงินปันผลจ่าย 120 320 577.5/1 225 

กําไรสุทธิหลังหักภาษี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)/2 133.98 387.00  596.06  941.01 
อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 89.57 82.69 96.89 23.91 
กําไรสุทธิหลังหักภาษี (งบการเงินรวม)/2 25.87 405.06  575.43  854.69 
อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 463.86 79.00 100.36 26.33 
หมายเหตุ /1 เป็นการประกาศจ่ายเงินปันผลเพ่ือปรับโครงสร้างทุนจํานวน 150 ล้านบาท และจ่ายปันผลระหว่างกาลและประจําปีให้แก่ผู้ถือหุ้น

จํานวน 427.5 ล้านบาท  

/2 ข้อมูลจากงบการเงินตรวจสอบ 

ในปี 2554 ปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัท ฯมีการจ่ายเงินปันผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับโครงสร้างทุนของ
บริษัทฯ  จํานวน 120 ล้านบาท 320 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัท ฯ มีการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลและประจําปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทั้งส้ินจํานวน 427.5 ล้านบาท (ประกาศจ่ายในไตรมาส 4 ปี 2556 จํานวน 
300 ล้านบาทและในไตรมาส 1 ปี 2557 จํานวน 127.5 ล้านบาทโดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 
และ 28 มีนาคม 2557 ตามลําดับ) และเงินปันผลที่จ่ายจากกําไรสุทธิของปี 2557 จํานวน 97.5 ล้านบาทโดยจ่ายเป็นเงินปัน
ผลระหว่างกาลเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2557  

ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้  การจ่ายเงินปันผลอาจมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับความจําเป็นและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ 

14.1.3 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

1) สินทรัพย ์

ณ ส้ินปี 2555 – ปี 2557 สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละประมาณ 85-92 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ อาคารและอุปกรณ์และทรัพย์สินรอ
การขาย โดยสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 4,505 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2555 เป็น 8,592 ล้านบาท 
ณ ส้ินปี 2557 โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อ ซึ่งจะกล่าวต่อไปในหัวข้อลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคลต่อไป 

 



 

 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 

ส่วนท่ี 3 .ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  หน้า 133 
 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และลูกหนี้เงนิให้กู้ยืมและลูกหนี้เงนิใหกู้้ยืมส่วนบุคคล 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคลเป็นลูกหนี้จากการดําเนินธุรกิจให้บริการ
สินเชื่อ 3 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ และสินเชื่อส่วนบุคคล
แบบไม่มีหลักประกัน 

ลูกหนี้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ โดยแสดงด้วยจํานวนหน้ีตามสัญญา หักด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ โดยโครงสร้างลูกหนี้สุทธิตามประเภทสัญญา มีสัดส่วนดังนี้ 

ลูกหน้ีจากการให้บริการสินเชื่อ 
งบตรวจสอบ 

 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ 1,247 32.43  1,735  31.33  2,324 30.81 
ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีเงินให้

กู้ยืมส่วนบุคคล-สุทธิ 
 2,600   67.57  3,804  68.67  5,219 69.19 

รวมลูกหน้ี-สุทธิ 3,847 100.00  5,539 100.00 7,543 100.00 
รวมสินทรัพย์ 4,505  6,046  8,592  

ในปี 2555 – ส้ินปี 2557 กลุ่มบริษัทฯมีลูกหนี้สุทธิจากการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึ้นจาก 348 สาขา ในปี 2555 เป็น 1,059 สาขา ณ ส้ินปี 2557 ทําให้พอร์ตสินเชื่อเติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลําดับ  

ในปี 2555 – ส้ินปี 2557 ลูกหนี้สุทธิจากการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 40 ต่อปีจาก 3,847 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2555 
เป็น 7,543 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2557 เนื่องมาจากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจาก 107,355 สัญญา ด้วยมูลหนี้เต็มจํานวน 
3,981 ล้านบาท เป็น 198,805 สัญญา ด้วยมูลหนี้เต็มจํานวน 7,816 ล้านบาท หรือคิดเป็นยอดสินเชื่อรวมเฉล่ีย 40,000 
บาทต่อสัญญา 

โครงสร้างลูกหนี้จากการให้บริการสินเชื่อจําแนกตามหลักประกันมีดังนี้ 

ลูกหน้ีจําแนกตามประเภท
หลักประกัน 

งบตรวจสอบ 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รถจักรยานยนต์ 636 15.92 995 17.36 1,280.61 16.38 
รถเชิงพาณิชย์ 493 12.33 621 10.82 1,015.92 13.00 
รถท่ีใช้ในการเกษตร 86 2.15 85 1.48 76.28 0.98 
โฉนด บ้าน ท่ีดินคอนโด 524 13.11 711 12.41 841.1 10.76 
รถยนต์สี่ล้อ 1,936 48.46 3,077 53.67 4,430.41 56.68 
สินเชื่อส่วนบุคคลฯ 96 2.39 33 0.57 7.54 0.10 
รถจักรยานยนต์ใหม่ 225 5.64 211 3.68 164.33 2.10 
รวมลูกหน้ีเช่าซื้อและกู้เงิน 3,995 100.00  5,733  100.00 7,816 100.00 
หัก เงินรับท่ีไม่สามารถระบุ (14) (0.35) (11) (0.2) - - 
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ลูกหน้ีจําแนกตามประเภท
หลักประกัน 

งบตรวจสอบ 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ผู้รับ 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (134) (3.36) (183) (3.18) (273.12) 3.49 
ลูกหน้ีเช่าซื้อและกู้เงิน- 
สุทธิ 3,847   5,539  

 
7.543 

 

หากพิจารณายอดลูกหนี้เต็มจํานวนแยกตามหลักประกันพบว่าสัดส่วนลูกหนี้โดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 48-57 เป็น
ลูกหนี้จากการปล่อยสินเชื่อสําหรับหลักประกันประเภทรถยนต์สี่ล้อโดยเฉพาะรถกระบะ โดยมียอดมูลหนี้เต็มจํานวน ณ ส้ิน 
ปี 2557 จํานวน 4,430 ล้านบาท ลําดับต่อมาคือหลักประกันประเภทรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 16 -17  โฉนดที่ดิน บ้านและ
คอนโดร้อยละ 11 – 13 รถเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 11-13 ต่อมูลหน้ีเต็มจํานวน ตามลําดับ  

