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รายงานจากคณะกรรมการ  

 ในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมา  ถ้าดูจากตัวเลขสถิติต่างๆ พบว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังขยายตัวไม่มากนัก ดังน้ัน

ความต้องการใช้เงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจึงยังคงมีอยู่มาก ซ่ึงรัฐบาลได้ออกมาตราการกระตุ้นด้วยการออก

มาตรการสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ โดยให้ใบอนุญาตแก่นิติบุคคลท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน 

สามารถให้เงินกู้ปลอดหลักประกนัแก่รายย่อยเพื่อประกอบอาชีพสูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท เป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุน

ให้รายย่อยในการประกอบอาชีพเพิ่มเตมิจากสถาบันการเงิน  ซ่ึงบริษัทฯก็ได้ เข้าร่วมขอและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้

สินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ   

ในปี 2558 บริษัทฯสามารถขยายสินเช่ือเติบโต ถึงร้อยละ  47 จากปี 2557  ขยายสาขาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าจนถึง

สิ้นปี  2558 จ านวน 528 สาขา ท าให้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯมีสาขาท่ีเปิดให้บริการแล้วรวมท้ังสิ้น 1,627 สาขา เปิดบริการอยู่

ตามชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวดัทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยปล่อยสินเช่ือด้วยความระมัดระวัง  ท้ังน้ีบริษัทฯ

ได้ชลอการให้สินเช่ือส าหรับรถมอเตอร์ไซด์ซ่ึงบริษัทฯไดมี้การประเมินความเสี่ยงแล้ว เห็นว่ามีความเสี่ยงสูง แต่อย่างไรก็ตาม 

บริษัทสามารถสร้างผลก าไรให้เติบโตข้ึนจาก 854.69 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,336.06 ล้านบาท ในปี 2558 เติบโตข้ึนร้อย

ละ 56   

 .ในปี 2559 บริษัทจะยังคงมุ่งม่ันท่ีจะสร้างผลก าไรจากการด าเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยตั้งเป้าจะขยาย

ธุรกิจให้โตกว่าปี 2558 อีกร้อยละ 30 โดยการขยายสาขาให้เข้าถงึชุมชน ปล่อยสินเช่ืออย่างระมัดระวัง บริหารความเสี่ยงจาก

สถานการณต์่างๆ เช่น สถานการณ์ภัยแล้งซ่ึงจะสง่ผลให้การผลผลติลดลง ราคาสนิค้าบริโภคน่าจะมีราคาสงูข้ึน, ราคารถยนต์

ใหม่ท่ีจะเพิ่มข้ึนน่าจะท าให้ตลาดรถใช้แล้วน่าจะคึกคัก หรืออัตราดอกเบ้ีย เป็นต้น ขยายธุรกิจการให้บริการของบริษัท เช่น 

ธุรกิจเร่งรัดติดตามหน้ีสิน บริษัทฯก็ยังคงให้ความส าคัญในการขยายธุรกิจด้วยการหาคู่ค้าเพิ่มเติม ธุรกิจซ้ือหน้ีด้อยคุณภาพ

จากสถาบันการเงินมาบริหาร  ซ่ึงอาจจะต้องใช้เงินทุนในการซ้ือพอสมควร  แต่บริษัทก็จะยังค านึงความสามารถในการท าก าไร 

สภาพคล่องและค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนอย่างระมัดระวัง  การหาพันธมิตรทางการค้าไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรในประเทศหรือ

ต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นการลงทุนในประเทศและประเทศในแถบอาเชียน 

บริษัทฯจะสร้างความแข็งแกร่ง ภายใต้ความมุ่งม่ันและประสบการณ์ของบุคคลากร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั 

เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความพงึพอใจให้ลูกค้าบนระเบียบกฎเกณฑข์องบริษัท สร้างผลตอบแทนให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ยังให้ความส าคัญต่อทรัพยากรท่ีมีค่าของบริษัท คือ พนักงาน จึง

จัดให้มีการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง   



 

 

 ในโอกาสน้ีคณะกรรมการ ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ท่ีได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 

และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนท่ีตั้งใจและทุ่มเทให้บริษัทฯเติบโตและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

   

 

        นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ 

           ประธานกรรมการบริษัท 
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ส่วนที่ 1 

การประกอบธ ุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการปร ะกอบธ ุรกิจ  

 

1.1 วิสัยทัศน์และพนัธกิจของบรษัิท 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นําแห่งร้านสะดวกซ้ือทางการเงินของประเทศไทย  

พันธกิจ 

ให้บริการสินเช่ือท่ีรวดเร็วและท่ัวถึงในพื้นท่ีท่ีมีความต้องการ โดยมีการบริหารความเสี่ยงของสินเช่ือให้เหมาะสม และมี

การพัฒนาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยนื 

เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจใน 3-5 ปีข้างหน้า 

ขยายการให้บริการครอบคลุมทุกตําบลในประเทศไทย และขยายการให้บริการไปยังประเทศในแถบอาเซียน โดย

พิจารณาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความต้องการการใช้เงินในแต่ละประเทศ ภายใต้การประเมิน

ความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง พร้อมท้ังขยายธุรกิจบริหารหน้ีด้อยคุณภาพและธุรกิจการติดตามหน้ีสิน  

1.2 ประวัตคิวามเป็นมา การเปลีย่นแปลง และพฒันาการทีส่  าคญั  

ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตั้งข้ึนโดยครอบครัวแก้วบุตตา เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือในรูปแบบสินเช่ือจํานําทะเบียนรถ

แก่ลูกค้าในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ ์จากน้ันได้ขยายธุรกิจเพือ่ให้บริการแก่ลกูค้าท่ียังมีความต้องการบริการทางการเงินอีก

มากแต่ไม่มีโอกาสรับบริการจากธนาคารและสถาบันการเงินโดยการเปิดสาขาเพิ่มเติมในจังหวัดต่ างๆ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บริการสินเช่ือในรูปแบบสินเช่ือจํานําทะเบียนรถ สินเช่ือประเภทท่ีอยู่อาศัย ผ่านสาขา

ท้ังหมดรวม 1,627   สาขา (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) ภายใต้เครื่องหมายบริการ/ช่ือทางการค้า  “มีบ้าน มีรถ 

เงินสดทันใจ” ด้วยจุดเด่นท่ีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การพิจารณาอนุมัติสินเช่ือแบบเบ็ดเสร็จ และการเข้าถงึ

ลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยให้บริการแก่ลกูคา้รายย่อยท่ัวไปในภูมิภาคต่างๆ ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัด

ต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ  
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ความเป็นมาและพัฒนาการท่ีสําคัญสรุปได้ดังน้ี 

ปี  2522-
2543 

ครอบครัวแก้วบุตตาเริ่มดําเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบสินเช่ือโดยใช้ทะเบียน
กรรมสิทธิ์รถทุกประเภทเป็นหลักประกัน หรือสินเช่ือจํานําทะเบียนรถ 

ขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการบริการสินเช่ือท่ีเพิ่มข้ึน โดยทยอยเปิดสาขาเพิ่มเติมไปในจังหวัดต่างๆ 
นับเป็นผู้บุกเบิกสินเช่ือประเภทรถแลกเงิน 

ปี 2550 - ขายธุรกิจเดิมซ่ึงรวมถึงสาขาและเครื่องหมายบริการให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรายหน่ึง  

ปี 2551 จัดตั้งบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979  จํากัด (“SP 1979”หรือ “บริษัทฯ”)(เดิมช่ือ บริษัท พีวีแอนด์เคเค
เซอร์วิส 2008 จํากัด) ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ 

ปี 2552 ซ้ือบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จํากัด (“SP”) (เดิมช่ือ บริษัท พาวเวอร์ 99 จํากัด) ซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
รับจ้างจัดเก็บหน้ีและบริการสินเช่ือจํานําทะเบียนรถ (สาขา <100) 

SP ภายใต้การบริหารของกลุม่ ขยายธุรกจิรับจ้างจัดเก็บหน้ีและบริการสินเช่ือ และเพิ่มสาขาเป็น136 สาขา 

ปี  2553-
2554 

บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว้เป็น 5 ล้านบาทและเริ่มดําเนินธุรกจิให้บริการสินเช่ือจํานํารถ
ทุกประเภท รวมถึงการให้บริการสินเช่ือประเภทท่ีอยู่อาศัย ภายใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ” 
ปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มโดยบริษัทฯซ้ือบริษัท 2 บริษัท ท่ีไม่มีการประกอบธุรกิจ 

- บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด (“SP 1982”) (เดิมช่ือบริษัท เค.พี.เอ็น.โฮลดิ้ง จํากัด)  
- บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด (“FM”) (เดิมช่ือ บริษัท เจ.ดี.ที.มันน่ี เซอร์วิส จํากัด)   

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วเป็น 200 ล้านบาท  
รับโอนธุรกิจเดิมจาก SP ด้วยการซ้ือและรับโอนบัญชีลูกหน้ีเงินกู้ยืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ้ือมา
ดําเนินการท่ีบริษัทฯ และท่ีSP 1982 
ขยายสาขาเพิ่มเป็น 265 สาขาในสิ้นปี 2554 

ปี 2555 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลว้จาก 200 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท 

ปี 2556 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติให้แปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจํากัดเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากเดิมมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 750 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุน
จํานวน 250 ล้านบาท แบ่งเป็น 250 ล้านหุ้น และจัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก 
(Initial Public Offering) 
จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 
ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนสาขาท้ังสิ้น 602 สาขา 
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ปี 2557     บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก จํานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท ในราคาขายหุ้นละ 6.90 บาท และบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ว เป็น 
1,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญจํานวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี  2 พฤษภาคม 2557 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
และเริ่มทําการซ้ือขายได้เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557  

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

 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จํากัด ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท เพื่อรับจ้างติดตาม
หน้ีและรับซ้ือหน้ีจากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการ โดยได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557  

  เม่ือวันท่ี  9 กันยายน 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 3/2557 มีมติอนุมัติให้รับโอนกิจการของ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯได้รับโอนกิจการ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัดแล้วตั้งแต่วันท่ี  30 กันยายน 2557 ท้ังน้ี บริษัท ศรีสวัสดิ์  พาว
เวอร์ 1982 จํากัด ได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว  

 ณ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนสาขาท้ังสิ้น 1,059 สาขา 
ปี 2558                           1,000             1,060                                   60 

                               1                                             จํานวน 20 ล้านหุ้น 
เพื่อ                                                                                   1 
จํานวน 40 ล้านหุ้น 

                                                     1        40                             
               

                                                                                          
                                                                     25             100         

                                                             
                                                                        10                      

           
               Srisawad  Vietnam LLC                               ต    ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท 
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1.3  โครงสร้าง  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างของบริษัทฯเป็นดังน้ี 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) SAWAD 

 

 

ให้บริการสินเช่ือแบบมีหลักประกัน สําหรับหลักปร ะกันประเภทรถ 

บ้านและที่ดิน 

 

 บจ. ศรีสวัสด์ิ                   โฮลด้ิง 

ลงทุนในกิจการอ่ืน 

95% 

บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด (“FM”) 

ให้บริการสินเช่ือเช่า ซ้ือรถจักรยานยนต์

ใหม่ สินเช่ือส่วนบุคคลและนาโนไฟแน้นซ์  

 

90% 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี

พีสดิ์  

จํากัด 0edfจไกด (SAM)กัด 

(“FM”) 

ให้บริการเร่งรัดติดตามหนี้สิน และ ซ้ือ

หนี้ด้อยคุณภาพมาบริหาร  

 

Srisawad Vietnam LLC 

จํากัด 0edfจไกด (SAM)กัด 

(“FM”) 

Commercial Trading  

 

100% 

100% 
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2. ลักษณะการ ะกอบธ ุรกิจ  

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯดําเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือรายย่อยแบบมีหลักประกันภายใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ” 
สินเช่ือเช่าซ้ือจักรยานยนต์ใหม่ สินเช่ือส่วนบุคคล และได้ขยายการดาํเนินธรุกจิออกไปเป็น การรับจ้างติดตามหน้ีและการ
ซ้ือหน้ีจากสถาบันการเงินมาบริหาร โดยธุรกจิให้บริการสินเช่ือรายยอ่ยแบบมีหลักประกัน แบ่งการให้บริการตามประเภท
สินเช่ือและหลักประกันดังน้ี 

 -   บริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือแบบมีหลักประกัน ประเภทรถ บ้านและท่ีดิน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้สินเช่ือสําหรับหลักประกัน
ประเภทรถทุกชนิด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนตเ์พื่อการพาณชิย์ รถบรรทุก รถบัสรถโดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถ
แทรกเตอร์ รถไถนา รถเกี่ยวข้าว รถยนต์สี่ล้อ รวมถึงบ้านท่ีดิน ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด  

ในการขอสินเช่ือรถผู้ขอสินเช่ือต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนเพื่อทํานิติกรรมสัญญากับกลุ่มบริษัทฯ ใน  2 
ลักษณะ ได้แก่ สัญญาเงินกู้ หรือสัญญาเช่าซ้ือโดยในกรณีสัญญาเงินกู้ ผู้ขอสินเช่ือต้องส่งมอบเล่มทะเบียนให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ เป็นหลักประกันการกู้ยืมโดยไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สําหรับกรณีสัญญาเช่าซ้ือ ผู้ขอสินเช่ือจะต้องจด
ทะเบียนโอนรถให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

ในการขอสินเช่ือบ้านและท่ีดิน ผู้ขอสินเช่ือต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดท่ีดิน และทํานิติกรรมสญัญากับบริษัทฯ ใน 2 
ลักษณะ ได้แก่สัญญากู้ยืมและจดจํานองท่ีดินเป็นหลักประกัน หรือสัญญาขายฝาก 

-  บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด FM เป็นผู้ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือจักรยานยนต์ใหม่ สินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน 
และสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ หรือ นาโนไฟแน้นซ์  

-  บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จํากัด ให้บริการรับจ้างติดตามหน้ีและรับซ้ือหน้ีด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน 
มาบริหาร 

-  บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้ง จํากัด ซ่ึงจัดตั้งในปี 2558  เพื่อดํา เนินธุรกิจลงทุนในกิจการอ่ืนๆ ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหน้ีสินเช่ือรวม 11,568.14  ล้านบาท ประกอบด้วย บัญชีลูกหน้ีสินเ ช่ือ
ทะเบียนรถตามสัญญาเงินกู้รวม 6,505.08 ล้านบาท บัญชีลูกหน้ีสินเช่ือทะเบียนรถตามสัญญาเช่าซ้ือรวม 2,937.64 ล้าน
บาท บัญชีลูกหน้ีสินเช่ือบ้านและท่ีดินรวม 2,068.09 ล้านบาท และบัญชีลูกหน้ีสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่และ
สินเช่ือส่วนบุคคลรวม 57.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.23 ร้อยละ 25.39 ร้อยละ 17.88  และร้อยละ 0.50 ของสินเ ช่ือ
รวม ตามลําดับ 
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โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวม สําหรับปี 2556- 2558 เป็นดังน้ี 

งบการเงินรวม 
ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ธุรกิจหลัก       

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ 412.72 21.31 502.23 18.67 634.22 16.79 

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม 1,033.57 53.36 1,452.51 54.01 2,179.90 57.72 
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 1,446.29 74.67 1,954.74 72.68 2,814.12 74.51 
รายได้อื่นๆ1/ 490.68 25.33 734.64 27.32 962.63 25.49 
รายได้รวม 1,936.97 100.00 2,689.38 100.00 3,776.75 100.00 

หมายเหตุ:1/รายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าปรับเป็นต้น 
 
 

2.1   การประกอบธ ุรกิจแต ่ละสายผลิตภัณฑ์ 

 

2.1.1 ธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดท่ีดิน 

2.1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือแบบมีหลักประกัน โดยหลักประกนัเป็นรถทุกชนิด เช่น รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิเจ็ดคน 
รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกนิเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (กระบะ) รถจักรยานยนต์ รถหกล้อ รถสิบล้อ รถแทรกเตอร์ 
รถพ่วง รถใช้งานเพื่อการเกษตร เป็นต้น  รวมท้ังหลักประอันอ่ืน เช่น บ้าน ท่ีดิน อาคารชุด  
ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดท่ีดิน โดยมียอดลูกหน้ีสุทธิ
ตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กู้ยมืรวมท้ังสิ้น 11,506.30 ล้านบาท โดยมูลค่าสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการกว่า
ร้อยละ 51 เป็นหลักประกันประเภทรถยนต์ 4 ล้อ 

ยอดมูลหน้ีสินเช่ือจ าแนกตามประเภทหลักประกัน  

ประเภทสินเช่ือจําแนกตามประเภท
หลักประกัน/1 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

หมายเหตุ/1 ยอดมูลหน้ี คํานวณจาก ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญากู้เงิน หัก ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้และไมร่วมเงนิรับท่ีระบุไมไ่ด้ในปี 
2555-2556 จํานวน 13.93 และ 11.22 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม  2557 จํานวน 7.41 ล้านบาท ตามลําดับ 
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จ านวนบัญชีสินเช่ือ จ าแนกตามประเภทหลักประกนั 

จํานวนบัญชีจําแนกตาม
ประเภทหลักประกัน 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

สัญญา ร้อยละ สัญญา ร้อยละ สัญญา ร้อยละ 

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

ตัวอย่างหลักประกันท่ีกลุ่มบริษัทฯ ให้สินเช่ือ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

หากพิจารณาตามประเภทของนิติกรรมสัญญาในการให้กู้ยืม สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มดังน้ี  

(1) สัญญาให้กู้ยืม กลุ่มบริษัทฯ ให้กู้ยืมในลักษณะสัญญากู้เงินสําหรับหลักประกันทุกประเภท แบ่งตามประเภท
หลักประกันได้เป็น 2 กลุ่มคือ  

(ก) หลักประกันประเภทรถทุกชนิดผู้ขอสินเช่ือไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถเม่ือทํา
สัญญากู้เงิน แต่ส่งมอบเล่มทะเบียนรถและลงนามในแบบคําขอโอนและรับโอน (โอนลอย) หลักประกัน

บ้านและที่ดิน 

รถสิบล้อ รถสีล้อ-หกล้อเชิงพาณิชย์ รถจักรยานยนต์ 

รถเก่ียวข้าว รถแทรกเตอร์ 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะส่วนบุคคล 

รถพ่วง 
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ให้กับกลุ่มบริษัทฯ  หากผู้ขอสินเช่ือค้างชําระหน้ีเกินระยะเวลาท่ีกําหนดกลุม่บริษัทฯ ส่งหนังสือแจ้งยกเลิก
สัญญาและให้ลูกหน้ีมาติดต่อชําระหน้ีภายใน 7 วัน หากไม่มาชําระกลุ่มบริษัทฯสามารถติดตามยึด
หลักประกันเม่ือยึดหลักประกันแลว้กลุ่มบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกหน้ีมาไถ่ถอนหลักประกันภายใน 30 วัน 
หากไม่มาติดต่อกลุ่มบริษัทฯ จะดําเนินการขายทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป โดยกลุ่มบริษัทฯ สามารถจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถได้โดยไม่ต้องผ่านข้ันตอนการฟ้องร้องดําเนินคดี  

(ข) หลักประกันประเภทโฉนดท่ีดิน บ้านและคอนโดสามารถแบ่งตามประเภทการจดทะเบียนนิติกรรมได้อีก 2 
ประเภทดังน้ี 

 สัญญาจํานองผู้ขอสินเช่ือในฐานะผู้จํานองจดทะเบียนจํานองหลักประกันให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะ
ผู้รับจํานองพร้อมการทําสัญญากู้ยืม และส่งมอบโฉนดท่ีดินในวันท่ีรับเงิน เพื่อเป็นหลักประกันในการ
ชําระหน้ี ท้ังน้ี ผู้จํานองยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้สอยหลักประกันดังกล่าว หากมีการค้างชําระหน้ี
เกินกว่าระยะเวลาท่ีกําหนด กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหน้ีและผู้รบัจํานอง จะต้องแจ้งให้ผู้ขอสินเช่ือชําระ
หน้ีภายในเวลาท่ีกําหนด หากผูข้อสินเช่ือยังไม่ชําระหน้ีในเวลาดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จะส่งเรื่องฟ้องร้อง
ดําเนินคดีเพื่อบังคับจํานองและนําหลักประกันออกขายทอดตลาดหรือเป็นกรรมสิทธิ์ต่อไป 

 สัญญาขายฝาก ผู้ขอสินเช่ือในฐานะผู้ขายฝากทําสัญญาขายฝากหลักประกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะ
ผู้ซ้ือฝาก โดยกรรมสิทธิ์ในหลักประกันจะตกเป็นของผู้ซ้ือฝากทันทีท่ีจดทะเบียน ซ่ึงผู้ขายฝากจะได้รับ
กรรมสิทธิ์คืนเม่ือมาขอไถ่ถอนภายในเวลาท่ีสัญญากําหนด หากพ้นกําหนดระยะเวลาไถ่ถอน 
(ระยะเวลาให้สินเช่ือ) แล้วผู้ขายฝากไม่ได้ดําเนินการไถถ่อนหลกัประกนั กรรมสิทธิ์ในหลกัประกันจะตก
เป็นของกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้รับซ้ือฝากโดยสมบูรณ์ หรืออีกนัยหน่ึง หากผู้ขอสินเช่ือค้างชําระหน้ีเกิน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิครอบครองหลักประกันทันที โดยไม่ต้องผ่านข้ันตอนการ
ฟ้องร้องดําเนินคดี  

(2) สัญญาเช่าซ้ือ กลุ่มบริษัทฯ ให้กู้ยืมในลักษณะสัญญาเช่าซ้ือสําหรับหลักประกันประเภทรถ โด ยผู้ขอสินเ ช่ือ
จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถและส่งมอบเล่มทะเบียนรถให้แก่กลุ่มบริษัทฯเป็นหลักประกัน สําหรับ
หลักประกันประเภทรถเกี่ยวข้าว ซ่ึงไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ผู้ขอสินเช่ือจะต้องนําหลักฐานหนังสือรับรอง
กรรมสิทธิท่ีออกจากโรงงานผู้ผลิต และสัญญาซ้ือขาย มาแสดงเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมแต่ผู้ขอสินเ ช่ือ
ยังคงเป็นผู้ครอบครองรถ หากผู้กู้ค้างชําระหน้ีเกินกว่าระยะเวลาท่ีกําหนด กลุ่มบริษัทฯ จะติดตามให้ผู้ขอ
สินเช่ือมาชําระหน้ี แต่ในกรณีท่ีลูกหน้ีค้างชําระเกินกว่านโยบายท่ีกําหนดกลุ่มบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งยกเลิก
สัญญา เพื่อให้ลูกหน้ีมาชําระหน้ี ภายใน  30 วัน หากไม่มาชําระหน้ีตามกําหนด บริษัทสามารถติดตามยึด
หลักประกัน และภายหลังจากยดึหลกัประกัน กลุ่มบริษัทให้ลูกหน้ีมาไถ่ถอนภายใน 30 วัน หากเกินกว่ากาํหนด
กลุ่มบริษัทจะนําทรัพย์สินดังกล่าวขายทอดตลาดตามข้ันตอน 
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ยอดสินเช่ือจ าแนกตามประเภทนิติกรรมสัญญา 

สินเช่ือทะเบียนรถจําแนกตาม
ประเภทนิติกรรมสัญญา 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

 
ในด้านระยะเวลาการผ่อนชําระ กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาปล่อยสินเช่ือระหว่าง  6 – 48 งวดข้ึนอยู่กับประเภทของ
หลักประกัน เช่น ในกรณีท่ีเป็นรถจักรยานยนต์ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาให้ผ่อนชําระไม่เกิน 18 งวด แต่หากเป็นรถยนต์
ท่ัวไป กลุ่มบริษัทฯ กําหนดระยะเวลาการผ่อนชําระไม่เกิน 36 งวด หรือในกรณีท่ีเป็นรถยนต์ท่ีได้รับความนิยม บ้าน 
หรือโฉนดท่ีดิน กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาปล่อยสินเช่ือระยะเวลาไม่เกิน 48 งวด สําหรับดอกเบ้ียในการให้สินเช่ือของ
กลุ่มบริษัทฯ ข้ึนอยู่กับประเภทของหลักประกัน 
 
2.1.1.2 ข้ันตอนการอนุมัติสินเช่ือ 

ในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือ และ/หรือผู้ค้ํา
ประกัน เพื่อประเมินความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ขอสินเช่ือ คุณภาพทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกัน และคุณสมบัติ
ของผู้ค้ําประกัน โดยเจ้าหน้าท่ีประจําสาขาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแสดงตัวตน และเอกสารแสดงท่ีมา
ของรายได้ของผู้ขอสินเช่ือ และ/หรือ ผู้ค้ําประกัน นอกจากน้ี ยังมีการตรวจสอบยังสถานท่ีจริง สําหรับการพิจารณา
คุณภาพหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ พิจารณาสภาพการใช้งานและสภาพคล่องของ
หลักประกัน เพื่อกําหนดวงเงินสินเช่ือสําหรับหลักประกันแต่ละประเภทและรุ่น สําหรับหลักประกันประเภทรถ จะ
พิจารณาจากชนิด อายุ รุ่น ยี่ห้อ สภาพหลักประกันและความนิยม โดยท่ัวไปกลุ่มบริษัทฯ ให้สินเช่ือสําหรับรถยนต์ ท่ีมี
อายุไม่เกิน 15 ปี รถจักรยานยนต์มีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือหากเป็นรถเชิงพาณิชย์ เช่น รถไถ รถเกี่ยว หรือรถท่ีมีอายุเกิน
กว่ากําหนด ทางกลุ่มบริษัทฯ จะประเมินตามสภาพของหลกัประกนัเป็นรายกรณี ซ่ึงโดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 รถท่ี
เป็นหลักประกันมีอายุเฉลี่ย 2-14 ปี สําหรับหลักประกันประเภทบ้านและท่ีดิน กลุ่มบริษัทฯ จะให้สินเช่ือโดยอ้างอิงจาก
ราคาประเมินของกรมท่ีดิน และราคาตลาดของพื้นท่ีใกล้เคียง 
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แผนภาพสรุปกระบวนการปล่อยสินเช่ือของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการขอบริการสินเช่ือ 

เม่ือลูกค้ามีความประสงค์ขอใช้บริการสินเช่ือกับกลุ่มบริษัทฯ  ลูกค้าสามารถติดต่อขอสินเช่ือผ่านทางสาขา โดยมี

เอกสารประกอบการขอสินเช่ือของลูกค้า และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี)ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชน สํา เนาทะเบียนบ้าน 

เอกสาร ด้านการเงิน เช่น ใบรับรองเงินเดือน สําเนาสมุดเงินฝาก เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน เช่น  เล่ม

ทะเบียนรถฉบับจริง โฉนดท่ีดินฉบับจริง และเจ้าหน้าท่ีประจําสาขาจะช้ีแจงรายละเอียดการให้สินเช่ือ วงเงินให้สินเช่ือ 

อัตราดอกเบ้ีย และระยะเวลาการผ่อนชําระหากลูกค้าตกลงยอมรับในเงื่อนไขสินเช่ือ เจ้าหน้าท่ีสาขาจะบันทึกข้อมูลผู้

ขอสินเช่ือ และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) ในแบบคําขอสินเช่ือ 

ข้ันตอนการวิเคราะห์สินเช่ือ 

เจ้าหน้าท่ีประจําสาขา ทําการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแสดงตัวตน เอกสารดา้นการเงิน ของผู้ขอสินเช่ือ และ

ผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) และตรวจสภาพหลักประกัน และความถูกต้องของเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน โดย

เจ้าหน้าท่ีสาขาจะตรวจสอบยังสถานท่ีจริงเพือ่ยืนยันความถูกตอ้ง และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกลุม่บริษัทฯยกเว้น

ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นรถจักรยานยนต์ทางสาขาจะให้ความสําคัญกับการตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ใน

หลักประกัน เน่ืองจากการตรวจสอบยังสถานท่ีจริงมีต้นทุนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับวงเงินให้สินเช่ือ ภายหลังจากการ

รวบรวมข้อมูลท้ังหมด เจ้าหน้าท่ีสาขาจัดทํารายงานประเมินการตรวจสอบของท้ังผู้ขอสินเช่ือ และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) 

เพื่อประเมินความสามารถในการชําระหน้ี วงเงินให้สินเช่ือและเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป 

ข้ันตอนพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ 
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ในการอนุมัติ กลุ่มบริษัทฯ กําหนดระเบียบอํานาจในการอนุมัติให้แก่ผูมี้อํานาจตามลําดับ ข้ึนกับประเภทสินเช่ือ วงเงิน  
ขอสินเช่ือ และชนิดของหลักประกัน โดยผู้มีอํานาจอนุมัติตั้งแต่ระดับผู้จัดการสาขา ผู้จัดการเขต ผู้จัดการภาค  
ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยสินเช่ือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ  

หากข้อมูลการพิจารณาสินเช่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การอนุมัติสินเช่ือของกลุ่มบริษัทฯ ผู้มีอํานาจอนุมัติสินเช่ือจะแจ้ง
ผลการอนุมัติสินเช่ือเพื่อให้สาขาแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป หากคําขอสินเช่ือและเอกสารประกอบครบถ้วน โดยท่ัวไป
กลุ่มบริษัทฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาและอนุมัติการให้สินเช่ือได้ภายใน  30 นาที สําหรับหลักประกันประเภท
รถจักรยานยนต์ และรถ 4 ล้อ และภายใน 1 วัน สําหรับหลักประกันประเภทโฉนด ท่ีดิน ท้ังน้ี  ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขในการ
ขอสินเช่ือ 
เม่ือได้รับอนุมัติสินเช่ือ ในกรณีท่ีวงเงินสินเช่ืออยู่ในวงเงินสดสํารองท่ีสาขามีอํานาจจ่าย กล่าวคือไม่เกิน 30,000 บาท
สําหรับสาขาท่ัวไปสาขาสามารถจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอสินเช่ือ  ในกรณีท่ีวงเงินสินเช่ือมีจํานวนสูงกว่าวงเงินของสาขา 
เจ้าหน้าท่ีสาขาจะนําส่งเอกสารท้ังหมดซ่ึงประกอบด้วย ใบสรุปวงเงินสินเช่ือ ใบขอโอนเงิน รายงานประเมินผลการ
ตรวจสอบรถยนต์ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และหน้าบัญชี  เงินฝากของลูกค้าให้กับฝ่ายอํานวยสินเช่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของนิติกรรม รายละเอียดหลักประกัน  เงื่อนไขสินเช่ือ กับข้อมูลในระบบอีกครั้งก่อนส่งให้ฝ่ายโอนเงิน
ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าโดยตรงตามข้ันตอนปฏิบัติของธนาคาร หลังจากโอนเงินเจ้าหน้าท่ีจะรวบรวมการ
เอกสารโอนเงินท้ังหมดเป็นรายวันให้ฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในเอกสารใบคําขอโอนเงิน และใบขอสินเช่ือ 
กับข้อมูลในระบบ เช่น ช่ือลูกค้า วงเงินสินเช่ือ ยอดลูกหน้ี ระยะเวลาให้สินเช่ือ เพื่อบันทึกบัญชีต่อไป 
 
ข้ันตอนจัดเก็บสัญญาและหลกัประกัน 
ผู้จัดการเขตท่ีรับผิดชอบสาขาไปตรวจสอบความครบถ้วนของซองสัญญาและหลักประกันท่ีสาขาก่อนนําส่งให้
สํานักงานใหญ่ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นเดือน เม่ือได้รับเอกสารแผนกทะเบียนสํานักงานใหญ่จะดํา เนินการ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถกูต้องของเอกสารท้ังหมดอีกครัง้หน่ึง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ทางสํานักงานใหญ่
จะแจ้งสาขาและเขตท่ีรับผิดชอบเพื่อดําเนินการติดตามให้ครบ เจ้าหน้าท่ีห้องเก็บเอกสารสําคัญจะสํา เนาเอกสาร
ท้ังหมดในรูปแบบไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลสํารองในกรณีท่ีต้นฉบับสูญหาย 
 
ข้ันตอนรับชําระเงินและติดตามทวงถาม 
สาขาและฝ่ายพัฒนาสินเช่ือมีหน้าท่ีในการรับชําระและติดตามค่างวดตามอายสุัญญา โดยลูกค้าจะได้รับบัตรระบุเลขท่ี
สัญญา ค่างวดและวันกําหนดชําระ เพื่อใช้ในการจ่ายค่างวดตามช่องทางท่ีกําหนด นอกจากน้ี Call Center และ
เจ้าหน้าท่ีประจําสาขาจะโทรศัพท์ติดตามสอบถามการชําระเงินอยา่งใกล้ชิด หากในกรณท่ีีลกูค้าค้างชําระค่างวดเกนิ 1 
สัปดาห์ เจ้าหน้าท่ีสํานักงานใหญ่จะส่งข้อความเตือนทางโทรศัพท์ถึงลูกค้าท้ังน้ี ลูกค้าสามารถชําระค่างวดผ่านทาง
สาขาของกลุ่มบริษัทฯ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเคาน์เตอร์บริการของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร
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กสิกรไทย ท่ัวประเทศ โดยลูกค้าจะต้องได้รับหลักฐานการชําระเงินทุกครั้ง ในรูปใบเสร็จรับเงินท่ีออกจากระบบของ
สํานักงานใหญ่ หรือใบเสร็จรับเงินช่ัวคราวท่ีออกโดยผู้ให้บริการรับชําระ  
 
ข้ันตอนปิดบัญชี หรือติดตามบังคับหลักประกัน 
เม่ือลูกค้าชําระค่างวดครบตามสัญญา ทางสํานักงานใหญ่จะออกหนังสือยืนยันการชําระค่าเช่าซ้ือตามสัญญา พร้อม
ส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน และหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถดําเนินการรับโอน 
หรือไถ่ถอนหลักประกันได้ทันที 
ในกรณีท่ีลูกค้าผิดนัดชําระหน้ี กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดข้ันตอนการติดตามหน้ีสําหรับลูกค้าแต่ละประเภทหลักประกัน 
โดยเม่ือลูกค้าเริ่มผิดนัด เจ้าหน้าท่ีฝ่ายติดตามหน้ีจะเริ่มติดตามทวงถามทันที วิธีการหลักท่ีกลุ่มบริษัทฯ ใช้ในการ
ติดตามทวงถามหน้ีคือ เจ้าหน้าท่ีสํานักงานใหญ่ติดต่อทางโทรศัพท์ โดยหลังจากการติดต่อกับลูกค้าแล้ว เจ้าหน้าท่ีผู้
ติดต่อจะทําการบันทึกข้อมูลการติดตามหน้ีลงในระบบ หากไม่สามารถตดิต่อลูกค้าได ้หรือลูกค้าค้างชําระเกนินโยบาย
ท่ีกําหนด เจ้าหน้าท่ีสาขาจะออกติดตามลูกคา้เพือ่ทวงถาม หากในกรณท่ีีลูกค้าไม่ยอมชําระค่างวด สํานักงานใหญ่ส่ง
จดหมายลงทะเบียนเพื่อบอกเลิกสัญญา และลกูค้ายังไม่ชําระภายใน 30 วันนับจากวันท่ีแจ้ง สาขาสามารถดําเนินการ
ยึดหลักประกันได้ทันทีโดยภายหลังยึดหลกัประกัน ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ไถ่ถอนหลักประกันได้ภายใน 30 
วัน นับจากวันท่ียึด หากเกินกว่าระยะท่ีกําหนด กลุ่มบริษัทฯ สามารถนําหลักประกันดังกล่าวขายทอดตลาดได้ทันที 
ราคาขายทรัพย์สินจะอ้างอิงราคาตลาด สภาพรถ เปรียบเทียบกับยอดหน้ีค้างชําระ ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ เน้นการขาย
ทรัพย์สินท่ียึดมาให้เร็วท่ีสุด เน่ืองจากหากท้ิงไว้นาน ราคาทรัพย์สินจะลดลง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ  
 
