
บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จํากดั )มหาชน(  

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ

เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ สาํหรบังวดสามเดอืน

และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนัและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ 

รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุป

เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจ้า 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

ของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิ

และบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี

ทําให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจ้าจงึไม่อาจแสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทําขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 4 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการนําข้อยกเว้น 

จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดย

สภาวชิาชีพบัญชีมาถือปฏิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

ไพบูล  ตนักลู 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298  

กรุงเทพมหานคร  

12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั ศรีสวสัดิ�  คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,149,918 1,837,586 189,885 276,581

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทนุตดัจําหน่าย 527 525 - -

ส่วนของเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั

   ที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 9 24,292,016 30,587,781 - -

ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัจากการขายลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรบั 24 ฉ) - - 1,563,985 1,517,512

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัและดอกเบี�ยคา้งรบั 24 ช) 2,579,418 - 16,385,368 17,675,664

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่สถาบนัการเงนิ 1,550,000 4,350,000 - -

ลูกหนี�อ ื�น 10 1,449,583 823,349 5,567 5,732

ทรพัยส์นิรอการขาย - สุทธิ 808,569 664,720 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 43,815 20,393 7,969 7,271

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 32,873,846 38,284,354 18,152,774 19,482,760

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 11.1 56,663 73,963 5,841 5,828

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 11.2 37,131 120,209 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 12 1,493,474 - 1,499,400 -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 12 - - 10,760,420 10,512,880

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั - สุทธิ 9 11,747,555 10,366,498 - -

ที�ดนิ อาคาร อปุกรณ์ - สุทธิ 627,902 641,741 14,805 15,547

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 1,339,749 1,497,140 35,259 37,056

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 615,685 605,144 302 520

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 200,585 245,627 - 5,623

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 207,540 172,696 3,287 3,287

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 16,326,284 13,723,018 12,319,314 10,580,741

รวมสินทรพัย์ 49,200,130 52,007,372 30,472,088 30,063,501

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ศรีสวสัดิ�  คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เงนิรบัฝาก 13 359,707 5,234,096 - -

ตราสารหนี�ที�ออก 6,000 6,000 - -

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 14 500,000 200,000 500,000 200,000

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 14 2,968,307 1,307,129 1,491,973 1,163,796

หนี�สนิตามสญัญาเช่าส่วนที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 15 535,869 544,540 1,883 1,826

เจา้หนี�อ ื�น 16 2,669,383 940,577 112,029 121,508

ส่วนของหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธทิี�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 17 5,791,327 3,752,176 5,791,327 3,752,176

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 412,314 618,644 - -

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 93,089 55,818 5,173 4,186

รวมหนี�สินหมนุเวียน 13,335,996 12,658,980 7,902,385 5,243,492

หนี�สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 645,110 2,930,773 347,110 1,155,773

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 195,653 124,216 48,199 -

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 18 5,882 15,064 5,882 15,064

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 15 823,314 932,987 35,263 36,686

หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ 17 8,276,306 11,063,460 8,276,306 11,063,460

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 45,157 68,609 14,254 11,292

ประมาณการคา่รื�อถอน 126,683 143,405 442 428

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 10,118,105 15,278,514 8,727,456 12,282,703

รวมหนี�สิน 23,454,101 27,937,494 16,629,841 17,526,195

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ศรีสวสัดิ�  คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 

   ทนุจดทะเบยีน 

      หุน้สามญัจํานวน 1,429,009,569 หุน้ 

         มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2563: จํานวน 1,428,078,488 หุน้) 20 1,429,009 1,428,078 1,429,009 1,428,078

   ทนุที�ออกและชําระแลว้

      หุน้สามญัจํานวน 1,373,152,393 หุน้  

         มลูคา่ที�ไดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2563: จํานวน 1,373,152,393 หุน้) 20 1,373,152 1,373,152 1,373,152 1,373,152

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้สามญั 20 6,207,179 6,207,179 6,207,179 6,207,179

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20 36,190 36,190 36,190 36,190

กําไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 142,807 142,807 142,807 142,807

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 16,120,061 15,003,839 6,087,623 4,790,028

ส่วนตํ�ากวา่ทนุจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย (320,154) (665,152) - -

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (6,418) (13,148) (4,704) (12,050)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 23,552,817 22,084,867 13,842,247 12,537,306

ส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 2,193,212 1,985,011 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 25,746,029 24,069,878 13,842,247 12,537,306

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 49,200,130 52,007,372 30,472,088 30,063,501

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ศรีสวสัดิ�  คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดด้อกเบี�ย 1,624,679 1,957,952 178,086 179,126

เงนิปันผลรบั - 303 - -

รายไดอ้ื�น 841,230 733,243 8 294

รวมรายได้ 2,465,909 2,691,498 178,094 179,420

ค่าใช้จา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร 66,105 27,570 - 83

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 796,838 934,705 19,757 23,948

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น (โอนกลบั) (100,714) (97,256) - -

รวมค่าใช้จา่ย 762,229 865,019 19,757 24,031

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,703,680 1,826,479 158,337 155,389

ตน้ทุนทางการเงนิ (188,814) (227,529) (158,498) (166,651)

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี (10,144) - - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,504,722 1,598,950 (161) (11,262)

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได้ (306,628) (315,761) 32 1,837

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 1,198,094 1,283,189 (129) (9,425)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น

รายการที �จะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหนี�

   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 1,084 - -

การป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงนิสด 2,546 1,708 2,546 1,708

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 55 20 - -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (509) (558) (509) (341)

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 2,092 2,254 2,037 1,367

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,200,186 1,285,443 1,908 (8,058)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�
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บริษทั ศรีสวสัดิ�  คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,111,606 1,204,014 (129) (9,425)

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 86,488 79,175 - -

1,198,094 1,283,189 (129) (9,425)

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,113,692 1,206,110 1,908 (8,058)

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 86,494 79,333 - -

1,200,186 1,285,443 1,908 (8,058)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.81 0.88 (0.00) (0.01)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ศรีสวสัดิ�  คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดด้อกเบี�ย 5,149,337 6,105,342 558,239 544,677

เงนิปันผลรบั 554 2,036 3,340,996 1,017,547

รายไดอ้ื�น 2,577,029 1,996,199 537,805 4,004

รวมรายได้ 7,726,920 8,103,577 4,437,040 1,566,228

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ้า่ยในการบรกิาร 152,924 119,284 32 83

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 2,419,325 2,826,519 63,912 57,589

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (โอนกลบั) (322,812) 171,175 - -

รวมค่าใช้จ่าย 2,249,437 3,116,978 63,944 57,672

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 5,477,483 4,986,599 4,373,096 1,508,556

ตน้ทุนทางการเงนิ (616,992) (677,707) (496,216) (494,908)

สว่นแบง่กําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 12 (5,926) - - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 4,854,565 4,308,892 3,876,880 1,013,648

รายได(้ค่าใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได้ 19 (1,044,427) (854,526) (107,177) 362

กาํไรสาํหรบังวด 3,810,138 3,454,366 3,769,703 1,014,010

กาํไรเบด็เสรจ็อื�น

รายการที �จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 12,968 (3,736) (620) 509

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

   ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (2,594) 747 124 (102)

รวมรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 10,374 (2,989) (496) 407

รายการที �จะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี�

   ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (1,088) (1,190) - -

การป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงนิสด 9,182 (2,179) 9,182 (2,179)

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ 111 616 - -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,619) 674 (1,836) 436

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 6,586 (2,079) 7,346 (1,743)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 3,827,098 3,449,298 3,776,553 1,012,674

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�
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บริษทั ศรีสวสัดิ�  คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 3,578,627 3,219,150 3,769,703 1,014,010

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม 231,511 235,216 - -

3,810,138 3,454,366 3,769,703 1,014,010

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 3,594,564 3,214,886 3,776,553 1,012,674