หากพิจารณาสัดส่วนประเภทหลักประกันตามจํานวนสัญญา จํานวนสัญญามากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ มีจํานวน  
131,854 สัญญา ณ ส้ิน ปี 2557 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 66 ของจํานวนสัญญารวมทั้งหมด รองลงมาคือ รถยนต์ส่ีล้อ 
จํานวน 47,487 สัญญาหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของจํานวนสัญญารวมทั้งหมด 

คุณภาพลูกหนี้ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาค้างชําระของลูกหน้ีคงเหลือหักด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
และหลักประกัน ซึ่งหลักประกันเท่ากับมูลค่าร้อยละ 0-75 ของลูกหนี้ตามสัญญาคงเหลือหักด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้โดยพิจารณาเปรียบเทียบถึงโอกาสในการได้รับชําระคืนจากลูกหน้ีและจากการขายหลักประกัน โดยมีหลักเกณฑ์การ
ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในแต่ละงวดดังนี้ 

ระยะเวลาค้างช าระ 

สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
รถจักรยานยนต์ 

สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
หลักประกันประเภทอื่น 

เงินให้กู้ยืม
ส่วนบุคคล 

อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ 

มูลค่า
หลักประกัน 

(ร้อยละ) 

อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ 

มูลค่า
หลักประกัน 

(ร้อยละ) 

อัตราร้อยละของ
ค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญ 

ไม่ค้างชําระ 1 75 1 75 1 
ค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 2 75 2 75 1 
ค้างชําระมากกว่า 1 เดือนถึง 3 เดือน 2 55-65 2 55-65 2 
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 100 0 20 25-45 100 
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 100 0 100 15 100 
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 100 0 100 0 100 
หมายเหตุ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ= อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู X (ลูกหนี้คงเหลือตามสัญญา-ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได-้มูลค่า

หลักประกันทีค่ํานวนในอัตราตามตารางข้างต้น) 

การวิเคราะห์คุณภาพของลูกหน้ีจากการปล่อยสินเชื่อลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาให้กู้ยืมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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จํานวนเงินท่ีถึงกําหนดจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556   31 ธันวาคม 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ-ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระไม่เกิน 1 ปี 940.81   55.93   1,293.50   55.93  1,748.99 56.12 
หัก ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ (262.28)   (15.59)  (337.48)  (14.59) (435.58) (13.98) 
รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ  678.54   40.34   956.03   41.34  1,313.41 42.14 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (30.72)  (1.83)  (43.45)  (1.88) (110.48) (3.54) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก าหนดช าระไม่เกิน 
1 ปี - สุทธิ 647.82  

   
38.51   912.58   39.46  1,202.92 38.60 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ-ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 -5 ปี  741.43  44.07  1,019.29   44.07  1,367.61 43.88 
หัก ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ (134.33) (7.98)  (173.21)  (7.49) (219.46) (7.04) 
รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ 607.10  36.09  846.08   36.58  1,148.16 36.84 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (7.20) (0.43)  (23.29)  (1.01) (27.23) (0.87) 
รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 
1-5 ปี - สุทธิ 599.90  35.66  822.79   35.58  

 
1,120.92 35.97 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อรวม  1,682.24   100.00   2,312.80   100.00  3,116.60 100.00 
หัก ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้  (396.60) (23.58)  (510.69)  (22.08) (655.04) (21.02) 
รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ  1,285.64   76.42   1,802.11   77.92  2,461.56 78.98 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (37.92)  (2.25)  (66.74)  (2.89) (137.71) (4.42) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อรวม - สุทธิ 1,247.72   74.17   1,735.37   75.03  2,323.85 74.56 

หากพิจารณาลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อโดยจําแนกตามส่วนที่ถึงกําหนดชําระ พบว่าประมาณร้อยละ 56 ของลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อมีกําหนดการชําระหนี้ไม่เกิน 1 ปี เนื่องจากบริษัทฯ ให้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่เป็นรถยนต์ใช้แล้วและรถจักรยานยนต์
ใหม่ โดยมีระยะเวลาการให้สินเชื่อเช่าซื้ออยู่ระหว่าง 12-36 งวด หรือคิดเป็นประมาณ 1-3 ปี 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ 
 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556   31 ธันวาคม 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 887.83 69.06 1,134.08 62.93 1,540.68 62.59 
ค้างชําระมากกว่า 1 ถึง 3 เดือน 324.63 25.25 543.05 30.13 678.40 27.56 
ค้างชําระมากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 46.15 3.59 87.08 4.83 135.54 5.51 
ค้างชําระมากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 15.60 1.21 27.73 1.54 57.36 2.33 
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 11.42 0.89 10.17 0.56 49.58 2.01 
รวม 1,285.64 100.00 1,802.11 100.00 2,461.56 100.00 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (37.92) (2.95) (66.74) (3.70) (137.71) (5.59) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธ ิ 1,247.72 97.05 1,735.37 96.29 2,323.85 94.41 

หากพิจารณาลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อโดยจําแนกตามอายุหนี้ท่ีเกินกําหนดชําระ พบว่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ดีคือไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 62-69 และค้างชําระมากกว่า 1 ถึง 3 เดือน
คิดเป็นประมาณร้อยละ 25 – 30 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งหากพิจารณาความเพียงพอของการตั้งสํารองค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญจะพบว่า ส้ินปี 2557 และส้ินปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 137.71 ล้านบาท และ 
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66.74 ล้านบาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.59 และร้อยละ 3.7 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรวมซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2555 ที่
ระดับร้อยละ 2.95โดยในปี 2555 และ ปี 2556 มีหนี้ที่สูญจริงแล้วจํานวน 19 ล้านบาท และ 23 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 1.4 และร้อยละ 1.29 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรวม  

จํานวนเงินท่ีถึงกําหนดจ่ายตามสัญญาให้กู้ยืม 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556   31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืม-ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระ
ไม่เกิน 1 ปี 2,574.78    79.66   3,744.83   80.25  

 
5,060.58 

 
78.99 

หัก ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ (424.97)   (13.15)  (583.13)  (12.50) (817.21) (12.76) 
รวมลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืม 2,149.81    66.51   3,161.70   67.75  4,243.37 66.23 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (86.12)  (2.66)  (87.03)  (1.87) (126.03) (1.97) 
ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืมส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ไม่เกิน 1 ป-ีสุทธิ 2,063.70  63.85  3,074.67  65.88  

 
4,117.34 

 
64.26 

ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืม-ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระ
ใน 1 -5 ปี       657.31    20.34   921.84   19.75  