ในกรณีท่ีเป็นสัญญาเงินกู้ โดยมีท่ีดินเป็นหลักประกนัตามสัญญาจดจํานอง หากลูกค้าไม่มาไถถ่อนภายใน 30 วัน กลุ่ม
บริษัทฯ จะฟ้องร้องขอให้ศาลบังคับจํานอง เพื่อขายทอดตลาดหลักประกนัต่อไป สําหรับกรณสีัญญาขายฝาก หากพ้น
กําหนดระยะเวลาไถ่ถอน (ระยะเวลาให้สินเช่ือ) แล้วลูกคา้ไม่ไดด้ําเนินการไถถ่อนหลักประกนั กรรมสิทธิ์ในหลักประกนั
จะตกเป็นของกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้รับซ้ือฝากโดยสมบูรณ์ 
 

2.1.1.3     การตลาดและการแข่งขัน  

1) ภาวะอุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 และปี 2557 การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ยังไม่เป็นตามท่ีคาดการณ์ไว้  ผลสืบเน่ืองจาก
สถานการณ์ทางการเมือง การกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐก็ยังไม่เห็นผล แต่ในปี 2558 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ปรับตัวดีข้ึนกว่าปีก่อน เน่ืองจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่อยๆมีผล ยกเว้นภาคเกษตรกรรมซ่ึงได้รับ
ผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง 
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 หน่วย 2552 2553 2554 2555 2556 2557 CAGR 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ล้านบาท 9,654 10,802 11,300 12,355 12,910 13,149  6.37 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ร้อยละ  (0.90) 3.30 3.81 3.02 2.20 1.90  

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัว เรือนต่อ
เดือน 

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

ท่ีมา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, ธนาคารแห่งประเทศไทย 

จากข้อมูลตารางข้างตน้สะท้อนให้เห็นว่าผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศในช่วงปี 2552 – 2557 ปรับตัวเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อย
ละ 6.37 ต่อปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนในช่วงปี 2552 – 2557 ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองเฉลี่ยร้อยละ 
5.21 ต่อปี โดยค่าใช้จ่ายกว่าร้อยละ 80 เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าอาหาร ค่า ท่ีอยู่อาศัย  ค่า
พาหนะเดินทาง  

จากข้อมูลกรมขนส่งทางบกพบว่าในปี 2558 มีจํานวนรถใหม่จดทะเบียนรวมท้ังสิ้น 2.77 ล้านคันลดลงจากปี 2557 
ร้อยละ 4.5 และลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 23.7 ซ่ึงน่าจะเป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกจิจากนโยบายรถคันแรกในปี 
2556 และเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ แต่หากพิจารณาในภาพรวมช่วงปี 2553-2558 จํานวนรถใหม่จดทะเบียนเพิ่มข้ึนเฉลี่ย
ร้อยละ 0.14 ต่อปี หากพิจารณาในด้านประเภทรถท่ีมีการจดทะเบียนในแต่ละปีพบว่ารถจักรยานยนต์มีสัดสว่นการจด
ทะเบียนมากท่ีสุดโดยในปี 2558 มีรถจดทะเบียนใหม่ท้ังสิ้น 2.77 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ จํานวน 1.81 ล้าน
คันหรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของจํานวนรถจดทะเบียนใหม่ รองลงมาได้แก่รถยนต์น่ังส่วนบุคคลและรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคลรวมจํานวน 0.80 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 29 ของจํานวนรถจดทะเบียนใหม่ 

สถิติจ านวนรถใหม่ท่ีจดทะเบียน 

 

 CAGR=0.14 
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หน่วย: ล้านคัน 2553 2554 2555 2556 2557 2558 CAGR 

รถยนต์นั่ง/รถบรรทุกส่วนบุคคล 0.73 0.84 1.25 1.30 0.90 0.80 4.28 

รถจักรยานยนต์ 1.98 2.14 2.26 2.12 1.82 1.81 -1.67 

อ่ืนๆ 0.17 0.19 0.22 0.21 0.18 0.16 1.15 
รวมรถจดทะเบียน 2.88 3.16 3.72 3.63 2.90 2.77  

ที่มา: กรมขนส่งทางบก 

หากพิจารณาอัตราการเติบโตในช่วงปี 2553 -2558 ของยอดจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน พบว่าเติบโต 
สูงถึงร้อยละ 4.28 ในขณะท่ีอัตราการเติบโตของยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เติบโตเพียงร้อยละ -1.67 อันเป็นผล
มาจากมาตรการรถยนต์คันแรกท่ีให้สิทธิขอคืนภาษีแก่ผู้ซ้ือรถยนต์ หลังจากมาตรการรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง การ
เติบโตของยอดจดทะเบียนรถยนต์จึงเข้าสู่ภาวะปกติ ดังจะเห็นว่ายอดจดทะเบียนในปี 2557 และ 2558 ลดลงอย่าง
ชัดเจน  
2) การแข่งขัน 

ตลาดสินเช่ือทะเบียนรถมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นสินเช่ือท่ีมีหลักประกัน เป็นเล่มทะเบียนรถ และ
สินเช่ือทะเบียนรถมีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ในขณะท่ียังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจํานวนมากท่ีมีความต้องการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยบริษัทฯ คาดการณ์วา่มีจํานวนถงึ 18-20 ล้านคนจากปัจจัยท่ีกลา่วมาข้างต้น ทําให้ในปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการหลายรายได้ให้ความสนใจในธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถกันมากข้ึนประกอบกับหลังจากตลาดรถยนต์ใหม่
ได้ชะลอตัวลงหลังรถในโครงการรถคันแรกได้ทยอยส่งมอบทําให้มีผู้ประกอบการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ได้ขยาย
ธุรกิจมายังธุรกิจให้สินเช่ือรถแลกเงินมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนสูงในภาวะท่ีการแข่งขัน
ในตลาดเช่าซ้ือรถใหม่รุนแรง โดยภาพรวมผู้ประกอบการในธุรกิจสินเช่ือรถแลกเงิน บริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
หลักๆ ตามลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่  

1)  ผู้ประกอบการท่ีเน้นกลุ่มลกูค้าระดบั A ถึง B- ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ประจํา เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทในเครือธนาคารพาณิชย์ 
ตัวอย่างของผู้ประกอบการในกลุ่มน้ี ได้แก่ กรุงศรี  ออโต้ (Car4Cash) ธนาคารทิสโก้ (TISCO Auto Cash)
ธนาคารธนชาต (รถแลกเงิน หรือ Cash Your Car) ธนาคารกสิกรไทย (K-Car to Cash) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
(My Car My Cash) และกรุงไทยธุรกิจลิส ซ่ิง (KTBL Car Convenience Cash) ผู้ประกอบการในกลุ่มน้ีมีข้อ
ได้เปรียบท่ีต้นทุนทางการเงินท่ีต่ํา และมีเครือข่ายสาขาจํานวนมากในการประชาสัมพันธ์สินค้า สามารถใช้เป็น
ช่องทางในการชําระค่างวด และมีฐานทุนท่ีแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประกอบการในกลุ่มน้ียังคงวิเคราะห์สินเช่ือ
โดยยึดเอกสารทางการเงินเป็นหลัก เน้นลูกค้าท่ีมีประวัติทางการเงินท่ีดี   

2)  ผู้ประกอบท่ีเน้นกลุ่มลูกค้าระดับ B- เป็นต้นไป ในต่างจังหวัด เช่น ผู้ประกอบการขนาดเลก็ ลูกจ้างโรงงาน ลูกจ้าง
ท่ัวไป กลุ่มเกษตรกร โดยท่ัวไปกลุ่มลกูค้าระดับล่างมีโอกาสและทางเลือกในการเข้าหาสินเช่ือท่ีค่อนข้างจํากัดซ่ึง
อาจจะเป็นผลมาจากความไม่คุ้นเคยในการทําธุรกรรมผ่านธนาคาร ไม่ม่ันใจว่าจะได้รับการอนุมัติสินเ ช่ือหรือ
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ความเข้าใจว่าการติดต่อผ่านธนาคารจะมีความยุ่งยากและล่าช้า ตัวอย่างของผู้ประกอบการในกลุ่มน้ี ได้แก่ 
บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (“เงินติดล้อ”) บริษัท จี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (“จีแคปปิตอล ”) บริษัท เมืองไทย 
ลิสซ่ิงจํากัด (“เมืองไทย ลิสซ่ิง”) บริษัท น่ิม ซ่ี เส็ง ลิสซ่ิง จํากัด (“น่ิม ซ่ี เส็ง ลิสซ่ิง”) ผู้ประกอบการในกลุ่มน้ีจะ
พิจารณาวงเงินสนิเช่ือจากฐานข้อมูลของลูกคา้ในพื้นท่ี การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ายังสถานท่ีจริงโดยพนักงาน
สาขาท่ีมีความคุ้นเคยกับชุมชน ประกอบกับเอกสารทางการเงิน นอกจากน้ันยังให้บริการสินเช่ือกับหลักประกัน
หลายประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อใช้ในการเกษตร โฉนดท่ีดิน เป็นต้น ลักษณะของ
ผู้ประกอบการในกลุ่มน้ีจะเน้นการขยายสาขาไปยังพื้นท่ีชุมชน เพื่อสร้างความผูกพันกับชุมชน และผู้ นํา ชุมชน 
เน้นการจัดกิจกรรมกบัชุมชน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ของตนเองสร้างประสบการณ์ท่ีดี
กับลูกค้าเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ให้กับบริษัท อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางรายในกลุ่มน้ีจะมีข้อจํากัดด้าน
ศักยภาพของเงินทุนหากเปรียบเทียบคู่แข่งในกลุ่มจะพบว่า ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2557 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 24 ของยอดลูกหน้ีในกลุ่มท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชย์   

 
ตารางเปรียบเทียบมูลหน้ีของกลุ่มผู้ประกอบการท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย    

 กลุ่มบริษัทฯ 
ผู้ประกอบการรายอ่ืน 

เงินติดล้อ  เมืองไทย ลิสซิ่ง กลุ่มนิ่มซี่เส็ง จีแคปปิตอล 
สโลแกน มีบ้าน มีรถ  

เงินสดทันใจ 
ศรีสวัสดิ์  
เงินติดล้อ 

สะดวก รวดเร็ว 
  บริการดี ดอกเบ้ียถูก 

NA สินเช่ือฉับไว  
เกษตรไทยก้าวหน้า 

ปีที่ก่อต้ัง 2522 2549 2535 2528 2547 
ยอดลูกหนี้ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2557  

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

การกระจายสาขา ทุกภูมิภาค ทุกภูมิภาค ทุกภูมิภาค ภาคเหนือ

ตอนบน 

-- /2 

ประเภทหลักประกัน /3 
- รถยนต์มือสอง      

- รถจักรยานยนต์      
- รถบรรทุก      
- รถเพ่ือการเกษตร      

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



 

 

 19 รายงานประจ  าป ี2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์  พาวเวอร์ 1979 จ  ากดั (มหาชน)                                                                       ส่วนที่ 1  การประกอบธรุกจิ  

 

3) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายปล่อยสินเช่ือให้กับลูกค้ารายยอ่ยเท่าน้ัน และมีนโยบายจะไม่ปล่อยสินเช่ือรายใหญ่ โดยลูกค้า
เป้าหมาย ได้แก่ บุคคลธรรมดาระดับ B- เป็นต้นไป เช่น ลูกจ้างโรงงาน ลูกจ้างท่ัวไป พนักงานข้าราชการ เป็นต้นท่ีมี
หลักประกันเป็นของตนเอง และมีแหล่งท่ีมาของเงินได้ท่ีชัดเจน มีหลักฐานทางการเงินเพื่อใช้ในการอ้างอิง โดยลูกค้า
และ/หรือผู้ค้ําประกันจะต้องมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเช่ือคือ สําเนาบัตรประชาชน สํา เนา
ทะเบียนบ้าน สําเนาหลักฐานแสดงเงินเดือน 
 

4) กลยุทธ์การแข่งขัน 

ในปัจจุบันมีการแข่งขันท่ีรุนแรงท้ังจากผู้ประกอบการธรุกิจสนิเช่ือรถแลกเงินเดิม และผู้ประกอบการให้สินเช่ือรถยนต์ท่ี
ต้องการขยายขอบเขตการทําธุรกิจไปสู่สินเช่ือรถแลกเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายใช้การแข่งขันด้าน
ราคา แต่ให้ความสําคัญในการใช้นโยบายในดําเนินธุรกิจดังน้ี 
- ความรวดเร็วในการบริหารจัดการ  

ในธุรกิจให้สินเช่ือแบบมีหลักประกัน ความรวดเร็วในการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช่ือถือเป็นปัจจัย ท่ี
สําคัญท่ีลูกค้าใช้ในการพจิารณาเลือกใช้บริการ โดยเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือประจําสาขาของกลุม่บริษัทฯ สามารถแจ้งผล
การอนุมัติสินเช่ือให้ลูกค้าทราบภายใน 30 นาที สําหรับหลักประกันประเภทรถจักรยานยนต์ ซ่ึงสามารถแข่งขันได้
เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

- นโยบายการปล่อยสินเช่ือท่ีรัดกุม 

ถึงแม้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นลูกค้าในระดับ B- ท่ีมีโอกาสเข้าถึงบริการจากธนาคารและสถาบันการเงินท่ี
ค่อนข้างจํากัด แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคญักับกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตรวจสอบข้อมูล โดยเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือประจําสาขาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการขอสินเ ช่ือ 
และกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีประจําสาขาพิสจูน์ความมีตัวตนของลูกคา้รวมท้ังผูค้้ําประกันโดยการตรวจสอบภาคสนาม
การเก็บภาพถ่าย ณ สถานท่ีจริง จากท่ีอยู่ และท่ีทํางาน เน่ืองจากข้อมูลลูกค้าเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการพิจารณา
อนุมัติสินเช่ือจนถึงการติดตามหน้ี 

- การบริหารหน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารหน้ีท่ีมีประสทิธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการปล่อยสินเ ช่ือและการ
ติดตามทวงถามหน้ี โดยเน้นการปล่อยสินเช่ือให้กับลูกค้า ท่ีมีท่ีพักหรือท่ีทํางานห่างจากสาขาไม่เกิน 20-30 
กิโลเมตร ทําให้เจ้าหน้าท่ีสาขาสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกหน้ี และติดตามหน้ีได้อย่างทันที จากการบริหารหน้ีท่ีมี
ประสิทธิภาพทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนสนิเช่ือท่ีไม่ก่อเกดิรายไดต้่อสินเช่ือรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ร้อยละ 
3.51 
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- ขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นท่ีชุมชน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาให้บริการสินเช่ือครอบคลุมพื้นท่ีจํานวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากน้ัน กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนการขยายสาขาปีละไม่ต่ํากว่า 50-100 
สาขา เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเน้นการเปิดสาขาในแหล่งพื้นท่ีชุมชน ท่ีมีธนาคารท่ี
ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวก 

- เครือข่ายสาขาครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาค 

การมีเครือข่ายสาขาเป็นจํานวนมาก นับเป็นข้อได้เปรียบแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจสินเช่ือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาให้บริการรวมท้ังสิ้น 1,627 สาขา ทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากการมีสาขาในการปล่อย
สินเช่ือ การรับชําระ การติดตามหน้ี หรือการตรวจสอบข้อมูลลูกหน้ี / ผู้ค้ําประกัน ได้อย่างรวด เร็วและมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการติดตามยึดหลักประกันในกรณีท่ีลูกหน้ีผิดนัดชําระเกินกําหนด  

- เน้นการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทีมงานอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อรองรับการขยายสาขาของกลุม่บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการรับพนักงานโดยประสานงานรับสมัครพนักงานจาก
สถาบันการศึกษาโดยตรง นอกจากน้ันกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมทักษะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขายและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น หลักสูตรสินเช่ือและการเงิน หลักสูตรอบรมท่ีดิน ให้แก่พนักงานทุกคนในทุก
ระดับช้ันอย่างสมํ่าเสมอ อีกท้ังยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลาการให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
นอกจากการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกค้าท่ีสาขาแล้ว พนักงานสินเช่ือในแต่ละสาขายังสามารถทําหน้าท่ีติดตามหน้ี 
ตรวจสอบข้อมูลลูกหน้ี ขายทรัพย์สินรอการขาย และยังทํากิจกรรมทางการตลาดได้ด้วย  

- ส่งเสริมการตลาดโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันกับคนท้องถิ่นหาลูกค้ารายใหม่ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีประจําสาขาและตวัแทน แนะนําสินค้าบริการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้
ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการคา้ของกลุม่บริษัทฯ โดยให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริม
กิจกรรมการเดินตลาดเพื่อเน้นสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า ด้วย
บริการท่ีมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมท่ีเป็นกันเอง ความรวดเร็วในการให้บริการ การอํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการ โดยมีการติดต่อทางโทรศัพท์และออกไปพบลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้
บริการ 

- บริการสินเช่ือท่ีหลากหลาย 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมหลักประกันหลายประเภทท้ังในรถส่วนบุคคล และรถท่ีใช้ใน
เชิงพาณิชย์ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์น่ังสว่นบุคคล รถกระบะ รถไถ รถเกีย่วข้าว รถบัส เป็นต้น ซ่ึงการให้สินเช่ือ
โดยใช้หลักประกันประเภทดังกล่าวจะครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากยิ่งข้ึน  
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5) นโยบายการกําหนดราคา 

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านอัตราดอกเบ้ีย แต่พิจารณาจากประเภทและลกัษณะของหลักประกัน และ
รวมถึงคุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือ และ/หรือผู้ค้ําประกัน ประกอบกับ ต้นทุนการเงินและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
ภายใต้เงื่อนไขท่ีกลุ่มบริษัทฯ จะต้องมีกําไรและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโนบาย
ในการให้สินเช่ือท่ีต่ํากว่าต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 
ในส่วนของวงเงินให้สินเช่ือ สําหรับหลักประกันรถทุกประเภท กลุ่มบริษัทฯ จะกําหนดวงเงินให้สินเ ช่ือท่ีมีส่วนลด
ประมาณร้อยละ 30-70 จากราคาตลาด ซ่ึงพิจารณาจากประเภท รุ่น และปีท่ีผลิต และความนิยม ซ่ึงทางฝ่ายอํานวย
สินเช่ือจะมีการทบทวนวงเงินให้สินเช่ือเป็นประจําทุก 6 เดือนหรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในภาวะอุตสาหกรรมอย่างเป็น
สาระสําคัญสําหรับจํานวนเงินผ่อนชําระ และระยะเวลาในการผ่อนชําระ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากําหนดให้
สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการผ่อนชําระจะไม่เกิน 48 งวด 
สําหรับหลักประกันประเภทโฉนดท่ีดิน พิจารณาวงเงินให้สนิเช่ือจากมูลค่าของท่ีดิน และสิ่งปลูกสรา้ง (ถ้ามี) โดยวงเงิน
ให้สินเช่ือจะอ้างอิงกับราคาประเมิน ซ่ึงประเมินโดยทีมงานของกลุ่มบริษัทฯลักษณะของสัญญา และท่ีตั้งของ
หลักประกัน หากเป็นท่ีดินตั้งอยู่ในพื้นท่ีชุมชน จะได้วงเงินให้สินเช่ือท่ีมากกว่าหลักประกันท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ัวไป 

6) การจําหน่าย และช่องทางการให้บริการ 

ลูกค้าสามารถติดตอ่ขอใช้บริการสินเช่ือได้โดยผ่านทางสาขาของบริษัท ซ่ึงมีอยู่ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีจํานวนสาขารวมท้ังสิน้  1,627 สาขา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 
น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-15.30 น. ในทุกๆ เดือนเจ้าหน้าท่ีสาขาจะทําการตลาดโดยเดินสายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ประเภทสินเช่ือให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านทางแหล่งชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์สินเช่ือของกลุ่มบริษัทฯ  
สําหรับช่องทางการชําระเงิน ลูกค้าสามารถผ่อนชําระค่างวดผ่านทางสาขาของกลุ่มบริษัทฯ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย โดยลูกค้าเพียงแสดงบัตรประจําตัวลูกหน้ีท่ีระบุเลขท่ีสัญญาให้แก่

เจ้าหน้าท่ีเพื่อบันทึกการชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการชําระเงินจากผู้รับชําระเงิน  

 2.1.2 ธรุกิจสินเช่ือเช่าซ้ือสําหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ 

กลุ่มบริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือสําหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ตั้งแตปี่ 2554 ภายใต้การดําเนินการของ FM

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2554 FM ได้หยุดการให้สินเช่ือช่ัวคราวเน่ืองจากภาวะอุทกภัย ทําให้

ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ใหม่ไม่สามารถผลิตรถเพื่อจําหน่ายได้ และกลับให้บริการสินเช่ือเต็มรูปแบบอีกครั้ง ในเดือน

พฤษภาคม 2555  ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯได้มีนโยบายในการชะลอการปล่อยสนิเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่ ซ่ึงกลุ่ม

บริษัทฯประเมินว่า ความเสี่ยงในการปล่อยสินเช่ือใหม่ของรถจักรยานยนต์อยู่ในระดับสูง ดังน้ันในปี 2558 กลุ่ม

บริษัทฯจึงไม่มีการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่ แต่ยังคงติดตามลูกหน้ีอย่างต่อเน่ือง  
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2.1.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ ประกอบไปด้วยบุคคล 3 ฝ่าย คือ  ลูกค้าหรือผู้เช่าซ้ือ ร้านค้าหรือผู้แทนจําหน่าย
รถจักรยานยนต์ (Dealer) และบริษัทหรือผู้ให้บริการสินเช่ือสําหรบัการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่ หากผู้เช่า
ซ้ือตกลงซ้ือรถจักรยานยนต์จาก Dealer ผู้เช่าซ้ือจะทําสญัญาเช่าซ้ือกับ FM และจ่ายชําระค่างวดเป็นรายเดือน โดย
มีระยะเวลาตั้งแต ่12-36 งวดแล้วแตข้ึ่นอยู่กับความสามารถในการชําระหน้ี ท้ังน้ี ผู้เช่าซ้ือสามารถครอบครองและใช้
รถจักรยานยนต์ท่ีทําการเช่าซ้ือน้ันได้ โดยการซ่อมแซมและบํารุงรักษาจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เช่าซ้ือ ขณะท่ี
กรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์จะอยู่กบั FM  จนกว่าผู้เช่าซ้ือได้ชําระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์จึงตก
เป็นของผู้เช่าซ้ือ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้เช่าซ้ือผิดสญัญาโดยไม่สามารถนําส่งหรือค้างค่างวดตั้งแต่ 4 งวดติดต่อกัน 
FM จะดําเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้าจ่ายชําระหรอืเลิกสัญญา หากลกูคา้ยงัไม่ชําระ FM จะดําเนินการติดตามยดึ
รถของผู้เช่าซ้ือคืนและขายผา่นการประมูล โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีไม่เกีย่วข้องกันเป็นผูด้ําเนินการจัดการ
ประมูล 

FM ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนตใ์หม่ โดยเน้นรุ่น ประเภท และยี่ห้อท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดในการ
พิจารณาอนุมัติสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่ FM ให้ความสําคัญต่อการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ี
ของลูกค้าโดยการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด (“เครดิต บูโร”)และส่งเจ้าหน้าท่ี
สาขาไปตรวจสอบสินเช่ือยังสถานท่ีจรงิ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลและตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า
และผู้ค้ําประกัน  

FM จะพิจารณาให้สินเช่ือโดยเน้นยีห้่อรถจักรยานยนต์ท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด เน่ืองจากราคารถจะลดลงไม่
มากนักและมีสภาพคลอ่งหากจําเป็นต้องยึดรถและนํามาจําหน่ายต่อ ซ่ึงจะเห็นจากสัดส่วนการให้สนิเช่ือจําแนกตาม
ยี่ห้อ ส่วนในปี 2558 ไม่มีการปล่อยสินเช่ือสําหรับสินเช่ือเช่าซ้ือจักรยานยนต์ใหม่ 
 

สัดส่วนสินเช่ือจําแนกตามย่ีห้อรถจักรยานยนต์ (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 
คาวาซากิ -- 0.21 0.03 -- 

อ่ืนๆ -- 0.01 -- -- 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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สัดส่วนการปล่อยสินเช่ือใหม่
จําแนกตามระยะเวลาให้สินเช่ือ  

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 

เม่ือพิจารณาการปล่อยสินเช่ือใหม่ของสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่ ตั้งแต่ปี 2556 พบว่ามียอดปล่อยท่ีลดลง

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

เป็นผลมาจากนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีจะชะลอการปล่อยสินเช่ือรถจักรยานยนต์ใหม่ จนกระท่ังปี 2558 จึงไม่มี

การปล่อยสินเช่ือใหม่เลย แต่ยังเปิดช่องทางในการชําระค่างวด ลูกค้าสามารถผ่อนชําระค่างวดในช่องทางเดียวกับ

สินเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดท่ีดิน 

2.1.3 ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล  

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล ภายใต้การดําเนินการของFM ซ่ึงเป็นบริษัท

ย่อยโดยเป็นการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา เพื่อนําไปใช้จ่ายตามความประสงค์ของลูกค้า  

2.1.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

FM ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ 
(“สินเช่ือส่วนบุคคล”) เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2554 และหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกจิสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การ
กํากับจากกระทรวงการคลัง เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2554 เน่ืองจากการให้สินเช่ือส่วนบุคคล เป็นสินเช่ือไม่มี
หลักประกันจึงมีความเสี่ยงมากกว่าสินเช่ือทะเบียนรถ หรือสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
นโยบายให้สินเช่ือเฉพาะผู้ประกอบอาชีพท่ีม่ันคง มีหลักแหล่งท่ีแน่นอน เช่น รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ต้องมีผู้ค้ําประกันอย่างน้อย 2 รายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวลง โดยเม่ือพิจารณาจํานวนลูกค้า หรือวงเงินให้สินเช่ือ
พบว่ากว่าร้อยละ 99 ของสินเช่ือท้ังหมดท่ี FM ให้บริการเป็นกลุ่มข้าราชการ สําหรับรายได้ของ FM จากธุรกิจสินเช่ือ
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย ดอกเบ้ียรับจากเงินกู้ยืม ค่าธรรมเนียมการชําระข้ันต่ํา ค่าธรรมเนียมการทําสญัญา ค่าปรับ
จากการผิดนัดชําระเงิน 

ในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือส่วนบุคคล FM ให้ความสําคัญต่อการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีของลูกค้า
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ผู้ค้ําประกันโดยตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นและตรวจสอบประวัติการค้างชําระจากบริษัท 
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัดสําหรับระยะเวลาการให้สินเช่ือ FM พิจารณาปล่อยสินเช่ือระหว่าง  24 – 36 งวด หาก
ลูกหน้ีผิดนัดชําระ 4 งวด FM จะดําเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้าและผู้ค้ําประกันจ่ายชําระหรือเลิกสัญญา หาก
ลูกค้าและผู้ค้ําประกันไม่ชําระเงิน FM จะดําเนินคดีทางกฎหมายต่อไป  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  FM มีบัญชีลูกหน้ีสินเช่ือส่วนบุคคลรวมท้ังสิ้นจํานวน 247 สัญญา และมียอดลูกหน้ีตาม
สัญญากู้เงินเท่ากับ 1.89  ล้านบาท  

สัด ส่วน การปล่ อยสินเ ช่ือให ม่
จําแนกตามระยะเวลาการให้
สินเช่ือ 

ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

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

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

รวม 90.45 100.00 6.13  100.00  1.14 100.00 0.54 100.00 

สําหรับดอกเบ้ียของสินเช่ือส่วนบุคคล เฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 15 ต่อปี โดยแตกต่างกันตามสภาพ อายุ และ

ระยะเวลาการผ่อนชําระ 

2.1.3.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือส่วนบุคคลจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการขออนุมัติสินเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนด

ท่ีดิน เว้นแต่การข้ันตอนติดต่อขอสินเช่ือ เน่ืองจากการให้สินเช่ือส่วนบุคคลของ FM จะเน้นกลุ่มพนักงานข้าราชการ 

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหลัก ดังน้ันทางสาขาจึงต้องดําเนินการติดต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขออนุญาตประชาสัมพันธ์

สินเช่ือโดย FM จะส่งเจ้าหน้าท่ีสาขาเข้าไปประชาสัมพันธ์สินเช่ือ พร้อมแนะนําข้ันตอนและวิธีการขอสินเช่ือ 

2.1.3.3 การตลาดและการแข่งขัน   

1)  อุตสาหกรรม 

โดยท่ัวไปการเติบโตของสินเช่ือจะมีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงในภาวะท่ีเศรษฐกิจดีประชาชนมีความ
ม่ันคงทางรายได้และหน้าท่ีการงานผู้ประกอบการสินเช่ือสามารถท่ีจะอนุมัติสินเช่ือภายใต้ความเสี่ยงท่ีต่ํา  จึงมีการ 
ส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลออกอย่างสมํ่าเสมอโดยในช่วงปี 2552- 2556  ยอดคงค้าง
สินเช่ือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.77% ต่อปี สําหรับปี 2556 สินเช่ือส่วนบุคคลขยายตัวร้อยละ 18 เม่ือเทียบ
กับปีก่อนหน้าอันเป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุนท้ังด้านความต้องการสินเช่ือ เพื่อซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยและการฟื้นตัว
ของภาวะเศรษฐกิจและนโยบายการเพิ่มฐานอัตราค่าแรงข้ันต่ํา  ประกอบกับด้านอุปทานสินเช่ือโดยเฉพาะในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีได้หันมาดําเนินนโยบายการตลาดเชิงรุกมากข้ึน เน่ืองจากเห็นโอกาสการขยายฐานลูกค้าท่ี
เพิ่มข้ึนตามอํานาจซ้ือของประชาชนท่ีเพิ่มข้ึนจากการปรับข้ึนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างข้ันต่ํา รวมถึงการลด
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  
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หากพิจารณาแยกตามประเภทผู้ให้สินเช่ือจะพบว่ายอดสนิเช่ือส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในกลุ่มธนาคาร ท่ีใช้กล
ยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก มีอัตราการเตบิโตในช่วงปี 2552 - 2556 เฉลี่ยร้อยละ 7.59 ต่อปี ในขณะท่ียอดคง
ค้างสินเช่ือส่วนบุคคลจากผูป้ระกอบท่ีมิใช่ธนาคาร(Non-Bank)ในช่วงปี 2552-2556 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากถึง
ร้อยละ 10.17 ต่อปี แม้ว่ากลุ่ม Non-Bank ไม่ได้ใช้การแข่งขันด้านราคาเช่นเดียวกบักลุ่มธนาคาร แต่กลุ่ม Non-Bank 
มีจุดเด่นคือความคล่องตัวในการดําเนินธุรกจิท้ังในเรื่องของกระบวนการทํางานและการอนุมัติสินเช่ือท่ีรวดเรว็รวมไป
ถึงการมีจุดให้บริการสนิเช่ือท่ีกระจายอยู่ตามสถานท่ีต่างๆท้ังในกรงุเทพฯและตา่งจังหวดัซ่ึงเป็นช่องทางท่ีทําให้ลกูคา้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายข้ึน สําหรับปี 2556 อัตราการเติบโตของสินเช่ือส่วนบุคคลในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่ม 
Non-Bank เท่ากับร้อยละ 20.88 และร้อยละ 16.79 ตามลําดับ โดยมียอดสินเช่ือคงค้าง 1.58 แสนล้านบาท และ 
1.41 แสนล้านบาท ตามลําดับ 

 

ยอดคงค้างสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2)  ภาวะการแข่งขัน 

การแข่งขันในธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล จะมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนเม่ือผู้ประกอบการต่างมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ใกล้เคียงกัน ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการเลอืกใช้สินเช่ือ ได้แก่ อัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนด

ไว้ท่ีไม่เกินร้อยละ 28.0 ต่อปี (รวมค่าธรรมเนียม) ค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเช่ือคู่แข่งในธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล 

ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบันการเงินต่างๆ อาทิ บริษัท อีซ่ีบาย จํากัด (มหาชน) และ

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

พิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกับ FM จะพบว่า การแข่งขันอยู่ในระดับต่ํา โดยมีเพียง

CAGR 17% 

1.87 
2.13 

2.52 
2.99 

แสนล้านบาท 
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บริษัท สินมิตร จํากัด ท่ีเน้นให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะท่ี FM ให้บริการ

ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

3)  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสินเช่ือส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานในองค์การบริหารส่วนตําบล 

เทศบาลตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เน่ืองจากการให้สินเช่ือส่วนบุคคล เป็นสินเช่ือไม่มี

หลักประกัน จึงมีความเสี่ยงท่ีสูงเม่ือเทียบกับสินเช่ือทะเบียนรถ บ้าน และโฉนดท่ีดิน ดังน้ัน FM จึงพิจารณาให้สินเช่ือ

เฉพาะผู้ประกอบอาชีพท่ีม่ันคง มีหลักแหล่งท่ีแน่นอน และต้องมีผู้ค้ําประกันอย่างน้อย 2 ราย  และปัจจุบันกลุ่ม

บริษัทฯจะเน้นลูกค้าเก่าท่ีมีประวัติดี 

4)  กลยุทธ์การแข่งขัน 

- ให้ปล่อยสินเช่ือเฉพาะกลุ่มท่ีมีอาชีพม่ันคง 

เน่ืองด้วยการให้สินเช่ือส่วนบุคคลมีความเสีย่งมากกวา่การปลอ่ยสินเช่ือทะเบียนรถหรือสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์
ใหม่ ทําให้ FM ให้ความสําคัญกับกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ โดยกําหนดนโยบายปล่อยสินเช่ือเฉพาะข้าราชการ 
พนักงานในองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือพนักงานรัฐวสิาหกิจเท่าน้ัน และต้องมีผู้ค้ําประกนัอย่าง
น้อย 2 คน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง 

- การปล่อยสินเช่ือท่ีรัดกุม 

ในการพิจารณาปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลน้ัน FM จะตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลลูกหน้ีจากฐานข้อมูลของกลุ่ม