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม 232,534 234,412 - -

3,827,098 3,449,298 3,776,553 1,012,674

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 2.61 2.38 2.75 0.75

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศรีสวสัดิ�  คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ส่วนตํ�า

กาํไรสะสม กว่าทุนจากการ การวดัมลูค่าเงินลงทุน ผลต่างของ

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น จดัสรรแล้ว เปลี�ยนแปลง ในตราสารหนี� อตัราแลกเปลี�ยน การป้องกนั รวมส่วนของ

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย - สาํรองตาม กาํไรสะสม สดัส่วนการถือหุ้น ด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่าน จากการแปลงค่า ความเสี�ยง รวมองคป์ระกอบอื�น ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ที�ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น งบการเงิน กระแสเงินสด ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

   - ตามที�รายงานไว้เดิม 1,336,247 4,455,070 36,190 130,058 13,080,823 (648,776) (94) (1,148) - (1,242) 18,388,370 1,803,343 20,191,713

ผลกระทบของการเปลี�ยนนโยบายการบญัชี - - - - (647,868) - 138 - (12,508) (12,370) (660,238) (4,855) (665,093)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

   - ปรบัปรงุใหม่ 1,336,247 4,455,070 36,190 130,058 12,432,955 (648,776) 44 (1,148) (12,508) (13,612) 17,728,132 1,798,488 19,526,620

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด

   วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

เพิ�มหุน้สามญั 20 36,905 1,752,109 - - - - - - - - 1,789,014 - 1,789,014

เงนิปันผลจา่ย - - - - (1,922,405) - - - - - (1,922,405) (222,759) (2,145,164)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 3,216,857 - (781) 553 (1,743) (1,971) 3,214,886 234,412 3,449,298

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 1,373,152 6,207,179 36,190 130,058 13,727,407 (648,776) (737) (595) (14,251) (15,583) 20,809,627 1,810,141 22,619,768

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,373,152 6,207,179 36,190 142,807 15,003,839 (665,152) (226) (872) (12,050) (13,148) 22,084,867 1,985,011 24,069,878

เงนิปันผลจา่ย 21 - - - - (2,471,612) - - - - - (2,471,612) (163,747) (2,635,359)

การเพิ�มขึ�นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ

   จากการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - 5,821 5,821

การเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - 344,998 - - - - 344,998 133,593 478,591

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 3,587,834 - (714) 99 7,345 6,730 3,594,564 232,534 3,827,098

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,373,152 6,207,179 36,190 142,807 16,120,061 (320,154) (940) (773) (4,705) (6,418) 23,552,817 2,193,212 25,746,029

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�
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บริษทั ศรีสวสัดิ�  คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ  (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

กาํไรสะสม การวดัมูลค่าเงินลงทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแล้ว ในตราสารหนี�

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จากการจา่ยโดย - สาํรองตาม กาํไรสะสม ด้วยมูลค่ายุติธรรมผา่น การป้องกนัความเสี�ยง รวมองคป์ระกอบอื�น รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ที�ยงัไม่ได้จดัสรร กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น กระแสเงินสด ของส่วนของเจา้ของ เจา้ของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามที�รายงานไว้เดิม 1,336,247 4,455,070 36,190 130,058 5,699,732 68 - 68 11,657,365

ผลกระทบของการเปลี�ยนนโยบายการบญัชี - - - - (860) (68) (12,508) (12,576) (13,436)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 1,336,247 4,455,070 36,190 130,058 5,698,872 - (12,508) (12,508) 11,643,929

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

   สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

เพิ�มหุน้สามญั 20 36,905 1,752,109 - - - - - - 1,789,014

เงนิปันผลจา่ย - - - - (1,922,405) - - - (1,922,405)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 1,014,417 - (1,743) (1,743) 1,012,674

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 1,373,152 6,207,179 36,190 130,058 4,790,884 - (14,251) (14,251) 12,523,212

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,373,152 6,207,179 36,190 142,807 4,790,028 - (12,050) (12,050) 12,537,306

เงนิปันผลจา่ย 21 - - - - (2,471,612) - - - (2,471,612)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 3,769,207 - 7,346 7,346 3,776,553

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,373,152 6,207,179 36,190 142,807 6,087,623 - (4,704) (4,704) 13,842,247

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�
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บริษทั ศรีสวสัดิ�  คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 4,854,565 4,308,892 3,876,880 1,013,648

รายการปรบัปรงุ

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ (31,078) (54,810) - (77)

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (271,811) -

กําไรจากการเปลี�ยนแปลงมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 11 (36,799) (43,082) (13) (32)

กําไรจากการเปลี�ยนแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเป็นบรษิทัร่วม (223,507) - (263,320) -

กําไรจากการเปลี�ยนแปลงประเภทเงนิลงทุน (7,391) - - -

สว่นแบง่(กําไร)ขาดทุนของบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 12 5,926 - - -

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 642,403 650,726 2,757 2,760

ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกหุน้กู้ 17 18,798 12,042 18,798 12,042

ค่าตดัจาํหน่าย(สว่นลด)สว่นเกนิมลูค่าเงนิลงทุนในหุน้กู้ 11 (10) 432 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,957 2,278 - -

กําไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (15,178) (486) - -

กําไรจากการยกเลกิสญัญาเช่า (1,870) (19,170) - -

ขาดทุน (โอนกลบั) จากการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขาย 36,533 (6,931) - -

ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 39,039 74,857 - -

(โอนกลบั) ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (322,812) 171,175 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 11,301 14,711 2,473 1,331

ตน้ทุนค่ารื�อถอน 3,676 2,441 14 13

เงนิปันผลรบั (554) (2,036) (3,340,996) (1,017,547)

รายไดด้อกเบี�ย (5,165,334) (6,110,646) (560,900) (548,583)

ดอกเบี�ยจา่ย 594,518 663,224 477,404 482,853

การเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั (1,618,981) (1,929,935) - -

ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัจากการขายลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื - - - 1,150,000

ลูกหนี�อื�น (338,838) 59,627 (893) 90,014

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่สถาบนัการเงนิ 2,800,000 (2,280,000) - -

ทรพัยส์นิรอการขาย - สทุธิ (395,546) (17,380) - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 13,277 (2,670) (698) (2,261)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (37,575) (7,132) - -

เงนิรบัฝาก (4,874,389) (857,655) - -

เจา้หนี�อื�น 1,011,984 331,448 (596) 16,996

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 38,891 (1,709) 987 240

เงนิสด(ใชไ้ป)ไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน (2,995,994) (5,041,789) (59,914) 1,201,397

ดอกเบี�ยรบั 5,139,761 5,951,297 469,693 139,782

ดอกเบี�ยจา่ย (581,715) (612,901) (485,392) (464,744)

ภาษเีงนิไดจ้า่ย (850,966) (1,053,574) (55,067) -

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 711,086 (756,967) (130,680) 876,435

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศรีสวสัดิ�  คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยจากการเพิ�มขึ�นของสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย (2) (5) - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ 164,676 427,780 - 350,000

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 24 ช) 3,215,000 - 4,905,030 1,947,810

เงนิสดจา่ยเพื�อเงนิใหกู้ย้มืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 24 ช) - - (3,570,000) (4,349,000)

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 21,963 1,196 - -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�ออุปกรณ์ (142,453) (192,326) - -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (8,991) (9,966) - (43)

เงนิสดรบัจากการขายสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย - - 673,692 -

เงนิสดรบั(จา่ย)เพื�อซื�อบรษิทัยอ่ย 33,421 - (1,885,501) -

เงนิสดรบัจากเงนิปันผล 554 2,036 3,340,996 1,017,547

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 3,284,168 228,715 3,464,217 (1,033,686)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 14 1,000,000 1,870,000 1,000,000 1,870,000

เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 14 (700,000) (3,723,523) (700,000) (3,723,523)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 1,600,000 1,775,000 500,000 -

เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (1,224,485) (1,527,430) (980,486) (938,819)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ 17 2,986,899 5,969,120 2,986,899 5,969,120

เงนิสดจา่ยจากการไถ่ถอนหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ 17 (3,753,700) (2,391,100) (3,753,700) (2,391,100)

เงนิสดรบัจากการจา่ยชําระใบสาํคญัแสดงสทิธซิื�อหุน้ทุน - 1,789,014 - 1,789,014

เงนิสดลดลงสทุธจิากการเปลี�ยนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย (1,819,066) - - -

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทุนในบรษิทัยอ่ยสาํหรบัสว่นไดเ้สยี

ที�ไมม่อีํานาจควบคุม 1,365,496 - - -

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม (163,747) (222,759) - -

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการ (2,470,420) (1,921,863) (2,470,420) (1,921,863)

จา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า (503,957) (482,716) (2,526) (2,528)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (3,682,980) 1,133,743 (3,420,233) 650,301

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 312,274 605,491 (86,696) 493,050

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 1,837,586 1,648,912 276,581 90,401

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 58 613 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 2,149,918 2,255,016 189,885 583,451

ข้อมูลเพิ�มเติม - รายการที�ไม่ใช่เงินสด

วดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 11 (1,088) (1,190) - -

การไดม้าซึ�งสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 340,514 532,962 - -

โอนยา้ยพนักงาน - - (131) -

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - 52,042 - 445

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

13 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และมทีีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 

 

99/392 อาคารศรสีวสัดิ ์ชัน้ 4, 6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 

 

การดําเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิการ”) คอื การใหบ้รกิารทางการเงนิโดยเฉพาะการใหเ้ช่าซื้อ การใหกู้ย้มืเงนิ การบรหิาร

สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ การลงทุนในบรษิทัอื่น การใหบ้รกิารด้านการบรหิารจดัการและที่ปรกึษาด้านการจดัการระบบสนิเชื่อรายย่อยทัง้ในและ

ต่างประเทศ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอื่น 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

สําหรบัในช่วงไตรมาส 3/2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยงัคงอยู่ในระดบัสูง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลอืลูกหนี้ 

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่ยงัคงมอียู่อย่างต่อเนื่อง ทัง้ในส่วนของมาตรการพกัชําระหนี้ 2 เดือน รวมถึงการออกมาตรการเพิม่เติมเพื่อ 

มุ่งส่งเสรมิการช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 อย่างยัง่ยนื ผ่านมาตรการแก้หนี้อย่างยัง่ยนื โดยสนับสนุนใหม้กีารปรบัโครงสร้างหนี้ 

แบบระยะยาว และใหเ้หมาะสมกบัปัญหาของลูกหนี้แต่ละราย  

 

จากเหตุการณ์ดงักล่าว กลุ่มกจิการยงัคงมแีนวทางในการช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการ

การช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใหลู้กหนี้พกัชําระเงนิตน้หรอืขยายระยะเวลาการชําระหนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดอืน หรอื 2 งวด 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิ

ระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทย 

ทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกตา่งกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิสาํหรบังวด

ปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้  

 

1) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชใีนเรื่องสญัญาเช่า ภาษีเงนิได้ 

และการด้อยค่าของสนิทรพัย์ เพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ตามประกาศสภาวชิาชพีบญัชทีี ่16/2563 มาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

เริ่มจากวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้หยุดใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวดังกล่าวและกลับมาใช้มาตรฐานการบัญช ี

ทีเ่กีย่วขอ้งตามเดมิ กลุ่มกจิการไม่มผีลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลสาํหรบังวดเก้าเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

2) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 

 

กลุ่มกิจการเลือกที่จะนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรบักจิการที่ใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ 

ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย โดยคงการจดัชัน้หนี้ของลูกหนี้ตามเดมิก่อนใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ ตามประกาศสภาวชิาชพีบญัชทีี่ 17/2563 

มาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  

ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจการ 

 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธรุกิจ 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดนํ้าการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่องการรวมธุรกจิ ซึง่ไดใ้หค้าํนิยามของ

ธุรกจิใหม่ โดยกําหนดใหก้ารได้มาซึ่งธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มูลปัจจยัการนําเขา้และกระบวนการที่สาํคญัเป็นอย่างน้อย ซึ่งเมื่อนํามารวมกนัมสี่วน

อย่างมนีัยสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงคาํนิยามของ“ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิาร

ที่ใหก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป ซึ่งผลจากการปรบัปรุงดงักล่าวทําใหก้ารซื้อกจิการส่วนใหญ่เขา้ขา่ย

เป็นการซื้อสนิทรพัยม์ากขึน้ 

 

ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง และไม่มผีลกระทบทีม่นีัยสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

6 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช ้และ

จํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใช้ดุลยพนิิจที่มนีัยสําคญัในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและแหล่งที่มาของ

ขอ้มูลที่สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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7 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลจําแนกตามส่วนงาน มดีงันี้ 

 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

ส่วนงาน 

ธรุกิจให้เช่าซื้อ 

ส่วนงาน 

ธรุกิจให้กู้ยืม 

ส่วนงาน 

ธรุกิจบริหาร

สินทรพัย ์ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดด้อกเบีย้ 417,405 4,567,843 164,089 5,149,337 

เงนิปันผลรบั    554 

รายไดอ้ื่น    2,577,029 

รวมรายได้    7,726,920 

ค่าใชจ่้ายในการบรกิาร    152,924 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร    2,419,325 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (โอนกลบั) 19,425 (343,807) 1,570 (322,812) 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    5,477,483 

ตน้ทุนทางการเงนิ    (616,992) 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิสี่วนไดเ้สยี    (5,926) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    4,854,565 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้    (1,044,427) 

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด    3,810,138 
     

จงัหวะเวลาการรบัรู้ของรายได้อ่ืน     

   ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15     

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)    1,800,909 
     

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564     

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั - สุทธ ิ 3,381,046 29,455,160 3,203,365 36,039,571 

รายการอื่นในสนิทรพัย ์    13,160,559 

สินทรพัยท์ัง้ส้ินในข้อมูลทางการเงินรวม    49,200,130 
     

เงนิรบัฝากและตราสารหนี้ทีอ่อก    365,707 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ    4,113,417 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ    14,067,633 

รายการอื่นในหนี้สนิ    4,907,344 

หน้ีสินทัง้ส้ินในข้อมูลทางการเงินรวม    23,454,101 
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 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

ส่วนงาน 

ธรุกิจให้เช่าซื้อ 

ส่วนงาน 

ธรุกิจให้กู้ยืม 

ส่วนงาน 

ธรุกิจบริหาร

สินทรพัย ์ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดด้อกเบีย้ 97,416 5,823,965 183,961 6,105,342 

เงนิปันผลรบั    2,036 

รายไดอ้ื่น    1,996,199 

รวมรายได้    8,103,577 

ค่าใชจ่้ายในการบรกิาร    119,284 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร    2,826,519 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (โอนกลบั) (60,611) 137,921 93,865 171,175 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    4,986,599 

ตน้ทุนทางการเงนิ    (677,707) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    4,308,892 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้    (854,526) 

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด    3,454,366 
     

จงัหวะเวลาการรบัรู้ของรายได้อ่ืน     

   ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15     

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)    1,374,390 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั - สุทธ ิ 191,232 38,079,682 2,683,365 40,954,279 

รายการอื่นในสนิทรพัย ์    11,053,093 

สินทรพัยท์ัง้ส้ินในข้อมูลทางการเงินรวม    52,007,372 
     

เงนิรบัฝากและตราสารหนี้ทีอ่อก    5,240,096 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ    4,437,902 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ    14,815,636 