 
1,346.30 

 
21.01 

หัก ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ (111.51)    (3.45)  (163.83)  (3.51) (235.05) (3.67) 
รวมตามสัญญาให้กู้ยืม 545.80    16.89   758.01   16.24  1,111.25 17.34 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9.82)    (0.30)  (28.95)  (0.62) (9.37) (0.15) 
ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืมส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระใน 1-5 ป-ีสุทธิ 

 
535.98  

 
  16.59  

 
 729.06  

 
 15.62  

 
1,101.88 

 
17.19 

ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืมรวม 3,232.09   100.00   4,666.67   100.00  6,406.89 100.00 
หัก ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ (536.48) (16.60)  (746.96)  (16.01) (1,052.26) (16.42) 
รวมลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืม 2,695.61    83.40   3,919.71   83.99  5,354.63 83.58 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (95.94)  (2.97)  (115.98)  (2.49) (135.41) (2.12) 

ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืมรวม-สุทธิ  2,599.67   80.43   3,803.73   81.50  5,219.22 81.46 

เมื่อพิจารณาลูกหนี้จากการให้กู้ยืมโดยจําแนกตามส่วนที่ถึงกําหนดชําระ พบว่าลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมส่วนใหญ่มี
กําหนดการชําระหนี้ไม่เกิน 1 ปีคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเนื่องจากการปล่อยสินเชื่อให้กู้ยืม
ของบริษัทตามประเภทของหลักประกันส่วนมากคือ สินเชื่อสําหรับรถยนต์ทั่วไป รถจักรยานยนต์ และบ้านหรือโฉนดที่ดิน ซึ่ง
ส่วนมากจะมีระยะเวลาผ่อนชําระไม่เกิน 24 งวด 

ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืม 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556   31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 2,061.57   76.48  2,922.76  74.57  4,210.47 78.63 

ค้างชําระมากกว่า 1 ถึง 3 เดือน 493.35  18.30  808.14  20.62  940.19 17.56 
ค้างชําระมากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 72.89  2.70  110.55  2.82  116.01 2.17 
ค้างชําระมากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 34.48  1.28  45.27 1.15 43.56 0.81 
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 33.32     1.24  32.99 0.84 44.40 0.83 
รวม 2,695.61 100.00 3,919.71 100.00 5,354.63 100.00 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (95.94)  (3.56) (115.98) (2.96) (135.41) (2.53) 
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ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืม 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556   31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืม-สุทธิ 2,599.67  96.44  3,803.73  97.04  5,219.22 97.47 

หากพิจารณาลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมโดยจําแนกตามอายุหนี้ท่ีเกินกําหนดชําระ พบว่าลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ดี คือ ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 74 - 79 และค้างชําระมากกว่า1 ถึง 3 
เดือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 18 - 20 ค้างชําระมากกว่า 3 ถึง 12 เดือนคิดเป็นประมาณร้อยละ 4และมีเพียงร้อยละ 1 ของ
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมที่ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ จะตั้งค่าเผ่ือตามระยะเวลาที่ค้างชําระตามที่กล่าว
ข้างต้น ซึ่งหากพิจารณาความเพียงพอของการตั้งสํารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจะพบว่า ณ ส้ิน ปี 2557 และ ส้ินปี 2556 
กลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแล้ว 135.41 ล้านบาท และ 115.98 ล้านบาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.53 และร้อยละ 
2.96 ของลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมซึ่งเกินกว่าอัตราหนี้สูญในอดีตแล้ว โดยในปี 2555 และ ปี 2556 มีหนี้ที่สูญจริงแล้ว
จํานวน 21 ล้านบาท และ 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.4 และร้อยละ 1.29 ของลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม 

ลูกหนีก้ิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ลูกหนี้กิจการท่ีเกีย่วข้องเป็นรายการลูกหนี้ของศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ ซึ่งประกอบดว้ยรายการท่ีศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์รับชําระเงิน
แทนให้กับกลุ่มบรษิัทฯ ดอกเบี้ยค้างรับและเงินให้กู้ยมืที่ SP 1982 ให้กับศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ภายหลังจากได้รับโอนวงเงินกู้
ธนาคารในปี 2555 แต่อยา่งไรกด็ี กลุ่มบริษัทฯ ได้เคลียร์รายการดังกล่าวแล้วในไตรมาส 3 ปี 2556 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการเช่าอาคารสํานักงานเพื่อใช้เป็นที่ทําการของสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาเป็นส่วนใหญ่ มีบาง
สาขาที่มีที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสินทรัพย์ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่จะเป็นส่วนปรับปรุง
อาคาร เครื่องตกแต่งสํานักงาน อุปกรณ์สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสินทรัพย์
ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 38 ของสินทรัพย์ถาวรรวม ณ ส้ินปี 2556 เป็นยานพาหนะประจําสาขาและสําหรับผู้บริหาร
รองลงมาคือ เครื่องตกแต่งสํานักงาน และอุปกรณ์สํานักงานรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 32 และ 27 
ตามลําดับ  กลุ่มบริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์สุทธิทั้งส้ินประมาณ 78-246 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1-3 ของ
สินทรัพย์รวม 

หนี้สนิ 

ณ ส้ินปี 2554 – ส้ินปี 2556 หนี้สินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงินและเจ้าหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน โดยหน้ีสินของกลุ่มบริษัทฯเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 2,339 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2554 
เป็น 4,916 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2556 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ  45 ต่อปีโดยมีสาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเพื่อ
การให้บริการปล่อยสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ และตามสัญญาให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล  

หนี้สนิที่มีภาระดอกเบี้ย 

 
โครงสร้างหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 

 

งบตรวจสอบ 
 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 



 

 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 

ส่วนท่ี 3 .ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  หน้า 138 
 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,550.56 76.32  3,343.31  71.98 1,149.43 24.10 
ตั๋วแลกเงิน - - 1,222.00  26.31 2,315.00  48.53 
เจ้าหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวข้อง 348.71 10.43 - - - - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 438.31 13.12 74.00   1.59 300.00 6.29 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและ 
สัญญาเช่าซื้อ 