บริษัทฯ และฐานข้อมูลอ่ืนเช่น เครดิตบูโรเพื่อประกอบการพิจารณาสินเช่ือ และในการอนุมัติสินเช่ือทุกรายจะต้อง

ผ่านการพิจารณาจากสํานักงานใหญ่  

5)  นโยบายการกําหนดราคา  

FM ไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านอัตราดอกเบ้ีย แต่พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ประกอบกับ
ต้นทุนทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขท่ีบริษัทจะต้องมีกําไรและสามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ นอกจากน้ัน บริษัทไม่มีนโนบายในการให้สินเช่ือท่ีต่ํากว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท  

ในส่วนของยอดวงเงินสินเช่ือจะอ้างอิงกับความสามารถในการชําระหน้ี โดยวงเงินสินเช่ือจะไม่เกิน 2.5 เท่าของ
รายได้สุทธิ และไม่เกิน 50,000 บาท/ราย ระยะเวลาในการผ่อนชําระจะไม่เกนิ 36 งวด ซ่ึงฝ่ายอํานวยสินเช่ือจะเป็นผู้
พิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหน้ี 
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2.1.3.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

แหล่งท่ีมาของเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินท้ังระยะสั้นและระยะยาว
คงเหลือ 2,886.71 ล้านบาท มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 22 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด  ซ่ึงอาจพิจารณาว่าเข้าข่าย
พึ่งพิงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรกต็ามกลุ่มบริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
(ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน))  ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อเสนอขายให้แกผู่้ลงทุนสถาบัน
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกทางหน่ึง โดย ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีสัดส่วนร้อยละ 41 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด นอกจากน้ันกลุ่มบริษัทฯ ยังมีแหล่งงินทุนจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 36 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด 

 

แหล่งที่มาของเงินทุน 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

เงินกู้ยืมระยะส้ันกิจการที่เก่ียวข้องกัน 74.00  1.28  300.00 3.66 - - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 5.77 0.10  5.96 0.07 45.93 0.35 

เงินกู้ยืมเพ่ือใช้ในการซ้ือลูกหนี้ - - - - 976.66 7.46 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   500.00 6.10 1,000.00 7.63 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน     400.00 3.05 

หุ้นกู้   500.00 6.10 4,400.00 33.59 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,130.60 19.58  3,432.09 41.84 4,765.83 36.39 

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

สําหรับการจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชําระคืนและอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือ

หุ้น 
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2.1.4 ธุรกิจสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ 

ในปี  2558 กระทรวงการคลังได้สนับสนุนให้ผูป้ระกอบอาชีพรายย่อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงเกิดมาตรการสินเช่ือราย

ย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับสําหรับผู้ประกอบธุรกิจท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน ซ่ึง FM ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการจากธนาคารแห่งประเทศไทย และดําเนินธุรกิจน้ีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 

2.1.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

FM ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

ภายใต้การกํากับ (“สินเช่ือนาโนไฟแน้นซ์”) และหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบ

อาชีพภายใต้การกํากับจากกระทรวงการคลัง เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2558 เน่ืองจากการให้สินเช่ือรายย่อยเพื่อการ

ประกอบอาชีพ เป็นสินเช่ือไม่มีหลักประกันเพื่อการประกอบอาชีพจึงมีความเสี่ยงมากกว่าสินเช่ือท่ีมีหลักประกัน  

กลุ่มบริษัทฯ  จึงมีนโยบายการให้สินเช่ือกับผู้ประกอบอาชีพท่ีคิดจะเริ่มธุรกิจหรือขยายธุรกิจของตนเองผ่านระบบ 

แฟรนไชส์  โดยจะพิจารณาจากแฟรนไชเซอร์ หลักแหล่งหรือทําเลท่ีตั้งท่ีประกอบอาชีพท่ีแน่นอน ประมาณการรายได้

ประมาณการค่าใช้จ่าย และพิจารณาวงเงินท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวลง สําหรับรายได้ของ FM จาก

ธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย ดอกเบ้ียรับจากเงินกู้ยืม ค่าธรรมเนียมการชําระข้ันต่ํา 

ค่าธรรมเนียมการทําสัญญา ค่าปรับจากการผิดนัดชําระเงิน 

ในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ FM ให้ความสําคัญต่อการพิจารณาความสามารถในการชําระ

หน้ีของลูกค้าโดยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า โดยตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นและตรวจสอบประวัติการค้างชําระจาก

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด สําหรับระยะเวลาการให้สินเช่ือ FM พิจารณาปล่อยสินเช่ือระหว่าง  24 – 36 งวด 

หากลูกหน้ีผิดนัดชําระ 4 งวด FM จะดําเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ลูกคา้จ่ายชําระหรือเลิกสัญญา หากลูกค้าไม่ชําระ

เงิน FM จะดําเนินคดีทางกฎหมายต่อไป  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 FM มีบัญชีลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพรวมท้ังสิ้นจํานวน 96 สัญญา และมียอด

ลูกหน้ีตามสัญญากู้เงินเท่ากับ   2.32  ล้านบาท โดยระยะเวลาการปล่อยสินเช่ือจะอยู่ในช่วง 12-30 งวด  

สําหรับดอกเบ้ียของสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ ค่าปรับและค่าบริการ รวมกันแล้วคิดเป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง

แล้วไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี 
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2.1.4.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพน้ัน จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการขออนุมัติสินเช่ือส่วนบุคคล 

แต่ส่วนท่ีเพิ่มเติมจะเป็นการพิจารณาหลักแหล่งหรือทําเลท่ีตั้งของร้านค้าท่ีลูกค้าจะประกอบอาชีพ แฟรนไชเซอร์

ผู้ขายแฟรนไชส์ให้กับลูกค้าด้วย  ดังน้ันทางการตลาดจึงประชาสัมพันธ์สินเช่ือโดย FM จะส่งเจ้าหน้าท่ีสาขาเข้าไป

ประชาสัมพันธ์สินเช่ือกับแฟรนไชเซอร์  พร้อมแนะนําข้ันตอนและวิธีการขอสินเช่ือ 

2.1.4.3 การตลาดและการแข่งขัน   

1)  อุตสาหกรรม 

ในภาวะเศรษฐกิจท่ีเศรษฐกิจไม่ค่อยดี  ประชาชนท่ีไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงต้องพึ่งพิงแหล่งเงินทุนนอก

ระบบ  ทําให้รัฐบาลเร่งมาตรการการให้สินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ ซ่ึงมีประชาชนท่ีต้องการหา

รายได้จากการประกอบการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  ซ่ึงจะเห็นได้จากผู้ประกอบการการให้สินเช่ือยื่นคําขอ

ใบอนุญาตประกอบการการให้สินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับเป็นจํานวนมาก  จากราย งานของ

สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2558 มี

ผู้ประกอบการท่ีได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วจํานวนท้ังสิ้น 21 ราย 

2)  ภาวะการแข่งขัน 

การแข่งขันในธุรกิจสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ ยังไม่ค่อยมีความรุนแรงนัก เน่ืองจากผู้ประกอบการท่ีได้รับ

ใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2558 มีจํานวนท้ังสิ้น 21 ราย และมีจํานวน 7 รายท่ี

เปิดให้บริการแล้ว ซ่ึงต่างมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใกล้เคียงกัน ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการเลือกใช้สินเช่ือ ได้แก่ อัตรา

ดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าบริการซ่ึงทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดไว้รวมกันท่ีไม่เกินร้อยละ 

36.0 ต่อปี อย่างไรก็ดีหากพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกับ FM จะพบว่า การแข่งขัน

อยู่ในระดับต่ํา โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท่ีเปิดให้บริการแล้วจะเน้นให้บริการเฉพาะพื้นท่ี ในขณะท่ี FM ให้บริการ

ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
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3)  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ ได้แก่ ผู้ท่ีจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ผู้ท่ีไม่มีเอกสารแสดงหลักฐานรายได้

ท่ีแน่นอน เป็นต้น เน่ืองจากการให้สินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นสินเช่ือไม่มีหลักประกัน จึงมีความเสี่ยงท่ีสูงเม่ือ

เทียบกับสินเช่ือทะเบียนรถ บ้าน และโฉนดท่ีดิน ดังน้ัน FM จึงพิจารณาให้สินเช่ืออย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาผู้

ประกอบอาชีพท่ีพิจารณาแล้วว่าจะมีรายได้เข้ามาอย่างสมํ่าเสมอ มีหลักแหล่งท่ีแน่นอน จึงเข้าหาผู้ประกอบธุรกิจ

ขนาดกลางท่ีต้องการขยายแฟรนไชส์ของตนเอง 

4)  กลยุทธ์การแข่งขัน 

- ให้ปล่อยสินเช่ือเฉพาะกลุ่มท่ีมีอาชีพม่ันคง 

เน่ืองด้วยการให้สินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ มีความเสี่ยงมากกว่าการปล่อยสินเช่ือทะเบียนรถหรือสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถจักรยานยนต์ใหม่ ทําให้ FM ให้ความสําคัญกับกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ โดยกําหนดนโยบายปล่อยสินเช่ือ

เฉพาะผู้ท่ีคิดริเริ่มประกอบการใหม่โดยการซ้ือแฟรนไชส์ หรือลูกค้าเก่าของกลุ่มบริษัทฯท่ีมีประวัติการชําระเงินท่ีดี

และเข้าเงื่อนไงในการให้สินเช่ือเพื่อประกอบอาชีพ 

- การปล่อยสินเช่ือท่ีรัดกุม 

ในการพิจารณาปล่อยสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพน้ัน FM จะตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลลูกหน้ีจากฐานข้อมูล

ของกลุ่มบริษัทฯ และฐานข้อมูลอ่ืนเช่น เครดิตบูโรเพื่อประกอบการพิจารณาสินเช่ือ และในการอนุมัติสินเช่ือทุกราย

จะต้องผ่านการพิจารณาจากสํานักงานใหญ่  

5)  นโยบายการกําหนดราคา  

FM ไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านอัตราดอกเบ้ีย แต่พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ประกอบกับ

ต้นทุนทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขท่ีบริษัทจะต้องมีกําไรและสามารถแข่งขันกับ

ผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ นอกจากน้ัน บริษัทไม่มีนโนบายในการให้สินเช่ือท่ีต่ํากว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท 

ในส่วนของยอดวงเงินสินเช่ือจะอ้างอิงกับความสามารถในการชําระหน้ี โดยวงเงินสินเช่ือจะไม่เกิน 100,000 บาท/

ราย ระยะเวลาในการผ่อนชําระจะไม่เกิน 36 งวด ซ่ึงฝ่ายอํานวยสินเช่ือจะเป็นผู้พิจารณาให้สอดคล้องกับ

ความสามารถในการชําระหน้ี 
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2.1.4.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

แหล่งท่ีมาของเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

แหล่งเงินกู้ยืมระยะสัน้จากการขายตั๋วแลกเงิน และแหล่งเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

(ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน))  และหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุน

รายใหญ่ เพื่อนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกทางหน่ึง  

       2.1.5 ธุรกิจรับจ้างติดตามหน้ี 

 ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยคือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จํากัด (SWPAM) ข้ึนเพื่อ

ประกอบธุรกิจรับจ้างติดตามหน้ีและรับซ้ือหน้ีด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหาร  

 2.1.5.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

SWPAM ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกําหนด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เม่ือวันท่ี 9  กรกฎาคม 2557 อนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงนิ รวมท้ังการให้บริการติดตาม เร่งรัดหน้ีสิน เบ้ืองต้น SWPAM เริ่มประกอบธุรกิจจาก

การให้บริการด้านการติดตาม เร่งรัดหน้ีสิน ซ่ึงจะมุ่งเน้นติดตามหน้ีประเภทมีหลักประกัน   

กลุ่มบริษัทฯมีความเช่ียวชาญและมีพนักงานท่ีมีประสบการณ์ด้านการติดตาม เร่งรัดหน้ีสิน รวมท้ังกลุ่มบริษัทฯมี

สาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีสาขาท้ังสิ้น 1,627 

สาขา ทําให้มีเครือข่ายในการติดตามหน้ีท่ีกว้างขวางและครอบคลุม 

2.1.5.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

-  การติดตามทางโทรศัพท์ 

บริษัทฯรับจ้างติดตามหน้ีค้างชําระจากลูกค้าตั้งแต่ 1 งวดเป็นต้นไป ซ่ึงลูกค้าจะส่งกลุ่มเป้าหมายท่ีจะต้องติดตามให้  

โดยการติดตามจะเริ่มตน้ท่ีการใช้โทรศพัท์ติดตามกอ่น ซ่ึงบริษัทฯจะมีระบบการติดตามอย่างมีระบบโดยมีการบันทึก 

การสนทนา ระหว่างพนักงานและลูกหน้ี หากลูกหน้ีมีปัญหาหรือมีการโต้เถียงกัน พนักงานระดับสูงกว่า ท่ีมี

ประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองมากกว่าเข้าดําเนินการเจรจากับลูกหน้ีทันที 
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- การติดตามหลักประกัน 

ในกรณีท่ีลูกค้าให้บริษัทฯตามหลักประกันของลูกหน้ี  บริษัทฯต้องตรวจสอบตัวตนของลูกหน้ี และหลักประกัน เม่ือ

ทราบหลักแหล่งของลูกหน้ีและหลักประกันแล้ว จึงส่งรายละเอียดลูกหน้ีให้พนักงานสาขาท่ีอยู่ใกล้เคียงลูกหน้ี ออก

ติดตามหลักประกันจากลูกหน้ี และดําเนินการติดตามหลักประกันในกรอบท่ีกฎหมายกําหนด 

2.1.5.3 การตลาดและการแข่งขัน 

1)  อุตสาหกรรม 

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ดังน้ันจะมีลูกหน้ีท่ีผิดนัดชําระหน้ีจํานวนมาก และบริษัทฯท่ีดําเนินการปล่อย
สินเช่ือโดยท่ัวไปจะมีทรัพยากรและเครือข่ายในการติดตามหน้ีได้ในวงจํากัด  ซ่ึงทําให้เกิดช่องว่างในอุตสาหกรรมน้ี 
โดยท่ีหากบริษัทใดมาสามารถมีเครือข่ายและมีบุคคลากรท่ีมีประสบการณ์ ก็จะสามารถจะเข้าร่วมแข่งขันใน
อุตสาหกรรมน้ีได้ 

2)  ภาวะการแข่งขัน 

ในอุตสาหกรรมการติดตามหน้ีสิน มีบริษัทรับติดตามหน้ีสิน สํานักงานกฎหมายและทนายความเข้ามาสู่ธุรกิจน้ี 
ดังน้ันการแข่งขันท่ีค่อนข้างรุนแรง แต่อย่างไรกต็ามบริษัทฯมีเครอืข่ายสาขาท่ีกวา้งขวางครอบคลุมทุกภูมิภาค  ดังน้ัน 
บริษัทฯจึงสามารถใช้เครือข่ายน้ีในการติดตามเร่งรัดหน้ีสินด้วยต้นทุนท่ีถูกกว่าบริษัท ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

3)  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

บริษัทฯมีพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการเรียกเกบ็หน้ีจากลูกคา้ท้ังลกูหน้ีท่ีมีหลกัประกันและไม่มีหลักประกัน ดังน้ัน  
ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายจะเป็น บริษัทท่ีให้บริการสินเช่ือรายย่อย ท้ังท่ีมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน สถาบัน
การเงิน บริษัทลิสซ่ิง บริษัทรถยนต์ เป็นต้น 

4)  กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทฯมีพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการติดตามเก็บหน้ีและมีเครือข่ายท่ีครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด  ดังน้ันการ
ติดตามหน้ีก็จะสามารถติดตามได้ในเวลาอันรวดเร็ว  อีกท้ังพนักงานของบริษัทฯได้รับการฝึกฝนให้ติดตามเจรจา
ต่อรองตามกรอบระเบียบของบริษัทและกฎหมาย 

5)  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทฯไม่มีนโยบายการแข่งขันเรื่องราคา  แต่พิจารณาจากความยากง่ายในการติดตามลูกหน้ีและหลักประกัน 
รวมท้ังการเรียกเก็บค่าบริการก็เป็นการเรียกเก็บบนพื้นฐานของความสําเร็จของงานเป็นหลัก 
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        2.1.6 ธุรกิจบริหารหน้ีด้อยคุณภาพ 

กลุ่มบริษัทฯได้เริ่มดําเนินธุรกิจซ้ือหน้ีมาบริหาร โดยผ่านบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี 

จํากัด ซ่ึงได้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย  

2.1.6.1   ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

กลุ่มบริษัทฯเริ่มดําเนินธุรกิจบริหารหน้ีด้อยคุณภาพในปี 2558 โดยเริ่มจากการช้ือหน้ีด้อยคุณภาพจากสถาบัน

การเงินท่ีขายหน้ีด้อยคุณภาพโดยวิธีการประมูล ซ่ึงก่อนการประมูล บริษัทจะส่งทีมงานไปศึกษาข้อมูลของหน้ีด้อย

คุณภาพท่ีจะทําการประมูล เพื่อวิเคราะห์และประเมินราคาเพื่อการประมูลซ้ือหน้ี  และเม่ือประมูลซ้ือได้แล้ว  ก็จะ

ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดลูกหน้ี, สวมสิทธิและรับโอนหน้ีดังกล่าวให้เป็นสินทรัพย์ของบริษัท  ท้ังน้ีในการ

ประมูลซ้ือแต่ละครั้ง บริษัทจะคํานึงถึงอัตราความสําเร็จในการติดตาม การจัดเก็บ และการขา ย ค่าใช้จ่ายในการ

ติดตามตลอดระยะเวลาท่ีคาดว่าจะติดตามได้ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีบริษัทต้องการ  

2.1.6.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

เม่ือบริษัทรับซ้ือหรือรับโอนหน้ีด้อยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินแล้ว  บริษัทก็จะส่งหนังสือแจ้งลูกหน้ีเรื่องการรับ

โอนสิทธิ และเชิญให้ลูกหน้ีเข้ามาเจรจาเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึงบริษัทจะต้องพิจารณา

ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี เพื่อหาแนวทางในการปรับโครงสร้างหน้ีร่วมกันซ่ึงประกอบด้วย  

- ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชําระ 

- โอนทรัพย์ชําระหน้ีตามความสมัครใจ 

- Re-finance 

- ดําเนินการตามกฎหมาย 

- ขายทอดตลาดหลักประกัน 

 

2.1.6.3 การตลาดและการแข่งขัน 

1)  อุตสาหกรรม 

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน  NPLs ของสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวนท้ังสิ้น 

338,190 ล้านบาท ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ปริมาณหน้ีด้อยคุณภาพท่ีบริษทัจะเข้าไปดําเนินการซ้ือมีอยู่เป็นจํานวนมาก และ

จากสภาพเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก็พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ํากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ซ่ึงเกิดจาก
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การประสบปัญหาภัยแล้ง ทําให้ภาคเกษตรกรรมไม่สามารถขยายตัวได้ ก็อาจมีผลทําให้ปริมาณหน้ีด้อยคุณภาพมี

มากช้ึน 

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

Gross NPLs 267,132 278,211 338,190 

 

2)  ภาวะการแข่งขัน 

ในปัจจุบันมีบริษัทบริหารสินทรัพย์อยู่หลายบริษัท ท้ังท่ีเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ, บริษัทบริหารสินทรัพย์ท่ีมี

บริษัทแม่เป็นธนาคารพาณิชย ์และบริษัทบริหารสนิทรัพย์ท่ีเป็นบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าร่วมประมูล

ในการซ้ือหน้ีด้อยคุณภาพท่ีบริษัทมีความถนัด และประกอบกับบริษัทมีเครือข่ายของสาขากระจายอยู่ทุกภูมิภาคท่ัว

ประเทศ ทําให้สามารถติดตามลูกหน้ีได้อย่างท่ัวถึง 

3)  กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทเน้นการวิเคราะห์และพิจารณาการลงทุนเพือ่ซ้ือหน้ีด้อยคุณภาพ รวมท้ังมีการสํารวจหลักประกัน  โดยอาศัยท่ี

บริษัทมีเครือข่ายสาขากระจายอยู่ท่ัวไปในทุกภูมิภาค จึงสามารถเข้าตรวจสอบหลักประกันไดอ้ย่างรวดเร็ว ประหยัด

ค่าใช้จ่าย รวมท้ังสามารถตรวจลงพื้นท่ีตรวจสอบลูกหน้ีได้ ทําให้สามารถเข้าถึงลูกหน้ี เจรจาต่อรอง และมีทางเลือก

หลากหลายแนวทางให้ลูกหน้ีได้ปรับโครงสร้างหน้ี 

2.1.6.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

สําหรับการซ้ือหน้ีด้อยคุณภาพน้ัน โดยส่วนใหญ่จะต้องใช้เงินทุนในการประมูลซ้ือแต่ละครั้ง บริษัทมีแหล่งเงินทุน ซ่ึง

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงเหลือ 2,886.71 ล้านบาท มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 22 ของ

แหล่งเงินทุนท้ังหมด  ซ่ึงอาจพิจารณาว่าเข้าข่ายพึ่งพิงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ยังมี

แหล่งเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั (ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นการขายตั๋ว

แลกเงิน) ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เพื่อนํามาใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลอ่งให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกทางหน่ึง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2558 โดยมีสัดส่วน

ร้อยละ 41 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด นอกจากน้ันกลุ่มบริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 36 

ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยงท่ีระบุในหัวข้อน้ีเป็นปัจจัยความเสี่ยงท่ีประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังน้ี อาจมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ 
ไม่อาจทราบได้ในปัจจุบัน หรือเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ พิจารณาว่าในปัจจุบันไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อการดํา เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังความเสี่ยงท่ีอ้างอิงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลเป็นข้อมูลท่ีได้มาจากหน่วยงานของรัฐ
และแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเช่ือถือได้ ซ่ึงบริษัทฯ ไม่ได้ตรวจทานข้อมูลดังกล่าว  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด (“เงินสดทันใจ” หรือ “FM”) บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส 
ดับบลิวพี จํากัด (SWPAM) บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนลโฮลดิ้ง จํากัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีการประกอบ
ธุรกิจให้บริการสินเช่ือรายย่อยแยกตามประเภทหลักประกัน โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้สินเ ช่ือแบบใช้เล่มทะเบียนรถ 
(“สินเช่ือทะเบียนรถ”) รวมถึงบ้านและโฉนดท่ีดินเป็นหลักประกัน ส่วน FM ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่ 
(“สินเช่ือเช่าซ้ือ”)(ปัจจุบันชลอการให้สินเช่ือ) สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับแบบไม่มีหลักประกัน  (“สินเช่ือส่วนบุคคล ”) 
สินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ (“นาโนไฟแน้นซ์”) และ SWPAM ประกอบธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหน้ีสิน
และรับซ้ือหน้ีด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหาร 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมี
นัยสําคัญและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงมีดังน้ี  

3.1 ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ ์ 

3.1.1 ความเส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเช่ือทะเบียนรถ และสินเช่ือเช่าซ้ือ 

ธุรกิจให้สินเช่ือทะเบียนรถ และสินเช่ือเช่าซ้ือ  มีการแข่งขันท่ีรุนแรงจากท้ังผู้ประกอบการรายเกา่ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ในกลุ่มสถาบันการเงินท่ีมีความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงินท่ีต่ําและฐานทุนขนาดใหญ่ ท่ีต้องการเข้ามาใน
อุตสาหกรรมเน่ืองจากมองเห็นอัตราผลตอบแทนท่ีสูง เช่น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร บริษัทเช่า ซ้ือ
หรือลีสซ่ิง ประกอบกับธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ และธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ เป็นธุรกิจท่ีไม่ต้องมีการลงทุนในเครื่องมือ และ
อุปกรณ์สําหรับการดาํเนินงานเป็นจํานวนมาก และไม่จําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใด ทําให้ผู้ประกอบการ
รายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยไม่มีข้อจํากดั เพียงมีแหล่งเงนิทุนสําหรบัการปล่อยสนิเช่ือเท่าน้ัน ทําให้มีคู่แข่งราย
ใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมมากข้ึน นอกจากการแข่งขันจากผู้ประกอบรายใหม่แล้วยังมีการแข่งขันจากผู้ประกอบราย
เดิมในอุตสาหกรรมท่ีต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเช่น การให้วงเงินสินเช่ือท่ีสูงข้ึน ขยายระยะเวลาผ่อนชําระ อัตรา
ดอกเบ้ียท่ีต่ําเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ 

อย่างไรก็ดี ปัจจัยความสําเร็จในการดาํเนินธรุกจิให้สินเช่ือไม่ได้ข้ึนอยู่กับการมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอเพียงอย่างเดี ยว 
การท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจน้ีมานานกว่า 33 ปี ทําให้รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี มีบริการท่ี
เข้าถึงความต้องการของลูกค้า มีสาขาและการให้บริการท่ีครอบคลุมพื้นท่ีท่ัว ทุกภูมิภาค โดยข้อมูล ณ วันท่ี 31 
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ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาเปิดให้บริการจํานวน  1,627 สาขา มีการให้บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังมีระบบฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่และความเช่ียวชาญในการพจิารณาสินเช่ือและการติดตามชําระค่างวด ทํา
ให้กลุ่มบริษัทฯ มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอ่ืนและสามารถพิจารณาสินเช่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
ธนาคารพาณิชยห์รือบริษัทในเครอืธนาคาร  จะเน้นการปล่อยสินเช่ือสําหรับตลาดรถยนต์ใหม่ หรือกลุ่มลูกค้าเกรดเอ  
ส่วนบริษัทเช่าซ้ือหรือลีสซ่ิง เน้นการให้บริการแก่ผู้ต้องการซ้ือรถใหม่ หรือรถมือสอง สําหรับลูกค้าตลาดบนหรือกลาง 
ในขณะท่ีกลุ่มบริษัทฯ เน้นธุรกิจการให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดท่ีดิน กับผู้ท่ีมีความต้องการใช้เงินซ่ึง
อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร แต่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รถ ท่ีดิน  

3.1.2 ความเส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเช่ือส่วนบุคคล 

ท่ีผ่านมา ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลมีการแข่งขันท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมท่ีได้รับสูงกว่าการ
ปล่อยสินเช่ือบัตรเครดิต ทําให้มีผู้ประกอบการท้ังท่ีเป็นสถาบันการเงินและผูป้ระกอบการท่ีไม่ใช่สถาบันการเงินเข้ามา
แข่งขันในธุรกิจดังกล่าวเพิ่มมากข้ึน โดยในช่วงปี 2555-2557 ยอดสินเช่ือส่วนบุคคลมีการเติบโตอย่างต่อเ น่ืองจาก 
257,129 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 312,851 ล้านบาท ในปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลีย่รอ้ยละ 10.30 ต่อปี  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว แต่คาดว่าความเสี่ยงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญ เน่ืองจากผู้ประกอบท่ีเป็นสถาบันการเงินจะเน้นกลุม่ลูกค้าระดับเกรดเอ ในขณะท่ีกลุ่มบริษัทฯ จะเน้นกลุม่
ลูกค้าระดับเกรดบีโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีกลุ่มบริษัทฯ มี
ความคุ้นเคยและความเข้าใจในพฤติกรรมการชําระหน้ี รวมท้ังเน้นการปล่อยสินเช่ือให้กับลูกค้าเก่าของกลุ่มบริษัทฯ
ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหน้าท่ีสาขาท่ัวประเทศท่ีเน้นการทํากิจกรรมทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเช่ือม่ันในศักยภาพการแข่งขัน 

3.1.3 ความเส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ 

ธุรกิจสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้การกาํกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลัง
ได้ออกมาตรการสินเช่ือเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย ซ่ึงก็มีบริษัทต่างๆเข้าร่วมในการ
ขอรับใบอนุญาตในการดําเนินการ  ดังนั้นหากมีบริษัทเข้าร่วมการขออนุญาตมากขึ้นก็จะทําให้การแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้น  

กลุ่มบริษัทฯม่ันใจว่า บริษัทฯมีสาขาและพนักงานท้ังในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในทุกภูมิภาค ซ่ึงจะมีพื้นท่ีใน
การให้บริการท่ีมากกว่า ครอบคลุมกว่า อีกท้ังปัจจุบันมีผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตแล้ว ท้ังหมดจํานวน 21 ราย แต่ ท่ีเปิด
ให้บริการแล้วมีจํานวน 7 รายเท่าน้ัน 

3.1.4   ความเส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้บริการเร่งรัดหน้ีสิน 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจํานวนมากท่ีเข้ามาทําธุรกิจให้บริการเร่งรัดหน้ีสิน รวมท้ังผู้ปร ะกอบการท้องถิ่นก็เ ข้ามา
ให้บริการด้วย ซ่ึงอาจจะส่งให้มีการแข่งขันในเรื่องของราคาและอาจจะมีเรื่องภาพลักษณ์ของการติดตามหน้ีของ
ผู้ประกอบการบางราย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียนได้ 
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กลุ่มบริษัทฯม่ันใจในศักยภาพของบริษัทฯ  ซ่ึงบริษัทฯมีสาขาและพนักงานในกรงุเทพมหานคร ปริมณฑล ของกระจาย
อยู่ตามจังหวัดต่างๆทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยท่ีบริษัทฯจะใช้พนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีประสบการณ์ในการเร่งรัด
ติดตามหน้ีสิน  กระจายไปตามสาขาของบริษัทท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมาก ซ่ึงก็จะได้เปรียบในด้านต้นทุนการติดตามหน้ีสิน  
อีกท้ังพนักงานของบริษัทฯจะได้รับการอบรมและฝกึฝนเป็นอย่างดีเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมายก่อนออกปฎิบัติงาน     

3.1.5 ความเส่ียงจากกรณีท่ีคําว่า “ศรีสวัสดิ์” ซ่ึงเป็นถ้อยคําบางส่วนของช่ือของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับช่ือ
ทางการค้าของผู้ประกอบการรายอื่น 

ในปัจจุบัน คําว่า “ศรีสวัสดิ์” ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของช่ือของบริษัทฯ น้ัน มีลักษณะเป็นช่ือทางการค้าและ/หรือ
เครื่องหมายการค้าของผู้ให้บริการสินเช่ือรถยนต์ประเภทลีสซ่ิงรายอ่ืนซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หน่ึง (“ผู้ให้บริการรายอ่ืน”) ดังน้ัน ประชาชนท่ัวไปหรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ อาจเข้าใจผิดว่า (ก) บริษัทฯ เป็นบริษัท
ในกลุ่มของผู้ให้บริการรายอ่ืน (ข) ผู้ให้บริการรายอ่ืนดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือ (ค) บริการของบริษัทฯ   
และผู้ให้บริการรายอ่ืนเป็นบริการเดียวกันหรือส่งเสริมซ่ึงกันและกัน ซ่ึงอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงอย่างมี
นัยสําคัญในการดําเนินธุรกจิอันเน่ืองมาจากสาเหตุดังกล่าว สําหรับในด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการรายอ่ืนอาจใช้สิทธิทาง
ศาลเพื่อขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้คําว่า “ศรีสวัสดิ์” เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของช่ือของบริษัทฯ หรือเพื่อขอให้บริษัทฯ ชําระ
ค่าเสียหายอันเน่ืองมาจากกรณีดังกล่าว รวมถึง บริษัทฯ อาจต้องช้ีแจง โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมต่อ
ประชาชนท่ัวไปว่าบริษัทฯ หรือการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรายอ่ืนแต่ประการใด  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงดังกลา่วข้างต้น หากแต่ในการดําเนินธรุกจิน้ัน บริษัทฯ มิได้ ใช้ถ้อยคําดังกล่าว
หรือใช้ช่ือของบริษัทฯ เพื่อเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ แผ่นพับ การโฆษณาหรือเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของ
กิจการส่งเสริมการขายหรือการให้บริการ (Promotion) ของบริษัทฯ แต่ประการใด โดยบริษัท ใช้วลีว่า “มีบ้าน มีรถ 
เงินสดทันใจ” รวมถึงเครื่องหมายการค้าซ่ึงเป็นรูปห้าเหลีย่มท่ีมีเสน้เว้าในส่วนฐาน โดยมีวลีดังกล่าวอยู่ภายในรูปห้า
เหลี่ยมน้ัน ซ่ึงมิได้สอดคล้องกับช่ือทางการค้าและ/หรือเครื่องหมายการคา้ของผู้ให้บริการรายอ่ืนแต่ประการใด รวมถึง
บริษัทฯ มีความระมัดระวังรอบคอบเป็นอย่างยิ่งในการใช้ถ้อยคําดังกล่าวในการดํา เนินการธุรกิจของบริษัทฯ ใน
ประการอ่ืนนอกเหนือจากการอ้างอิงเพื่อเป็นช่ือของบริษัทฯ  

นอกจากน้ี บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็น
ดังกล่าวและมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีเจตนาท่ีจะใช้คําว่า “ศรีสวัสดิ์” เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของช่ือของบริษัทฯภายใต้
กฎหมายว่าด้วยบริษัทจํากัด และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดเท่าน้ันซ่ึงถือเป็นการกําหนดช่ือของบริษัทตาม
กระบวนการท่ีผ่านการพจิารณาเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณชิย์ โดยถือว่าเป็นการใช้คําสามัญ
เพื่อเป็นช่ือของบริษัทซ่ึงไม่รวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ รวมถึงบริษัทฯ มิได้มีเจตนาท่ีจะให้
ประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจผิดเกีย่วกับถอ้ยคําดังกล่าวหรือเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ กับผู้ให้บริการรายอ่ืน 
รวมถึงบริษัทฯ มิได้มีเจตนาท่ีจะใช้ถ้อยคําดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษัทฯ แต่
ประการใด ดังน้ัน การใช้คําว่า “ศรีสวัสดิ์” เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของช่ือของบริษัทฯ ไม่น่าจะถือเป็นการละเมิดสิทธิใน
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เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอ่ืนของผู้ให้บริการรายอ่ืนหรือเป็นการดํา เนินการท่ี กระทบซ่ึงสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอ่ืนของผู้ให้บริการรายอ่ืนแต่ประการใด  