รายการอื่นในหนี้สนิ    3,443,860 

หน้ีสินทัง้ส้ินในข้อมูลทางการเงินรวม    27,937,494 
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8 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ แต่ไม่รวมถงึกรณีทีม่ลูค่ายุตธิรรมเทยีบเท่ากบัราคาตามบญัช ี

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564      

หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรม      

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 3,613,417 3,613,417 3,606,277 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 14,067,633 14,067,633 14,263,989 

 - - 17,681,050 17,681,050 17,870,266 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรม      

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 4,237,902 4,237,902 4,048,770 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 14,815,636 14,815,636 15,003,877 

 - - 19,053,538 19,053,538 19,052,647 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564      

หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรม      

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 1,839,083 1,839,083 1,841,021 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 14,067,633 14,067,633 14,263,989 

 - - 15,906,716 15,906,716 16,105,010 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรม      

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 2,319,569 2,319,569 2,244,741 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 14,815,636 14,815,636 15,003,877 

 - - 17,135,205 17,135,205 17,248,618 
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ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรมใกล้เคยีงกบั

ราคาตามบญัช ี
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         

สินทรพัย ์         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน         

เงนิลงทุนในตราสารหน้ี - กองทุนเปิด - - 7,289 7,293 - - 7,289 7,293 

เงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน         

   ในตลาด - - - - 49,374 66,670 49,374 66,670 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า 

   ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็         

ตราสารหน้ี - ภาคเอกชน - - 37,131 120,209 - - 37,131 120,209 

รวมสินทรพัย ์ - - 44,420 127,502 49,374 66,670 93,794 194,172 

         

หน้ีสิน         

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใช้สาํหรบัป้องกนั 

   ความเส่ียง         

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย - - 5,882 15,064 - - 5,882 15,064 

รวมหน้ีสิน - - 5,882 15,064 - - 5,882 15,064 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         

สินทรพัย ์         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน 

        

เงนิลงทุนในตราสารหนี้ - กองทุนเปิด - - 5,841 5,828 - - 5,841 5,828 

รวมสินทรพัย ์ - - 5,841 5,828 - - 5,841 5,828 

         

หน้ีสิน         

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใช้สาํหรบัป้องกนั 

   ความเส่ียง 

        

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย - - 5,882 15,064 - - 5,882 15,064 

รวมหน้ีสิน - - 5,882 15,064 - - 5,882 15,064 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 1 คํานวณจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนั / ราคาปิดของหลกัทรพัย์ อ้างอิงจากตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย  
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8.1 การโอนระหว่างระดบัชัน้มูลค่ายุติธรรม 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบั 1 เป็นระดบั 2 ของลําดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด/ปี และไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการประเมนิ 

มลูค่าในระหว่างงวด/ปี 

 

8.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 

เงนิลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมมีูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึง่เป็นการคดิลดกระแสเงนิสดตาม

สญัญา โดยใช้อตัราคดิลดที่สงัเกตได้จากตลาดของอตัราที่มกีารเสนอซื้อขายกนัในตลาดที่มสีภาพคล่องสําหรบัตราสารหนี้ของผูอ้อก 

ตราสารนัน้ 

 

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยถูกกําหนดจากอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งอ้างอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนที่สงัเกตได้ 

(observable yield curve) ผลกระทบของการคดิลดราคาสาํหรบัตราสารอนุพนัธซ์ึง่มมีลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบั 2 ไม่มสีาระสาํคญั 

 

8.3 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 

 

การเปลีย่นแปลงของเครื่องมอืทางการเงนิระดบั 3 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด   

ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 66,670 - 

จําหน่าย (51,599) - 

เปลีย่นประเภทเงนิลงทนุ (2,500) - 

กําไรทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุน 36,803 - 

ยอดปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 49,374 - 

 

ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ  

 

ผูอ้ํานวยการสายการเงนิและคณะทํางานเกีย่วกบัประเมนิมลูค่ายุตธิรรมจะหารอืเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูค่าและผลลพัธท์ุกไตรมาส 

 

เงนิลงทุนในตราสารทุนซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที่ 3 วดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการเทยีบเคยีงมูลค่าของบรษิทัที่จดทะเบยีน 

ในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิการพจิารณาแลว้เหน็ว่ามสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงได้กบัคู่สญัญาที่เป็นผูอ้อกตราสารนัน้ คดิลดดว้ย

อตัราทีเ่หมาะสมโดยพจิารณาถงึสภาพคล่องและการเจรญิเตบิโตของบรษิทั ซึง่ไม่มขีอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญั 
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9 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบั - สุทธิ 

 

9.1 จาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 

 

กลุ่มกจิการมเีงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้จําแนกตามประเภทสนิเชื่อ ดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 รายการหมุนเวียน รายการไม่หมุนเวียน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
    

เงนิใหกู้ย้มื 26,408,366 7,612,267 34,020,633 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ 2,147,696 2,789,536 4,937,232 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อ  

   หรอืเมื่อเกดิรายการ - 3,007,287 3,007,287 

หกั  รายไดร้อตดับญัช ี (3,588,748) (1,722,366) (5,311,114) 

รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 24,967,314 11,686,724 36,654,038 

บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 10,097 321,951 332,048 

รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 24,977,411 12,008,675 36,986,086 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (685,395) (261,120) (946,515) 

รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบั - สุทธ ิ 24,292,016 11,747,555 36,039,571 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 รายการหมุนเวียน รายการไม่หมุนเวียน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
    

เงนิใหกู้ย้มื 35,396,819 9,003,504 44,400,323 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ 207,116 20,463 227,579 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อ  

   หรอืเมื่อเกดิรายการ - 2,610,082 2,610,082 

หกั  รายไดร้อตดับญัช ี (3,943,400) (1,234,793) (5,178,193) 

รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนี้สุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 31,660,535 10,399,256 42,059,791 

บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 8,860 197,586 206,446 

รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 31,669,395 10,596,842 42,266,237 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1,081,614) (230,344) (1,311,958) 

รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั - สุทธ ิ 30,587,781 10,366,498 40,954,279 
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9.2 จาํแนกตามประเภทการจดัชัน้ 
 

กลุ่มกจิการมยีอดเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัจําแนกตามประเภทการจดัชัน้ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

  ค่าเผ่ือผลขาดทุน  

 เงินให้สินเช่ือ ด้านเครดิตท่ี  

 และดอกเบีย้ค้างรบั คาดว่าจะเกิดข้ึน มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัของ  

   ความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing)   28,818,974 (97,235) 28,721,739 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนียัสาํคญัของ 

   ความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing)   3,358,129 (486,408) 2,871,721 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าด้านเครดติ  

   (Non-performing) 1,479,745 (236,999) 1,242,746 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อ หรอื 

   เมื่อเกดิรายการ (Purchased or originated credit impaired) 3,329,238 (125,873) 3,203,365 

รวม 36,986,086 (946,515) 36,039,571 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

  ค่าเผ่ือผลขาดทุน  

 เงินให้สินเช่ือ ด้านเครดิตท่ี  

 และดอกเบีย้ค้างรบั คาดว่าจะเกิดข้ึน มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัของ  

   ความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing)   26,914,353 (248,709) 26,665,644 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนียัสาํคญัของ 

   ความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing)   11,064,302 (784,749) 10,279,553 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าด้านเครดติ  

   (Non-performing) 1,479,914 (154,197) 1,325,717 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อ หรอื 

   เมื่อเกดิรายการ (Purchased or originated credit impaired) 2,807,668 (124,303) 2,683,365 

รวม 42,266,237 (1,311,958) 40,954,279 
 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิารพจิารณาตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เพิม่เตมิโดยกําหนดเป็น