 
4.37 

 
0.13 

 
 5.77  

 
0.12 

 
5.96 

 
0.12 

หู้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - - - - 500.00 10.48 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - - 500.00 10.48 
รวมหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 3,341.94 100.00 4,645.08 100.00 4,770.39 100.00 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินตั๋วแลกเงิน เจ้าหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกลุ่มบริษัทฯ กู้จากหรือมีภาระคงค้างกับศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 
จํากัด และ บริษัทดี.ที.เจ. โฮลดิงส์ จํากัด เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการในเครืออื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและ
สัญญาเช่าซื้อ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 3,341.94 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2555 เป็น 4,770.39 ล้าน
บาท ณส้ินปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 19.48 ต่อปีโดยสาเหตุหลักในการกู้ยืมคือเพื่อขยายการ
ให้บริการปล่อยสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯอย่างไรก็ตาม ณส้ินปี 2557 อัตราการเติบโตของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัท
ลดลงจากส้ินปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการลดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ ยและต้นทุน
ทางการเงิน 

สําหรับปี 2555 - 2556 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยเกือบทั้งหมดเป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินประเภทวงเงินเบิกเกิน
บัญชีและตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ยืมจากศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์และส่วนที่เหลือเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและ
สัญญาเช่าซื้อ โดยเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินและจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MOR-
1.75% หรือ MLR-1.5% แต่อย่างไรก็ดี ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดแก่ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์แล้ว 
นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 270 วัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4-5 ต่อปี และบริษัทได้ปรับเพิ่มวงเงินรวมในการออก
ตั๋วแลกเงินระยะส้ันดังกล่าวเป็น 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีตั๋วแลกเงินที่ออกขายแล้วจํานวน 
2,615 ล้านบาท และบริษัทฯได้ออกและขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 
จํานวน 500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี โดยหุ้นกู้ฯมีอายุ 1 ปี 6 เดือน รวมทั้งบริษัทฯได้มีวงเงินสินเชื่อระยะ
ยาวกับสถาบันการเงินอีกจํานวน 500 ล้านบาท 

หากพิจารณาการดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 
ธันวาคม 2557 อยู่ที่ 1.50 และ 1.39 เท่าตามลําดับ  

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

 หน่วย ณ สิ้นปี 2555 ณ สิ้นปี 2556 ณ สิ้นป ี2557 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 611.17 1,130.60 3,432.09 

จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ล้านหุ้น 268.38/1    727.27  917.12 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก  บาท/หุ้น 2.28  1.55  3.74 
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จํานวนหุ้นปรับลดเต็มมูลค่า ล้านหุ้น 356/1    750  1,000 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นปรับลดเต็มมูลค่า  บาท/หุ้น 1.72 1.51 3.43 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 76.06 66.07 37.46 
หมายเหตุ /1 ปรับเป็นจํานวนหุ้นตามมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาทเพ่ือการเปรียบเทียบ 

ณ ส้ินปี 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 1,131 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของทุนชําระแล้ว 750 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จาก 200 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2554เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้ทยอยเพิ่มทุน ในปี 2555 จํานวน 156 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 
2556 จํานวน 320 ล้านบาท และในไตรมาส 2 ปี 2556 จํานวน 74 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ รองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจและการปล่อยสินเชื่อซึ่งเติบโตขึ้นอย่างสูง ในส่วนของกําไรสะสมของกลุ่มบริษัทฯ ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2554 และได้มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2555 รวม 440 ล้านบาท และในไตรมาส 1 ปี 2556 จํานวน 150 ล้านบาท 
ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวข้างต้น 

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัท ฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจําปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทั้งส้ินจํานวน 427.5 ล้านบาท 
(ประกาศจ่ายในไตรมาส 4 ปี 2556 จํานวน 300 ล้านบาท และในไตรมาส 1 ปี 2557 จํานวน 127.5 ล้านบาทโดยได้จ่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 และ 28 มีนาคม 2557 ตามลําดับ)หากพิจารณามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book 
Value per share) โดยคํานวณจากจํานวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (มูลค่าตราไว้เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น) ณ ส้ินปี 2555 เท่ากับ 
2.28 บาทต่อหุ้น และ ณ ส้ินปี 2556 เท่ากับ 1.55บาทต่อหุ้น ในขณะที่หากพิจารณามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นปรับลดเต็ม
มูลค่า (Fully-diluted Book Value per share) จะพบว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ ส้ินปี 2555 และ 2556 เท่ากับ 1.72 บาท
ต่อหุ้นและ 1.51 บาทต่อหุ้นตามลําดับ  

ณ ส้ินปี 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,432.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2556 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 
1,130.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการท่ีบริษัทได้เพิ่มทุนเรียกชําระจํานวน 250 ล้านบาท จากการเสนอขายให้กับประชาชน
ทั่วไปเพื่อนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และยังทําให้บริษัทได้รับส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํานวน 1,421.80 ล้านบาท
ด้วย ทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นดังกล่าว 

2) สภาพคลอ่ง 

จุดประสงค์ของการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมเงินทุนให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทาง
การเงินท้ังในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสามารถหาประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตามที่เกิดขึ้นได้ โดยภาระ
ผูกพันทางการเงินของบริษัทฯ เกิดจากการชําระหนี้เมื่อครบกําหนด ความต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ ใช้ในการ
ประกอบกิจการ เป็นต้น 

 (หน่วย:ล้านบาท) งบตรวจสอบ 
ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน (1,358.00)  (2,043.18) (1,129.23) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน-
ปรับปรุง/1 

 
 678.77  

 
 910.22  

 
999.76 

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (43.15)  (93.65) (188.70) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,406.96  2,224.26  1,565.50 
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน-    
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ปรับปรุง/2 1,726.96  2,224.26  1,565.50 
เงินสดและรายได้เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) – สุทธิ 5.81  87.43  247.57 
หมายเหตุ: /1 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานปรับปรุงโดยไม่รวมรายการลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อและลูกหนี้ให้กู้ยืม ลูกหนี้จากกิจการที่

เกี่ยวข้องกันและรายการเจ้าหนี้จากการเพิ่มทุนในปี 2555 (บริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทุนในเดือนธันวาคม 2555 จํานวน 320ล้านบาท 
แต่จดทะเบียนเพ่ิมทุนในเดือนมกราคม 2556) 

/2  กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินปรับปรุงรายการเงินเพิ่มทุนดังที่กล่าวข้างตน้ ในปี 2555 จํานวน 320 ล้านบาท  

 
กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน 

ในปี 2555 –2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในดําเนินงาน 1,358 ล้านบาท 2,043 ล้านบาท และ 1,129 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ่งจัดว่าเป็นปกติของธุรกิจให้บริการปล่อยสินเชื่อของบริษัทที่มิได้เป็นสถาบันการเงินที่มีการขยายตัวของการ
ลงทุนในลูกหนี้จากการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึน้ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นในอัตราเฉล่ียร้อยละ 40 ต่อ
ปี ทําให้พอร์ตสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 3,995 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 7,816 ณ ส้ินปี 2557 ดังที่ได้กล่าวใน
หัวข้อลูกหน้ีจากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม 