3.2 ความเสี่ยงด้านการอ านวยสินเช ื่อและหลักประกัน 

3.2.1 ความเส่ียงจากแนวโน้มการเกิดหน้ีสูญสูงข้ึน 

การดําเนินธุรกจิให้สินเช่ือทะเบียนรถและสินเช่ือเช่าซ้ือในปัจจุบันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานของภาครัฐ 
หรือกฎหมายพิเศษใดๆ ทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวสามารถขยายธรุกิจไดอ้ย่างเต็มท่ีตามศักยภาพของบริษัท
เอง ธุรกิจน้ีจึงมีความเสี่ยงจากสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (“NPL”) หากขาดความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติ
สินเช่ือ หรือขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการพิจารณาสินเช่ืออย่างเข้มงวดทุกข้ันตอนรวมท้ังให้ความสําคัญกับ
คุณภาพของสินเช่ือโดยการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ค้ําประกัน มีรายงานประเมินผลการตรวจสอบท่ีใช้
พิจารณาความสามารถในการผ่อนชําระหน้ีของลูกค้า โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสินเ ช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้ จํานวน  406.02  ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก 323.09  ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามการ
เพิ่มข้ึนของสินเช่ือรวม หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกดิรายไดต้่อสินเช่ือรวม พบว่ามีสัดส่วนท่ี
ลดลงร้อยละจาก 4.13  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  เป็นร้อยละ 3.51  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2558 สําหรับการตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2557 และ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับ 
273.12 ล้านบาท และ 355.29 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม เท่ากับ
ร้อยละ 3.50 และ 3.07 ตามลําดับ แม้ว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะต่ํากว่าสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เ น่ืองจาก
ลักษณะการให้สนิเช่ือของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการให้สนิเช่ือท่ีมีหลักประกันและอัตราส่วนการปล่อยสนิเช่ือต่อหลักประกนั 
(LTV) ต่ําเพียงร้อยละ 30-70 กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพียงพอและเหมาะสมกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

หากพิจารณาในด้านของหน้ีสูญในช่วงปี 2556-2558  พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีหน้ีสูญเพียง 82.77, 95.76 และ 85.94 ล้าน
บาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวมเพียงร้อยละ 0.74 – 1.45 เท่าน้ัน ซ่ึงน้อยกว่าอัตราส่วนค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวมท่ีอยู่ระหว่างร้อยละ 3.07 – 3.50  หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงกลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญท่ีครอบคลุมหน้ีสูญ  
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หน่วย: ล้านบาท 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)/1 211.35 323.09 406.02 
สินเชื่อรวม/2 5,721.82 7,816.19 11,568.14 

% อัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม 3.69 4.13 3.51 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 182.72 273.12 355.29 
% อัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม 3.19 3.50 3.07 
หนี้สูญ 82.77 95.76 85.94 

% อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม 1.45 1.22 0.74 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้สูญ (เท่า) 2.21 2.85 4.13 

หมายเหตุ /1สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง สินเช่ือที่กลุ่มบริษัทฯ หยุดรับรู้รายได้ ตามนโยบายการรับรู้รายได้  
/2สินเช่ือรวม หมายถึง ยอดหนี้ตามสัญญาเงินกู้ และสัญญาเช่าซ้ือหักดอกเบ้ียที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  

 
3.2.2  ความเส่ียงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย  

สัญญาสินเช่ือและหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกันถือเป็นสินทรัพย์หลักในการดํา เนินธุรกิจบริการสินเ ช่ือ 
เน่ืองจากในกรณีท่ีลูกค้าค้างชําระค่างวดเกินกาํหนด กลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องใช้หลักฐานดงักลา่วในการดําเนินคดีทาง
กฎหมาย หากในกรณีท่ีหลักฐานการให้สินเช่ือสูญหายหรือได้รบัความเสียหายจากอัคคีภัยอาจสง่ผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  

กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากเหตุดังกล่าว และมีมาตรการในการลดความเสี่ยงโดยจัดให้มีห้องเก็บเอกสาร
สําคัญ  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจเน่ืองจากเป็นสินเช่ือท่ีมีระยะเวลาการให้สินเ ช่ือท่ีสั้น และ
วงเงินสินเช่ือท่ีต่ํา โดยห้องเก็บเอกสารสําคัญมีการควบคุมการเข้าออกท่ีรดักุมและมีการทําประกันอัคคีภัยโดยเจ้าของ
สถานท่ี นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายการเก็บเอกสารท้ังหมดในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการสํารองข้อมูล
ท้ังหมดเป็นประจําทุกวันไว้ในอีกสถานท่ีหน่ึง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการได้รับความเสียหายจากภัยต่างๆ  
 
3.2.3  ความเส่ียงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้ 
เน่ืองจากหลักประกันสินเช่ือโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสังหาริมทรัพย์  ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซ่ึงมี
ความยากในการติดตามหลักประกนัหากลูกค้าค้างชําระค่างวด มากกวา่หลกัประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ เช่น 
บ้าน ท่ีดิน เป็นต้น หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถติดตามหลักประกันเพื่อนํามาขายและชําระหน้ีได ้ก็จะส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง  

เพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่ว กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายการปล่อยสินเช่ือให้กับบุคคล และ/หรือหลักประกนั และ/หรือผู้ค้าํ
ประกันท่ีมีท่ีอยู่หรือภูมิลําเนาในพื้นท่ี/เขตท่ีสาขาของกลุม่บริษัทฯ ตั้งอยู่และยังกําหนดให้พนักงานสาขาท่ีประจําในเขต
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานท่ีจริงเพื่อยืนยันท่ีอยู่ของหลักประกันวา่ตรงกบัท่ีลูกคา้แจ้งหรือไม่ ในกรณีท่ีลูกค้าค้างชําระคา่
งวด กลุ่มบริษัทฯ กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีประจําสาขาออกสํารวจและติดตามหลักประกันโดยไม่ชักช้าเพื่อลดโอกาสท่ี
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ลูกค้าจะนําหลักประกันออกนอกพืน้ท่ี อีกท้ังการมีเครอืข่ายสาขาจํานวนมากถึง 1,600 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทํา
ให้สามารถช่วยติดตามหลักประกันได้อีกทางหน่ึง 

3.2.4  ความเส่ียงจากการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 

สําหรับธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถและสินเช่ือเช่าซ้ือ เม่ือลูกค้าค้างชําระค่างวดตั้งแต่ 3 งวดติดต่อกัน กลุ่มบริษัทฯ จะ
ดําเนินการส่งหนังสอืแจ้งยกเลกิสญัญาหากลูกค้าไม่มาเจรจาชําระหน้ีภายใน 30 วัน ในกรณีท่ีเป็นสัญญาเช่าซ้ือ หรือ
ภายใน 7 วัน ในกรณีสัญญากู้เงนิ กลุ่มบริษัทฯ สามารถยดึหลกัประกนัได้ทันที หลังจากน้ัน กลุ่มบริษัทฯ จะส่งหนังสือ
แจ้งให้ลูกค้ามาไถ่ถอนหลักประกนัภายใน 30 วัน ท้ังในกรณีสัญญาเช่าซ้ือและสญัญากู้เงิน หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว
และลูกค้าไม่มาติดต่อไถ่ถอน กลุ่มบริษัทฯ สามารถจําหน่ายหลักประกันได้ทันที โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จําหน่าย
ทรัพย์สินรอการขายผา่นช่องทางต่างๆ เช่น สาขาสําหรับรถจักรยานยนต์ หรือโกดังจอดรถยึด สําหรับรถประเภทอ่ืนๆ 
รวมท้ังการว่าจ้างบริษัทผู้ประมูลภายนอกทําการเปิดประมูลแก่บุคคลท่ัวไปสําหรับรถจักรยายนต์ใหม่ เพื่อนําเงินท่ี
ได้รับมาชําระหน้ีคงค้างของลูกค้า ในกรณีท่ีไม่สามารถจําหน่ายหลักประกันท่ียึดมาได้ก็จะส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  

อน่ึง กลุ่มบริษัทฯ กําหนดนโยบายการปล่อยสินเช่ือโดยพิจารณาจากรถท่ีอยู่ในความนิยมของตลาด หรือท่ีดินท่ีตั้งอยู่
ในเมืองใหญ่ เพื่อลดผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในการจําหน่ายหลักประกัน  ท้ังน้ี เ ม่ือยึดหลักประกันแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีจะจัดเก็บและดําเนินการจําหน่ายหลักประกันท่ีสาขาหรือโกดังของบริษัทฯ  

สําหรับราคาขายหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ กําหนดโดยอ้างอิงจากมูลหน้ีคงค้างซ่ึงโดยปกติจะต่ํากว่าราคาตลาดโดย  
ท่ัวไป  ดังน้ันราคาจําหน่ายหลักประกนัท่ียึดมาจึงมีราคาต่าํกว่าราคาตลาดทําให้มีสภาพคลอ่งในการจําหน่ายเพิม่มาก
ข้ึน  

ทรัพ ย์สิ นร อก าร ขา ย

จําแน กตา มปร ะเภ ท
หลักประกัน 

 
31 ธันวาคม 2556 

 
31 ธันวาคม 2557 

 
31 ธันวาคม 2558 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คัน) 

มูลค่าเฉล่ีย 
(บาทต่อ
คัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คัน) 

มูลค่าเฉล่ีย 
(บาทต่อคัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คัน) 

มูลค่าเฉล่ีย 
(บาทต่อคัน) 

รถจักรยานยนต์เก่า  21.24 1,609 13,201 30.80 2,517 12,236 19.05 1,516 12,566 
รถจักรยานยนต์ใหม่  29.73 694 42,839 32.24 802 40,200 10.92 296 36,892 

รถยนต์ส่ีล้อ 50.4 450 112,000 137.87 1,142 120,727 44.43 384 115,703 
รถเชิงพาณิชย์ 2.19 14 156,429 8.68 32 271,250 12.75 52 245,192 

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

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

รวม 104.92 2,768 37,905 221.68 4,505 49,208 98.55 2,259 43,643 
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หากพิจารณาสดัส่วนทรัพย์สนิรอการขายตามมูลค่า พบว่าสว่นใหญเ่ป็นรถยนต์สีล่้อ โดยมีมูลค่าเฉลี่ยต่อคันประมาณ 
115,000 บาท  

3.2.5  ความเส่ียงจากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขายไม่คุ้มมูลหน้ี 

กลุ่มบริษัทฯ จะทําการยึดหลักประกนัเม่ือลูกคา้ค้างชําระค่างวดตามสญัญาท่ีตกลงกันไวแ้ละจะนําหลกัประกันมาขาย
ทอดตลาดโดยผ่านสาขา โกดัง หรือ ว่าจ้างบริษัทผู้จัดการประมูลภายนอก เปิดประมูลให้แก่บุคคลท่ัวไป สําหรับ
รถจักรยานยนต์ใหม่ หากบริษัทฯ สามารถจําหน่ายหลักประกันได้มากกวา่ยอดหน้ีคงค้าง เฉพาะกรณท่ีีเป็นสัญญาเช่า
ซ้ือ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนท่ีเหลือหลังจากหักหน้ีคงค้างและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องให้กับลูกค้า หากยอดหน้ีคงค้างของ
ลูกค้าสูงกว่ามูลค่าของหลักประกันท่ีจําหน่ายได้ ซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากอายุของหลักประกันของบริษัทท่ีมีอายุเฉลี่ย 
2-14 ปี  และไม่สามารถเรียกร้องส่วนต่างจากลูกค้าหรือผู้ค้ําประกันได้ บริษัทฯ ก็จะมีผลขาดทุนจากการจํา หน่าย
หลักประกันซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  

เพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่ว ในการพิจารณาและอนุมัติวงเงินสนิเช่ือทะเบียนรถและท่ีดิน กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบและ
ประเมินมูลค่าหลักประกันอย่างระมัดระวัง และกําหนดวงเงินสินเช่ือท่ีมีส่วนลดจากรา คาตลาดของหลักประกัน
ประมาณ 30-70% ข้ึนกับประเภท รุ่น ความนิยมของหลักประกัน จึงทําให้ยอดหน้ีคงค้างมีมูลค่าน้อยกว่าราคาขาย
ทอดตลาดหลักประกัน  ผลขาดทุนจากการขายหลักประกันของ FM น้ันเกิดจากนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีต้องการ
จําหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่ท่ียึดมาให้เร็วท่ีสุด เพื่อลดความเสีย่งจากการท่ีราคารถจักรยานยนต์ใหม่ปรับตัวลงอย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ กําหนดนโยบายตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายสําหรับสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจักรยานยนต์ใหม่ ในอัตราร้อยละ 35 ของยอดมูลหน้ี ณ วันท่ียึดหลักประกัน ซ่ึงเป็นอัตราท่ีฝ่ายบริหารประเมินโดย
อ้างอิงจากข้อมูลในอดีต 

กําไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ (ล้าน
บาท) 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

SAWAD 3.37 0.66 (7.96) 
FM (20.53) (11.62) (10.71) 
รวม (17.16) (10.96) (18.67) 
ณ 31 ธันวาคม 2558 ทรัพย์สินรอการขายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 75 มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากระยะเวลาตัง้แต่วนัยึดหลกัประกนั 
อย่างไรก็ตามสําหรบัทรัพยส์ินรอการขายท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี จํานวน 24.87  ล้านบาท น้ัน โดยส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์
ใหม่ ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าอย่างสมํ่าเสมอ  
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ราคาทุนทรัพย์สินรอการขายจําแนกตาม
ระยะเวลาตั้งแต่วันยึดหลักประกัน 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

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

รวม 104.92 100.00 221.68 100.00 98.54 100.00 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพยส์ินรอการ
ขาย 

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

ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ 94.52 90.09 207.79 93.73 92.02 93.38 

นอกจากน้ัน กลุ่มบริษัทฯ ได้นํามูลค่าของทรัพย์สินรอการขายท่ีจําหน่ายได้จริงไปเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณากําหนด
วงเงินสินเช่ือใหม่อยู่เสมอ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุน
จํานวน 98.54 ล้านบาท มีค่าเผื่อการด้อยค่าจํานวน 6.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.62 ของราคาต้นทุน 

 

3.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 

3.3.1  ความเส่ียงจากการโดนลูกค้าฟ้องร้องดําเนินคดี 

ธุรกิจให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ และสินเช่ือเช่าซ้ือ ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะของหน่วยงานใด กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง
คือกฎหมายแพ่งพาณิชย ์และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องประกาศให้ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น
ธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญและทําตามกฎหมายดังกลา่วอย่างเคร่งครัดโดยใช้สัญญาเช่า
ซ้ือ สัญญากู้เงิน ตามแบบมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด  

สําหรับกิจการสินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการโดยยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง
การกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเ ช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ สําหรับ
ผู้ประกอบการท่ีมิใช่สถาบันการเงิน และ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเช่ือ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับสําหรับผู้ประกอบธุรกจิท่ีมิใช่สถาบันการเงินซ่ึงกาํหนดให้บริษัทฯเรียก
เก็บดอกเบ้ียจากลูกค้าได้ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ  15 ต่อปีและดอกเบ้ียค่าบริการค่าปรับตลอดจนค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆรวมท้ังหมดจะต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปีสําหรับสินเช่ือส่วนบุคคล และ ดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการต่างๆ รวมแล้ว
ไม่เกินอัตราร้อยละ 36 ต่อปีสําหรับสินเช่ือนาโนไฟแน้นซ์  
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อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯอย่าง
ถูกต้องมาโดยตลอดและท่ีผ่านมากไ็ม่เคยมีกรณีฟอ้งร้องดําเนินคดีจากกลุ่มลูกหน้ีท่ีปล่อยสินเช่ือ กลุ่มบริษัทฯ ก็ยังคง
ตระหนักถึงความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณลีูกค้าร้องเรียนหรือฟ้องรอ้ง ซ่ึงหากเกิดกรณดีังกลา่ว ก็จะส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจและการดําเนินงาน ดังน้ัน กลุ่มบริษัทฯ จึงเน้นทําการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้เกดิความเข้าใจท่ีถูกตอ้งกับลูกค้า
อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงให้ความสําคัญตั้งแต่การประเมินความสามารถชําระหน้ีของลูกคา้และผู้ค้ําประกนัเพื่อลดโอกาส
การผิดนัดชําระหน้ีอันจะนําไปสู่การยดึหลักประกนัหรือฟ้องร้อง ในกรณีมีการคา้งชําระ บริษัทฯ ก็มีนโยบาย ติดตามหน้ี
ท่ีชัดเจนเป็นธรรม และเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย บริษัทฯ จึงเช่ือว่าโอกาสท่ีกลุ่มบริษัทฯ จะถูกร้องเรียนหรือ
ฟ้องร้องดําเนินคดีจากลูกค้ามีน้อยมาก 

3.3.2  ความเส่ียงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถและสินเช่ือเช่าซ้ือของภาครัฐ  

ปัจจุบัน ธุรกิจให้สินเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดท่ีดิน รวมถึงสินเช่ือเช่าซ้ือ ไม่มีข้อจํากัดจากหน่วยงานใดๆ ของ
ภาครัฐ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (“สคบ.”) ซ่ึงเข้ามากํากับดูแล
สัญญาเช่าซ้ือ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคอย่างไรก็ตาม หากในอนาคตภาครัฐพิจารณาเข้ามากํากับดูแลผู้
ประกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถและสินเช่ือเช่าซ้ือ เพื่อควบคุมให้การดําเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาจจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อทุกบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจดังกล่าว  

อน่ึง บริษัทฯ เช่ือม่ันว่าการเข้ามากํากับดูแลภาครัฐในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นัยสําคัญ ท้ังน้ีหากภาครัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาควบคุมเรื่องอัตราดอกเบ้ียสําหรับสัญญาเงินกู้ บริษัทฯ 
จะต้องหาแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุนท่ีต่ํา เพื่อรักษาส่วนต่างดอกเบ้ียให้อยู่ระดับท่ีเหมาะสม หรือหากในอนาคตภาครัฐเข้า
มาควบคุมกิจการประเภทเช่าซ้ือมากข้ึน จะเป็นการกดดันต่อผู้ประกอบการรายเล็กๆท่ียังไม่มีระบบการทํางานท่ีเป็น
มาตรฐานและเป็นการสร้างกําแพงป้องกันมิให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจประเภทน้ีได้ง่ายเหมือนเช่นใน
อดีต 

3.3.3  ความเส่ียงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลของภาครัฐ 

สําหรับธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังน้ันหากมีการออกกฎหมายหรือ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผลการดาํ เนินงานของกลุม่บริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงไดมี้การติดตามข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ประเมินผล
กระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงน้ันๆ และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อกําหนดมาตรการให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล 

 

3.4 ความเสี่ยงด้านการเง ิน 
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3.4.1  ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักได้แก่ รายได้ดอกเบ้ียรับจากการให้บริการสนิเช่ือ ซ่ึงเป็นอัตราคงท่ีตลอดระยะเวลาท่ีกําหนด
ในสัญญา  ในขณะท่ีมีค่าใช้จ่ายสําคัญได้แกต่้นทุนเงินกูย้ืมสถาบันการเงิน ซ่ึงกําหนดเป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัว หากมี
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย โดยเฉพาะในกรณี
ท่ีอัตราดอกเบ้ียเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลต่อต้นทุนเงินกู้ยืมท่ีสูงข้ึน ทําให้ส่วนต่างอัตราดอกเบ้ียลดลง ย่อมจะมีผลกระทบ
โดยตรงกับผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน อัตราดอกเบ้ียรับและจ่ายของกลุ่มบริษัทฯ ยังมีส่วนต่างอยู่พอสมควร หากอัตราดอกเบ้ียปรับ
เพิ่มข้ึน   บริษัทฯ เช่ือว่ารายได้ของกลุ่มก็ยังคงเพียงพอและครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อีกท้ัง บริษัทฯ ยังลด
ความเสี่ยงได้จากสัญญาให้สินเช่ือใหม่ ซ่ึงสามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุน
การเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากน้ี อัตราดอกเบ้ียมีแนวโน้มท่ีจะลดลงในระยะเวลาสั้นถึงปานกลาง ประกอบกับ
ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ก็จะมีเงินทุนจากการระดมทุนเพิ่มเติมและสามารถหาแหล่งเงินทุนอ่ืนๆท่ีต้นทุนถูก
กว่าเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียลงได้ 

3.4.2  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

จากลักษณะการประกอบธุรกิจให้สินเช่ือของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ผู้ให้สินเ ช่ือจะต้องมี

แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอรองรับการดําเนินการ ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แหล่งท่ีมาของเงินทุนในการปล่อยสินเช่ือ

ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ 1) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 6 แห่ง 2) ตั๋วแลกเงิน   3) ส่วนของผู้ถือหุ้น และ 4) หุ้นกู้ โดย ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินท้ัง 6 แห่งคงเหลือ 2,310.04  ล้านบาท หาก

พิจารณาสัดส่วนเงินกู้ยืมแยกตามสถาบันการเงินพบว่า กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงสัดส่วนเงินกู้จากแต่ละสถาบันการเงิน

สัดส่วนร้อยละ 0.71, 1.03, 0.00, 3.31, 9.94 และร้อยละ 4.14 ของแหล่งท่ีมาของเงินทุนรวม หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับ

เงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯ   

แม้ว่าบริษัทฯ จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นหลัก แต่ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงานและประวัติการชําระ
คืนเงินกู้ท่ีดีมาโดยตลอด และไม่เคยถูกธนาคารเรียกชําระเงินกู้คนืก่อนกําหนด อน่ึง เพื่อลดการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจาก
สถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ได้เสนอขายตั๋วเงินรวมจํานวน 600 ล้านบาท รวมท้ังการออกหุ้น
กู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน รวม 4 ครั้ง จํานวนเงินรวม  4,400 ล้านบาท เพ่ือลดการพ่ึงพิงดังกล่าวลงได้ระดับหนึ่ง 
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3.4.3  ความเส่ียงจากความไม่สอดคล้องของระยะเวลาการให้สินเช่ือกับสินเช่ือท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี 

เน่ืองจากงวดการผอ่นชําระของสนิเช่ือสําหรบัรถจักรยานยนต์ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17  ของมูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือรวม 
ณ  31 ธันวาคม 2558) มีระยะเวลาให้สินเช่ือเฉลี่ยไม่เกิน 18 งวด และสินเช่ือสําหรับรถ 4 ล้อ (สัดส่วนร้อยละ 52 ของ
มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือรวม ณ 31 ธันวาคม 2558) มีระยะเวลาให้สินเช่ือเฉลี่ยไม่เกิน 24 งวด ในขณะท่ีแหล่งเงินทุนของ
กลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2558 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินและตั๋วแลกเงนิรวม 1,510.04 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 1,000 ล้านบาท 
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  400 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาว 4,400 ล้านบาทจึงทําให้มีความ
เสี่ยงจากหากธนาคารไม่ต่ออายสุัญญาเงินกู ้หรือเจ้าหน้ีเรียกคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นดงักลา่วคืนทันที หรือ อาจจะไม่มีเงิน
จ่ายคืนเงินกู้และหุ้นกู้เม่ือครบกําหนดระยะเวลา 

รายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน (ล้านบาท) ร้อยละเทียบกับสินทรัพยร์วม 
ลูกหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี – สุทธิ 8,341.19 61.14 
ลูกหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระเกิน 1ปี – สุทธิ 2,871.66      21.05 
สินทรัพย์รวม 13,643.28    100.00  
หน้ีสินระยะสั้นท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 2,545.23 18.66 

 
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เป็นลูกค้าท่ีดีของสถาบันการเงิน และไม่เคยมีปัญหาด้านการเงินหรือการผิดนัดชําระหน้ี 
นอกจากน้ี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการจ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะสั้น บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการหาแหล่ง
เงินกู้อ่ืน รวมถึงการระดมทุนจากประชาชนในครั้งน้ี เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและบริหารแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากน้ัน บริษัทฯ ได้จัดทําประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณ์อัตราการเติบโตของสินเ ช่ือใน
อนาคต เพื่อวิเคราะห์ ประเมินสภาพคล่องและวางแผนจัดหาเงินทุนให้รองรับและสอดคล้องกับเงื่อนไขสินเช่ือดังกล่าว
และทําให้การดําเนินธุรกิจดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง 

3.5 ความเสี่ยงด้านปฏิบัต ิการ  

3.5.1  ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือเช่าซ้ือ และสินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน ซ่ึงกลุ่ม
บริษัทฯ กระจายอํานาจอนุมัติวงเงินให้ผู้จัดการสาขาสามารถอนุมัติและจ่ายเงินให้แก่ลูกค้าได้ทันทีในกรณีท่ีไม่เกิน
อํานาจอนุมัติ และในกรณีท่ีลูกค้ามาผ่อนชําระค่างวดท่ีสาขา เจ้าหน้าท่ีการเงินประจําแต่ละสาขาจะเป็นผู้รับเงินสด
จากลูกค้า จากลักษณะดังกล่าวกลุ่มบริษัทฯ จึงอาจเผชิญความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติการ  

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ดงักลา่ว จึงได้วางระบบควบคุมภายในเพือ่ตรวจสอบสาขาโดยการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางสอบทานการปล่อยสินเช่ือกับลูกค้าทุก
ครั้งท่ีได้รับสินเช่ือจากกลุ่มบริษัทฯ เพื่อยืนยันวา่ลกูคา้ไดร้ับเงินครบตามสัญญา และในทุกครั้งท่ีลูกค้ามาผ่อนชําระค่า
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งวดท่ีสาขา เจ้าหน้าท่ีจะต้องออกใบเสร็จรับเงินจากระบบข้อมูลกลางให้กบัลูกคา้ อีกท้ังทางสํานักงานใหญ่มีระบบการ
เฝ้าระวัง หากสาขามียอดรับชําระเงินจากลกูค้ารวมเกินระดับท่ีบริษัทฯ กําหนด ทางสํานักงานใหญ่จะแจ้งให้สาขานํา
ฝากเงินเข้าธนาคาร นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานตรวจสอบสาขาทําหน้าท่ีออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจสอบการ
ปล่อยสินเช่ือและการรับ-จ่ายเงินของสาขาเป็นประจํา  โดยมาตรการต่างๆ และระบบงานท่ีบริษทัฯ วางไว้จะช่วยจํากัด
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนไว้ในระดับท่ีไม่เป็นสาระสําคัญต่อผลประกอบการ อีกท้ังบริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานท่ี
สามารถรับเงินจากลูกค้าหรอืจ่ายเงนิให้แก่ลูกค้า ต้องมีเงินประกันหรอืบุคคลค้ําประกันการทํางาน ท้ังน้ี ตั้งแต่ปี 2553 
เป็นต้นมา มีการทุจริตของพนักงานเกดิข้ึนท้ังหมด 8 ครั้ง กลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินความเสียหายเบ้ืองต้นอันเกดิจากการ
ทุจริตของพนักงานคาดว่าจะมีความเสียหายไม่เกินจํานวน 880,000 บาท 
 

3.6 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ  

3.6.1  ความเส่ียงจากการท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 

ณ วันท่ี 10  มีนาคม  2559  กลุ่มแก้วบุตตาซ่ึงประกอบด้วย นางสาวธิดา แก้วบุตตา นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา นาย
ฉัตรชัย แก้วบุตตา และนางจริยา แก้วบุตตา เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 52.11 ของทุนชําระแล้ว  ซ่ึง
สัดส่วนการถอืหุ้นดังกลา่ว ส่งผลให้กลุ่มแกว้บุตตามีอํานาจในการควบคุม และมีอิทธิพลในการตัดสินใจ และสามารถ
ควบคุมเสียงข้างมากในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอในท่ีประชุมได้  

อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากโครงสร้างบริษัทฯ พบว่าโครงสร้างบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้า ท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ  ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และมีการกําหนดมาตรการการทํารายการท่ี
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ซ่ึงบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมัติรายการน้ันๆ รวมท้ังการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความอิสระเข้าร่วมพิจารณาและตัดสินใจ เพื่อ
ความโปร่งใสและเพื่อสร้างความม่ันใจให้ผู้ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการถ่วงดุลอํานาจและการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.6.2  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ รับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปของการค้ําประกันเงินกู้จากผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย ณ  10
มีนาคม 2559 กลุ่มแก้วบุตตาซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ รวม 52.11 ของทุนชําระแล้ว ค้ําประกันเงินกู้ จํา นวน  
500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 11.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน) จึง
อาจพิจารณาได้ว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มแก้วบุตตา และหากบริษัทฯ ไม่ได้รับความช่วยเหลือทาง
การเงินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

อน่ึง การค้ําประกันดงักลา่วเป็นไปตามเงือ่นไขท่ีสถาบันการเงินเป็นผูก้ําหนด ซ่ึงทางกลุ่มบริษัทฯกาํลงัเจรจากับสถาบัน

การเงินให้ดําเนินการถอนค้ําประกัน 
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4.ทร ัพย์สินที่ใช ้ในการปร ะกอบธ ุรกิจ  

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก  

4.1.1 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จํานวน 390.90 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าสุทธิ (บาท) ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน เป็นเจ้าของ 2,354,300 ไม่มี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 77,412,503 ไม่มี 
เครื่องตกแต่งสํานักงาน เป็นเจ้าของ 75,772,565 ไม่มี 
อุปกรณ์สํานักงาน เป็นเจ้าของ 73,084,006 ไม่มี 
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 162,274,642 มี 

รวม 390,898,016  
หมายเหตุ  กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ จํานวนทั้งส้ิน  45,932,576 บาท 

4.2 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้เง ิน 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสญัญาให้กูเ้งิน แสดงตามมูลคา่สทุธิท่ีจะได้รบั โดยแสดงจํานวนหน้ีตามสัญญาหัก
ด้วยดอกเบ้ียท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยจําแนกตามอายุหน้ีค้างชําระได้ดั้งน้ี  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
 31 ธันวาคม  2556 31 ธันวาคม  2557  31 ธันวาคม 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

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

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

นโยบายการตั้งสํารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามระยะเวลาการค้างชําระของลูกหน้ีคงเหลอืหักด้วยดอกเบ้ียท่ียังไม่
ถือเป็นรายได้และมูลค่าหลักประกันซ่ึงหลักประกันคํานวณในอัตราร้อยละ 0-75 ของจํานวนลูกหน้ีคงเหลือหักด้วย
ดอกเบ้ียท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบถึงโอกาสในการรับชําระคืนจากลูกหน้ีและจากการขาย
หลักประกัน หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในแต่ละงวดมีดังน้ี 

ระยะเวลาค้างชําระ 

สัญญาเช่าซ้ือและเงินให้
กู้ยืมรถจักรยานยนต์ 

สัญญาเช่าซ้ือและเงินให้
กู้ยืมหลักประกันประเภท

อื่น 

เงินให้กู้ยืม
ส่วนบุคคล 

อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ 

มูลค่า
หลักประกัน 

(ร้อยละ) 

อัตราร้อยละ 
ของค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ 

มูลค่า
หลักประกัน 

(ร้อยละ) 

อัตราร้อยละ 
ของค่าเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญ 

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 1 75 1 75 1 
ค้างชําระไม่เกิน 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 

หมายเหตุ ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ= อัตราร้อยละของค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ X (ลูกหนี้คงเหลือตามสัญญา-ดอกเบ้ียที่ยังไม่ถือเป็น 

รายได้-มูลค่าหลักประกันที่คํานวนในอัตราตามตารางข้างต้น)  
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นโยบายการตัดหน้ีสูญ  

กลุ่มบริษัทฯ กําหนดแนวทางการพิจารณาตัดหน้ีสูญตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  186 (พ .ศ . 2534) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีดังน้ี หากหน้ีของลูกหน้ีรายใดมีมูลหน้ีไม่เกิน 100,000 
บาท มีการค้างชําระตั้งแต่ 3-4 งวดข้ึนไป และมีการดําเนินการติดตามทวงถามและ/หรือมีการทําหนังสือบอกเลิ ก
สัญญา หากไม่ได้รับการติดต่อจากลูกหน้ี ทางกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาตัดหน้ีสูญได้ทันที สําหรับกรณีท่ีลูกหน้ีมีมูลหน้ี
ตั้งแต่ 100,000-500,000 บาท นอกจากมีลักษณะการติดตามทวงถามเหมือนกลุ่มลูกหน้ีข้างต้น แล้วกลุ่มบริษัทฯ 
จะต้องให้ศาลมีคําสั่งรับคําฟ้องหรอืศาลได้มีคําสั่งรับคําขอเฉลี่ยหน้ีแล้ว บริษัทฯ จึงจะสามารถตัดหน้ีดังกล่าวเป็นหน้ี
สูญได้  ส่วนกรณีท่ีลูกหน้ีมีมูลหน้ีตั้งแต่ 500,000 เป็นต้นไป จะต้องมีการฟ้องร้องลูกหน้ีในคดีล้มละลายและศาลได้มี
คําสั่งรับคําฟ้องหรือ ศาลได้มีคําสั่งรับคําขอชําระหน้ีแล้ว จึงจะสามารถตัดเป็นหน้ีสูญได้ 

4.3 สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน 

ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนจํานวนรวม 7.83  ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่า(บาท) ภาระผูกพัน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ 7,831,530 ไม่มี 

4.4 เครื่องหมายการค ้าและลิขสิทธ ิ์ 

ณ 31 ธันวาคม  2558 กลุ่มบริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้า จํานวน 2 เครื่องหมาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

เครื่องหมาย
การค้า/บริการ 

ประเภ
ท 

สําหรับ สถานะ ออกให้ ส้ินสุด เลขท่ี 

 
บริการ 

บริการให้กู้ยืม รับจํานอง  
รับจํานํา 

อนุมัติ 29 ม.ค. 56 10 พ.ย. 64 บ56313 

 
บริการ 

บริการให้กู้ยืม รับจํานอง  
รับจํานํา 

อนุมัติ 4 เม.ย.54 17 ก.พ. 63 บ49642 

4.5 นโยบายการลงทุน 

4.5.1 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด, บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส 
ดับบลิวพี จํากัด และ บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้ง จํากัด ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99, 94.99 และ 
90.00  โดยมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยท้ัง 3 บริษัท ตามวิธีราคาทุนมีมูลค่ารวมเท่ากับ 153.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 1.22 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์หรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างรายได้ 
กําไร และศักยภาพการเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยจะเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ อีกท้ังการลงทุนต้องเป็นการดํารงสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุม
บริษัทย่อย หรือมีส่วนกําหนดทิศทางการบริหารและควบคุมบริษัทร่วมได้ นอกจากน้ี การลงทุนจะเป็นไปได้ ท้ังใน
รูปแบบการลงทุนเอง การร่วมทุน หรือการลงทุนบางส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทท่ีไม่
สามารถส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการได้  

4.5.2 นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการลงทุนในหลักทรัพย์ นอกจากการลงทุนอันเกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินงานหลักของบริษัทฯ  

4.6 สรุปสาระส าคญัของสัญญาที่ส าคญัในการด าเนินงาน 

4.6.1 สัญญาเงินกู้ยืมเงิน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาเพื่อขอสินเช่ือกับสถาบันการเงิน 6 แห่ง  ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

สถาบันการเงินแห่งท่ี 1 
ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสัน้ 
วงเงิน 2,100 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ไม่มี 

ภาระหน้ี ณ 31 ธ.ค. 2558 123.85  ล้านบาท 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  กลุ่มบริษัทฯ สามารถเบิกเงินกูไ้ด้โดยอิงสัดส่วนจากจํานวนเงินท่ีกลุ่มบริษัทฯ ให้

สินเช่ือกับผู้เช่าซ้ือ หรือผู้กู้ 
 ห้ามกลุ่มบริษัทฯ ให้กรรมการกู้ยืมเงินก่อนชําระหน้ีธนาคารเสร็จสิ้นทุกวงเงิน  
 กลุ่มบริษัทฯ ตกลงไม่ชําระเงินกู้ยมืเงินกรรมการก่อนชําระหน้ีธนาคารเสรจ็สิ้นทุก