ส่วนเพิม่จากการบรหิารจดัการ (Management Overlay) เนื่องจากกลุ่มกิจการได้มกีารพจิารณาอย่างระมดัระวงัถึงปัจจยัต่าง ๆ และ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ทําใหเ้ศรษฐกจิชะลอลง ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ของสนิเชื่อในระยะต่อไป ประกอบกบัมาตรการช่วยเหลอืในการพกัชําระหนี้ทีส่่งผลใหก้ารปรบัชัน้หนี้ภายใต้มาตรการอาจไม่ได้สะทอ้น

คุณภาพของสนิเชื่อและผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ทีแ่ทจ้รงิอย่างเตม็ที ่
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10 ลูกหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหนี้ทรพัยส์นิรอการขาย 62,906 46,823 - - 

ลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 24 ง)) 261,625 4 17 5 

ดอกเบีย้คา้งรบั  1,976 2,446 - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 50,176 71,474 3,123 3,300 

เงนิมดัจํา 29,221 19,413 994 994 

ลูกหนี้กรมบงัคบัคด ี 164,023 192,017 - - 

ลูกหนี้กรมสรรพากร 143,472 2,482 1,425 1,425 

เงนิทดรองจ่าย 247,199 174,888 8 8 

อื่น ๆ 488,985 313,802 - - 

รวม 1,449,583 823,349 5,567 5,732 

 

11 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท 
 

  

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด 73,963 120,209 

การจําหน่าย (51,599) (82,000) 

การเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (2,500) - 

การเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรม 36,799 (1,088) 

ตดัจําหน่ายส่วนเกนิส่วนลดมลูค่าเงนิลงทุน - 10 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด 56,663 37,131 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 พนับาท 
 

 

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด 5,828 

การเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรม 13 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด 5,841 
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11.1 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

  พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

ตราสารหนี้ - กองทุนเปิด 7,289 7,293 5,841 5,828 

ตราสารทุน - เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ใน        

   ความตอ้งการของตลาด 49,374 66,670 - - 

รวม 
 

56,663 73,963 5,841 5,828 

 

11.2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

ตราสารหนี้ - ภาคเอกชน 80,000 163,078 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (42,869) (42,869) 

   รวม 37,131 120,209 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย 

 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และบรษิทัย่อยทีเ่ปลีย่นแปลงจากงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทนุ 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         

บริษทัร่วม         

บรษิทั เงนิสดทนัใจ จํากดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าซื้อและใหกู้ย้มืเงนิ 49.00 - 1,493,474 - 1,499,400 - 

รวม     1,493,474 - 1,499,400 - 

         

บริษทัย่อย         

บรษิทั เงนิสดทนัใจ จํากดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าซื้อและใหกู้ย้มืเงนิ - 99.99 - - - 150,000  

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจํากดั ประเทศไทย บรหิารสนิทรพัย ์ 69.33 84.99 - - 519,999 84,999  

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จํากดั ประเทศไทย ลงทุนในบรษิทัอื่น  99.67 99.67 - - 299,000 299,000  

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 จํากดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าซื้อและใหกู้ย้มืเงนิและใหบ้รกิารตดิตามหน้ี 99.99 99.99 - - 1,999,970 1,999,970 

บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จํากดั (มหาชน)  ประเทศไทย ธุรกจิเงนิทุน 81.64 82.04 - - 7,692,701 7,730,161 

บรษิทั พ ีเลน็ดิง้ จํากดั ประเทศไทย ทํา Platform สาํหรบัใหบ้รกิารปล่อยสนิเชือ่ 74.99 74.99 - - 3,750 3,750 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์ดจิติอล จํากดั ประเทศไทย ใหบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลดจิติอล 99.99 99.99 - - 50,000 50,000 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จํากดั ประเทศไทย ใหกู้ย้มืเงนิ 65.00 65.00 - - 195,000 195,000 

รวม     - - 10,760,420 10,512,880 

 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทนุ 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         

บริษทัย่อยโดยอ้อมภายใต้บริษทั ศรีสวสัด์ิ         

   อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลด้ิง จาํกดั         

บรษิทั เอส ดบับลวิ พ ีเซอรว์สิเซส จํากดั ประเทศไทย    ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการและทีป่รกึษา 99.66 99.66 - - - - 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์เช่าสนิเชื่อ (ลาว) จํากดั 

สาธารณรฐัประชาธปิไตย 

   ประชาชนลาว ใหเ้ช่าซื้อและใหกู้ย้มื 89.70 89.70 - 

 

- - 

 

- 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ปัตตานี จํากดั ประเทศไทย   ใหส้นิเชือ่ประเภทพโิกไฟแนนซ์ระดบัจงัหวดั 99.66 99.66 - - - - 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ยะลา จํากดั ประเทศไทย      ใหส้นิเชือ่ประเภทพโิกไฟแนนซ์ระดบัจงัหวดั 99.66 99.66 - - - - 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้นราธวิาส จํากดั ประเทศไทย      ใหส้นิเชือ่ประเภทพโิกไฟแนนซ์ระดบัจงัหวดั 99.66 99.66 - - - - 

รวม     - - - - 

         

บริษทัย่อยโดยอ้อมภายใต้บริษทั ศรีสวสัด์ิ         

   แคปปิตอล จาํกดั         

บรษิทั เอส ลสีซิง่ จํากดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าซื้อ 58.50 - - - - - 

รวม     - - - - 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

 

บรษิทั เงนิสดทนัใจ จํากดั 

 

เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 มมีติให้เข้าทําธุรกรรมการร่วมลงทุนกบัธนาคารออมสนิในบรษิทั  

เงนิสดทนัใจ จํากดั เพื่อการดําเนินธุรกจิการใหส้นิเชื่อที่มทีะเบยีนรถเป็นประกนั ทัง้นี้ เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัได้ซื้อหุน้เพิม่ทุน

ของบรษิทั เงนิสดทนัใจ จํากดั และหุน้จากผูถ้อืหุน้รายย่อยอืน่ รวมจํานวน 4,250,002 หุน้ ซึง่มมีลูค่า 1,300.50 ลา้นบาท และไดจํ้าหน่ายหุน้ของ 

บรษิทั เงนิสดทนัใจ จํากดั จํานวน 850,000 หุน้ ใหแ้ก่ธนาคารออมสนิและผูถ้อืหุน้รายอื่นในราคารวม 260.10 ล้านบาท ซึ่งมมีูลค่าต้นทุนรวม 

214.42 ล้านบาท การขายหุน้ดงักล่าวส่งผลใหส้ดัส่วนการลงทุนของบรษิทั เงนิสดทนัใจ จํากดั ลดลงจากรอ้ยละ 99.99 เป็นรอ้ยละ 49.00 และ 

ทําใหบ้รษิทัสญูเสยีอํานาจในการควบคุมบรษิทัย่อยนี้ ส่วนเงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่ถูกจดัประเภทใหม่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและวดัมลูค่าใหม่ด้วย

มลูค่ายุตธิรรม กลุ่มกจิการและบรษิทัรบัรูก้ําไรจากการเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนอยู่ในรายไดอ้ื่น  

 

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจํากดั 

 

เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ทําธุรกรรมการร่วมลงทุนกบับรษิทั โนเบลิ  

ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“NOBLE”) ในบริษัท บริหารสินทรพัย์ เอส ดับบลิว พี จํากัด ทัง้นี้ เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  

บรษิทัไดซ้ื้อหุน้เพิม่ทุน ของบรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจํากดั และหุน้จากผูถ้อืหุน้รายย่อยอื่น รวมจํานวน 5,850,001 หุน้ ซึง่มมีลูค่า 

585.00 ล้านบาท และได้จําหน่ายหุ้นของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จํากัด ให้กับ NOBLE จํานวน 1,500,000 หุ้นในราคา  

300.00 ล้านบาท ซึ่งมมีูลค่าต้นทุนรวม 150.00 ล้านบาท ส่งผลให้สดัส่วนของเงนิลงทุนที่เหลืออยู่ลดลงจากร้อยละ 84.99 เป็นร้อยละ 69.33  