ทั้งนี้ หากไม่รวมการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้จากการปล่อยสินเชือ่ทั้งสองประเภทและลูกหนี้จากกิจการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจพิจารณา
ว่าเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ค่อนข้างดีคือ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี จาก 679 ล้าน
บาท ในปี 2555 เป็น 910 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท ในปี 2556 และ 2557 ตามลําดับ  

กระแสเงินสดจากการลงทุน 

ในปี 2555 – ณ ส้ินปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายในการลงทุนระหว่าง 43-189 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนเพื่อ
ซื้อสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 25 ล้านบาท 90 ล้านบาทและ 154 ล้านบาท ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ 
ทั้งนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่การลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์เครื่องตกแต่งสํานักงานอุปกรณ์สํานักงานและ
ยานพาหนะ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และให้กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2555 
กลุ่มบริษัทฯ ยังมีเงินฝากประจําเพื่อการค้ําประกันวงเงินกู้ของกิจการเพิ่มขึ้นจํานวน 20 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงนิ 

ในปี 2555 – ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน อยู่ระหว่าง 1,407–2,224 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุน
หลักนอกเหนือจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานคือ เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงิน เงินกู้ยืมเงินระยะ
ส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน และการเพิ่มทุน กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่ม
บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องจาก 200 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2554 เป็น 750 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้
เพิ่มทุนจํานวน 156 ล้านบาทในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 และในไตรมาส 1 ปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุน 394 
ล้านบาท โดยได้รับชําระค่าหุ้นจํานวน 320 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม ปี 2555 และ 74 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 ใน
เดือนพฤษภาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯได้ขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปจํานวน 250 ล้านหุ้น ราคาขายหุ้นละ 6.90 บาท ทําให้
ทุนชําระแล้วเพิ่มอีก 250 ล้านบาท  ซึ่งการกู้เงินเพิ่มและการเพิ่มทุนดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินมาลงทุน
ในการขยายสาขาและขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อและให้กู้ยืมเพิ่มมากขึ้น  

3) แหล่งที่มาของเงินทนุ 
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กลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงินในรูปแบบวงเงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใช้
เงินเป็นหลัก รองลงมาคือ การออกตั๋วแลกเงิน โดยมากกว่าร้อยละ 70 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมดเป็นหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยที่
มีกําหนดระยะเวลาชาํระคืนใน 1-2 ปี ณ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดจาํนวน 4,770.39  
ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนที่มาจากส่วนของทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม2557 มีทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว 1,000 ล้านบาทซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2554 – ปี 2557 (โดยรายละเอียดได้กล่าวไว้
ในหัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้น) 

โครงสร้างเงินทนุ 

ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 6.37เท่า 4.35 เท่า และ 1.50 
เท่า ตามลําดับ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนปรับลดลงเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเติบโตของการ
ให้บริการสินเชื่อและกําไรสะสมที่เติบโตขึ้นจากกําไรท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามลําดับ  

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่ส าคัญ 

แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุนท่ีสําคัญจําแนก
ตามระยะเวลาครบกําหนด 

งบตรวจสอบ 

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

แหล่งท่ีมาของเงินทุน           
หน้ีสินระยะสั้น (1-2 ปี) 3,341.94 84.54   4,645.08  80.42 4,770.39 58.16 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
-ทุนชําระแล้ว 356.00 9.01 750.00  12.99 1,000.00 12.19 
-กําไรสะสม 218.98 5.54  344.41  5.96 974.10 11.88 
-ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - - - - 1,421.80 17.33 
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 

36.19 0.92 36.19 0.63 36.19 0.44 

แหล่งที่มาของเงินทุน-รวม 3,953.11  100.00    5,775.68   100.00  8,202.48 100.00 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน         
ไม่เกิน 1 ปี 3,090.38 73.12   3,987.24   71.98 5,320.26 70.53 
1 ปี ขึ้นไป 1,135.88 26.88  1,551.86  28.02 2,222.80 29.47 
แหล่งใช้ไปของเงินทุน-รวม 4,226.26 100.00 5,539.10 100.00 7,543.06 100.00 

หากพิจารณาความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่สําคัญ พบว่าแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่สําคัญของ
กลุ่มบริษัทฯในปี 2555 – ปี 2556 มีความสัมพันธ์กันระดับหน่ึงกล่าวคอื แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะ
ส้ัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 80-85 ของที่มาของเงินทุนทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนเกือบทั้งหมดไปในการ
ปล่อยสินเชื่อซึ่งมีกําหนดระยะเวลาชําระเงินตั้งแต่ 6 เดือน - 3 ปี โดยที่ร้อยละประมาณ 72-73 เป็นลูกหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ
ไม่เกิน 1 ปี อนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในปี 2557  บริษัทฯ มีทุนชําระแล้วเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท และ
มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญอีกจํานวน 1,421.80 ล้านบาท ทําให้อัตราส่วนของหนี้ระยะส้ันลดลงเหลือร้อยละ 58 การรับเงิน
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จากการเพิ่มทุนซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวมาทดแทนเงินกู้ระยะส้ัน ส่งผลให้แหล่งที่มาของเงินทุนมีความสอดคล้องกับ
การปล่อยสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ มากขึ้น 

หากพิจารณาสภาพคล่องจากอัตราส่วนของเงินให้กู้และเงินกู้ในปี 2555–ปี 2557 ของกลุ่มบริษัทฯ  จะพบว่ากลุ่มบริษัทฯ
สามารถดํารงอัตราส่วนของเงินให้กู้และเงินกู้ได้ดีอย่างต่อเนื่อง คือ อยู่ในระดับ 1.22-1.58 เท่า เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ใช้
เงินกู้ยืมที่ได้มาเพื่อการปล่อยสินเชื่อเกือบทั้งหมด 

 
งบตรวจสอบ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) 1.28 1.22 1.58  

  
4) ภาระผูกพันนอกงบดุล 

ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น สิ้นปี 2555 สิ้นปี 2556 สิ้นปี 2557 

ภายใน 1 ปี 42.22  97.11  140.64 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 55.24  126.59  146.93 
รวม 97.46  223.70  287.57 