วงเงินและเงินกู้ยืมกรรมการต้องไม่คิดดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าอัตราเงินกู้ของธนาคาร  
 หากมีเหตุการณ์ใดท่ีทําให้สถาบันการเงินเช่ือโดยเหตุอันสมควรว่าเหตุการณ์น้ัน

กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ถึงขนาดเป็นเหตุให้ความสามารถในการ
ชําระหน้ีของบริษัทฯ ลดลงหรือระงับลง สถาบันการเงินมีสิทธิยกเลิกเงื่อนไขตาม
สัญญาเงินกู้ได้ทันที 

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
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ประเภทวงเงิน วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 
วงเงิน 30 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ไม่มี 

ภาระหน้ี ณ 31 ธ.ค. 2558 - ล้านบาท 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  กลุ่มบริษัทฯ ตกลงไม่ชําระเงินกู้ยมืเงินกรรมการก่อนชําระหน้ีธนาคารเสรจ็สิ้นทุก

วงเงินและเงินกู้ยืมกรรมการต้องไม่คิดดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าอัตราเงินกู้ของธนาคาร  
 ดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 เท่า (ไม่รวมเงิน

กู้ยืมกรรมการ) โดยพิจารณาจากงบการเงินรายปี  
 

สถาบันการเงินแห่งท่ี 2 
ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสัน้ 
วงเงิน 2,230 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ไม่มี 

ภาระหน้ี ณ 31 ธ.ค. 2558 86.19  ล้านบาท 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  กลุ่มบริษัทฯ สามารถเบิกเงินกูไ้ด้โดยอิงสัดส่วนจากจํานวนเงินท่ีกลุ่มบริษัทฯ ให้

สินเช่ือกับผู้เช่าซ้ือ หรือผู้กู้ 
 สําหรับวงเงินกู้ 1,000 ล้านบาท มีเงื่อนไขให้บริษัทฯ ดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของเจ้าของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 เท่า 
  หากกลุ่มบริษัทฯ ผิดนัดหน้ีหรือข้อผูกพันใดๆ ท่ีทํากับสถาบันการเงิน สถาบัน

การเงินมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ค้ําประกัน ชําระคืนเงิ นต้นท้ังจํานวน พร้อมท้ัง
ดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทนและภาระติดพันอ่ืนๆ 

 
ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 
วงเงิน 30 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ไม่มี 

ภาระหน้ี ณ 31 ธ.ค. 2558 - ล้านบาท 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  หากผู้เบิกเงินเกินบัญชี ผู้ค้ําประกัน หรือผู้มีเงินฝากเป็นประกัน มีหน้ีสินล้นพ้น
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 ตัว หรือเจรจาขอประนอมหน้ีกับเจ้าหน้ีอ่ืน หรือถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล ซ่ึง
ธนาคารเห็นว่าก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานะทางการเงินหรือความม่ันคง
ของผู้เบิกเงินเกินบัญชี ผู้ค้ําประกัน หรือผู้มีเงินฝากเป็นประกัน ธนาคารมีสิทธิ
ระงับการเบิกเงินเกินบัญชี บอกเลิกสัญญาและเรียกหน้ีเงินเบิกเกินบัญชีคืนได้
ทันที 

 
 

สถาบันการเงินแห่งท่ี 3  

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสัน้ 
วงเงิน 500 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ค้ําประกันการใช้วงเงินโดยกลุม่ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ภาระหน้ี ณ 31 ธ.ค. 2558 -  ล้านบาท 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  บริษัทฯต้องดํารงอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่

เกิน 3.0 เท่า (ไม่รวมเงินกู้ยืมกรรมการ) 

 
สถาบันการเงินแห่งท่ี 4  

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสัน้ 
วงเงิน 300 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ไม่มี 

ภาระหน้ี ณ 31 ธ.ค. 2558 - ล้านบาท 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  บริษัทฯต้องดําเนินการไถถ่อนหลักประกนักับสถาบันการเงินอ่ืน ภายใน ไตรมาส 

1 ปี 2558 
 บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผูกพันกับทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอนสิทธิใน

ลูกหน้ีและทะเบียนรถท่ีมีสัญญากับสถาบันการเงินท่ีได้ลงนามไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องดํารงอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่

เกิน 4.5 เท่า โดยพิจารณางบการเงินล่าสุด 
 ตระกูลแก้วบุตตา จะต้องถือหุ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 
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ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว 
วงเงิน 1,500 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ไม่มี 

ภาระหน้ี ณ 31 ธ.ค. 2558 1,200  ล้านบาท 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  บริษัทฯต้องดําเนินการไถถ่อนหลักประกนักับสถาบันการเงินอ่ืน ภายใน ไตรมาส 

1 ปี 2558 
 บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผูกพันกับทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอนสิทธิใน

ลูกหน้ีและทะเบียนรถท่ีมีสัญญากับสถาบันการเงินท่ีได้ลงนามไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องดํารงอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่

เกิน 4.5 เท่า โดยพิจารณางบการเงินล่าสุด 
 ตระกูลแก้วบุตตา จะต้องถือหุ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 

 
สถาบันการเงินแห่งท่ี 5 

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว 
วงเงิน 400 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา
ประกัน 

ไม่มี 

ภาระหน้ี ณ 31 ธ.ค. 2558 400  ล้านบาท 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผูกพันกับทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอนสิทธิใน

ลูกหน้ีและทะเบียนรถท่ีมีสัญญากับสถาบันการเงินท่ีได้ลงนามไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องดํารงอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่

เกิน 4.5 เท่า โดยพิจารณางบการเงินล่าสุด 
 ตระกูลแก้วบุตตา จะต้องถือหุ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 

 
สถาบันการเงินแห่งท่ี 6 

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว 
วงเงิน 500 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ํา ไม่มี 
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ประกัน 
ภาระหน้ี ณ 31 ธ.ค. 2558 500  ล้านบาท 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผูกพันกับทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอนสิทธิใน

ลูกหน้ีและทะเบียนรถท่ีมีสัญญากับสถาบันการเงินท่ีได้ลงนามไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องดํารงอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่

เกิน 4.5 เท่า โดยพิจารณางบการเงินล่าสุด 
 ตระกูลแก้วบุตตา จะต้องถือหุ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 

 

4.6.2 ตั๋วแลกเงิน 

กลุ่มบริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินระยะสั้นท่ีได้รับอนุญาตให้เสนอขายวงเงินรวมท้ังสิ้น 3,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 270 วัน 
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2558 มีตั๋วแลกเงินท่ีออกขายแล้วจํานวน 600 ล้าน
บาท  

 

4.6.3 สัญญาเช่าสาขา   

กลุ่มบริษัทฯ ได้ทําสัญญาเช่าพื้นท่ีกบับุคคลภายนอก และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เพื่อใช้เป็นสาขา โดยมีระยะเวลา
ตามสัญญาเช่าส่วนใหญ่ไม่เกิน 4 ปี เงื่อนไขการชําระเงินรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการเช่าสาขารวม 1,590 สาขา (รวมสาขาบางสว่นท่ีบริษัทได้
จ่ายมัดจําค่าเช่าล่วงหน้ากอ่นท่ีจะเริ่มเปิดดาํเนินการในปี 2559) คิดเป็นภาระผูกพันตามสญัญาเช่ารวมท้ังสิ้น 386.83 
ล้านบาท  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ไม่มี 
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6.ข้อมูลทั่วไปและข ้อมูลส าคัญอื่น 

6.1  ข ้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ : เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ บี ช้ัน 15 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสินเช่ือรายย่อยแบบมีหลักประกัน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000400 
ทุนจดทะเบียน : 1,060,000,000  บาท 
ทุนชําระแล้ว : 1,019,997,885  บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,019,997,885 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
Website : www.meebaanmeerod.com 
โทรศัพท์  : 0-2693-5555 
โทรสาร : 0-2168-1335 
บุคคลอ้างอิง   
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

เลขท่ี  93 ช้ัน 14 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9992 

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2299-1111 

ผู้สอบบัญชี : นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 หรือ 
นางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3442 หรือ 
น.ส.สกุณา  แย้มสกุล       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 
ช้ัน 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2344-1000  โทรสาร  0-2286-5050  
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ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จํากัด 
73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี ช้ัน 2 ถนนกรุงเทพ-นนท์ 
ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

  

ข้อมูลของนิติบุคคลท่ีบริษัทฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป   

ช่ือบริษัท : บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ : เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ บี ช้ัน 15 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเช่าซ้ือรถมอเตอร์ไซด์ใหม่และสินเช่ือส่วนบุคคล  
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 50,000,000 บาท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จํากัด 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ : เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ บี ช้ัน 15 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการติดตามเร่งรัดหน้ีสินและบริหารหน้ีด้อยคุณภาพ  
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 100,000,000 บาท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้ง จํากัด 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ : เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ บี ช้ัน 15 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอ่ืน 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 10,000,000 บาท 
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สว่นที ่2 

การจดัการและการดแูลกจิการ 

7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

7.1 หลักทรพัยข์องบรษิทัฯ 

7.1.1  ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,060 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 1,019,997,885 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,019,997,885 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

7.1.2     ใบส าคัญแสดงสิทธิ  

 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1 

วันท่ีออก 12  มิถุนายน  2558 

จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่  7 พฤษภาคม 2558 ใน
อัตราส่วน 25 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ราคาเสนอขาย -0- บาท 

อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 

ราคาใช้สิทธิ 60.00 บาท 

กําหนดการใช้สิทธิ วันทําการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกใน
วันทําการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวัน
ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม  2563 

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 5  ปี 

วันครบกําหนด 11  มิถุนายน  2563 

จํานวนที่ออก 39,997,885 หน่วย 

จํานวนหุ้นที่รองรับ 39,997,885 หุ้น 
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7.2 ผูถ้อืหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 
วันท่ี 10  มีนาคม  2559 สรุปได้ดังนี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
10 มีนาคม 2559 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

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

52.11 
33.79 
6.32 
6.00 
6.00 

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

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 33,941,139 3.33 

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

5. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 14,509,028 1.42 
6. กองทุนเปิด เค 20 ซีเลคท์หุ้นระยะยาวปันผล 13,183,652 1.29 

7. กลุ่มชลคดดี ารงกุล ประกอบด้วย 
7.1 นายสมพงษ์  ชลคดีด ารงกุล 
7.2 นายสมพงษ์  ชลคดีด ารงกุลโดย บลจ. แอส
เซทพลัส 
7.3 นางวารุณี  ชลคดีด ารงกุล 

13,162,800 
6,300,000 

 
5,000,000 
1,862,800 

1.29 
0.62 

 
0.49 
0.18 

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

9. นายสุทธิศักดิ์  ชัยประดษิฐ 10,710,000 1.05 

10. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

10,223,874 1.00 

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

 
หมายเหตุ/1 นับรวมกลุ่มครอบครัว ซ่ึงมิใช่การนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

  
 
 
 



 

60 รายงานประจําปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน)                                                    ส่วนที่ 2  การจดัการและการดูแลกิจการ 

 

7.3 นโยบายการจา่ยเงินปนัผล 

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         การออกตัว๋แลกเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายวงเงินรวมทั้งส้ิน 3,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 270 วัน 
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ  31 ธันวาคม 2558  มีตั๋วแลกเงินที่ออกขายแล้วจํานวน 600    
ล้านบาท  

 

7.5         การออกหุน้กู ้

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินท่ีสามารถออกหุ้นกู้ประเภทตา่งๆทัง้ส้ิน  7,000 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อย
สิทธิและไม่มีหลักประกัน ไม่มผู้ีแทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทฯมีหุ้นกู้ที่ออกและขายแล้วทัง้ส้ินดังนี ้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

วันท่ีออก สัญญลักษณ ์ จํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู ้ วันท่ีครบ
กําหนด 

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

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

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

14 ส.ค. 58 SAWAD188A 2,000,000,000 4.10 3 ปี 14 ส.ค. 61 
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8.  โครงสรา้งการจดัการ 

8.1 โครงสรา้งการจดัการ 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจํานวน 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และคณะกรรมการสินเชื่อ ดังนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12  ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ 

2. นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ / กรรมการบริหาร 

4. นายอวยชัย  สมกล่ิน  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

5. นางสาวธิดา  แก้วบุตตา กรรมการ 

6. นายสมยศ  เงินดํารง  กรรมการ 

7 นายเวทย์  นุชเจริญ  กรรมการ 

8 นายสุเมธ  มณีวัฒนา กรรมการ / กรรมการอิสระ 

9. นายวินัย  วิทวัสการเวช รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

       อิสระ 

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

11. นายวีระชัย   งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

12.   นายพินิจ  พัวพันธ ์  กรรมการ 

 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 
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3. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการ
อื่นๆ หรือลงทุนในบริษัทหรือกิจการต่างๆ ท่ีนําเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร  

4. ดําเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน 
และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใน 
และการเปิดเผยข้อมูล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. กํากับดูแลปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารรวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทไปในทางที่มิชอบและพิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี  

6. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ 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 
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(ค) การทําแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไร
ขาดทุนกัน 

(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 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายวินัย วิทวัสการเวช  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

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

3. นายวีระชัย     งามดีวิไลศักดิ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยนายวินัย  วิทวัสการเวช และนายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและ
การเงินเพียงพอที่จะทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯนายวินัย  วิทวัสการเวช ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาบัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ที่ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม  จํากัด 
(มหาชน) นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
บัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จํากัด (มหาชน)  
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วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารง
ตําแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําปีโดยพิจารณา
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 
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6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดและจะต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบทั้งนี้
รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน้าที่
อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีในกรณีดังต่อไปนี้ 

- รายการท่ีมีหรืออาจก่อให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องสําคัญในระบบการควบคุม
ภายใน 

- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดใดๆของสํานักงาน กลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานและได้มีการหารือร่วมกนักับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วว่าต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ
ดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานส่ิงที่พบดังกล่าว
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเ ทศไทย
แล้วแต่กรณีได้ 
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8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้ 

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

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

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 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.      พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯพิจารณาและอนุมัติ  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ทราบในที่ประชุมคราวต่อไป 
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3.       พิจารณาอนุมัติการเข้าทําสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้สินเชื่อและเงินให้กู้ยืม การขายหลักประกันหรือ
ทรัพย์สินรอการขาย  การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน/บริการ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือภายใต้วงเงินท่ีกําหนดในระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ 

4.      มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  เพิกถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรือการมอบ
อํานาจนั้นๆ  ได้ตามที่เห็นสมควร  

5.      มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

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  2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจาํนวน 6 ท่านประกอบด้วย 

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 
         นายวศิษฐ ์ กาญจนหตัถกจิ เลขานุการกรรมการบริหารความเส่ียง 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง โดยกรรมการบริหารความ
เส่ียงซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ 
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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 

7.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเส่ียงของ
บริษัทและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ รวมถึงส่ิงที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ท่ีกําหนด 

8.  จัดให้มีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเป็น 

9.  สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเส่ียงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเป็นให้สอดคล้อง
กับขอบเขตความรับผิดชอบ 

8.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2558 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  

1. กําหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ  
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2. ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยและ   
กรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. กําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ 

4.   พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และนําเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อ  

        พิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6.   ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นประจําทุกปีและรายงาน 

  ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

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

8.1.6  คณะกรรมการสินเชื่อ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2558 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มีจาํนวน  5  ท่านประกอบด้วย 

1. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา  กรรมการสินเชื่อ 
2. น.ส.ดวงใจ      แก้วบุตตา  กรรมการสินเชื่อ  
3. นายเวทย์              นุชเจริญ  กรรมการสินเชื่อ  
4. นายอวยชัย           สมกล่ิน  กรรมการสินเชื่อ 
5. นายสมยศ             เงินดํารง  กรรมการสินเชื่อ  

 นายวศิษฐ์   กาญจนหัตถกิจ  เลขานุการกรรมการสินเชื่อ  

 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสินเชื่อ 

กรรมการสินเชื่อ มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าว กรรมการสินเชื่อที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสินเชื่อ 
 
1. พิจารณาอนมุัติสินเชื่อที่เกินจากอํานาจอนมุัติของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 

1.1 สินเชื่ออสังหารมิทรัพย์  ได้ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท 
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1.2 การแก้ไขและการปรับปรุงหน้ี 
ทั้งนี้จะไม่รวมถงึการพิจารณาอนมุัติรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน) มีส่วน
ได้เสียหรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรอืบริษัทย่อย รวมทั้งพจิารณาขอบเขตสินเชื่อ
ในส่วนท่ีไม่เกินจาก Single Lending Limit ที่คณะกรรมการบรษิทักําหนด ซึง่คณะกรรมการบริษทักําหนดไว้
ไม่เกินจาํนวน 500 ล้านบาท ทั้งนี้ Single Lending Limit  ให้หมายถึงจาํนวนเงินท่ีจะสามารถให้กู้ได้สูงสุด 
โดยให้หมายรวมถงึผู้กู้, บริษัทท่ีผู้กู้มีอํานาจควบคุม รวมถงึกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ 

2. นําเสนอรายงานสรุปการให้สินเชือ่รายใหญ่ และ/หรือการแก้ไขปรับปรุงหนี้ต่อคณะกรรมการบรษิัททราบ 

8.1.7 คณะผู้บริหาร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจํานวน 9 ท่าน ดังต่อไปนี ้

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

           8.     นายประยงค์  แสนนวล  ผู้อํานวยการฝ่ายบคุคลและพัฒนาบุคคล 
9.     นายเสกสรรค ์ สุภาพวิบูลย ์  ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสาขา 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดังต่อไปนี ้

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

2.      พิจารณาอํานาจออกคําส่ัง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
นโยบาย 

3.      ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.      กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน 
การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และ    การเลิกจ้าง 
พนักงานในตําแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ ของบริษัทฯ 
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5.      ดําเนินการตกลงผูกพันในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯโดยสามารถพิจารณาอนุมัติการดําเนินงาน
ต่างๆของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกินที่กําหนดในระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ         ซึ่ง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

6.       มอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทําหน้าที่แทนในเรื่องที่
จําเป็นและสมควรโดยให้อยู่ในดุลพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7.      มีอํานาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ /หรือ
คณะกรรมการบริหาร  

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ 
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีได้มีการกําหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว 

8.1.8 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 
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อ านาจอนุมัติและด าเนินการ 

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

 

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  การสรรหากรรมการและผู้บรหิาร 

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 
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1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ    ก็ได้ 
ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

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 หรือเข้าเป็น
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 ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
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 
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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
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. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

12. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินหน้าที่ของคณะกรรมการ 
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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 

(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) ดังนี้ 

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  
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คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการจํานวน 6 คน เป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย  

8.2.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการจํานวน 3 คนเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
กรรมการอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้อง
เป็นกรรมการอิสระ   

8.2.7 คณะกรรมการสินเชื่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการจํานวน  5 คน โดยพิจารณาแต่งตั้งจากกรรมการหรือผู้บริหารที่มี
ความสามารถในการบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาและวิเคราะห์สินเชื่อและหลักประกัน  เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของบริษัท 

8.3  คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

8.3.1 กรรมการบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ณ วันที่ 23 เมษายน  2558  ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการจากความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจ่ายเป็นรายเดือน ทั้งนี้  กรรมการที่เป็ นพนักงานหรือผู้บริหารจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการดังนี้ 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
เบี้ยประชุม/ 

บ าเหน็จกรรมการ 
ประธานกรรมการ 120,000 - 
รองประธานกรรมการ 75,000 - 
กรรมการท่ีมิได้เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร 50,000 - 
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

25,000 - 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 25,000 - 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ณ วันท่ี 23 เมษายน 2558 ยังได้กําหนดโบนัสกรรมการของปี 2558 ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการท่ีแต่ละรายได้รับในงวดปี 2557 – 2558  มีดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนปี  

2557 2558 

ดร.ทนง   พิทยะ/1 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 1,440,000 780,000 
นายฉัตรชยั แก้วบตุตา กรรมการ 245,000 - 
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ - - 
นางสาวธิดา แก้วบตุตา/2 กรรมการ 196,000 - 
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ/3 ประธานกรรมการ  900,000 1,144,000 
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการสรรหาฯ 
900,000 900,000 

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์  กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

570,000 875,000 

นายวินยั  วิทวัสการเวช/4 รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

224,000 942,500 

นายสุเมธ  มณวีัฒนา/5 กรรมการอิสระ - 468,337 
นายเวทย์  นุชเจริญ/6 กรรมการ - 500,000 
รวม  4,475,000 5,609,837 

หมายเหตุ /1 ดร.ทนง  พิทยะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2558 
 /2 นางสาวธิดา  แก้วบุตตา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และได้รับการแต่งตั้งเข้า

มาเป็นกรรมการอีกครั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2557 
 /3 นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ รับตําแหน่งรองประธานกรรมการตั้งแต่  29 มกราคม 2558 และรับตําแหน่งประธาน

กรรมการแทน ดร.ทนง  พิทยะ ที่ลาออกไปตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2558 
 /4 นายวินัย  วิทวัสการเวช ได้รับการจากแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เม่ือวันที่  19 มิถุนายน 

2557 ให้เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระแทนนางสาวธิดา  แก้วบุตตา และรับตําแหน่งรองประธานกรรมการตั้งแต่   27  
สิงหาคม  2558 

/ /5  นายสุเมธ  มณีวัฒนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายวัชร์บูรย์  สุรสิงห์สฤษฎ์ ตั้งแต่ 29 มกราคม 2558 และ
ลาออกในวันที่  31 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ได้รับการแต่งตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่อีกครั้งตั้งแต่  21  กรกฎาคม  2558 

 /6 นายเวทย์  นุชเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายประยงค์  แสนนวล ตั้งแต่ 26  กุมภาพันธ์ 2558 

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 
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8.3.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร 9  ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคมเงินกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นต้น  โดยการให้โบนัสแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะ
พิจารณาจากผลกําไรจากการดําเนินงาน และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน สําหรับกรรมการ     ให้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

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

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

 

8.4 บุคลากร 

จํานวนพนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

 จ านวนพนักงาน (คน) 2556 2557 2558 
ฝ่ายการตลาด  31  44 62 
ฝ่ายอํานวยสินเชื่อ  21  27 29 
ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ   483  156 225 
ฝ่ายกิจการสาขา   22   20 20 
ฝ่ายเชา่ซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่  23   -  - 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน  87   116  120 
ฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคคล  12   13  15 
สาขา 1,582  2,738  3,614 
จ านวนพนักงานรวมทั้งบริษทัฯ 2,261  3,114 4,085 

 
ประเภทผลตอบแทน (บาท) 2556 2557 2558 
เงินเดือนและโบนัสรวม  263,821,751  401,762,320 580,061,135 
ค่าคอมมิชชั่น  32,828,380  61,201,343 81,352,493 
ผลตอบแทนอื่นๆ  45,629,036  67,234,384 111,912,384 
ผลตอบแทนรวม  342,279,167  530,198,047 773,326,012 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพนับตั้งแต่ปี 2556  สําหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เป็นจํานวน 3,914,080 บาท ในปี 2557 จํานวน 6,634,322  บาท ในปี 2558 จํานวน  
10,780,180 บาท 

8.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทดา้นแรงงาน 

8.6 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 
นอกจากนี้ บริษัทฯ กําลังพัฒนาโปรแกรม E-Learning เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานผ่านระบบเครือข่ายภายใน
บริษัท 
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9. การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

9.1 นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

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 
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(6) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสําหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระน้ันมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง
กรรมการ 

(7) จะดําเนินการให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา 

(8) จะส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

(9) จัดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิ ธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม และบันทึกคําถาม
คําตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมทั้งบันทึก
รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมด้วย 

(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   



 

83 รายงานประจําปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน)                                                    ส่วนที่ 2  การจดัการและการดูแลกิจการ 
 

(9) กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
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 ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ น
ประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ 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 หรือจ่าย
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
บัญชีทีเ่ป็นอิสระ 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  5  ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน  7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน กลต. กําหนด จํานวน 4 ท่าน 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) 



 

86 รายงานประจําปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน)                                                    ส่วนที่ 2  การจดัการและการดูแลกิจการ 
 

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 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  4 ท่านโดยคณะ
กรรมการบริหารมีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการบริหารงานประจําวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จํานวน 6 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและเป็น
กรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าที่ พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนว
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 

(5) คณะกรรมการสินเชื่อ มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการผู้ที่มี
ประสบการณ์ในสายงานการวิเคราะห์สินเชื่ออีก 1 ท่าน โดยคณะกรรมการสินเชื่อ มีหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรอง วิเคราะห์ ประเมิน สินเชื่อของบริษัท ในส่วนท่ีเกินอํานาจอนุมัติของกรรมการบริหาร  

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
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ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจํา 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ 
ใช้ในการดําเนินธุรกิจโดยได้จัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากที่
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 
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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
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  
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ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งส้ิน 14 ครั้ง และ 13 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้Updat 

e ข้อมูลณ 30 มิถุนายน 2555) 

รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2557 ปี 2558 
1. ดร.ทนง พิทยะ1 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 12/14 4/13 
2. นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ 13/14 12/13 
3. นายฉัตรชยั แก้วบตุตา กรรมการ 13/14 11/13 
4. นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา กรรมการ 14/14 11/13 
5. นางสาวธิดา แก้วบตุตา/2 กรรมการ 11/14 12/13 
6. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 12/14 11/13 
7. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 14/14 12/13 
8. นายสมยศ  เงินดาํรง กรรมการ 12/14 12/13 
9. นายอวยชัย  สมกล่ิน กรรมการ 13/14 10/13 
10. นายวินัย  วิทวัสการเวช/3 รองประธานกรรมการ/กรรมการ

อิสระ 
5/14 12/13 

11. นายประยงค์  แสนนวล/4 กรรมการ 4/14 1/13 
12. นายวัชร์บูรย์  สุรสิงห์สฤษฎ์/4 กรรมการ 3/14 - 
13. นายสุเมธ  มณีวฒันา/5 กรรมการ/กรรมการอิสระ - 10/13 
14. นายเวทย์  นุชเจริญ/6 กรรมการ  9/13 

 
หมายเหตุ /1     ดร.ทนง  พิทยะ ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 

/2 นางสาวธิดา  แก้วบุตตา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน  2557และได้รับการ
แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันที่  9 กันยายน 2557 

/3 นายวินัย  วิทวัสการเวชได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 8/2557 
เม่ือวันที่  19  มิถุนายน 2557  

/4 นายประยงค์  แสนนวลและนายวัชร์บูรย์  สุรสิงห์สฤษฎ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันที่  9 กันยายน 2557 และนายวัชร์บูรย์  สุรสิงห์สฤษฎ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัทฯเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2558 และนายประยงค์  แสนนวลลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯเม่ือวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2558 

/5   นายสุเมธ  มณีวัฒนาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เม่ือ
วันที่ 29 มกราคม 2558 และลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีก
ครั้ง 

 /6  นายเวทย์  นุชเจริญได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2558 
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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 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท   
เข้ารับการอบรมหรือร่วมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนํามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

(2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 

(3) คณะกรรมการจะจัดให้มีโครงการสําหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจาํทุกปี
ถึงส่ิงที่ได้ทําไปในระหว่างปี  
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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 และเป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสําคัญถูกเปิดเผย 

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

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

9.3         จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยาบรรณของบริษัท ใช้สําหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับไม่ว่าบุคคล

ดังกล่าวจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ 
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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 และค าสั่งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยาบรรณนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําส่ังอื่น ๆ  ของบริษัท  หากข้อความในระเบียบข้อบังคับ 

ประกาศ หรือคําส่ังใด ๆ  ขัดแย้งกับข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนี้แทน 

พนักงานระดับผู้บริหารทุกคน ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําส่ังต่าง ๆ ของบริษัท และของ

ผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป 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
หน้าที่ให้กับบริษัท พนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัท ตามที่เกิดขึ้นจริงทุก
ประการ 

(6) ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรือ
จากภัยพิบัติใด ๆ เท่าที่สามารถจะทําได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่นําสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท 
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(7) บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นใน
บริษัท 

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

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

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัติ 
พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบัติหรือประพฤติตนไปในทางที่จะนําไปสู่ความเส่ือมเสียของบริษัท 

และของตนเอง กล่าวคือ 

(1) ใช้เวลาทํางานของบริษัท ไปทําอย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(2) ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทํา เพื่อประโยชน์

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 หรือการเล้ียงรับรอง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวัญตามประเพณี
นิยม หรือการเล้ียงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอันนํามาซึ่งชื่อเสียง
ทางการค้า เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากส่ิงเหล่านั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท 
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อํานวยการฝ่ายทราบทันที 
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(11) ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ ลูกค้า
หรือคู่ค้า ซึ่งนับว่าเป็นการขัดแย้งต่อนโยบายของบริษัท 

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

(13) ชําระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทําให้เข้าใจได้ว่า ส่วนหนึ่งของการชําระเงิน หรือการ
จัดการทางธุรกิจนั้น ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อการชําระเงิน
หรือการจัดการทางธุรกิจ 

(14) เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สันนิษฐานได้ว่ามีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว 

(15) ไม่รักษาข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือท่ีบริษัทได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
(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. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

บริษัทมีนโยบายทีจ่ะดาํเนินธุรกจิภายใต้หลักจรยิธรรมทางธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล รวมทัง้มีการคืนประโยชน์

ให้แก่สังคมและชมุชน  ด้วยการจัดการรณรงคก์ารขับขี่ปลอดภัยและเมาไม่ขับ ร่วมกับกองบังคับการตาํรวจจราจร    

จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และคู่มือคิดก่อนตาย เพื่อสร้างนิสัยการขับขี่ที่ปลอดภัย  

รวมทั้งบริจาครถจักรยานยนต์และรถยนต์เพื่อเป็นอุปกรณ์การศึกษาแก่สถาบันอาชวีศึกษาและสถาบันการศึกษา

ต่างๆในจงัหวดัที่บริษัทมีสาขาตั้งอยุ่  เป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีอุปกรณใ์นการเรียนรูใ้นสายอาชีพ และ

บริจาคเงินเพื่อปรับปรงุ ซ่อมแซมโรงเรียน  

 บริษัทได้มีการกําหนดหลักการเพื่อเป็นแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นแนวปฏิบัติของบริษัท ดังนี้ 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษัทฯคํานงึถงึการปฏิบัตติ่อลูกค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรม  โดยปฏิบัติต่อลูกค้าทีเ่ข้ามาที่สํานักงาน

ของบริษัทฯทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน   

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทได้ประกาศมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ได้ปฏิบัติตามแล้ว 

โดยในอนาคตกจ็ะนํามาตรการน้ีไปใช้ร่วมกับคู่คา้ของบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทด้วย 

3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 

บริษัทฯเคารพต่อสิทธิมนษุยชน โดยยึดถือหลักเรื่องความเทา่เทยีมในการเขา้ถงึแหล่งเงินทุน  ดังนั้นบริษัทฯ

จึงดาํเนินการเปดิสาขาของบรษิทัเพื่อให้ครอบคลมุในระดับตําบล ซึ่งทําให้ลูกค้าสามารถเขา้ถงึแหล่งเงินทุน

ได้สะดวกขึ้น  อีกทัง้ในการจ้างงาน บริษัทฯกจ็ะใช้บุคคลากรในพ้ืนท่ีนั้นๆ เป็นผู้ให้บริการลูกคา้ กจ็ะทําให้ คน

ในพ้ืนท่ีนั้นๆก็จะสามารถเขา้ถงึแหล่งงานโดยไมต่้องย้ายถิ่นฐาน 

4. การปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเปน็ธรรม 

บริษัทฯ มีการปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และไม่มีกรณีพิพาทเรื่องแรงงาน  ท้ังนี้ บริษัทฯ ยงัส่งเสริมให้

พนักงานไดเ้รียนรู้ในหนา้ที่การงานท่ีหลากหลาย 

5. ความรับผิดชอบผู้บริโภค 

ถึงแม้บรษิัทฯจะเป็นผู้ให้บริการดา้นการเงิน    บริษัทฯก็รับผิดชอบต่อลูกค้าตามนโยบายการทําธุรกิจของ

บริษัทฯ   

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กิจการของบรษิัทฯ เป็นการให้บริการ จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงกบัส่ิงแวดล้อม  แต่อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ก็มี

การรณรงคใ์ห้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน  ประหยัดการบริโภคทรัพยากร เช่นการรณรงค์ให้ชว่ยกัน

ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ การใช้เทคโนโลยีในการส่งข้อมูลต่างๆแทนการใช้กระดาษ เป็นต้น 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
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บริษัทฯมีแผนในการเขา้ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  โดยเริ่มจากการรณรงค์ใหม้ีการขับขี่อย่างปลอดภัยและ

เมาไม่ขับ  ร่วมกับกองบังคับการตํารวจจราจร จดัทําเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และ

คู่มือคิดก่อนตายเพื่อสรา้งนิสัยการขับขี่อยา่งปลอดภัย  

บริษัทฯยังเล็งเห็นความจาํเป็นในการสร้างบคุคลากรสายอาชีพชา่งยนต์  จึงบริจาครถยนต์และรถจักรยาน 

ยนต์ ให้แก่สถาบันอาชวีศึกษาและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อให้สถาบันการศึกษานาํไปเป็นอุปกรณ์

ทางการศึกษาหรือใช้ประโยชน์ของสถาบันการศึกษา  อีกทัง้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯยังได้ร่วมกัน

ซ่อมแซมอาคารโรงเรยีนวัดใหม่นพรัตน์    จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถกูไฟไหม้ และได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการ

สร้างอาคารอีกจํานวน  1,780,000   บาท 

ทั้งนี้บริษัทฯ ยงัได้ร่วมบรจิาคเงนิช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ผ่านสภากาชาดไทย

ด้วย 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการด าเนินงานที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดลอ้ม และผู้มีส่วนได้เสยี 
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11. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

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 
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4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  

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

5) ระบบการรายงานและติดตาม 

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

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  3/2559  เมื่อวันที่ 22  มีนาคม  2559  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 2/2559  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22  มีนาคม  2559  ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทและพิจารณาตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง 5 ส่วน 
ประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ
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การส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีการควบคุมอย่างเพียงพอ
ตามแนวทางที่กําหนด และไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีสาระสําคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

กลุ่มบริษัทฯไม่มีหัวหน้างานตรวจสอบภายในท่ีรับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบภายในโดยตรง แต่ กลุ่มบริษัทฯได้
จ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทคือ 

 

 บริษัท พีแอนด์ แอล อินเทอร์นอลออดิท จํากัด 

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

ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000
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12.2 ความจาํเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกัน  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความจําเป็นและสมเหตุสมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ตอ่กลุ่มบริษทัฯ (รายละเอียดของแต่ละรายการกล่าว
ไว้ได้ในข้อ 12.1) 