ของจํานวนหุน้ทัง้หมด 

 

บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จํากดั (มหาชน) 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจํ้าหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั เงนิทนุ ศรสีวสัดิ ์จํากดั (มหาชน) จํานวน 2,191,500 หุน้ หรอืคดิเป็น

อตัรารอ้ยละ 0.40 รวมเป็นเงนิ 113.60 ล้านบาท ส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลีย่นแปลงจากอตัรารอ้ยละ 82.04 เป็นอตัรารอ้ยละ 81.64 

และมกีําไรจากการขายเงนิลงทุน 76.13 ลา้นบาท 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จํากดั 

 

บรษิทั เอส ลสีซิง่ จํากดั 

 

เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิัท ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ได้ซื้อหุน้ของบรษิทั เอส ลีสซิ่ง จํากดั เพิม่เตมิจํานวน  

425,000 หุน้ ซึง่มมีลูค่า 42.5 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการมสีดัส่วนการถอืหุน้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 3.25  เป็นรอ้ยละ 58.5 ของจํานวนหุน้ทัง้หมด 

และไดร้บัอํานาจในการควบคุมในบรษิทั เอส ลสีซิง่ จํากดั 
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12.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงันี ้

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี - - - - 

การเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 1,499,400 - 1,499,400 - 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) (5,926) - - - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี 1,493,474 - 1,499,400 - 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงันี ้

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี 10,512,880 10,277,880 

เพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 1,885,501 242,500 

ขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (401,881) (10,000) 

การเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุ (1,236,080) 2,500 

ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี 10,760,420 10,512,880 
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13 เงินรบัฝาก 

 

เงนิรบัฝากของกลุ่มกจิการประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

จําแนกตามประเภทเงนิรบัฝาก   

จ่ายคนืเมื่อทวงถาม 42,091 199,190 

จ่ายคนืเมื่อสิน้ระยะเวลา 317,616 5,034,906 

รวม 359,707 5,234,096 

   

จําแนกตามสกุลเงนิและถิน่ทีอ่ยู่ของผูฝ้าก   

ในประเทศ   

   เงนิบาท 359,650 5,234,039 

   

ต่างประเทศ   

   เงนิบาท 57 57 

รวม 359,707 5,234,096 

 

14 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายการหมุนเวียน     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 500,000 200,000 500,000 200,000 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     

   ทีค่รบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2,968,307 1,307,129 1,491,973 1,163,796 

รวมเงนิกูย้มืหมุนเวยีน 3,468,307 1,507,129 1,991,973 1,363,796 

     

รายการไม่หมุนเวียน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 645,110 2,930,773 347,110 1,155,773 

รวมเงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีน 645,110 2,930,773 347,110 1,155,773 

รวมเงนิกูย้มื 4,113,417 4,437,902 2,339,083 2,519,569 
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14.1) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม และ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 200,000 

เพิม่ 1,000,000 

จ่ายชําระคนื (700,000) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 500,000 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.65 ต่อปี) และ 

มกีําหนดชําระคนืดอกเบีย้และเงนิตน้ทัง้จํานวนเมื่อครบกําหนด 
 

14.2) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการซื้อลูกหนี้ สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 - 

เพิม่ 56,000 

จ่ายชําระคนื (56,000) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 - 
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการซื้อลูกหนี้ไม่มอีตัราดอกเบีย้มกีําหนดชําระคนืเงนิตน้ทัง้จํานวนเมื่อครบกําหนด 
 

14.3) เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ซึ่งรวมส่วนทีจ่ะถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปีสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564  

มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 4,237,902 2,319,569 

เพิม่ 1,600,000 500,000 

เปลีย่นประเภทเงนิลงทุน (1,000,000) - 

จ่ายชําระคนื (1,224,485) (980,486) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 3,613,417 1,839,083 
 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.00 - 3.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.00 - 3.50 ต่อปี) 

และมกีําหนดชําระคนืดอกเบีย้และเงนิตน้ทุกสิน้เดอืนและเมื่อครบกําหนด 
 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ย ังไม่ได้เบิกออกมาใช้จํานวน 6,180 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 9,640 ล้านบาท)  

โดยสญัญาเงินกู้ยืมเหล่านี้ ได้ระบุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ  

โดยคาํนวณจากงบการเงนิรวมรายปี ทัง้นี้ กลุ่มกจิการและบรษิทัสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขตามสญัญาไดค้รบถว้น 
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15 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

จาํนวนเงินขัน้ตํา่ท่ีต้องจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสิน 

   ตามสญัญาเช่าทางการเงิน     

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 575,651 588,714 3,370 3,370 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 527,183 617,349 13,478 13,478 

หลงัจาก 5 ปี 453,003 490,425 32,573 35,100 

รวมหนี้สนิจากสญัญาเช่าทีไ่ม่คดิลด 1,555,837 1,696,488 49,421 51,948 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคตของสญัญาเช่าทางการเงนิ    (196,654) (218,961) (12,275) (13,436) 

มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 1,359,183 1,477,527 37,146 38,512 

     

มูลค่าปัจจบุนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน     

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 535,869 544,540 1,883 1,826 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 449,094 533,601 8,355 8,101 

หลงัจาก 5 ปี 374,220 399,386 26,908 28,585 

รวมหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีค่ดิลด 1,359,183 1,477,527 37,146 38,512 

 

16 เจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจา้หนี้อืน่ ๆ 464,747 524,224 3,896 2,206 

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 24 ซ)) 1,744,155 693 19,978 18,428 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 277,835 210,577 27,486 29,999 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 67,114 93,956 60,668 70,874 

เงนิคํ้าประกนั 115,532 111,127 1 1 

รวม 2,669,383 940,577 112,029 121,508 
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17 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธแิละไม่มปีระกนั    

-  ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี - 2,102,100 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธแิละมปีระกนั    

-  ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 5,791,327 1,650,076 

-  ครบกําหนดชําระเกนิ 1 ปี 8,276,306 11,063,460 

รวม 14,067,633 14,815,636 

 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิซึง่รวมสว่นทีจ่ะถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปีสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่มีประกนั มีประกนั 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 2,102,100 12,713,536 

การออกหุน้กู ้(เงนิตน้ - สุทธจิากตน้ทุนการกูย้มื) - 2,986,899 

จ่ายคนืหุน้กู ้ (2,102,100) (1,651,600) 

ตดัจําหน่ายตน้ทุนการออกหุน้กู ้ - 18,798 

ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 - 14,067,633 

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธแิละไม่มปีระกนั มอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี ตามที่ระบุในการออกหุ้นกู้แต่ละคราว (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : อตัราดอกเบี้ย 

รอ้ยละ 4.00 - 4.40 ต่อปี) มกีําหนดชําระคนืดอกเบีย้ทุกไตรมาส และชําระคนืเงนิตน้ทัง้จํานวนเมื่อครบกําหนด 

 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธแิละมปีระกนัมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.80 - 4.40 ต่อปี ตามทีร่ะบุในการออกหุน้กูแ้ต่ละคราว (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : อตัราดอกเบี้ย

รอ้ยละ 2.80 - 4.40 ต่อปี) มกีําหนดชําระคนืดอกเบี้ยทุกไตรมาส และชําระคนืเงนิต้นทัง้จํานวนเมื่อครบกําหนด โดยมกีารคํ้าประกนัจากบรษิทัย่อย

แห่งหนึ่ง 

 

สญัญาหุน้กู้เหล่านี้ไดร้ะบุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขการดํารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อสว่นของเจ้าของโดยคํานวณจากงบการเงนิรวม

รายปี ทัง้นี้กลุ่มกจิการและบรษิทัสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขตามสญัญาไดค้รบถว้น 
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18 หน้ีสินอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้   

- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 5,882 15,064 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทมีสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยที่มีลกัษณะจํานวนเงินต้นตามสญัญาลดลงจาก 1,500 ล้านบาท  

สญัญาดงักล่าวเปลีย่นจากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที ่ซึง่สญัญาจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 

 

นอกจากนี้ บรษิทัมภีาระผูกพนัที่จะรบัซื้อหุน้ในกลุ่มบรษิทัคนืจากผูซ้ื้อรายหนึ่งที่ถอืสทิธขิายหุน้ดงักล่าว ในราคาและระยะเวลาตามที่ตกลงกนั 

ในสญัญา 

 

19 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลรบัรูด้้วยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดยีวกนักบัอตัราภาษีเงนิได้ถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทัง้ปีที่ 

คาดว่าจะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักสาํหรบังวดของขอ้มลูทางการเงนิรวมทีใ่ชส้าํหรบังวดระหว่างกาลเกา้เดอืน

สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 คอือตัรารอ้ยละ 21.51 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมาณการอตัราภาษีเงนิได้ที่ใชใ้นงวดระหว่างกาลเก้าเดอืน

สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 คอือตัรารอ้ยละ 19.83 ต่อปี ทัง้นี้อตัราภาษีเงนิได้ของงวดระหว่างกาลงวดก่อนมอีตัราที่ตํ่ากว่าเนื่องจาก

ผลกระทบของหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีากการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของการเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุ (หมายเหตุ 12) 

 

ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักสาํหรบังวดของขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการที่ใชส้าํหรบังวดระหว่างกาลเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 

30 กนัยายน พ.ศ. 2564 คอือตัรารอ้ยละ 2.76 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมาณการอตัราภาษีเงนิได้ที่ใช้ในงวดระหว่างกาลเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่

30 กนัยายน พ.ศ. 2563 คอือตัรารอ้ยละ (0.04) ต่อปี ทัง้นี้อตัราภาษเีงนิได้ของงวดระหว่างกาลงวดก่อนมอีตัราที่ตํ่ากว่าเนื่องจากผลกระทบของ

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีากการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของการเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน (หมายเหตุ 12) และการบวกกลบัรายการเงนิปันผลรบั

ในการคาํนวณภาษ ี
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20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกิน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  

 จาํนวนหุ้น ท่ีออกและ ท่ีออกและ มูลค่า จากการจา่ยโดย  

 ท่ีจดทะเบียน ชาํระแล้ว ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ รวม 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

ราคาตามบญัชตีน้ปี       

   ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,428,078 1,373,152 1,373,152 6,207,179 36,190 7,616,521 

การลดหุน้สามญั (3) - - - - - 

การเพิม่หุน้สามญั 934 - - - - - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด       

   ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,429,009 1,373,152 1,373,152 6,207,179 36,190 7,616,521 

       

ราคาตามบญัชตีน้ปี       

   ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,374,661 1,336,247 1,336,247 4,455,070 36,190 5,827,507 

การลดหุน้สามญั (1,509) - - - - - 

การเพิม่หุน้สามญั 54,926 36,905 36,905 1,752,109 - 1,789,014 

ราคาตามบญัชปีลายปี       

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,428,078 1,373,152 1,373,152 6,207,179 36,190 7,616,521 

 

เมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2564 มมีตใิห ้

1. อนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,428,078,488 บาท เป็น 1,428,075,870 บาท โดยลดหุ้นสามญัจํานวน 2,618 หุ้น มูลค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึง่เหลอืจากการจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 (SAWAD-W2) 

จํานวน 2,618 หุน้ 

2. อนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 1,428,075,870 บาท เป็น 1,429,009,569 บาท โดยออกเป็นหุน้สามญัจํานวน 933,699 หุน้ มลูค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธฯิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที ่2 (SAWAD-W2) 

 

เมื่อวนัที ่4 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจํิานวน 29,834,500 หน่วย ขอแปลงสทิธเิป็นหุน้สามญัในอตัรา 1 หน่วยแสดงสทิธติ่อ 

1.237 หุน้สามญั ราคาใชส้ทิธ ิ48.476 บาทต่อ 1 หุน้สามญั ส่งผลใหจํ้านวนหุน้สามญัทีอ่อกและชําระแลว้เพิม่ขึน้ 36,905,142 หุน้ 

 

เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2563 มมีตใิห ้

1. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,374,661,443 บาท เป็น 1,373,152,393 บาท โดยลดหุ้นสามัญจํานวน 1,509,050 หุ้น  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึง่เหลอืจากการจดัสรรหุน้ ดงันี้ 

- หุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรหุน้ปันผลทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหุน้เมื่อ 22 พฤษภาคม 2562 จํานวน 3,058 หุน้ 

- หุน้ทีเ่หลอืจากการรองรบัการใชส้ทิธซิื้อหุน้ครัง้สุดทา้ยของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (SAWAD-W1) จํานวน 1,505,992 หุน้ 

2. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,373,152,393 บาท เป็น 1,428,078,488 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 54,926,095 หุ้น  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธฯิที่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที ่2 (SAWAD-W2) 

 

21 เงินปันผล 

 

เมื่อวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2564 มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสมและผลประกอบการ 

ปี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จํานวน 2,472 ลา้นบาท โดยบรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 1.80 บาทต่อหุน้ และจ่ายเงนิปันผล 

ในวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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22 การซื้อธรุกิจ 

 

เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งเพิม่ส่วนได้เสยีรอ้ยละ 85.00 ในหุน้สามญัของ บรษิทั เอส ลสีซิง่ จํากดั เป็นจํานวน 42.5 

ลา้นบาท ทําใหม้สี่วนไดเ้สยีรวมจากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 90 ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการมกีารควบคุมในบรษิทั เอส ลสีซิง่ จํากดั ผลจากการรวมธุรกจิทํา

ใหก้ลุ่มกจิการคาดว่าจะมสี่วนแบ่งการตลาดเพิม่ขึน้ ซึง่บรษิทัย่อยแห่งนัน้รบัรูก้ําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรมจํานวน 7.39 ลา้นบาท  

 

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อบรษิทั เอส ลสีซิง่ จํากดั และสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีจ่ะรบัรู ้ณ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

 ณ วนัท่ีซื้อธรุกิจ 

พนับาท 

  

สิง่ตอบแทนทีจ่่าย  

   เงนิสด 42,500 

   มลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีในสว่นทีก่ลุ่มกจิการถอือยู่ก่อน 2,500 

รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่าย 45,000 

บวก  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 5,821 

หกั  มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า (58,212) 

กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรมซึง่บนัทกึโดยตรงไปยงังบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (7,391) 

 

มลูค่าของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหนี้สนิทีไ่ดม้า มดีงันี้ 

 

 ณ วนัท่ีซื้อธรุกิจ 

พนับาท 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 75,921 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั - สุทธ ิ 1,827,682 

ลูกหนี้อืน่ 97,491 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 36,749 

อุปกรณ์ - สุทธ ิ 4,789 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 8,042 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 4,114 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 29 

เจา้หนี้อืน่ (109,896) 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (1,885,500) 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (1,209) 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า 58,212 

 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 

 

กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่าส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมดว้ยวธิมีลูค่าของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดข้องบรษิทัย่อยทีซ่ื้อมาตามสดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
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23 ข้อมูลเก่ียวกบัคณุภาพของสินทรพัย ์

 

คุณภาพของสนิทรพัย์จําแนกตามประเภทที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 

23.1 เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

 

กลุ่มกจิการลงทุนในหุน้กูภ้าคเอกชนทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน หุน้กูด้งักล่าวเป็นชนิดระบุชื่อ ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนัเเละไม่มผีูเ้เทนผูถ้อืหุน้กู ้มลูค่าเงนิลงทุนตามราคาทุนจํานวน 80.00 ลา้นบาท มลูค่าตามบญัช ี37.13 ลา้นบาท โดยกลุ่ม

กจิการคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จํานวน 42.87 ลา้นบาท 

 

23.2 เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรบั 

 

กลุ่มกจิการมเีงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบี้ยคา้งรบักบับรษิทัที่มปัีญหาเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน และตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ดงันี้ 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

  

 มูลหน้ี หลกัประกนั 

ค่าเผ่ือ 

ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน 

  จาํนวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 

      

บรษิทัทีม่ปัีญหาในการชาํระหนี้ 

   หรอืผดินัดชําระหนี้ 1 35,000 - 35,000 

รวม 1 35,000 - 35,000 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

  

 มูลหน้ี หลกัประกนั 

ค่าเผ่ือ 

ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน 

  จาํนวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 

      

บรษิทัทีม่ปัีญหาในการชาํระหนี้ 

   หรอืผดินัดชําระหนี้ 1 35,000 - 35,000 

รวม 1 35,000 - 35,000 
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24 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ในระหว่างงวด กลุ่มกจิการมรีายการธุรกจิทีส่ําคญักบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑต์ามสญัญาที่ตกลง

ร่วมกนัระหว่างบรษิทัและบรษิทัเหล่านัน้ ซึง่ลกัษณะของความสมัพนัธก์บักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมทัง้รายการทีม่สีาระสาํคญัสามารถสรปุไดด้งันี้ 

 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
  

บรษิทั เงนิสดทนัใจ จํากดั บรษิทัร่วม 

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจํากดั  บรษิทัย่อย 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จํากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย 

บรษิทั พ ีเลน็ดิง้ จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์ดจิติอล จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั เอส ดบับลวิ พ ีเซอรว์สิเซส จํากดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์เช่าสนิเชือ่ (ลาว) จํากดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ปัตตานี จํากดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ยะลา จํากดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้นราธวิาส จํากดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 

บรษิทั เอส ลสีซิง่ จํากดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์จํากดั กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 

บรษิทั ศรสีมาน คอนโดเทล จํากดั กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 

บรษิทั ศรสีมาน กรุงเทพ จํากดั กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 

บรษิทั ไอด ี2007 จํากดั กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 

บรษิทั ฟรวีลิล ์โซลูชัน่ส ์จํากดั กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 

 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก) รายได้  

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

 กาํหนดราคา พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

รายได้ดอกเบีย้      

บรษิทัย่อย อตัราทีต่กลงร่วมกนั - - 469,508 544,677 

บรษิทัร่วม อตัราทีต่กลงร่วมกนั 88,734 - 88,731 - 
      

เงินปันผลรบั      

บรษิทัย่อย อตัราทีต่กลงร่วมกนั - - 3,340,996 1,017,547 
      

รายได้ค่าบริหารจดัการ      

บรษิทัร่วม อตัราทีต่กลงร่วมกนั 164,932 - - - 
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ข) ค่าใช้จ่าย 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

 กาํหนดราคา พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ - เงินรบัฝาก      

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น      

   (มกีรรมการร่วมกนั) อตัราทีต่กลงร่วมกนั 15,693 32,204 - - 

กรรมการและผูบ้รหิาร อตัราทีต่กลงร่วมกนั 2,021 3,642 - - 

      

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ      

กรรมการและผูบ้รหิาร อตัราทีต่กลงร่วมกนั 541 - 541 - 

      

      

ค่าเช่า      

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น      

   (มกีรรมการร่วมกนั) อตัราทีต่กลงร่วมกนั 53 159 - - 

      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น      

   (มกีรรมการร่วมกนั) อตัราทีต่กลงร่วมกนั 1,536 1,274 - - 

 

ค) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัและกรรมการของบริษทั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 94,402 87,054 44,549 31,649 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,340 2,666 3,639 1,600 

รวม 101,742 89,720 48,188 33,249 
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ง) ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัร่วม 261,600 - - - 

บรษิทัย่อย - - 17 5 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมการร่วมกนั) 25 4 - - 

รวม  261,625 4 17 5 

 

จ) เงินประกนัการเช่า 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมการร่วมกนั) 4,048 4,067 287 287 

 

ฉ) ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจากการขายลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรบั 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

บรษิทัย่อย   

   ลูกหนี้จากการขายลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื 1,420,215 1,420,215 

   ดอกเบีย้คา้งรบัจากการขายลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื 143,770 97,297 

รวม 1,563,985 1,517,512 

 

ช) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้างรบั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัร่วม     

   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 2,571,000 - 2,571,000 - 

   ดอกเบีย้คา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 8,418 - 8,418 - 
     

บรษิทัย่อย     

   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - 13,301,150 17,207,180 

   ดอกเบีย้คา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - 504,800 468,484 

รวม 2,579,418 - 16,385,368 17,675,664 
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เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

บรษิทัร่วม   

   ราคาตามบญัชตีน้งวด  - - 

   เปลีย่นประเภทเงนิลงทนุ 5,893,977 5,878,903 

   รายไดด้อกเบีย้ระหว่างงวด 88,734 88,731 

   รบัคนื (3,215,000) (3,200,000) 

   รบัชําระดอกเบีย้ระหว่างงวด (188,293) (188,216) 

   ราคาตามบญัชปีลายงวด  2,579,418 2,579,418 

   

บรษิทัย่อย   

   ราคาตามบญัชตีน้งวด  - 17,675,664 

   เพิม่ - 3,570,000 

   รายไดด้อกเบีย้ระหว่างงวด - 423,268 

   รบัคนื - (1,705,030) 

   รบัชําระดอกเบีย้ระหว่างงวด - (279,049) 

   เปลีย่นประเภทเงนิลงทนุ - (5,878,903) 

   ราคาตามบญัชปีลายงวด  - 13,805,950 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั ครบกําหนดชําระเมื่อทวงถาม ไม่มหีลกัประกนัและมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.00 - 4.50 ต่อปี 

(พ.ศ. 2563 : อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.00 - 4.50 ต่อปี) 

 

ซ) เจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

บรษิทัร่วม 1,726,091 - 131 - 

บรษิทัย่อย - - 18,689 18,428 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมการร่วมกนั) 17,587 693 1,158 - 

กรรมการและผูบ้รหิาร 477 - - - 

รวม 1,744,155 693 19,978 18,428 

 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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ฌ) เงินรบัฝากและดอกเบีย้ค้างจา่ย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินรบัฝาก   

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมการร่วมกนั) - 2,668,777 

กรรมการและผูบ้รหิาร - 115,300 

รวม - 2,784,077 
   

ดอกเบีย้ค้างจ่าย   

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมการร่วมกนั) - 8,581 

กรรมการและผูบ้รหิาร - 108 

รวม - 8,689 

 

ญ) หน้ีสินตามสญัญาเช่า  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมการร่วมกนั) 531,303 541,943 37,146 38,512 

กรรมการ 1,212 5,960 - - 

รวม 532,515 547,903 37,146 38,512 

 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าขา้งตน้ เป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วกบัอาคารสาํนักงานและอาคารชุด 

 

ฎ) การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อย ร่วมกนัคํ้าประกนัเงนิกู้ยมืร่วมใหแ้ก่บรษิทัย่อยอกีแห่งหนึ่งเป็นจํานวน 83 ล้านบาท 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 83 ล้านบาท) และบรษิัทได้คํ้าประกนัเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิให้บรษิัทย่อยและบรษิทัร่วมเป็นจํานวน 

6,191 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 1,835 ลา้นบาท)  

 

ฏ) ภาระผกูพนั 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทไม่มีภาระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญาเช่า (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : กลุ่มกิจการ 

มภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าสาํนักงานกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 0.02 ลา้นบาท)  
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