ภาระผูกพันนอกงบดุลของกลุ่มบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2555, 31 ธันวาคม2556 และ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ97.46,  
223.7 และ 287.57 ล้านบาท ตามลําดับโดยเป็นภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่าที่ทําการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18, 19.79 และ 8.38  เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

14.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ในรอบปีบัญชี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากัด เป็นจํานวนเงิน  1,992,500 บาท และเป็นเงินจํานวน 2,100,000 บาท ในปี 2556 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2557ได้กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2557เป็นจํานวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่า
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว 
บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องชําระให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
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การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

 บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบัน้ีแล้วด้วยความระมัดระวงั  บริษัทฯขอรับรองวา่ 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผดิ  หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  นอกจากนี ้

บริษัทฯขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทฯได้จัดให้มี ระบบการเปดิเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเปน็สาระส าคัญ

ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถว้นแล้ว  รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3)  บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคมุดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ

ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 26 กมุภาพันธ์  2558 ต่อผู้สอบบัญชแีละกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯแล้ว  ซึ่งครอบคลุมข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระท าทีม่ิชอบท่ี

อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานวา่เอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกันกับที่บริษัทฯได้รับรองความถกูต้องแล้ว  

บริษัทฯได้มอบหมายให้  นางวนาพร  พรกิติพงษ์  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ

ของ นางวนาพร  พรกิติพงษ์ ก ากบัไว้  บริษัทฯจะถือว่าไมใ่ช่ข้อมูลท่ีบริษัทฯได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดงักล่าวข้างต้น 

 

  ชื่อ   ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 

 

1. นางสาวดวงใจ  แกว้บุตตา กรรมการผู้จดัการ   ...นางสาวดวงใจ  แกว้บุตตา...   

2. นายอวยชัย  สมกล่ิน  กรรมการ    ...นายอวยชยั  สมกลิ่น...........   
 

  ชื่อ   ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ  

 นางวนาพร  พรกิติพงษ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ ...นางวนาพร  พรกิติพงษ์....... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัท 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

1. นายทนง พิทยะ 
ประธานกรรมการ  

 
 
 

67   ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ             
มหาวิทยาลัย นอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์             
มหาวิทยาลัย นอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์          
มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ญ่ีปุ่น 

 หลักสูตรประกาศนียบตัรพัฒนากรรมการ 
(DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ปี 2547   

 

0.75%  -ไม่มี- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

กิจการอื่น 
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (ธุรกิจพลังงาน) 
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บมจ.ไทยศรีประกันภัย (ธุรกิจประกันภัย) 
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บมจ.สแกน อินเตอร์ 
 (ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ) 
2554-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจ.เอ็มไพร์ เอเซีย เอนเนอร์ยี่ กรุ๊ป  
 (ธุรกิจพลังงาน)  
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บจ.ไซยะบุรี (ธุรกิจจัดซื้ออุปกรณ์โรงไฟฟ้า) 
2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บมจ.ทีทีดับบลิว (ธุรกิจสาธารณูปโภค)  
 

2. นายฉัตรชัย แก้วบตุตา 
กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

 

63  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
สุโขทัยธรรมาธิราช 

 หลักสูตรประกาศนียบตัรพัฒนากรรมการ 
(DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ปี 2556  
 

12.00%/1 บิดานางสาวดวงใจ 
แก้วบุตตา และ
นางสาวธิดา      แก้ว
บุตตา 

2555-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

กิจการอื่น 
2547-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ.ศรีสมาน กรุงเทพ  (ธุรกิจให้เช่า
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

 อสังหาริมทรัพย)์ 
2552-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสังหาริมทรพัย์) 
2551-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจ. เคบีบี เซอร์วิส (ธุรกิจพัฒนาที่ดิน) 

3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 
กรรมการ/2 
กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จัดการ  
 

35  ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์   
มหาวิทยาลัยเดอ พอล สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
   ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DCP) 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ปี 2553 

6.3% บุตรของนายฉัตรชัย 
แก้วบุตตา 
พี่ของนางสาวธิดา      
แก้วบุตตา 

2555-ปัจจุบัน กรรมการ  กรรมการบริหาร และ 
กรรมการผู้จัดการ 

 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

กิจการอื่น 
2554-2557 กรรมการ 
 บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 (ธุรกจิให้สินเชื่อ) 
2554-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ. เงินสดทันใจ (ธุรกิจให้สินเชื่อ) 
2553-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ. ไอ.ดี. เซอร์วิส 2007  
 (ธุรกิจซื้อขายจัดสรรที่ดิน) 
2553-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ. อนุชาลี (ธุรกิจขายอสังหาริมทรพัย)์ 
2550-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ. ดี. เจ. ดี 2007 (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย)์ 
2554-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ. มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ (ธุรกจิ
 อสังหาริมทรัพย)์ 
2550-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ. โรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย)์ 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

2550-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
 (ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย)์ 
2553-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ. ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ (ธุรกิจให้สินเชื่อ) 
2555-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ. ศรีสวัสดิ์ กรุ๊ป (ธุรกิจให้สินเชื่อ) 
2550-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ. แอ็ดส์ ก็อตซิลล่าซ์ (ธุรกิจโฆษณา) 
2555-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจ. เคบีบี เซอร์วิส (ธุรกิจพัฒนาที่ดิน) 
2553-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจ. พี วี เพชรบูรณ์ เซอร์วิส 2008  
 (ธุรกิจซื้อขายที่ดิน) 
2550-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจ.ศรีสมาน เพชรบุรณ์ (ธุรกิจพัฒนาที่ดิน) 
 

4. นางสาวธิดา แก้วบุตตา 
กรรมการ  

32  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   
วาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น 

 ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

· หลักสูตรประกาศนียบตัรพัฒนากรรมการ 
(DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ปี 2556 

38.7% บุตรของนายฉัตรชัย 
แก้วบุตตา 
น้องของนางสาวธิดา      
แก้วบุตตา 

2555-ปัจจุบัน กรรมการ   
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

2554-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจ. ดี.ที.เจ.เซอร์วิส  (ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นๆ) 
2553-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ. อนุชาลี (ธุรกิจขายอสังหาริมทรพัย)์ 
2550-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

 (ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย)์ 
2550-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจ. แอ็ดส์ ก็อตซิลล่าซ์ (ธุรกิจโฆษณา) 

5. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ 
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  

67  ปริญญาโท การบัญชี   
Virginia Polytechnic and State University, 
สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี การบัญชี   
Virginia Polytechnic and State University, 
สหรัฐอเมริกา 