12.3 มาตรการหรอืขัน้ตอนในการอนุมตัใิห้เขา้ทาํรายการระหวา่งกนั  

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 หรือบุคคล ที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ (ไม่ว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันและจะต้องดําเนินต่อไปรวมทั้งรายการที่
จะมีขึ้นในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
กรณีที่รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหารจะต้องจัดทํารายงานสรุปการทํารายการระหว่างกันกับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทุกไตรมาส 

12.4 นโยบายการทาํรายการระหวา่งกันในอนาคต 

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

12.5 แนวโน้มการทาํรายการระหวา่งกันในอนาคต 

การทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะเป็นรายการที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นสูงสุด โดยมีแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
ดังนี ้

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

-      การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสาขามีความจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้นรายการค่าเช่า
อาคารจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเช่าที่กลุ่มบริษัทฯ จ่ายให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด หรืออัตราค่าเช่าที่ประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อหามูลค่าค่าเช่าตลาดปัจจุบันและใช้กับวัตถุประสงค์สาธารณะและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติ  

-       การค้ําประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงินโดยกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบัน
การเงินกําหนด โดยบริษัทฯ ขอถอนค้ําประกันดังกล่าวทั้งจํานวน ซึ่งได้ดําเนินการไถ่ถอนภาระค้ําประกันเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต 
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สว่นที ่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี 

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 สรุปได้ดังนี้ 

1) ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จากการที่ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท (บริษัท ดี.ที.เจ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยครอบครัวแก้วบุตตา) ได้ตกลงขายหุ้นสามัญที่ตน
ถืออยู่จํานวนหน่ึงให้กับกรรมการ ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งภายหลังผู้บริหารพบว่าการกระทําดังกล่าว มีเนื้อหา
ตีความได้ตามมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ผลของการแก้ไขรายการ
ดังกล่าวทําให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงานซึ่งอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทุน
เบด็เสร็จเพิ่มขึ้นจํานวน 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   
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งบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31ธันวาคม 2557 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จํากัด โดยนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5339
ได้ดําเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ตรวจสอบแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31ธันวาคม  2558 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จํากัด โดยนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5339
ได้ดําเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษทัฯ ส าหรับปี2556 – 2558 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  100.41   1.66  347.99 4.08 332.80 2.44 
เงินลงทุนระยะสั้นสุทธ ิ  20.62   0.34  61.34 0.71 3.60 0.03 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -     -     -     -    - - 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อกําหนดชําระใน1 ป-ีสุทธ ิ  912.58   15.09  1,202.92 14.00 1,515.17 11.11 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและเงินให้กู้ยืมสว่นบคุคลกําหนดชําระ

ใน1 ป-ีสุทธ ิ 3,074.66  50.85  4,117.34 47.92 6,826.02 
 

50.05 
ลูกหนี้อื่น- ลูกหนี้ขายทรัพย์สินรอการขาย     90.50 0.66 
ทรัพย์สินรอการขายสุทธ ิ  94.52   1.56  207.79 2.42 94.53 0.69 
เงินลงทุนในลูกหนี-้สุทธ ิ  -     -     -     -    1,264.68 9.27 
สินค้าคงเหลือ  5.04   0.08  - - - - 
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพ่ิม 6.46  0.11  - - 0.22 0.00 
ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า  27.08   0.45  36.49 0.42 68.69 0.50 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  43.83   0.72  45.82 0.03 33.07 0.24 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,285.20  70.87 6,019.69 70.05 10,229.28 75.00 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อกําหนดชําระเกิน1 ป-ีสุทธ ิ  822.79  13.61 1,120.93 13.02 1,307.03 9.58 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและเงินให้กู้ยืมสว่นบคุคลกําหนดชําระ

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

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



 

125 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน)                                                 ส่วนที่ 3   ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หน้ีสิน       
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง  19.73  0.33 16.70 0.20 0.24 0.00 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  4,565.31  75.50 3,464.43 40.32 1,010.04 7.41 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบ     
      กําหนดชําระภายใน 1 ป ี - - - - 500.00 

 
3.67 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการซ้ือลูกหนี้ 
     ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป ี - - - - 821.42 

 
6.02 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  74.00  1.22 300.00 3.49 - - 
หนี้สินสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซือ้ถึงกํานดชําระใน 

1 ป-ีสุทธ ิ  5.77  0.10 5.96 0.10 12.52 
 

0.09 
ดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -     -     -     -    1.39 0.01 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  77.78  1.29 142.03 1.65 187.76 1.38 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีหลักประกัน   500.00 5.82 200.00 1.47 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  169.18  2.80 224.88 2.62 339.21 2.49 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  4,911.77  81.23 4,654.00 54.17 3,072.58 22.53 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 500.00 5.82 1,000.00 7.33 
เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการซ้ือลูกหนี้ - - -  155.24 1.14 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -    -  -    - 400.00 2.93 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ - - - - 33.42 0.24 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - - - - 4,200.00 30.79 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  4.08  0.07 5.65 0.07 6.65 0.05 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  4.08  0.07 505.65 5.89 5,795.31 42.49 
รวมหนี้สิน 4,915.85   81.30 5,159.65 60.06 8,867.89 65.02 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน  1,000.00  16.54  1,000.00  11.64 1,060.00 7.77 
ทุนชําระแล้ว  750.00  12.40 1,000.00 11.64 1,019.99 7.48 
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ - - 1,421.80 16.55 1,421.80 10.42 
กําไรสะสมจัดสรรแล้ว : สํารองตามกฎหมาย  54.93  0.91 100.00 1.16 106.00 0.78 
กําไรสะสมยังไม่จัดสรร 289.48 4.79 874.10 4.79 2,181.79 16.00 
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์/3  36.19  0.60  36.19  0.42 36.19 0.27 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - 0.06 0.00 
ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคุม - - - - 5.96 0.04 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

1,130.60 18.70 3,432.09 39.94 4,771.79 
 

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

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

ค่าใช้จ่าย       
ค่าใช้จ่ายในการบริการ  122.33  6.32 125.57 4.67 126.54 3.35 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  726.52  37.51 1,094.66 40.70 1,551.12 41.07 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ  131.63  6.80 188.81 7.02 168.10 4.45 
รวมค่าใช้จ่าย  980.49  50.62 1,409.04 52.39 1,845.76 48.87 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  956.48  49.38 1,280.34 47.61 1,930.99 51.13 
ต้นทุนทางการเงิน  (230.31) (11.89) (218.53) (8.13) (280.59) (7.43) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้  (150.74) (7.78) (207.13 (7.70) (314.34) (8.32) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี  575.43  29.71 854.68 31.78 1,336.06 35.38 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน     
กําไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น) 0.79 0.93 1.31 
จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น) 727,269,231 917,123,288 1,019,997,885 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) 1.00 1.00 1.00 
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท)  
งบตรวจสอบ 

ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
กําไรก่อนภาษีเงินได ้ 726.17 1,061.81 1,650.40 
รายการปรับปรุง:    

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหนา่ย 29.39 58.28 98.21 
ขาดทุน(กาํไร)จากการปรบัมูลค่าเงินลงทุน - (0.05) 0.04 
กําไรจากการขายเงินลงทุน - (4.03) (6.35) 
ขาดทุน (กําไร) จากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์ - - 0.03 
ขาดทุน (กําไร) จากการขายอาคารอุปกรณ์ 0.05 0.30 (1.67) 
ขาดทุน (กําไร) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 1.03 3.48 (7.36) 
ดอกเบี้ยตัดจําหน่าย 0.24 0.33 0.51 
ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย 17.15 12.96 19.06 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ 131.63 188.81 168.10 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (8.32) 1.57 1.73 
ผลตา่งของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลค่างบการเงิน - - 0.06 
ดอกเบี้ยรับ (1,481.38) (1,955.73) (2,817.69) 
ดอกเบี้ยจา่ย 230.31 218.20 280.08 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน:    
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ (573.02) (654.86) (556.19) 
ลูกหนี้ให้กู้ยืม และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล (1,250.32) (1,474.13) (3,238.22) 
เงินลงทุนในลูกหนี้สทุธ ิ - - (288.02) 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (1,130.06) - - 
ลูกหนี้อื่น-ลูกหนี้ขายทรัพย์สินรอการขาย - - (90.50) 
สินค้าคงเหลือ 5.13 5.04 - 
สินทรัพย์รอการขายสุทธ ิ (68.79) (131.81) 101.58 
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพ่ิม 8.38 6.46 - 
ค่าใช้จ่ายล่วงหนา้ (16.51) (9.41) (32.20) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (30.37) (1.99) 12.74 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (8.99) (12.74) (29.70) 
เจ้าหนี้จากการซ้ือลูกหนี้ (15.77) - - 
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 170.54 (3.03) (16.46) 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 78.18 54.96 88.52 

เงินสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (3,185.32) (2,635.58) (4,663.30) 
ดอกเบี้ยรับ 1,481.95 1,891.95 2,774.22 
ดอกเบี้ยจ่าย (283.59) (217.47) (252.88) 
ภาษีเงินได้จ่าย (56.22) (168.12) (284.14) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (2,043.18) (1,129.22) (2,426.10) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น - (0.27) 20.88 
เงินสดจ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์เพื่อค้า  (36.37) 43.17 



 

128 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน)                                                 ส่วนที่ 3   ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท)  

งบตรวจสอบ 
ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.01 - - 
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะ - 7.46 - 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ ์ 0.47 - 20.61 
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคาร ส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ (89.55) (154.31) (216.71) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (4.58) (5.21) (2.05) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (93.65) (188.7) (134.10) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 4,362.53 12,345.19 7,430.13 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  1,066.00 300.00 500.00 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (476.52) (74.00) (400.00) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (2,347.78) (12,946.07) (9,884.51) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน  500.00 4,400.00 
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน   (500.00) 
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ (3.96) (6.42) (3.61) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 1,000.00 
เงินสดรับจากการเรียกชําระทุนเรือนหุน้ 74.00 1,671.80 - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทย่อยที่ไม่สูญเสียอํานาจควบคุม - - 6.00 
เงินปันผลจ่าย (450.00) (225.00) (3.00) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2,224.26 1,565.50 2,545.01 
เงินสดและรายได้เทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) – สุทธ ิ 87.43 247.58 (15.19) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 12.98 100.41 347.99 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 100.41 347.99 332.80 
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13.2     อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนที่ส าคัญทางการเงิน   ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร        
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)/3 ร้อยละ 30.82 29.88 30.01 
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)/1 ร้อยละ 5.77 4.64 4.28 
ส่วนตา่งอัตราดอกเบี้ย (%) ร้อยละ 25.05 25.24 25.72 
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) ร้อยละ 29.71 31.78 35.38 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ร้อยละ 66.07 37.46 32.57 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) ร้อยละ 10.91 11.68 12.02 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)  เท่า 0.37  0.37 0.34 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) เท่า 4.35 1.50 1.86 
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสว่นของผู้ถือหุ้น เท่า 4.11 1.39 1.75 
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) เท่า 1.22 1.43 1.35 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) /2 ร้อยละ 96.89 23.91 1.74 

หมายเหตุ /1 อัตราดอกเบี้ยจ่าย คือต้นทุนทางการเงิน/เงินกู้จากสถาบันการเงินบวก เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเจ้าหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (สําหรับปี 2556) เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการกู้เงินจากSP (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) 

 /2 อัตราการจ่ายปันผลคํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
  /3อัตราดอกเบี้ยรับ คือ รายได้ดอกเบี้ยและคา่ธรรมเนียม/ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและให้กู้ยืมเฉลี่ย 
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14. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝา่ยจดัการ 

 

14.1 ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนนิงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน ทั้งแบบโอนเล่มและโอนลอย ( “สินเชื่อทะเบียนรถ”) รวมถึง 
หลักประกันประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน โดยกลยุทธ์สําคัญคือการขยายสาขาและฐานลูกค้าไปท่ัวทุกภูมิภาค ซึ่งกลุ่มบริษัท
ฯ เห็นว่าเป็นช่องทางในการขยายบริการทางการเงินให้ครอบคลุมประเภทสินเชื่อมากขึ้น ส่วนธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ใหม่ (“สินเชื่อเช่าซื้อ”) นั้น กลุ่มบริษัทฯเล็งเห็นว่า คู่แข่งในธุรกิจนี้มีมากและความเส่ียงในการปล่อยสินเชื่อ
ประเภทนี้มีมาก จึงชะลอการปล่อยสินเชื่อประเภทนี้  ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน (“สินเชื่อส่วนบุคคล”) 
กลุ่มบริษัทฯก็ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อโดยให้อยู่ในวงแคบกบัลูกค้าเก่าของกลุ่มบริษัทฯ  ท้ังนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี 
2558 บริษัทฯเริ่มปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเพื่อการประกอบอาชีพ (“สินเชื่อนาโนไฟแน้นซ์”)  โดยในการให้บริการมี
ลักษณะการทํานิติกรรมสัญญา 2 ประเภท คือ สัญญาเช่าซื้อ สําหรับการให้สินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนเล่ม และสัญญาเงิน
ให้กู้ยืม สําหรับการให้สินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนลอย , สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อนาโนไฟแน้นซ์ 

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯได้ดําเนินธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้และซื้อหนี้เสียมาบริหาร โดยการติดตามหนี้ก็จะใช้เครือข่าย และ
ประสบการณ์ในการติดตามหนี้ของกลุ่มบริษัทฯ  โดยจะมีการติดตามทั้งทางโทรศัพท์และการติดตามหลักประกัน  

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเงินให้กู้ยืม ซึ่งจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตาม
งวดการผ่อนชําระโดยวธิีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง สําหรับสินเชื่อทะเบียนรถ รวมถึงบ้านและที่ดิน ที่ผ่อนชําระงวดรายเดือน จะ
หยุดรับรู้รายได้เมื่อลูกหน้ีค้างชาํระคา่งวดติดตอ่กันเกนิกว่า 120 วัน หรือ 4 งวดขึ้นไปนับแต่วันครบกําหนดชําระตามสัญญา
หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้อาจจะไม่สามารถจ่ายชําระได้ ในกรณีสินเชื่อที่มีการผ่อนชําระรายงวด 3 เดือน จะหยุดรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์จํานวนวันเช่นเดียวกับกรณีที่ ผ่อนชําระงวดรายเดือนหรือ เกินกว่า 120 วัน และสําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและ
สินเชื่อนาโนไฟแน้นซ์จะหยุดรับรู้รายได้เมื่อลูกหนี้ค้างชําระเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 งวดขึ้นไป ภาพรวมผลการดําเนินงานที่
ผ่านมาของปี 2556 – 2558กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 1,936.97ล้านบาท เป็น 3,776.75ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
เติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) ร้อยละ 39.64 ซึ่งเป็นผลจากการขยายสาขาการให้บริการเพิ่มขึ้นจาก 602สาขาในปี 2556เป็น 
1,059สาขา ในปี 2557และขยายเป็น 1,627สาขา ณ ส้ิน ปี 2558 ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
เฉล่ียร้อยละ 42.19 ต่อปี จาก 5,721.82ล้านบาท ในปี 2556เป็น 7,816.19ล้านบาท ในปี 2557 และในปี2558 เป็น 
11,568.14 ล้านบาท 

กําไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 726.17ล้านบาท ในปี 2556เป็น 1,061.82ล้านบาท ในปี 2557 และ 1,650.40 ล้านบาทใน
ปี 2558  คิดเป็นอัตราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 50.76ต่อปี เนื่องจากความสามารถในการขยายสินเชื่อ การควบคุมค่าใช้จ่ายและ
อัตราหนี้สูญที่ลดลง ในขณะที่กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 575.43ล้านบาทในปี 2556เป็น 1,336.06 ล้านบาทในปี 2558คิดเป็น
อัตราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 52.38ต่อปี  
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14.1.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

1) รายได้ 

รายได้หลกั 

รายได ้ งบตรวจสอบ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซือ้  412.72  21.31 502.23 18.67 634.22 16.79 

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

รายได้อื่น  490.68  25.33 734.64 27.32 962.63 25.49 

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

ในช่วงปี2555- ปี 2557รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ดอกเบี้ยรับ เป็นดอกเบี้ยจากสินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนลอย
สําหรับหลักประกันรถทุกประเภท รวมถึงบ้านและที่ดินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53-56 ของรายได้รวม ในขณะที่
ดอกเบี้ยจากสินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนเล่ม และสินเชื่อเช่าซื้อมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 18-23ของรายได้รวม ส่วน
รายได้อื่น เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมและเบี้ยปรับต่างๆ และรายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวรและทรัพย์สินรอการขายเป็นต้น
คิดเป็นร้อยละ 21-27ของรายได้รวม 

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) 2556 2557 
 

2558 
CAGR 

(2556-2558) 
ร้อยละ 

ลูกหน้ีจากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม 5,721.82 7,816.19 11,568.14 42.19% 
รายได้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม 1,446.29 1,954.74                2,814.12 39.49% 

รายได้ดอกเบี้ยรวมของกลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่องในชว่งปี 2556 – 2558 ในอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 
39.49ต่อปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้จากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากการการขยายสาขาของ
กลุ่มบริษัทฯ ที่มีอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 42.19ต่อปี โดยประมาณร้อยละ 50 ของพอร์ตลูกหนี้ดังกล่าวเป็นสินเชื่อที่มี
รถยนต์ส่ีล้อเป็นหลักประกัน รองลงมาคือบ้านและที่ดิน รถยนต์เชิงพาณิชย์และรถจักรยานยนต์โดยการปล่อยสินเชื่อจะมี
อัตราดอกเบี้ยรับประมาณร้อยละ 29.88 - 30.82 ต่อปีส่วน FMที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งปัจจุบัน
ได้หยุดการปล่อยสินเชื่อแล้ว แต่ยังมีพอร์ตสินเชื่อคงเหลือ และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับของ ธปท. และธรุกิจ
สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ  ซึ่งมีพอร์ตสินเชื่อรวมประมาณ 62ล้านบาท  
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รายได้ดอกเบี้ยรวมมีการเติบโตจาก1,446.29 ล้านบาท ในปี 2556เป็น 1,954.74 ล้านบาท ในปี 2557หรือคิดเป็นอัตรา
เติบโตร้อยละ 35 จากการขยายธุรกิจโดยการขยายสาขาจาก 602สาขา ในปี 2556เป็น 1,059สาขา ในปี 2557ทําให้
สามารถขยายฐานลูกค้าไปได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและพอร์ตสินเชื่อขยายเพิ่มขึ้นจาก5,721.82ล้านบาทในปี 2556เป็น
7,816.19  ล้านบาทในปี 2557  ส่วนจํานวนสัญญาเพิ่มขึ้นจาก153,293สัญญา เป็น 198,805สัญญา ส่งผลให้รายได้
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.69รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.53 

สําหรับปี 2558 รายได้ดอกเบี้ยเติบโตถึงร้อยละ 43.96 จากปี 2557 เป็น 2,814.12ล้านบาท เนื่องจากการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น
อีก568 สาขาเป็น 1,627สาขา และจํานวนสัญญาเพิ่มขึ้น  85,903 สัญญา เป็น 284,708 สัญญา อันส่งผลให้พอร์ตลูกหนี้
จากการปล่อยสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อและตามสัญญาเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ดังที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นจาํแนกตามประเภท งบตรวจสอบ 
 ปปี 2556 ปี 2557  ปี 2558  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

รายได้อื่นมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในลักษณะที่สัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของรายได้หลัก รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 490.68ล้าน
บาท ในปี 2556 เป็น 962.63ล้านบาทในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 40.07ต่อปี โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนสัญญาและ/หรือมูลค่าการปล่อยสินเชื่อ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อตามสัญญา
เช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม ค่าเบี้ยปรับจากการชําระเงินล่าช้าซึ่งคิดในอัตราร้อยละ 5 ของค่างวดคงค้างและรายได้ค่า
ติดตามทวงถามซึง่คิดในอัตรา 200-3,000 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่กับประเภทหลักประกัน รายได้ดังกล่าวรวมกันคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 81-94  ของรายได้อื่นทั้งหมดอีกทั้งในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่นที่เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งหลังจากปี 2556 รายการดอกเบี้ยจะเป็นรายการรับดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเท่านั้น 

ทั้งนี้ในรายได้ค่าติดตามหนี้จะรวมรายได้จากการรับจ้างติดตามหนี้ และมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในลูกหนี้รวมอยู่ใน
รายได้อื่นๆด้วย 

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
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ค่าใช้จา่ยในการดําเนินงาน งบตรวจสอบ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จา่ยในการบรกิาร  122.33  12.48 125.57 8.91 126.54 6.85 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร  726.52  74.10 1,094.66 77.69 1,551.12 84.04 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  131.63  13.42 188.81 13.40 168.10 9.11 
รวมค่าใช้จ่าย  980.49  100.00 1,409.04 100.00 1,845.76 100.00 
ร้อยละต่อรายได้รวม  48.12  52.39  48.87 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญโดยค่าใช้จ่ายในการบริการ ได้แก่ ค่าอุปกรณ์การตลาดรวมถึงค่าป้ายที่สาขา ค่าส่ง เสริมการขาย ค่าโฆษณา  
เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จา่ยในการบริการ ดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2556 - 2558ตามการเติบโตของสาขาและพอร์ต
ลูกหนี้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ค่าเช่า ค่าบริหารจัดการ เป็นต้น  

ในปี 2556– 2558กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประมาณ 980 – 1,846 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมา
จากค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสาขาที่ทยอยเปิดดําเนินการในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ สามารถควบคุม
ค่าใช้จ่าย มีการปล่อยสินเชื่ออย่างมีระบบและสามารถบริหารสินเชื่อและเก็บหน้ีได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทําให้ค่าใช้จ่าย
ในการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายหนี้สูญมีการเตบิโตในอัตราที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของปี 2557มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการขยาย
สาขาและพอร์ตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายหนี้สูญก็เพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งจะสัมพันธ์กับอายุของหนี้
ค้างชําระอย่างแท้จริงส่วนในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯมีการบริหารจัดการหนี้ได้ดีขึ้น ทําให้หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญลดลงจาก
ปี 2557 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

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

ค่าที่ปรึกษาและคา่บริการวิชาชพี 12.52  1.72  8.06 0.74 10.46 0.67 
ค่าใช้จา่ยพนักงาน 364.45  50.16  566.62 51.76 808.52 52.13 
ค่าเช่า 90.17  12.41  170.86 15.61 244.52 15.76 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ใช้จ่ายยานพาหนะ 45.31  6.24  82.80 7.56 129.93 8.38 
ค่าใช้จา่ยสํานกังาน 59.95  8.25  91.42 8.35 112.59 7.26 
ค่าบริหารจดัการ/1 14.08 1.94 1.81 0.17 0.49 0.03 
ภาษีธุรกจิเฉพาะ  40.70   5.60  49.16 4.49 69.97 4.51 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพย์สนิรอการขาย 20.53 2.83 12.96 1.18 11.30 0.73 
อื่นๆ 78.81 10.85 110.97 10.14 163.34 10.53 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 726.52 100.00 1,094.66 100.00 1,551.12 100.00 
ร้อยละเทียบกับรายได้รวม   37.51 

 
40.70 41.07 
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หมายเหตุ /1 ค่าบริหารจัดการ (Management Fee) ในปี 2556 คือ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่สาขาซึ่งประกอบไปด้วย คา่เช่า ค่าใช้จ่าย
สํานักงาน คา่โทรศัพท์และค่าสาธารณปูโภค ค่าใช้จ่ายพนักงาน คา่เสื่อมราคา ที่กลุ่มบริษัทฯ จา่ยให้กับ SP เนื่องจากภายหลังที่
มีการโอนพอร์ตลูกหนี้มายัง SP 1979 และ SP 1982 แล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังคงใช้บริการสถานทีส่าขาและบญัชีของ SP 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงานซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของ
พนักงานทั้งหมดรวมถึงพนักงานสาขา และค่าที่ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพซึ่งได้แก่ ค่าตรวจสอบบัญชี  ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย และค่าที่ปรึกษาทางการเงนิ เป็นต้น รวมคิดเป็นร้อยละ 51-53 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารท้ังหมดรองมาได้แก่ ค่า
เช่าสํานักงานและสาขา ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะค่าใช้จ่ายสํานักงานรวมค่าสาธารณูปโภค และค่า
บริหารจัดการ(Management Fee) รวมคิดเป็นประมาณร้อยละ 28-33 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ได้แก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีอื่นๆ ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายและค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าขนส่ง ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น 

ในปี 2556 - 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารประมาณ 727–1,551 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเช่าที่สูงขึ้นตามการขยายธุรกิจ จากการเพิ่มจํานวนสาขา
จาก 602 สาขา ณ ส้ินปี 2556เป็น 1,059 และ 1,627  สาขา ณ ส้ินปี 2557และ 2558 ตามลําดับ  จํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจากจํานวน2,261 คน ในปี 2556เป็น 3,114 คน ในปี 2557และ 4,085  คนในปี 2558 ตามลําดับ 
อนึ่งหลังจากปี 2556 Management Fee มียอดลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการทยอยโอนค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่
บางสาขา เช่น ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายพนักงาน เป็นต้น จากเดิมที่ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวและเรียก
เก็บเป็นค่าบริหารจัดการ (Management Fee) จากกลุ่มบริษัทฯ มาเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง นอกจากนี้ กลุ่ม
บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มสูงขึ้น เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที่สูงขึ้นตามดอกเบี้ยจากสัญญาให้กู้ยืม ขาดทุนจากการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย(รถจักรยานยนต์ใหม่)เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมต่อรายได้รวม จะพบว่าอัตราส่วนดังกล่าวมิได้มีการ
เปล่ียนแปลงมากนักในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 37.51ในปี 2556, ร้อยละ 40.70ในปี 2557และร้อยละ 
41.07 ในปี 2558 ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทฯมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มบริษัทฯพยายาม
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในอัตราส่วนที่ไม่มากจนเกินไป  แต่หากจะพิจารณาค่าใช้จ่ายโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการขยาย
สาขาซึ่งเป็นการขยายฐานการสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

 

ต้นทนุทางการเงนิ  

ต้นทุนทางการเงินคือ ต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงิน เจ้าหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้องกันเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ  หุ้นกู้และเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยวัตถุประสงค์หลักในการกู้ยืมคือ การกู้ยืมเพื่อให้บริการปล่อยสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยประมาณ MLR-1.5% หรือ MOR-1.75% สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิในหัวข้อหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย
ที่จะกล่าวต่อไป 
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3) ความสามารถในการท าก าไร 

 งบตรวจสอบ 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

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

0.61 0.93 1.31 

หมายเหตุ 1) ร้อยละ หมายถึง ร้อยละต่อรายได้รวม 
  

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ในปี 2556 - 2558กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานอยู่ในระดับที่ดีและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังจะเห็นได้จากกําไรจากการดําเนินงานและอัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องอย่างมีนัยสําคัญ โดยกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 726.17 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น1,061.81ล้านบาท และ 
1,650.40  ล้านบาทในปี 2557 และปี 2558  ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 50.76 ต่อปี และอัตรา
กําไรจากการดําเนินงานต่อรายได้ก็เพิ่มขึ้นตามลําดับ อันเกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและรายได้ดอกเบี้ยจาก
เงินให้กู้ยืมที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตามการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ของกิจการ และส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้
ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยปรับมากขึ้นด้วยเช่นกัน ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น 
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงจากการบริหารจัดการหนี้ที่ดีขึ้นดังที่ได้กล่าวในหัวข้อค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่มีอัตราส่วนลดลงตามลําดับ เนื่องจากบริษัทเข้าระดุมทุนในตลาดหลักทรัพย์และ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนถูกกว่าเดิม 

ก าไรสุทธ ิ

กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในช่วงร้อยละ 29.7 – 35.37 ในปี 2556 – 2558 โดยกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 
575.43  ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 854.69 ล้านบาท และ 1,336.06  ล้านบาท ในปี 2557 และปี 2558 ตามลําดับ หรือคิด
เป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 52.38 ต่อปี และอัตรากําไรสุทธินี้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องดงัที่กล่าวในส่วนการวิเคราะห์กาํไรจากการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลง โดย
อัตราค่าใช้จ่ายภาษีต่อกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจากร้อยละ 20.76ในปี 2556เป็นร้อยละ 19.51ในปี 2557และ
เป็นร้อยละ 19.04 ในปี 2558  อันเนื่องมาจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ปรับลดลง  
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อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

อัตราส่วน(ร้อยละ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราดอกเบี้ยรับ/1เทียบกับยอดปล่อยสินเชื่อเฉล่ีย 30.82 29.88 30.01 
อัตราดอกเบี้ยจ่ายเทียบกับเงินกู้เฉล่ีย 5.77 4.64 4.28 
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ 25.05 25.24 25.72 
อัตรากาํไรสุทธิต่อรายได้รวม 29.71 31.78 35.38 

หมายเหตุ /1หมายถึงดอกเบี้ยรับและค่าธรรมเนียม 

ในปี 2556 - 2558กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่สูงถึงร้อยละ  
25  โดยมีอัตราดอกเบี้ยรับและค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 29-31 ตั้งแต่ปี 2556กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยจ่ายที่ปรับ
ลดลงน้อยโดยเป็นผลมาจากการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีต้นทุนสูง และ บริษัทได้กู้ยืมผ่านตั๋วแลกเงิน
,หุ้นกู้และการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ํากว่าเงินกู้ธนาคาร ทําให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายจึง
ลดลงเหลือ ร้อยละ 4.28 ในปี 2558 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาความสามารถในการทํากําไรจะพบว่า กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยู่ระหว่างร้อยละ 29.7-
35.4 ในปี 2556-ปี2558โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายทําให้
กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราค่าใช้จ่ายการบริการ ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ และภาษีเงินได้ที่ลดลง 

เงินปนัผลและนโยบายการจ่ายปันผล 

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

กําไรสุทธิหลังหักภาษี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)/2 387.00  596.06  941.01 1,320.90 
อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 82.69 96.89 12.81 2.16 
กําไรสุทธิหลังหักภาษี (งบการเงินรวม)/2 405.06  575.43  854.69 1,336.06 
อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 79.00 100.36 14.10 2.14 
หมายเหตุ /1 เป็นการประกาศจ่ายเงินปันผลเพ่ือปรับโครงสร้างทุนจํานวน 150 ล้านบาท และจ่ายปันผลระหว่างกาลและประจําปีให้แก่ผู้ถือหุ้น

จํานวน 427.5 ล้านบาท  

/2 ข้อมูลจากงบการเงินตรวจสอบ 

ในปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัท ฯมีการจ่ายเงินปันผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ  
จํานวน 120 ล้านบาท 320 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัท ฯ มีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลและประจําปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทั้งส้ินจํานวน 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 120.5  ล้านบาทโดยจ่ายเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 และจ่ายเป็นหุ้นปันผลอีก 20 ล้านบาทและเงินสดอีก 3 ล้านบาท โดยจ่ายในเดือน
พฤษภาคม 2558  
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ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้  การจ่ายเงินปันผลอาจมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับความจําเป็นและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ 

14.1.3 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

1) สินทรัพย ์

ณ ส้ินปี 2556 – ปี 2558 สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละประมาณ 85-92 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ เงินลงทุนในลูกหนี้  อาคารและ
อุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย โดยสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 6,046 ล้านบาท ณ ส้ินปี 
2556 เป็น  13,639 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2558 โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อ ซึ่งจะ
กล่าวต่อไปในหัวข้อลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคลต่อไป 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และลูกหนี้เงนิให้กู้ยืมและลูกหนี้เงนิใหกู้้ยืมส่วนบุคคล 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคลเป็นลูกหนี้จากการดําเนินธุรกิจให้บริการ
สินเชื่อ 4ประเภท ได้แก่ สินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน สินเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มี
หลักประกันและสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ 

ลูกหนี้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ โดยแสดงด้วยจํานวนหน้ีตามสัญญา หักด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ โดยโครงสร้างลูกหนี้สุทธิตามประเภทสัญญา มีสัดส่วนดังนี้ 

ลูกหน้ีจากการให้บริการสินเชื่อ 
งบตรวจสอบ 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ 1,735  31.33  2,324 30.81 2,822 25.17 
ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีเงินให้

กู้ยืมส่วนบุคคล-สุทธิ 
3,804  68.67  5,219 69.19 8,391 74.83 

รวมลูกหน้ี-สุทธิ 5,539 100.00 7,543 100.00 11,213 100.00 
รวมสินทรัพย์ 6,046  8,592  13,639  

ในปี 2556 – ส้ินปี 2558 กลุ่มบริษัทฯมีลูกหนี้สุทธิจากการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึ้นจาก 602สาขา ในปี 2556เป็น 1,627 สาขา ณ ส้ินปี 2558ทําให้พอร์ตสินเชื่อเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามลําดับ  

ในปี 2556 – ส้ินปี 2558 ลูกหนี้สุทธิจากการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 42 ต่อปีจาก  5,539 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2556 
เป็น 11,213 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2558  เนื่องมาจากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจาก 153,293สัญญา ด้วยมูลหนี้เต็มจํานวน 
5,722ล้านบาท เป็น284,708สัญญา ด้วยมูลหนี้เต็มจํานวน 11,568 ล้านบาท หรือคิดเป็นยอดสินเชื่อรวมเฉล่ีย 40,000 
บาทต่อสัญญา 
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โครงสร้างลูกหนี้จากการให้บริการสินเชื่อจําแนกตามหลักประกันมีดังนี้ 

ลูกหน้ีจําแนกตามประเภท
หลักประกัน 

งบตรวจสอบ 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31ธันวาคม 2558 

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

- - 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (183) (3.18) (273) (3.49) (355) (3.07) 
ลูกหน้ีเช่าซื้อและกู้เงิน- 
สุทธิ 5,539  7,543  

 
11,213 

 

หากพิจารณายอดลูกหนี้เต็มจํานวนแยกตามหลักประกันพบว่าสัดส่วนลูกหนี้โดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 51.51 เป็น
ลูกหนี้จากการปล่อยสินเชื่อสําหรับหลักประกันประเภทรถยนต์สี่ล้อโดยเฉพาะรถกระบะ โดยมียอดมูลหนี้เต็มจํานวน ณ ส้ิน 
ปี 2558 จํานวน 5,959 ล้านบาท ลําดับต่อมาคือหลักประกันประเภทโฉนดที่ดิน บ้านและคอนโด ร้อยละ 17.88 
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 17.44 รถเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 12.09  ต่อมูลหน้ีเต็มจํานวน ตามลําดับ  

หากพิจารณาสัดส่วนประเภทหลักประกันตามจํานวนสัญญา จํานวนสัญญามากที่สุด คือ รถ จักรยานยนต์ มีจํานวน 
196,502 สัญญาณ ส้ิน ปี 2558 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 69 ของจํานวนสัญญารวมทั้งหมด รองลงมาคือ รถยนต์ส่ีล้อ 
จํานวน  65,382 สัญญาหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 23 ของจํานวนสัญญารวมทั้งหมด 

 

คุณภาพลูกหนี้ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาค้างชําระของลูกหน้ีคงเหลือหักด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
และหลักประกัน ซึ่งหลักประกันเท่ากับมูลค่าร้อยละ 0-75 ของลูกหนี้ตามสัญญาคงเหลือหักด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้โดยพิจารณาเปรียบเทียบถึงโอกาสในการได้รับชําระคืนจากลูกหน้ีและจากการขายหลักประกัน โดยมีหลักเกณฑ์การ
ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในแต่ละงวดดังนี้ 
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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 

จํานวนเงินท่ีถึงกําหนดจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ-ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระไม่เกิน 1 ปี  1,293.50   55.93  1,748.99 56.12 2.161.70 57.87 
หัก ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้  (337.48) (14.59) (435.58) (13.98) (503.42) (13.48) 
รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ  956.03   41.34  1,313.41 42.14 1,658.28 44.39 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (43.45)  (1.88) (110.48) (3.54) (143.11) (3.83) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก าหนดช าระไม่เกิน 
1 ปี - สุทธิ  912.58   39.46  1,202.92 38.60 1,515.17 40.56 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ-ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 -5 ปี  1,019.29   44.07  1,367.61 43.88 1,573.71 42.13 
หัก ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้  (173.21)  (7.49) (219.46) (7.04) (240.37) (6.43) 
รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ  846.08   36.58  1,148.16 36.84 1,333.35 35.69 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (23.29)  (1.01) (27.23) (0.87) (26.32) (0.70) 
รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 
1-5 ปี - สุทธิ  822.79   35.58  

 
1,120.92 35.97 

 
1,307.03 34.99 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อรวม  2,312.80   100.00  3,116.60 100.00 3,735.41 100.00 
หัก ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้  (510.69) (22.08) (655.04) (21.02) (743.79) (19.91) 
รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ  1,802.11   77.92  2,461.56 78.98 2,991.62 80.09 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (66.74)  (2.89) (137.71) (4.42) (169.43) (4.54) 

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

หากพิจารณาลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อโดยจําแนกตามส่วนที่ถึงกําหนดชําระ พบว่าประมาณร้อยละ 58 ของลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อมีกําหนดการชําระหนี้ไม่เกิน 1 ปี เนื่องจากบริษัทฯ ให้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่เป็นรถยนต์ใช้แล้วและรถจักรยานยนต์
ใหม่ โดยมีระยะเวลาการให้สินเชื่อเช่าซื้ออยู่ระหว่าง 12-36 งวด หรือคิดเป็นประมาณ 1-3 ปี 
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ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ 
 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2558 

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

หากพิจารณาลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อโดยจําแนกตามอายุหนี้ท่ีเกินกําหนดชําระ พบว่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ดีคือไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 60-63 และค้างชําระมากกว่า 1 ถึง 3 เดือน
คิดเป็นประมาณร้อยละ 27 – 30 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งหากพิจารณาความเพียงพอของการตั้งสํารองค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญจะพบว่า ส้ินปี 2558 และส้ินปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 169.43 ล้านบาท และ 
137.71  ล้านบาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.66 และร้อยละ 5.59  ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรวมซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 
2556 ที่ระดับร้อยละ 3.70  

จํานวนเงินท่ีถึงกําหนดจ่ายตามสัญญาให้กู้ยืม 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืม-ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระ
ไม่เกิน 1 ปี  3,744.83   80.25  

 
5,060.58 

 
78.99 

 
8,255.35 

 
81.28 

หัก ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้  (583.13)  (12.50) (817.21) (12.76) (1,254.24) (12.35) 
รวมลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืม  3,161.70   67.75  4,243.37 66.23 7,001.11 68.93 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (87.03)  (1.87) (126.03) (1.97) (175.09) (1.72) 
ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืมส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ไม่เกิน 1 ป-ีสุทธิ 3,074.67  65.88  

 
4,117.34 

 
64.26 

 
6,826.02 

 
67.21 

ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืม-ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระ
ใน 1 -5 ปี  921.84   19.75  

 
1,346.30 

 
21.01 

 
1,900.67 

 
18.71 

หัก ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้  (163.83)  (3.51) (235.05) (3.67) (325.26) (3.20) 
รวมตามสัญญาให้กู้ยืม  758.01   16.24  1,111.25 17.34 1,575.41 15.51 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (28.95)  (0.62) (9.37) (0.15) (10.78) (0.11) 
ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืมส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระใน 1-5 ป-ีสุทธิ 

 
 729.06  

 
 15.62  

 
1,101.88 

 
17.19 

 
1,564.63 

 
15.40 

ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืมรวม  4,666.67   100.00  6,406.89 100.00 10,156.02 100.00 
หัก ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้  (746.96)  (16.01) (1,052.26) (16.42) (1,579.50) (15.55) 
รวมลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืม  3,919.71   83.99  5,354.63 83.58 8,576.52 84.45 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (115.98)  (2.49) (135.41) (2.12) (185.86) (1.83) 

ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืมรวม-สุทธิ  3,803.73   81.50  5,219.22 81.46 8,390.65 82.62 
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เมื่อพิจารณาลูกหนี้จากการให้กู้ยืมโดยจําแนกตามส่วนที่ถึงกําหนดชําระ พบว่าลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมส่วนใหญ่มี
กําหนดการชําระหนี้ไม่เกิน 1 ปีคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเนื่องจากการปล่อยสินเชื่อให้กู้ยืม
ของบริษัทตามประเภทของหลักประกันส่วนมากคือ สินเชื่อสําหรับรถยนต์ทั่วไป รถจักรยานยนต์ และบ้านหรือโฉนดที่ดิน ซึ่ง
ส่วนมากจะมีระยะเวลาผ่อนชําระไม่เกิน 24 งวด 

ลูกหน้ีตามสัญญาให้กู้ยืม 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

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

หากพิจารณาลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมโดยจําแนกตามอายุหนี้ท่ีเกินกําหนดชําระ พบว่าลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ดี คือ ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 74 – 82 และค้างชําระมากกว่า1 ถึง 3 
เดือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 - 20 ค้างชําระมากกว่า 3 ถึง 12 เดือนคิดเป็นประมาณร้อยละ 4และมีเพียงร้อยละ 1 ของ
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมที่ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ จะตั้งค่าเผ่ือตามระยะเวลาที่ค้างชําระตามที่กล่าว
ข้างต้น ซึ่งหากพิจารณาความเพียงพอของการตั้งสํารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจะพบว่า ณ ส้ิน ปี 2558 และ ส้ินปี 2557 
กลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแล้ว 185.86 ล้านบาท และ 135.41 ล้านบาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.17 และร้อยละ 
2.53 ของลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมซึ่งเกินกว่าอัตราหน้ีสูญในอดีตแล้ว  

เงินลงทนุในลกูหนี ้

เงินลงทุนในลูกหนี้ เป็นรายการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหาร ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯได้ซื้อหน้ีตามราคา
ทุนทั้งหมด 1,268.42  ล้านบาท และมีการรับชาํระในระหว่างปี จํานวน 3.74  ล้านบาท ณ ส้ินปี 2558 จึงมเีงินลงทุน
คงเหลือ  1,264.68  ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 9.27 ของสินทรัพยร์วม 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ
กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการเช่าอาคารสํานักงานเพื่อใช้เป็นที่ทําการของสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาเป็นส่วนใหญ่มีบาง
สาขาที่มีที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสินทรัพย์ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่จะเป็นส่วนปรับปรุง
อาคาร เครื่องตกแต่งสํานักงาน อุปกรณ์สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสินทรัพย์
ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 41 ของสินทรัพย์ถาวรรวม ณ ส้ินปี 2558  เป็นยานพาหนะประจําสาขาและสําหรับผู้บริหาร
รองลงมาคือ เครื่องตกแต่งสํานักงาน และอุปกรณ์สํานักงานรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 19 และ 16 
ตามลําดับ  กลุ่มบริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์สุทธิทั้งส้ินประมาณ  391 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.87 ของ
สินทรัพย์รวม 
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หนี้สนิ 
ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 หนี้สินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงิน เจ้าหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน และหุ้นกู้ โดยหน้ีสินของกลุ่มบริษัทฯเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 4,916 ล้านบาท ณ ส้ินปี 
2556 เป็น 8,868 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ  34.31 ต่อปีโดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
กู้ยืมเพื่อการให้บริการปล่อยสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ และตามสัญญาให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล  

หนี้สนิที่มีภาระดอกเบี้ย 

 
โครงสร้างหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 

 

งบตรวจสอบ 
 31 ธนัวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  3,343.31  71.98 1,149.43 24.10 410.05 4.92 
ตั๋วแลกเงิน 1,222.00  26.31 2,315.00 48.53 600.00 7.20 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 74.00   1.59 300.00 6.29 - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและ 
สัญญาเช่าซื้อ 

 
 5.77  

 
0.12 

 
 5.96  

 
0.12 

 
45.93 

 
0.55 

เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการซื้อลูกหน้ี - - - - 976.66 11.72 
หู้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - - 500.00 10.48 4,400.00 52.81 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - - 400.00 4.80 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 500.00 10.48 1,500.00 18.00 
รวมหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 4,645.08 100.00 4,770.39 100.00 8,332.64 100.00 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินตั๋วแลกเงิน  เงินกู้ยืมระยะส้ัน
จากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันซึ่งกลุ่มบริษัทฯ กู้จาก บริษัทดี.ที.เจ. โฮลดิงส์ จํากัด และธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มีหลักประกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 4,645.08 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2556 เป็น  8,332.64 ล้าน
บาท ณส้ินปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 33.94 ต่อปีโดยสาเหตุหลักในการกู้ยืมคือเพื่อขยายการ
ให้บริการปล่อยสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯอยา่งไรก็ตาม ณส้ินปี 2558  อัตราส่วนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน เติบโต
อย่างมาก เนื่องจากบริษัทฯต้องการลดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะส้ันให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการให้สินเชื่อและลด
ต้นทุนทางการเงิน 

สําหรับปี 2556 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเกือบทั้งหมดเป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี
และตั๋วสัญญาใช้เงิน และส่วนที่เหลือเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ โดยเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงินและจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MOR-1.75% หรือ MLR-1.5% นอกจากนี้ ใน
ปี 2556 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตั๋วแลกเงินระยะส้ันต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่วงเงินรวมทั้งส้ิน 
2,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 270 วัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4-5 ต่อปี และบริษัทได้ปรับเพิ่มวงเงินรวมในการออกตั๋วแลกเงนิ
ระยะส้ันดังกล่าวเป็น 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ 31ธันวาคม 2558  บริษัทมีตั๋วแลกเงินที่ออกขายแล้วจํานวน  600 ล้านบาท 
และบริษัทฯได้ออกและขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จํานวน 4,400 
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ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90-4.50  ต่อปี โดยหุ้นกู้ฯมีอายุ 1 ปี 6  เดือนถึง 3 ปี รวมทั้งบริษัทฯได้มีวงเงินสินเชื่อ
ระยะยาวกับสถาบันการเงินอีกจํานวน 1,500 ล้านบาท 

หากพิจารณาการดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ  31
ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 1.86 และ 1.75 เท่าตามลําดับ  

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

 หน่วย ณ สิ้นปี 2556 ณ สิ้นปี 2557 ณ สิ้นป ี2558 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 1,130.60 3,432.09 4,765.83 

จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ล้านหุ้น  727.27  917.12 1,020.00 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก  บาท/หุ้น  1.55  3.74 4.67 
จํานวนหุ้นปรับลดเต็มมูลค่า ล้านหุ้น  750  1,000 1,020.00 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นปรับลดเต็มมูลค่า  บาท/หุ้น 1.51 3.43 4.67 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 66.07 37.46 32.57 

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 

ส้ินปี  2558 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน  4,765.83  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2557 จํานวน  1,333.74  ล้านบาทซึ่ง
เกิดจากกําไรจากการดําเนินงาน และระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจํานวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาทคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลจํานวน 20 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจํานวน 3 ล้านบาท 

2) สภาพคลอ่ง 

จุดประสงค์ของการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมเงินทุนให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทาง
การเงินท้ังในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสามารถหาประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตามที่เกิดขึ้นได้ โดยภาระ
ผูกพันทางการเงินของบริษัทฯ เกิดจากการชําระหนี้เมื่อครบกําหนด ความต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ เป็นต้น 

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

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

 
 910.22  

 
 999.76  

 
1,368.31 

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน  (93.65)  (188.70) (134.10) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน  2,224.26   1,565.50  2,545.01 
เงินสดและรายได้เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) – สุทธิ  87.43   247.57  (15.19) 
หมายเหตุ: /1 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานปรับปรุงโดยไม่รวมรายการลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อและลูกหนี้ให้กู้ยืม ลูกหนี้จากกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 
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กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน 

ในปี 2556 –2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในดําเนินงาน 2,043 ล้านบาท 1,129 ล้านบาท และ2,426 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ่งจัดว่าเป็นปกติของธุรกิจให้บริการปล่อยสินเชื่อของบริษัทที่มิได้เป็นสถาบันการเงินที่มีการขยายตัวของการ
ลงทุนในลูกหนี้จากการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นในอัตราเฉล่ียร้อยละ  40 
ต่อปี ทําให้พอร์ตสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 5,722 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 11,568 ณ ส้ินปี 2558  ดังที่ได้กล่าว
ในหัวข้อลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม 

ทั้งนี้ หากไม่รวมการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้จากการปล่อยสินเชื่อทั้งสองประเภทและลูกหนี้จากกิจการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจพิจารณา
ว่าเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ค่อนข้างดีคือ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี จาก 910 ล้าน
บาท ในปี 2556 เป็น 1,000 ล้านบาท และ 1,368 ล้านบาท ในปี 2557 และ 2558 ตามลําดับ  

กระแสเงินสดจากการลงทุน 

ในปี 2556 – ณ ส้ินปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายในการลงทุนระหวา่ง 94-189  ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนเพื่อ
ซื้อสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 90 ล้านบาท 154 ล้านบาทและ 217 ล้านบาท ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลําดับ 
ทั้งนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่การลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์เครื่องตกแต่งสํานักงานอุปกรณ์สํานักงานและ
ยานพาหนะ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และให้กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงนิ 

ในปี 2556 – ปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน อยู่ระหว่าง 1,566–2,545  ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุน
หลักนอกเหนือจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานคือ เงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงิน เงิน
กู้ยืมเงินระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การเพิ่มทุน และการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการ
จัดหาเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องจาก 200 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2554 เป็น 750 
ล้านบาท ณ ส้ินปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจํานวน 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 ในเดือนพฤษภาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯได้ขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปจํานวน 250 ล้าน
หุ้น ราคาขายหุ้นละ 6.90 บาท ทําให้ทุนชําระแล้วเพิ่มอีก 250 ล้านบาท  ซึ่งการกู้เงินเพิ่มและการเพิ่มทุนดังกล่าว กลุ่ม
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินมาลงทุนในการขยายสาขาและขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อและให้กู้ยืมเพิ่มมากขึ้น  

3) แหล่งที่มาของเงินทนุ 

กลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงินในรูปแบบวงเงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใช้
เงินเป็นหลัก รองลงมาคือ การออกตั๋วแลกเงิน โดยมากกว่าร้อยละ 70 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมดเป็นหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยที่
มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนใน 1-3 ปี ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดจํานวน  
8,332.64  ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนท่ีมาจากส่วนของทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ว 1,020.00  ล้านบาทซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2554 – ปี 2557  
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โครงสร้างเงินทนุ 

ณ ส้ินปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 4.35 เท่า 1.50 เท่า และ 
1.86  เท่า ตามลําดับ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนปรับลดลงเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเติบโตของการ
ให้บริการสินเชื่อและกําไรสะสมที่เติบโตขึ้นจากกําไรท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามลําดับ  

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่ส าคัญ 

แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุนท่ีสําคัญจําแนก
ตามระยะเวลาครบกําหนด 

งบตรวจสอบ 

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

แหล่งท่ีมาของเงินทุน           
หน้ีสินระยะสั้น    4,645.08  80.42   4,770.39  58.16 2,543.98 19.42 
หน้ีสินระยะยาว - - - - 5,788.66 44.19 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
-ทุนชําระแล้ว 750.00  12.99 1,000.00 12.19 1,020.00 7.79 
-กําไรสะสม  344.41  5.96 974.10 11.88 2,287.79 17.47 
-ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - - 1,421.80 17.33 1,421.80 10.85 
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 

36.19 0.63 36.19 0.44 36.19 0.28 

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

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

หากพิจารณาความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่สําคัญ พบว่าแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่สําคัญของ
กลุ่มบริษัทฯในปี 2556 มีความสัมพันธ์กันระดับหนึ่งกล่าวคือ แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะส้ัน คิด
เป็นประมาณร้อยละ 80 ของที่มาของเงินทุนท้ังหมด ในขณะท่ีกลุ่มบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนเกือบทั้งหมดไปในการปล่อยสินเชื่อ
ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาชําระเงินตั้งแต่ 6 เดือน - 3 ปี โดยที่ร้อยละประมาณ 71  เป็นลูกหนี้ที่ถึงกําหนดชําระไม่เกิน 1 ปี อนึ่ง 
ภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในปี 2557  บริษัทฯ มีทุนชําระแล้วเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญอีกจํานวน 1,421.80 ล้านบาท ทําให้อัตราส่วนของหนี้ระยะสั้นลดลงเหลือร้อยละ 58 การรับเงินจากการเพิ่มทุนซึ่ง
เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวมาทดแทนเงินกู้ระยะส้ัน ส่งผลให้แหล่งที่มาของเงินทุนมีความสอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อของ
กลุ่มบริษัทฯ มากขึ้น  และในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯได้ใช้เงินกู้ยืมระยะยาวมาทดแทนเงินกู้ระยะส้ัน  ทําให้เงินกู้ระยะส้ันลดลง
เหลือร้อยละ 20 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44 ของแหล่งที่มาของเงินทุน 

หากพิจารณาสภาพคล่องจากอัตราส่วนของเงินให้กู้และเงินกู้ในปี 2556–ปี 2558 ของกลุ่มบริษัทฯ  จะพบว่ากลุ่มบริษัทฯ
สามารถดํารงอัตราส่วนของเงินให้กู้และเงินกู้ได้ดีอย่างต่อเนื่อง คือ อยู่ในระดับ 1.22-1.58 เท่า เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ใช้
เงินกู้ยืมที่ได้มาเพื่อการปล่อยสินเชื่อเกือบทั้งหมด 
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งบตรวจสอบ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) 1.22 1.58 1.35  

  
4) ภาระผูกพันนอกงบดุล 

ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น สิ้นปี 2556 สิ้นปี 2557 สิ้นปี 2558 
ภายใน 1 ปี  97.11   140.64  198.79 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  126.59   146.93  188.03 
รวม  223.70   287.57  386.83 

ภาระผูกพันนอกงบดุลของกลุ่มบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2556, 31 ธันวาคม2557 และ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ223.70, 
287.67 และ 386.83 ล้านบาท ตามลําดับโดยเป็นภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่าที่ทําการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19.79, 8.38  และ 8.12 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

14.2 คา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ี

ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากัด เป็นจํานวนเงิน  2,100,000 บาท และเป็นเงินจํานวน 2,300,000 บาท ในปี 2557 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ได้กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 2,500,000  บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและ
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว 
บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องชําระให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

 



 

 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ  รวมทั้งข้อมูลทางการเงินท่ีถกูต้องครบถว้น  

งบการเงินของบริษัทฯจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ

ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดใีนการจัดท า มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่าง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีเ่ป็นอสิระ 

 คณะกรรมการได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถกูต้อง 

ครบถ้วน   

 คณะกรรมการได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน  รวมทัง้การควบคุมภายในแล้ว เห็นวา่ระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ  สามารถให้

ความเชื่อมั่นวา่ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2558  มีความเชื่อถือได้ 

 

 

 

 

      นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ                 นายฉัตรชัย    แก้วบุตตา 

              ประธานกรรมการ     ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท   ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดย ณ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

กรรมการอิสระท่ีมิไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริหารจ านวน  3  ท่าน  และมีกรรมการสองท่านที่มคีวามรู้ความสามารถดา้น

บัญชีและการเงิน โดยทุกทา่นเปน็บุคคลอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดงันี้ 

 นายวินยั  วิทวัสการเวช เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 นายวีระชัย   งามดีวิไลศักดิ ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบท่ีได้ ก าหนดไว้รวมทั้งปฏิบัติหน้าทีต่ามที่ได้รับอบ

หมาย จากคณะกรรมการโดยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามจริยธรรม ความโปร่งใส การถ่วงดุลอ านาจ และ

ความสามารถที่ตรวจสอบได้ รวมทั้งได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในดา้นตา่งๆ ได้แก่ องค์กรและ

สภาพแวดล้อม การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร การพิจารณารายการท่ีเกีย่วโยงกันหรือความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามข้อก าหนดและข้อบังคับของบรษิัท ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูลและระบบการ

ติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ   

 ในปี 2558  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5  ครั้ง ซึ่งไดเ้ชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทัง้ผู้

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เข้าร่วมประชมุตามวาระอันควรและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ

ด าเนินการเป็นรายไตรมาส ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ 

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส สอบทานและเห็นชอบในการเสนอรายงานทางการเงินประจ าปีต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

2.  รับทราบและเสนอความคิดเห็นต่อผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

3.  พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอัน

เกี่ยวเนื่องกับระบบการปฏิบัติงาน และการควบคมุภายในองค์กร  และเสนอฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง และแก้ไข

ตามควรแกก่รณีรวมทัง้ตดิตามผลความคืบหน้าของการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

4.  ดูแลให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอ นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ

นางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือน.ส.สกุณา  แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่



 

 

4906 แห่ง บริษัท   ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี  บริษัทประจ าปี 2559 และเสนอ

ก าหนดคา่สอบบัญชเีพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และน าเสนอให้ที่ประชมุ สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พจิารณา

อนุมัติแตง่ตั้งผู้สอบบัญชขีองบรษิัทและก าหนดคา่สอบบัญชี ประจ าปี 2559 

6.  พิจารณาคัดเลือก บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบใหค้รอบคลุมการปฏิบัติงานทุกระบบ 

        การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี  2558  ได้รับความรว่มมือด้วยดจีากทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง ซึ่งทาง

คณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี ้       

   

        

          

                              นายวินัย   วิทวัสการเวช  

              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 



 

150 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน)                                                 งบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากัด (มหาชน) 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

วันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
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รายงานของผู้สอบบัญชรีับอนุญาต 
 
 

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 
 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานต รวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนอ  
งบการเงินโดยรวม 
 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท  ของบริษัท ศรีสวัสดิ์  
พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
บุญเลิศ  กมลชนกกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
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หมายเหตุ  หน้า 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 164 

2 นโยบายการบัญชี 164 

3 นโยบายการบัญชีใหม่ 180 

4 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 181 

5  ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 181 

6 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 182 

7 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 182 

8 ข้อมูลตามส่วนงาน 186 

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 189 

10 เงินลงทุนระยะสั้นสุทธ ิ 189 

11 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 190 

12 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ 195 

13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 199 

14 เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธ ิ 200 

15 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 200 

16 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 201 

17 ที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 202 

18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 204 

19 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 205 

20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 206 

21 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 206 

22 เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้ 208 

23 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ 208 

24 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 209 

25 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 210 

26 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 210 

227 ทุนเรือนหุ้น 212 

28 เงินปันผล 214 
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) (‚บริษัท‛) เป็นบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้  
 

33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 บี ชั้น 15 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษัทได้ดําเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรกในจํานวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา 6.90 บาท ทําให้ทุนชําระแล้วของบริษัทเป็น 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัท 
ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษัทเงินสดทันใจ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ 
 

บริษัทมีครอบครัวแก้วบุตตา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 52.11 จํานวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 47.89 ถือโดยบุคคลทั่วไป 
 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า ‘กลุ่มบริษัท’ 
 

กลุ่มบริษัทประกอบกิจการธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินโดยเฉพาะการให้เช่าซื้อและการให้กู้ยืมเงิน  การบริหารสินทรัพย์ 
ด้อยคุณภาพ และการลงทุนในบริษัทอ่ืน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 

2 นโยบายการบัญชี  
 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญซึ่งใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้ 
 

2.1  เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  
ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย ์
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น
เรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป 
 

การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและ
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผย
เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือ เกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสําคัญต่องบการเงินในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท 

 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการ 
 ผลประโยชน์ข้อกําหนดเงินทุนขั้นต่ํา 
 และปฏิสมัพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนข์องพนักงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
 

ผู้บริหารได้ประเมินแล้วพบว่า การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ  
ที่เกี่ยวข้องไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน ยกเว้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญได้แก่ การเพ่ิมเติมข้อกําหนดให้บริษัทจัดกลุ่มรายการ  
ที่แสดงอยู่ใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลังได้หรือไม่ มาตรฐานที่ปรับปรุงนี้ไม่ได้ระบุว่ารายการใดจะแสดงอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการ  
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เปลี่ยนชื่อเป็น “การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลกําไรและ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนได้ 
ผลกระทบที่เป็นสาระสําคัญต่อบริษัทอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง และลดความซ้ําซ้อนของคํานิยามของมูลค่ายุติธรรม 
โดยการกําหนดคํานิยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานนี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 

และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ มีดังนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ 

   ข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล 

   เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

   ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กําไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6    
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 

 

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ มีดังนี้ (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 
   อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่งจูงใจทีใ่ห้แก่ผู้เช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
   หรือผู้ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 
   และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ 
   การปรับปรงุสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  
   (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
   ทีเ่งินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

 

ผู้บริหารได้ประเมินแล้วพบว่าการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องไม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผล

บังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและยังไม่ได้นํามาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้ 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผล

บังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและยังไม่ได้นํามาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้ (ต่อ) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

   ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก 

   จากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กําไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่ 

   อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน 
   ที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง การร่วมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง 
   เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
   หรือผู้ถือหุ้น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผล
บังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและยังไม่ได้นํามาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้ (ต่อ) 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

 (ปรับปรุง 2558) 
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน  
   การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

   และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 
(ปรบัปรุง 2558) 

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
29  
   (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพ 

   เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2558) 
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด 

   เงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ 

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 เรื่อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินน ฉบับที่ 
15 (ปรับปรุง 2558) 

 เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผล
บังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและยังไม่ได้นํามาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้ (ต่อ) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

ผู้บริหารได้ประเมินแล้วพบว่าการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความที่เกี่ยวข้องไม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท – เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ(ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริษัทมีการเปิดรับหรือ
มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการ
ใช้อํานาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอํานาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่นํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอํานาจ
ควบคุม 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า  ต้นทุนจะมีการปรับเพ่ือสะท้อน
การเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ  ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทางตรง 

 

รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 
 
กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท สําหรับการซื้อส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อย  
จะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น  และกําไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.5 เงินลงทุน 

 
กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าเป็น 4 ประเภท คือ 
1. เงินลงทุนเพ่ือค้า  2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด  3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ  4. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุด 
มุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภท
เป็นระยะ  
 
(1) เงินลงทุนเพ่ือค้า คือ เงินลงทุนที่ลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน  

3 เดือน เงินลงทุนเพื่อค้าถูกซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องและแสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น  
 

(2) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลงได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจํานงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า  
12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น 

 
(3) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบกําหนด

ได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่จะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินก็จะแสดง 
ไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น 

 
(4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ 
 
การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่จ่ายชําระเงิน ต้นทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดทํารายการ เงินลงทุน  
เพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการ
กําไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพ่ือค้ารับรู้รวมอยู่ในกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน รายการกําไรและรายการ
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เมื่อมีการ
ขายเงินลงทุนเผื่อขายหรือเกิดการด้อยค่า ผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
แสดงเป็นรายการกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคํานวณตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดจะคํานวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของตราสารหนี้นั้น ณ  

สิ้นวันทําการสุดท้ายของงวดตามที่ได้ประกาศไว้โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ชนิดอ่ืน 
คํานวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทน ที่ปราศจากความเสี่ยงปรับด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาด คํานวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของตราสารทุนนั้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นวันทําการสุดท้ายของปี 

 
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง   
 
เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.5 เงินลงทุน (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกบันทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น
จะบันทึกรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีที่จําหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน 
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหน่ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (weighted average cost) 
 

2.6 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล 
 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล รับรู้เริ่มแรกด้วยจํานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า
และแสดงมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยแสดงด้วยจํานวนหนี้ตามสัญญาหักด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระยะเวลาการค้างชําระของลูกหนี้คงเหลือหักด้วยดอกเบี้ยที่
ยังไม่ถือเป็นรายได้และหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งหลักประกันคํานวณมูลค่าร้อยละ 0 - 75 ของจํานวนหนี้ตามสัญญา โดยพิจารณา
เปรียบเทียบถึงโอกาสในการได้รับชําระคืนจากลูกหนี้และจากการขายหลักประกัน โดยมีหลักเกณฑ์การต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้ 

 

 อัตราร้อยละของค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ระยะเวลา 
สัญญาเช่าซื้อและเงินให้

กู้ยืมรถจักรยานยนต์ 
สัญญาเช่าซื้อและ 
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล 

    

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 1 1 1 
ค้างชําระ 1 เดือน 2 2 1 
ค้างชําระมากกว่า 1 เดือนถึง 3 เดือน 2 2 2 
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน 100 20 100 
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน 100 100 100 
มากกว่า 12 เดือน 100 100 100 
 

2.7 ทรัพย์สินรอการขาย 
 

ทรัพย์สินรอการขาย คือทรัพย์สินที่ยึดจากลูกหนี้ผิดนัดชําระโดยจะรับรู้เริ่มแรกด้วยจํานวนที่ต่ํากว่าระหว่างมูลหนี้และมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สินและแสดงต่อมาในงบการเงินด้วยมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 
  

รายการกําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อขายและขาดทุนจากการด้อยค่า  
จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

2.8 เงินลงทุนในลูกหนี้ 
 

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อมาจากสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มบริษัทเดียวกัน แสดงตามราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  บริษัทพิจารณาค่าเผื่อ 
การด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อโดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจ ะได้รับจากการจําหน่าย
หลักประกันหรือจากลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์การกันสํารองของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.9 ที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์
 

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ทุกประเภทแสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม 
 

ราคาทุนของที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื้อ อากรขาเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลด
การค้า และจํานวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย) และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์นั้นให้อยู่ในสถานที่และสภาพ 
ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้น
เกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และ 
จะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอ่ืน ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าว  
เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเกิดขึ้น 
 

ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ดังต่อไปนี้ 
 
ที่ดิน ไม่คิดค่าเสื่อม 
อาคาร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 3 ปี 
เครื่องตกแต่งและติดตัง้ 5 ปี 
อุปกรณ์สํานักงาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 

กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่าย คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายสินท รัพย์กับมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้กําไรหรือขาดทุนดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ต้นทุนที่ใช้ในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
ในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เมื่อเป็นไปตามข้อกําหนดทุกข้อดังนี้ 
 

 มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์หรือขายได้ 
 ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะทําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถที่จะนําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในอนาคตอย่างไร 
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2 นโยบายการบัญช ี(ต่อ) 
 

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 
 มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอ่ืนได้เพียงพอที่จะนํามาใช้เพ่ือทําให้การพัฒนาเสร็จสิ้น

สมบูรณ์ และนําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์หรือนํามาขายได้ 
 กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ 
 

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจํานวนเงินที่เหมาะสม 
 

ต้นทุนการพัฒนาอ่ืนที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว 
จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง 
 

ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจําหน่าย ตลอดอายุ การให้ประโยชน์ตามประมาณการ 
แต่ไม่เกิน 5 ปี 
 

2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจําทุกปี 
สินทรัพย์อ่ืนที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมี เหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่า 
ที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน  
ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้  สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด 
ที่สามารถแยกออกมาได้ เพ่ือวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจาก  
ค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน 
 

2.12 สัญญาเช่าระยะยาว  
 
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็น
สัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทน) จูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า จะบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น  
 
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด ถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า 
 
จํานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดย
พิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพ่ือทําให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สําหรับยอดค งเหลือของหนี้สินทรัพย์ 
 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

176 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.12 สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ) 
 
ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า 
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 
 

กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรายได้ทางการเงิน
ค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด 
 

2.13 เงินกู้ยืม 
 
เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา เงินกู้ยืมวัดมูลค่า 
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการ  
ที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพ่ือชําระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 
 
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.14 ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกําไร
หรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลําดับ 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ดําเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคํานึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับ  
การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชําระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชี 
ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําจํานวนผลต่าง
ชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย  
ที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

177 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
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2.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ 
 

2.15 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มบริษัทมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ สําหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนใน
จํานวนเงินที่คงที่ กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพ่ิม ถึงแม้กองทุนไม่มี
สินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์คือโครงการบําเหน็จบํานาญที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที่ พนักงานจะได้รับ 
เมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จํานวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน 
 
หนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ ภาระผูกพันนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียง
กับระยะเวลาที่ต้องชําระภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
 
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการ
เปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดที่เกิดขึ้น 
 

2.16 ประมาณการหนี้สิน 
 
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมาณการหนี้สินก็ต่อเมื่อ กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทําไว้ อันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ 
 
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มบริษัทกําหนดความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายชําระภาระผูกพัน
เหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากร
เพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ํา 
 
กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน  
โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของ
หนี้สินที่กําลังพิจารณาอยู่ การเพ่ิมขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.17 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 
 
ก) รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเงินให้กู้ยืม และสัญญาเงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล 

 
กลุ่มบริษัทบันทึกดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเงินให้กู้ยืม และสัญญาเงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล และรับรู้
รายได้ดอกเบี้ยตามจํานวนงวดการผ่อนชําระโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  
 
กลุ่มบริษัทหยุดรับรู้รายได้เมื่อลูกหนี้ค้างชําระค่างวดติดต่อกันเกินกว่า 4 งวดขึ้นไปนับแต่วันครบกําหนดชําระตามสัญญา 
ยกเว้นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้อาจจะไม่สามารถจ่ายชําระได้ให้หยุดการรับรู้รายได้ทันที 
 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กําหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสินเชื่อเพ่ือการอุปโภค
บริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้รายได้สําหรับลูกหนี้ที่ค้างชําระค่างวดเกินกว่า 3 งวด อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติ
ดังกล่าวได้ให้ทางเลือกไว้โดยหากบริษัทใดเห็นว่าแนวทางปฏิบัตินี้ไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางที่บริษัทใช้ ทั้งนี้ บริ ษัท 
มีนโยบายในการหยุดรับรู้รายได้สําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ค้างชําระค่างวดเกินกว่า 4 งวด 
 

ข) รายได้ค่าธรรมเนียม 
 
ค่าธรรมเนียมถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
 

ค) รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอ่ืน 
 
รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอ่ืนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างใช้วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 
 