 หลักสูตรประกาศนียบตัรพัฒนากรรมการ 
(DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ปี 2550  

 หลักสูตรประกาศนียบตัรส าหรับกรรมการ
ตรวจสอบ (ACP) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย ปี 2553   

-0- -ไม่ม-ี 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

กิจการอื่น 
2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (ธุรกิจธนาคาร ) 
2554-ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2549-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะบริหาร 
 บจ.ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) 
 (ธุรกิจที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน บุคคล) 
2556-ปัจจุบัน        กรรมการอิสระ 
                         บมจ. ไทยศรีประกันภัย (ธุรกิจประกันภัย) 
2557-ปัจจุบัน        กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
                         บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น  
                         (ธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น) 

6. พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

 

58  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร ์

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวทิยาลัย 
รามค าแหง 

 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์          
โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ 

-0- -ไม่ม-ี 2555-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

กิจการอื่น 
2556-2557 กรรมการ 
 บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ธุรกิจขนส่ง) 
2557-ปัจจุบัน        ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

 หลักสูตรประกาศนียบตัรพัฒนากรรมการ 
(DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ปี 2556    
 

2555-2557 ผู้บัญชาการ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
2554-2557 กรรมการ 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ธุรกิจขนส่ง) 
2554-2555 ผู้บัญชาการ กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 3 
2549-2554 รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

7. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ ์
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

 

52  ประกาศนียบัตรชั้นสูง บริหารภาครัฐและ
กฎหมายมหาชนรุ่นที่ 11 
สถาบันพระปกเกล้า 

· ประกาศนียบัตรชั้นสูง โครงการพัฒนา 
ผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ปริญญาตรี บัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 หลักสูตรพื้นฐานของผู้ท าหน้าที่เป็น
กรรมการ (DCP) ส าหรับ Trainer 

 Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 
2546 

 Role of the Compensation Committee 
Program ปี 2550 

 Successful Formulation & Execution of 
Strategy ปี 2552   

-0- -ไม่ม-ี 2556-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
                         กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
                         ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

กิจการอื่น 
2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่า 
                         ตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท  
                              (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
2547-ปัจจุบัน กรรมการอ านวยการ 
 บจ. โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่น 
                              (ธุรกิจบริการด้านงานบุคคล) 
2547-ปัจจุบัน กรรมการอ านวยการ 
 บจ. ส านักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการ 
                              บัญชี (ธุรกิจบริการด้านงานบัญชี) 
2547-ปัจจุบัน       กรรมการอ านวยการ 
                        บจ. ออดิท วัน (ธุรกิจสอบบัญชี) 
2557-ปัจจุบัน       กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                        บจ. ออล่า (ธุรกิจผลิตและบริการ) 
2557-ปัจจบุัน       กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

                        บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค 
                        (ธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น) 
 

8. นายวินัย  วิทวัสการเวช 
กรรมการอิสระ 

64  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

· ปริญญาตรี บัญชี 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

· หลักสูตรการพัฒนากรรมการ (DCP) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย
ปี 2549 

· หลักสูตรประกาศนียบตัรของกรรมการ
ตรวจสอบ (ACP) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย ปี 2555  

0% -ไม่ม-ี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ                          
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

กิจการอื่น 
2552-2554 ประธานกรรมการ 
 ธนาคารออมสิน  (ธุรกิจธนาคาร) 
2552-2555 รองประธานกรรมการ 
 บมจ. ทิพยประกันภัย (ธุรกิจประกันภัย)                               
2553-2554 อธิบดี 
 กรมธนารักษ์ 
2553-2554          ประธานกรรมการ 
                        บจ. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  
                              (ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สนิ) 
2554-2555          ประธานกรรมการบริหาร  
                        บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
                             (ธรุกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย) 
2554-ปัจจุบัน       ประธานกรรมการ 
                        บมจ. บางกอก เดค-คอน (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์) 
2555-ปัจจุบัน       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                        บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม (ธุรกิจพลังงาน) 
2555-ปัจจุบัน       ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ               
                        บมจ. สหมิตรถังแก๊ส (ธุรกิจบรรจุภัณฑ์) 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

9. นายอวยชัย สมกลิ่น 
กรรมการ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายอ านวยสินเชือ่ 

49  ปริญญาโท การจัดการเชิงกลยุทธ ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 

ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
 หลักสูตรประกาศนียบตัรพัฒนากรรมการ 

(DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ปี 2557  

0.04% -ไม่ม-ี 2551-ปัจจุบัน กรรมการและผูอ้ านวยการ ฝ่ายอ านวยสินเชื่อ  
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

กิจการอื่น 
2549-2550 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดอาวุโส 
 บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ธุรกิจบริการ
 สินเชื่อ) 

10. นางวนาพร พรกิตพิงษ์ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

47  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 ปริญญาตรี การสอบบัญช ี
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

0.08% -ไม่ม-ี 2552-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

กิจการอื่น 
2539-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 บมจ. เอสซีบี ลิสซิ่ง (ธุรกิจบริการ สินเชื่อ) 

11. นายวัชร์บรูย์ สุรสิงห์สฤษฎ์  
กรรมการ  
ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาด 

43  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ปริญญาตรี การตลาด 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 หลักสูตรประกาศนียบตัรพัฒนากรรมการ 

(DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ปี 2557    

0.15% -ไม่ม-ี 2554-ปัจจุบัน กรรมการและผูอ้ านวยการ ฝ่ายการตลาด 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

กิจการอื่น 
2553-2554 ผู้จัดการขาย  
 บจ.ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย) (ธุรกิจพลาสติก) 
2543-2553 Business Unit 
 บจ. ฟลามินโค ซีเมนต์ (ประเทศไทย)  (ธุรกิจ
 ก่อสร้าง) 

12. นายประยงค์ แสนนวล 
กรรมการ  
ผู้อ านวยการ ฝ่ายบุคคลและ

47  ปริญญาตรี รัฐศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

0.13% -ไม่ม-ี 2553-ปัจจุบัน กรรมการและผูอ้ านวยการ ฝ่ายบุคคลและพัฒนา 
                        บุคคล 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

พัฒนาบุคคล กิจการอื่น 
2550-2553 ผู้จัดการ ฝ่ายบุคคล 
 บจ. โรงพยาบาลมหาชัย (ธุรกิจโรงพยาบาล) 
2547-2550 ผู้จัดการสรรหาบุคลากร 
 บมจ. สามารถ คอเปอร์เรชั่น (ธุรกิจสื่อสาร) 

13. นายสมยศ เงินด ารง  
กรรมการ  
ผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาสินเชือ่  
  

 

47  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 หลักสูตรประกาศนียบตัรพัฒนากรรมการ 

(DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ปี 2557    

 

-0- -ไม่ม-ี 2556-ปัจจุบัน กรรมการ และ ผูอ้ านวยการ ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

กิจการอื่น 
2556 ที่ปรึกษา 
 บจ. เงินสดทันใจ (ธุรกิจสินเชื่อ) 
2551-2552 ผู้อ านวยการ 
 บจ.ซีเอฟจี เซอร์วิส (ธุรกิจสินเชื่อ) 
2548-2551 ผู้อ านวยการ 
 บจ.ศรีสวัสด์ิ อินเตอร์เนชั่นแนล  
   (ธุรกิจสินเชื่อ)  
 

14. นายเสกสรรค์  สุภาพวิบูลย ์
ผู้อ านวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 

  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 
สถาบันราชภัฎนครราชสีมา 

 
 
 
 

 

-0- -ไม่ม-ี 2557-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

กิจการอื่น 
2556-2557 ผู้จัดการ        
 บจ.                 (ธุรกิจ             ) 
2554-2556                  
 บมจ.    ม              (ธุรกิจ     
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

 ก่อสร้าง) 
    -                               
                          จ.ม               ม             ม   
                                                      
    -                              
                          จ.                                           

15.                      
                

53                  
                      

 หลักสูตรประกาศนียบตัรพัฒนากรรมกา   
(DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ปี 2548 

         ประกาศนียบัตรส าหรับ
เลขานุการบริษัท ในปี 2557 

 

0% -     - 2555-ปัจจุบัน                 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 

กิจการอื่น 
2553-2554 ผู้                                 
 บมจ.                         
                               (ธุรกิจ                 ) 
2552-2553                         
 บมจ.                (ธุรกิจ                 ) 

หมายเหตุ:  /1 นับรวมหุ้นของคูส่มรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 
 /2 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

 

รายชื่อกรรมการ บริษัท เงนิสดทนัใจ จ ากดั บริษัทบริหารสนิทรัพย์ ศรีสวสัดิ์ จ ากดั 

นางสาวดวงใจ  แกว้บุตตา D D 
นางสาวธิดา  แก้วบตุตา  D 
นายอวยชัย  สมกล่ิน D D 
นายสมยศ  เงินด ารง  D 
หมายเหต ุ D = กรรมการ 
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รายละเอยีดเก่ียวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยหวัหน้าทีมตรวจสอบควบคมุภายใน 
มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง องค์กร/ประเภทธุรกิจ 

น.ส.อมรวรรณ เที่ยงตระกูล 28 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วศ.บ.) 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บธ.ม.) 
-  Internal Auditor 
(ISO9001,ISO/TS16949,ISO14001,OHSAS18001) 
-  Clinic IAของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย 
 

- - 1ปี 3เดือน 
 

  2 ปี 
 
 

1 ปี 4 เดือน 
(2557-
ปัจจุบัน) 

Engineer 
 
Auditor(Internal 

&Supplier) 
 

Internal Audit 
Supervisor 

 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบรถยนต์ 
 

ธุรกิจประกอบชิ้นส่วนและซื้อมา
ขายไป 
- ธุรกิจโทรคมนาคม 
- ธุรกิจซื้อมาขายไป(สินค้าไอที)  
- ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
- ธุรกิจบริการเรือเฟอร์รี่  
- ธุรกิจผลิตจิวเวลลี่ 
- ธุรกิจโรงพยาบาล 
- ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
- ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
- ธุรกิจสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล 
- ธุรกิจจ าหน่ายพลังงาน 
(ชีวมวล) 
- ธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องดื่ม 
- ธุรกิจโรงสีข้าว 
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เอกสารแนบ  4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 -ไม่มี- 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดย ณ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระท่ีมิไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริหารจ านวน  3  ท่าน  และมีกรรมการสองท่านท่ีมีความรู้ความสามารถดา้น

บัญชีและการเงิน โดยทุกทา่นเปน็บุคคลอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดงันี ้

 นายสุคนธ ์ กาญจนหตัถกจิ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ1/ 

 พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 นายวีระชัย   งามดีวิไลศักดิ ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 1.  นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ ได้ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในวันที่  29  มกราคม  2558 ทั้งนี้ 
    คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายวินัย  วิทวัสการเวช ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน  
 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบท่ีได้ ก าหนดไว้รวมทั้งปฏิบัติหน้าทีต่ามที่ได้รับอบหมาย 

จากคณะกรรมการโดยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามจริยธรรม ความโปร่งใส การถ่วงดุลอ านาจ และความสามารถที่

ตรวจสอบได้ รวมทัง้ได้ประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในดา้นต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การ

ควบคมุการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร การพิจารณารายการท่ีเกีย่วโยงกันหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดและข้อบังคับของบริษัท ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูลและระบบการตดิตาม คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่าบริษัท มีการควบคมุภายในอย่างเพยีงพอ   

 ในปี 2557  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 4  ครั้ง ซึ่งได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เขา้ร่วมประชุมตามวาระอันควรและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ

ด าเนินการเป็นรายไตรมาส ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ 

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส สอบทานและเห็นชอบในการเสนอรายงานทางการเงินประจ าปีต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

2.  รับทราบและเสนอความคิดเห็นต่อผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

3.  พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอันเกี่ยวเนื่อง

กับระบบการปฏิบัติงาน และการควบคมุภายในองคก์ร  และเสนอฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง และแก้ไขตามควรแกก่รณี

รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้าของการปรับปรุงและแก้ไขอยา่งตอ่เนื่อง 
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4.  ดูแลให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอ นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือนาง

อโนทัย  ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือน.ส.สกุณา  แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 

แห่ง บริษัท   ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชี  บริษัทประจ าปี 2558 และเสนอก าหนดค่าสอบ

บัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และน าเสนอให้ทีป่ระชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พิจารณาอนมุัติแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 

6.  พิจารณาคัดเลือก บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน 

รวมทั้งพจิารณาแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกระบบ 

        การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี  2557  ได้รับความร่วมมือดว้ยดจีากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึง่ทาง

คณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี ้          

        

          

                            นายสุคนธ์  กาญจนหตัถกจิ  

              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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