2.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงิน 

 
รายการที่รวมในงบการเงินของบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดําเนินงานอยู่ 
(สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้
นําเสนองบการเงินของบริษัท 
 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการ
หรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชําระที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 
ค) กลุ่มบริษัท 

 
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) 
ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบ
การเงินดังนี้ 

 
 สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดง

ฐานะการเงินนั้น 

 รายได้และค่าใช้จ่ายใน [งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรืองบกําไรขาดทุน] แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ 

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

2.19 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน  
ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
ส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริษัทที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
 

2.20 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
บริษัทบันทึกผลตอบแทนกรรมการโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ โดยที่บริษัทได้รับบริการจากกรรมการเป็นสิ่งตอบแทนสําหรับการขายหุ้น
ของบริษัทให้ในราคาต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรม โดยส่วนต่างระหว่างราคาขายและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และสํารองอ่ืนในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

2.21 การจ่ายเงินและการรับเงินปันผล 
 

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล  
 
รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น 
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3 นโยบายการบัญชีใหม่ 

 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ใช้ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงดังนี้ 
 

ผลประโยชน์พนักงาน 
 

 กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในรอบบัญชีที่เกิด 
 กลุ่มบริษัทรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในกําไรขาดทุนทันที 
 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 ตามที่แสดงไว้เดิม รายการปรับปรุง ปรับใหม่ 
 บาท บาท บาท 
    

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม    
   ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558    
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 874,098,040 (7,577,086) 866,520,954 
กําไรสะสม - การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน    

   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - 9,471,357 9,471,357 
กําไรสะสม - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - (1,894,271) (1,894,271) 

รวม 874,098,040 - 874,098,040 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ตามที่แสดงไว้เดิม รายการปรับปรุง ปรับใหม่ 
 บาท บาท บาท 
    

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
   

   ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558    
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 855,922,761 (4,181,637) 851,741,124 
กําไรสะสม - การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน    

   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - 5,227,046 5,227,046 
กําไรสะสม - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - (1,045,409) (1,045,409) 

รวม 855,922,761 - 855,922,761 
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4 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 

 
4.1  ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหา 
วิธีการลดผลกระทบที่ทําให้เสียหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
 
การบริหารความเสี่ยงดําเนินการโดยฝ่ายบริหารที่จะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินโดยภาพรวม 
 

4.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ํากว่าหนึ่งปีมีค่าใกล้เคียงกับมูลค่า 
ที่ตราไว้หักด้วยจํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประมาณการปรับปรุงด้วยระดับความน่าเชื่อถือ มูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน  
ทางการเงินที่ใช้เพื่อการเปิดเผยข้อมูลประมาณขึ้นจากการคิดลดกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทสามารถกู้ยืมได้ด้วยเครื่องมือทางการเงิน 
ที่คล้ายคลึงกันตามอัตราดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปัจจุบัน 
 

5  ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 
 
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข้อสมมติฐาน 

 
กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการท างบัญชีอาจไม่ตรงกับ 
ผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่สําคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสําคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ
ของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้ 

 
(ก) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล 

 
กลุ่มบริษัทได้กําหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ือให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ  ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ 
เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญนั้นมีผลกระทบสําคัญมาจากการที่บริษัทได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยู่บนพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของการติดตามทวงถามในอดีต ความมีชื่อเสียง และเหตุการณ์การผิดนัดชําระหนี้ที่เคยมี และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด 
 

(ข) ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 
 
กลุ่มบริษัทประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลง กว่ามูลค่า
ตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ประเภท 
และคุณลักษณะของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อค่าเผื่อการด้อยค่าได้ ดังนั้น 
การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าอาจมีขึ้นในอนาคต 
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5  ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 

 

(ค) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมี  
ข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี  
 

ข้อสมมติฐานหลักอ่ืนๆสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพ่ิมเติมเปิดเผยใน  
หมายเหตุ 26 
 

6 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั้นเพ่ือดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนของเงินทุน 
 

ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้น
ใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน 
 

7 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูล
สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1) 
 ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม  

(ได้แก่ ข้อมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2) 
 ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3) 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 

 
งบการเงินรวม 

 ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล  รวม 
 ระดับ 1 ระดับ 2     ระดับ 3  

 
บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     

เงินลงทุนระยะสั้นสุทธ ิ - 3,600,857 - 3,600,857 
เงินลงทุนในลกูหนี้สุทธ ิ - - 1,264,681,115 1,264,681,115 

รวมสินทรัพย์ - 3,600,857 1,264,681,115 1,268,281,972 
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7 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 

 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล  รวม 
 ระดับ 1 ระดับ 2     ระดับ 3  

 
บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     

เงินลงทุนระยะสั้นสุทธ ิ - 3,600,857 - 3,600,857 

รวมสินทรัพย์ - 3,600,857 - 3,600,857 

 
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สนิทางการเงินของกลุ่มบริษัททีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 

 
งบการเงินรวม 

 ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล  รวม 
 ระดับ 1 ระดับ 2     ระดับ 3  

 
บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 332,803,148 - - 332,803,148 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ - 8,390,653,680 - 8,390,653,680 

ลูกหนี้อ่ืน-ลูกหนี้ขายรถยึด - 90,503,817 - 90,503,817 

รวมสินทรัพย์ 332,803,148 8,481,157,497 - 8,813,960,645 

     
หนี้สิน     

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 243,507 - 243,507 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 2,510,044,000 - 2,510,044,000 
เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้ - 976,662,094 - 976,662,094 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 400,000,000 - 400,000,000 
ดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 1,392,877 - 1,392,877 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - 4,400,000,000 - 4,400,000,000 

รวมหนี้สิน - 8,288,342,478 - 8,288,342,478 
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7 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สนิทางการเงินของบริษัทที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล  รวม 
 ระดับ 1 ระดับ 2     ระดับ 3  

 
บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 171,505,106 - - 171,505,106 

ลูกหนี้กจิการที่เกี่ยวข้อง - 9,713,028 - 9,713,028 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ - 8,384,296,060 - 8,384,296,060 
ลูกหนี้อ่ืน-ลูกหนี้ขายรถยึด - 90,503,817 - 90,503,817 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง - 338,000,000 - 338,000,000 

รวมสินทรัพย์ 171,505,106 8,822,512,905 - 8,994,018,011 

     
หนี้สิน     

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 1,123,526 - 1,123,526 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 2,510,044,000 - 2,510,044,000 
เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้ - - - - 

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 400,000,000 - 400,000,000 
ดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 1,392,877 - 1,392,877 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - 4,400,000,000 - 4,400,000,000 

รวมหนี้สิน - 7,312,560,403 - 7,312,560,403 

 
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี 
 
(ก) เครื่องมือทางการเงินใน ระดับ 1 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่ในงบการเงิน ตลาด  
จะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้อขายมีพร้อมและสม่ําเสมอ จากการแลกเปลี่ยน จากตัวแทน นายหน้า  
กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานกํากับดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการในตลาดที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ําเสมอ 
ในราคาซึ่งคู่สัญญาซึ่งเป็นอิสระจากกันพึงกําหนดในการซื้อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สําหรับสําหรับสินทรัพย์
ทางการเงินที่ถือโดยกลุ่มบริษัทได้แก่ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับ 1  
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

185 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
7 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

(ข) เครื่องมือทางการเงินในระดับ 2 
 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า โดย
เทคนิคการประเมินมูลค่านี้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้
น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่
ในระดับ 2 
 
ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับ 3 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นคือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ออกหน่วยลงทุนนั้นๆ ณ วันทําการ
สุดท้ายของวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิคือมูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคงค้างหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามบัญชี โดยเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งผู้บริหารประเมินแล้วว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้สินเชื่ อมี
ความเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในตลาด 
 
มูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง และลูกหนี้อ่ืน-ลูกหนี้ขายรถยึดคือมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคา
ตามบัญชีเนื่องจากมีสภาพคล่องสูงและจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมสุทธิแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ เงินกู้ยืมจากกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน คือมูลค่าตามบัญชีในงบแสดง 
ฐานะการเงิน ผู้บริหารเชื่อว่าสินทรัพย์และหนี้สินเหล่านี้จะมีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างเป็นนัยสําคัญจากราคาตามบัญชี 
 

(ค) เครื่องมือทางการเงินในระดับ 3 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลระดับ 3 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

 เงินลงทุนในลูกหนีสุ้ทธิ 
 บาท 

ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 
ซื้อเพิ่ม 1,268,418,040 
โอนหรือชําระคืน (3,736,925) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน - 

ยอดปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,264,681,115 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

186 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 

 

7 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

(ค) เครื่องมือทางการเงินในระดับ 3 (ต่อ) 
 
ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
 
ข้อมูลหลักที่บริษัทใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของเงินทีค่าดว่าจะรับชําระจาก
ลูกหนี้และการจําหน่ายหลักประกันซึ่งคาดว่าจะจําหน่ายหลักประกันได้ แต่ทัง้นี้ต้องไม่เกินมูลค่าตามสัญญาเดิม และอัตราคิดลดที่ใช้
สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบันในเรื่องมูลค่าของการเงินและปัจจยัความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกบัประกาศของ
ทางการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารเชื่อว่าจะมีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างเป็นนัยสําคัญจากราคาตามบัญชี 

 
8 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 
กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินโดยเฉพาะการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืมเงิน การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และ
การลงทุนในบริษัทอ่ืน ซึ่งไม่ถือเป็นส่วนงานทางธุรกิจเดียวกัน 
 
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเปิดเผยรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพรวมกับรายได้อ่ืน เนื่องจากรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพไม่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินรวมของกลุ่มบริษัท  

 
กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากการลงทุนในบริษัทอ่ืนสําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมจําแนกตามส่วนงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ธุรกิจให้เช่าซ้ือ ธุรกิจให้กู้ยืม รวม 

 บาท บาท บาท 

รายได้ดอกเบ้ีย    
- ลูกค้าภายนอก 634,220,050 2,179,896,746 2,814,116,796 

รายได้อื่น   962,631,951 

รวมรายได้   3,776,748,747 
ค่าใช้จ่ายในการบริการ   (126,533,458) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (1,551,122,766) 

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ (80,411,192) (87,691,670) (168,102,862) 

   กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   1,930,989,661 

ต้นทุนทางการเงิน   (280,593,497) 

   กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   1,650,396,164 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (314,332,611) 

   กําไรสุทธิสําหรับปี   1,336,063,553 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

187 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
8 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมจําแนกตามส่วนงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังนี้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 ธุรกิจให้เช่าซ้ือ ธุรกิจให้กู้ยืม รวม 

 บาท บาท บาท 

รายได้ดอกเบ้ีย    
- ลูกค้าภายนอก 502,231,972 1,452,512,651 1,954,744,623 

รายได้อื่น   734,636,544 

รวมรายได้   2,689,381,167 
ค่าใช้จ่ายในการบริการ   (125,566,724) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (1,094,659,116) 

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ (98,582,999) (90,226,284) (188,809,283) 

   กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   1,280,346,044 

ต้นทุนทางการเงิน   (218,531,018) 

   กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   1,061,815,026 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (207,127,964) 

   กําไรสุทธิสําหรับปี   854,687,062 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

188 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

189 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสด 4,569,614 55,259,671 4,563,814 5,075,467 
เงินฝากออมทรัพย ์ 134,846,922 167,471,203 80,315,543 150,223,514 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 193,386,612 125,258,072 86,625,749 86,473,298 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 332,803,148 347,988,946 171,505,106 241,772,279 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.375 – 0.75  ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 0.375 ต่อป)ี 

 
10 เงินลงทุนระยะสั้นสุทธ ิ

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน  ราคาทุน  
 ตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม ตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 

หลักทรัพย์เพ่ือค้า     
หลักทรัพย์เพ่ือค้า - หน่วยลงทุน              3,584,134                3,600,857  40,400,647 40,454,574 

บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า                    16,723  -  53,927 - 

หลักทรัพยเ์พื่อค้าสุทธิ 3,600,857 3,600,857 40,454,574 40,454,574 
     

เงินฝากประจํา     

เงินฝากประจํา - - 20,884,403 20,884,403 

 - - 20,884,403 20,884,403 
     

รวมเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ 3,600,857  61,338,977  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากประจําเป็นเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.125 ต่อปี ซึ่งนําไปวางเป็น
หลักทรัพย์ค้ําประกันวงเงินกับธนาคารในประเทศ 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

190 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
11 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อมีอายุของสัญญาโดยเฉลี่ย 1 - 3 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามระบุ
ในสัญญา ซึ่งจํานวนที่ถึงกําหนดจ่ายตามสัญญาเป็นดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดจ่ายชําระตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 2,161,696,317 1,573,714,452 3,735,410,769 
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (503,421,212) (240,367,173) (743,788,385) 

รวม 1,658,275,105 1,333,347,279 2,991,622,384 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (143,110,084) (26,316,963) (169,427,047) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 1,515,165,021 1,307,030,316 2,822,195,337 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2557 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดจ่ายชําระตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,748,989,380 1,367,613,457 3,116,602,837 
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (435,584,224) (219,456,214) (655,040,438) 

รวม 1,313,405,156 1,148,157,243 2,461,562,399 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (110,483,522) (27,232,868) (137,716,390) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 1,202,921,634 1,120,924,375 2,323,846,009 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

191 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
11 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ (ต่อ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อมีอายุของสัญญาโดยเฉลี่ย 1 - 3 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามระบุ
ในสัญญา ซึ่งจํานวนที่ถึงกําหนดจ่ายตามสัญญาเป็นดังนี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดจ่ายชําระตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 2,106,954,789 1,562,558,245 3,669,513,034 
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (492,620,253) (239,248,499) (731,868,752) 

รวม 1,614,334,536 1,323,309,746 2,937,644,282 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (126,137,392) (23,808,385) (149,945,777) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 1,488,197,144 1,299,501,361 2,787,698,505 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดจ่ายชําระตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,606,179,615 1,299,531,296 2,905,710,911 
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (397,419,705) (206,350,991) (603,770,696) 

รวม 1,208,759,910 1,093,180,305 2,301,940,215 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (84,402,354) (20,831,042) (105,233,396) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 1,124,357,556 1,072,349,263 2,196,706,819 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

192 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
11 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ (ต่อ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชําระได้ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 1,804,236,473 1,540,678,186    1,783,910,007  1,454,147,778 
ค้างชําระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน 894,017,257 678,397,587       879,635,603  637,224,447 
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 148,621,530 135,543,875       142,982,713  121,868,826 
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 68,345,110 57,363,351         59,275,481  42,986,564 

ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 76,402,014 49,579,400          71,840,478  45,712,600 

รวม 2,991,622,384 2,461,562,399 2,937,644,282 2,301,940,215 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (169,427,047) (137,716,390) (149,945,777) (105,233,396) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 2,822,195,337 2,323,846,009 2,787,698,505 2,196,706,819 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 

  ยอดสุทธ ิ   
 ลูกหนี้ตามสัญญา จากหลักประกัน อัตราขั้นต่ํา  
 เช่าซื้อและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ  
 ดอกเบี้ยที่ยัง ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ค่าเผ่ือหนี้ 
 ไม่ถือเป็นรายได้ สงสัยจะสูญ   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 บาท บาท ร้อยละ บาท 
     

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 1,804,236,473 451,059,118 1 4,510,591 
ค้างชําระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน 894,017,257 284,755,064 2 5,695,101 

ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 148,621,530 93,648,104 20, 100 23,360,698 

ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 68,345,110 59,458,643 100 59,458,643 

ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 76,402,014 76,402,014 100 76,402,014 

     รวม 2,991,622,384 965,322,943  169,427,047 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

193 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
11 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ (ต่อ) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชําระได้ดังนี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2557 

  ยอดสุทธ ิ   
 ลูกหนี้ตามสัญญา จากหลักประกัน อัตราขั้นต่ํา  
 เช่าซื้อและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ  
 ดอกเบี้ยที่ยัง ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ค่าเผ่ือหนี้ 
 ไม่ถือเป็นรายได้ สงสัยจะสูญ   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 บาท บาท ร้อยละ บาท 
     

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 1,540,678,186 385,171,275 1 3,851,713 
ค้างชําระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน 678,397,587 220,637,250 2 4,412,745 

ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 135,543,875 89,552,741 20, 100 28,949,164 
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 57,363,351 50,923,368 100 50,923,368 

ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 49,579,400 49,579,400 100 49,579,400 

     รวม 2,461,562,399 795,864,034  137,716,390 

 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 

  ยอดสุทธ ิ   
 ลูกหนี้ตามสัญญา จากหลักประกัน อัตราขั้นต่ํา  
 เช่าซื้อและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ  
 ดอกเบี้ยที่ยัง ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ค่าเผ่ือหนี้ 
 ไม่ถือเป็นรายได้ สงสัยจะสูญ   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 บาท บาท ร้อยละ บาท 
     

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน    1,783,910,007  445,977,502 1 4,459,775 
ค้างชําระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน       879,635,603  280,754,418 2 5,615,088 
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน       142,982,713  88,009,287 20, 100 17,641,422 
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน         59,275,481  50,389,014 100 50,389,014 

ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน          71,840,478  71,840,478 100 71,840,478 

     รวม 2,937,644,282 936,970,699  149,945,777 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

194 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
11 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ (ต่อ) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชําระได้ดังนี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 

  ยอดสุทธ ิ   
 ลูกหนี้ตามสัญญา จากหลักประกัน อัตราขั้นต่ํา  
 เช่าซื้อและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ  
 ดอกเบี้ยที่ยัง ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ค่าเผ่ือหนี้ 
 ไม่ถือเป็นรายได้ สงสัยจะสูญ   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 บาท บาท ร้อยละ บาท 
     

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 1,454,147,778 363,538,673 1 3,635,387 
ค้างชําระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน 637,224,447 203,462,712 2 4,069,254 
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 121,868,826 75,873,152 20, 100 15,269,574 
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 42,986,564 36,546,581 100 36,546,581 

ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 45,712,600 45,712,600 100 45,712,600 

     รวม 2,301,940,215 725,133,718  105,233,396 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัท และบริษัทมียอดลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือที่ค้างชําระเกินกว่า 3 งวดแต่ ยังคงรับรู้รายได้ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจํานวนเงินประมาณ 372.11 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 313.50 ล้านบาท) และ 346.91 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 270.40 ล้านบาท) 
ตามลําดับ 
 
นอกจากนี้หากกลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดรับรู้รายได้ตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.17 (ก)  
จะมีผลทําให้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ลดลงเป็นจํานวนเงินประมาณ 5.40 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 4.75 ล้านบาท) และ 4.91 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 3.89 ล้านบาท) 
ตามลําดับ 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

195 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
12 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเงินให้กู้ยืมมีอายุของสัญญาโดยเฉลี่ย 1 - 3 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
ตามระบุในสัญญา ซึ่งจํานวนที่ถึงกําหนดจ่ายตามสัญญาเป็นดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดจ่ายชําระตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 8,255,350,877 1,900,668,332 10,156,019,209 

ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (1,254,244,363) (325,258,999) (1,579,503,362) 

รวม 7,001,106,514 1,575,409,333 8,576,515,847 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (175,085,443) (10,776,724) (185,862,167) 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ 6,826,021,071 1,564,632,609 8,390,653,680 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2557 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดจ่ายชําระตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 5,060,584,829 1,346,302,606 6,406,887,435 

ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (817,210,323) (235,047,208) (1,052,257,531) 

รวม 4,243,374,506 1,111,255,398 5,354,629,904 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (126,034,894) (9,371,258) (135,406,152) 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ 4,117,339,612 1,101,884,140 5,219,223,752 

 
 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

196 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
12 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ(ต่อ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเงินให้กู้ยืมมีอายุของสัญญาโดยเฉลี่ย 1 - 3 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
ตามระบุในสัญญา ซึ่งจํานวนที่ถึงกําหนดจ่ายตามสัญญาเป็นดังนี้ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดจ่ายชําระตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 8,251,616,485 1,895,793,420 10,147,409,905 
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (1,253,665,601) (325,080,903) (1,578,746,504) 

รวม 6,997,950,884 1,570,712,517 8,568,663,401 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (173,763,952) (10,603,389) (184,367,341) 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ 6,824,186,932 1,560,109,128 8,384,296,060 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดจ่ายชําระตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 5,052,552,298 1,341,091,797 6,393,644,095 
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (816,258,068) (235,007,450) (1,051,265,518) 

รวม 4,236,294,230 1,106,084,347 5,342,378,577 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (120,907,167) (9,314,368) (130,221,535) 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ 4,115,387,063 1,096,769,979 5,212,157,042 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

197 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
12 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ(ต่อ) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชําระได้ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 7,010,722,023 4,210,471,077    7,009,296,622  4,208,959,748 
ค้างชําระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน 1,297,487,654 940,189,931    1,292,464,067  934,548,605 
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 142,680,398 116,006,113       142,223,975  115,150,377 
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 55,790,250 43,563,649        55,670,775  41,277,070 

ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 69,835,522 44,399,134         69,007,962  42,442,777 

รวม 8,576,515,847 5,354,629,904 8,568,663,401 5,342,378,577 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (185,862,167) (135,406,152) (184,367,341) (130,221,535) 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ 8,390,653,680 5,219,223,752 8,384,296,060 5,212,157,042 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 

  ยอดสุทธ ิ   
 ลูกหนี้ตามสัญญา จากหลักประกัน อัตราขั้นต่ํา  
 เงินให้กู้ยืมและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ  
 ดอกเบี้ยที่ยัง ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ค่าเผ่ือหนี้ 
 ไม่ถือเป็นรายได้ สงสัยจะสูญ   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 บาท บาท ร้อยละ บาท 
     

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 7,010,722,023 1,752,680,506 1 17,526,805 
ค้างชําระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน 1,297,487,654 395,278,048 1, 2 7,905,561 
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 142,680,398 96,786,501 20, 100 40,233,963 
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 55,790,250 50,360,316 100 50,360,316 

ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 69,835,522 69,835,522 100 69,835,522 

     รวม 8,576,515,847 2,364,940,893  185,862,167 

 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

198 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
12 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ(ต่อ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชําระได้ดังนี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2557 

  ยอดสุทธ ิ   
 ลูกหนี้ตามสัญญา จากหลักประกัน อัตราขั้นต่ํา  
 เงินให้กู้ยืมและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ  
 ดอกเบี้ยที่ยัง ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ค่าเผ่ือหนี้ 
 ไม่ถือเป็นรายได้ สงสัยจะสูญ   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 บาท บาท ร้อยละ บาท 
     

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 4,210,471,077 1,055,898,897 1 10,558,989 
ค้างชําระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน 940,189,931 291,647,700 1, 2 5,832,954 
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 116,006,113 81,475,993 20, 100 36,239,081 
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 43,563,649 38,375,994 100 38,375,994 

ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 44,399,134 44,399,134 100 44,399,134 

     รวม 5,354,629,904 1,511,797,718  135,406,152 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 

  ยอดสุทธ ิ   
 ลูกหนี้ตามสัญญา จากหลักประกัน อัตราขั้นต่ํา  
 เงินให้กู้ยืมและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ  
 ดอกเบี้ยที่ยัง ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ค่าเผ่ือหนี้ 
 ไม่ถือเป็นรายได้ สงสัยจะสูญ   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 บาท บาท ร้อยละ บาท 
     

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน    7,009,296,622  1,752,324,156 1 17,523,242 
ค้างชําระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน    1,292,464,067  393,902,897 1, 2 7,878,058 
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน       142,223,975  96,330,078 20, 100 39,717,239 
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน        55,670,775  50,240,840 100 50,240,840 

ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน         69,007,962  69,007,962 100 69,007,962 

     รวม 8,568,663,401 2,361,805,933  184,367,341 

 
 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

199 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
12 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ(ต่อ) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชําระได้ดังนี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 

  ยอดสุทธ ิ   
 ลูกหนี้ตามสัญญา จากหลักประกัน อัตราขั้นต่ํา  
 เงินให้กู้ยืมและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ  
 ดอกเบี้ยที่ยัง ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ตั้งค่าเผ่ือหนี้ ค่าเผ่ือหนี้ 
 ไม่ถือเป็นรายได้ สงสัยจะสูญ   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 บาท บาท ร้อยละ บาท 
     

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน 4,208,959,748 1,054,116,856 1 10,541,169 
ค้างชําระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน 934,548,605 288,241,420 1, 2 5,764,828 
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 115,150,377 80,620,258 20, 100 35,383,346 
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 41,277,070 36,089,415 100 36,089,415 

ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 42,442,777 42,442,777 100 42,442,777 

     รวม 5,342,378,577 1,501,510,726  130,221,535 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัท และบริษัทมียอดลูกหนี้เงินให้กู้ยืมคงเหลือที่ค้างชําระเกินกว่า 3 งวดแต่ยังคงรับรู้รายได้ใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจํานวนเงินประมาณ 307.53 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 234.51 ล้านบาท) และ 305.98 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2557 : 228.99 ล้านบาท) ตามลําดับ 
 
นอกจากนี้หากกลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดรับรู้รายได้ตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.17 (ก)  
จะมีผลทําให้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิ้นสุด วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ลดลงเป็นจํานวนเงินประมาณ 4.88 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 3.81 ล้านบาท) และ 4.84 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 3.70 ล้านบาท) 
ตามลําดับ 
 

13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 
 
ทรัพย์สินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุน 101,047,542 221,682,443 87,632,502 189,444,032 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (6,521,408) (13,887,315) (2,155,392) (2,603,871) 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 94,526,134 207,795,128 85,477,110 186,840,161 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธ ิ

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในลูกหนี้ซึ่งเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้จากการประมูลซื้อเป็นดังนี้  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนในลูกหนี้ ณ วันต้นปี - - - - 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อระหว่างปี 1,268,418,040 - - - 

ลดจากการรับชําระหนี้ (3,736,925) - - - 

เงินลงทุนในลูกหนี้ ณ วันปลายปี 1,264,681,115 - - - 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - 

เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ 1,264,681,115 - - - 

 
15 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย 5,114,549 16,442,356 5,114,549 16,442,356 
ค่าธรรมเนียมอาวัลตั๋วรอตัดจ่าย 1,688,161 - - - 
เงินทดรองจ่าย 3,916,582 7,857,626 3,907,688 7,852,626 
ลูกหนี้อื่น 15,602,620 18,422,305 11,522,789 17,507,682 

อื่น ๆ 6,748,266 3,093,566 6,068,169 2,982,365 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 33,070,178 45,815,853 26,613,195 44,785,029 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้ 
 

    ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  ประเภทหลักทรัพย์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
       

บริษัทย่อย       
บริษัทย่อย - ท่ีรวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวม       
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด  เช่าซื้อและให้กู้ หุ้นสามัญ - 99.99 - 82.00 
บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด เช่าซื้อและให้กู้ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 49.99 49.99 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จํากัด       
    (เดิมช่ือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จํากัด) บริหารสินทรัพย์ หุ้นสามัญ 94.99 99.99 94.99 24.99 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้ง จํากัด ลงทุนในบริษัทอื่น หุ้นสามัญ 90.00 - 9.00 - 

รวม     153.99 156.99 

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า     - (31.82) 

รวม     153.99 125.17 
       

บริษัทย่อยโดยอ้อมภายใต้บริษัท ศรีสวัสดิ์       
   อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้ง จํากัด       
Srisawad Vietnam LLC ซื้อขายรถยนต์ หุ้นสามัญ - - - - 
 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด ได้ชําระบัญชีเสร็จสิ้น และโอนเงินเพ่ือคืนทุนให้แก่บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 
เป็นจํานวนเงิน 50,178,205 บาท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จํากัด)  เมื่อวันที่                      
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจํานวน 75 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 75 ล้านบาทในบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จํากัด กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่       
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ให้จัดตั้งบริษัทศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด เพ่ือลงทุนในบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแบบมีและ/
หรือไม่มีหลักประกัน โดยออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวง
พาณิชยเ์มื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้จัดตั้ง Srisawad Vietnam LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด ที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศเวียดนามเพ่ือ
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ทุกประเภท และรถเพ่ือการเกษตร โดยมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 26.88 ล้านบาท 
 

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัท 
ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ และบริษัทย่อยไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ 
 

ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมมีจํานวน 5.96 ล้านบาท โดยจํานวน 5.12 ล้านบาทเป็นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี 
จํากัด ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อยทั้งหมดไม่มีสาระสําคัญ 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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17 ที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ

 
 งบการเงินรวม 

  
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์   

 ที่ดิน อาคาร และติดตั้ง สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557       
ราคาทุน - 6,709,727 60,191,210 52,003,138 74,248,511 193,152,586 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (2,664,659) (13,330,342) (12,477,512) (19,384,752) (47,857,265) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ - 4,045,068 46,860,868 39,525,626 54,863,759 145,295,321 
       

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557       
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ - 4,045,068 46,860,868 39,525,626 54,863,759 145,295,321 
ซื้อสินทรัพย ์ 957,500 35,374,819 21,251,754 30,721,856 74,377,378 162,683,307 
จําหน่ายสินทรัพย ์ - - - - (7,757,796) (7,757,796) 

ค่าเสื่อมราคา - (10,107,975) (11,346,436) (13,526,993) (19,742,202) (54,723,606) 

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 957,500 29,311,912 56,766,186 56,720,489 101,741,139 245,497,226 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557       
ราคาทุน 957,500 42,084,546 81,442,964 82,724,994 139,274,732 346,484,736 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (12,772,634) (24,676,778) (26,004,505) (37,533,593) (100,987,510) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 957,500 29,311,912 56,766,186 56,720,489 101,741,139 245,497,226 
       

สําหรับปีสิ้นสุด 
   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 957,500 29,311,912 56,766,186 56,720,489 101,741,139 245,497,226 
ซื้อสินทรัพย ์  1,396,800     80,149,651      28,496,221      36,389,310    113,342,683  259,774,665 
จําหน่ายสินทรัพย ์ -                       -    - - (18,968,744)  (18,968,744) 

ค่าเสื่อมราคา -    (22,532,600)  (19,006,302)   (20,025,793)  (33,840,436)  (95,405,131) 

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 2,354,300 86,928,963 66,256,105 73,084,006 162,274,642 390,898,016 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       

ราคาทุน 
     

2,354,300  
               

122,234,197  
      

109,939,185  
      

119,114,304  
        

227,707,959  581,349,945 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม                 -    (35,305,234)  (43,683,080)  (46,030,298)  (65,433,317)  (190,451,929) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 2,354,300 86,928,963 66,256,105 73,084,006 162,274,642 390,898,016 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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17 ที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  อาคารและ     

  ส่วนปรับปรุง เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์   
 ที่ดิน อาคาร และติดตั้ง สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557       
ราคาทุน - 2,911,780 8,907,984 11,169,320 48,279,268 71,268,352 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (23,956) (2,596,322) (3,427,828) (10,848,325) (16,896,431) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ - 2,887,824 6,311,662 7,741,492 37,430,943 54,371,921 

       
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557       
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ - 2,887,824 6,311,662 7,741,492 37,430,943 54,371,921 
ซื้อสินทรัพย ์ 957,500 31,645,170 54,521,798 55,172,148 80,152,071 222,448,687 
จําหน่ายสินทรัพย ์ - - - - (3,504,783) (3,504,783) 

ค่าเสื่อมราคา - (5,221,080) (4,067,274) (6,193,151) (14,369,932) (29,851,437) 

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 957,500 29,311,914 56,766,186 56,720,489 99,708,299 243,464,388 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557       
ราคาทุน 957,500 34,556,950 63,429,782 66,341,468 124,926,556 290,212,256 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (5,245,036) (6,663,596) (9,620,979) (25,218,257) (46,747,868) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 957,500 29,311,914 56,766,186 56,720,489 99,708,299 243,464,388 

       
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 957,500 29,311,914 56,766,186 56,720,489 99,708,299 243,464,388 
ซื้อสินทรัพย ์  1,396,800     80,149,651      28,496,221    36,389,310    103,233,005  249,664,987 
จําหน่ายสินทรัพย ์ - - - - (9,796,161)  (9,796,161) 

ค่าเสื่อมราคา - (22,532,600)  (19,006,302)  (20,025,793)  (33,345,077)  (94,909,772) 

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 2,354,300 86,928,965 66,256,105 73,084,006 159,800,066 388,423,442 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน  2,354,300   122,234,198    109,939,184    119,114,304    224,685,808  578,310,621 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม               -    (35,305,233)  (43,683,079)  (46,030,298)  (64,885,741)  (189,887,178) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 2,354,300 86,928,965 66,256,105 73,084,006 159,800,067 388,423,443 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 บาท บาท 

   
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557   
ราคาทุน 9,241,824 9,089,218 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,308,051) (2,268,948) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 6,933,773 6,820,270 

   
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557   
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 6,933,773 6,820,270 
ซื้อสินทรัพย์ 5,207,283 5,207,624 

ค่าเสื่อมราคา (3,557,197) (3,444,037) 

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 8,583,859 8,583,857 

   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557   
ราคาทุน 14,449,107 14,421,539 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (5,865,248) (5,837,682) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 8,583,859 8,583,857 

   
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 8,583,859 8,583,857 
ซื้อสินทรัพย์                       2,054,355                       2,054,355  

ค่าเสื่อมราคา (2,806,684)  (2,806,684)  

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 7,831,530 7,831,528 

   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาทุน                     16,503,462                     16,475,894  

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (8,671,932)  (8,644,366) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 7,831,530 7,831,528 
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19 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
จํานวนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ภายใน 12 เดือน           64,943,387  50,081,146            60,411,347  41,582,678 

จํานวนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เกินกว่า 12 เดือน              8,749,498  8,450,310              8,188,729  7,143,394 

 73,692,885 58,531,456 68,600,076 48,726,072 

 
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับปีเป็นดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม            58,531,456  33,284,501            48,726,072  4,640,576 
รายการที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุน 15,305,367 25,246,955 19,999,567 44,085,496 

รายการที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (143,938) - (125,563) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 73,692,885 58,531,456 68,600,076 48,726,072 

 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างปีมีดังนี ้

 งบการเงินรวม 

 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัย 

จะสูญ 
ค่าเผ่ือการ 

ด้อยค่า 

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์

พนักงาน รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
               

54,624,508  
               

2,777,463  
                 

1,129,485  58,531,456 
รายการที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุน      16,433,335  (1,473,181)               345,213  15,305,367 

รายการที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - (143,938)  (143,938) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 71,057,843 1,304,282 1,330,760 73,692,885 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 30,387,740 2,080,853 815,908 33,284,501 

รายการที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุน 24,236,768 696,610 313,577 25,246,955 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 54,624,508 2,777,463 1,129,485 58,531,456 
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19 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   ภาระผูกพัน  
 ค่าเผ่ือหนี้สงสัย ค่าเผ่ือการ ผลประโยชน์  
 จะสูญ ด้อยค่าา พนักงาน รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558         47,090,986                520,774            1,114,312  48,726,072 
รายการที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุน          19,771,638  (89,696)               317,625  19,999,567 

รายการที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - (125,563)  (125,563) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 66,862,624 431,078 1,306,374 68,600,076 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 3,966,256 - 674,320 4,640,576 
รายการที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุน 43,124,730 520,774 439,992 44,085,496 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 47,090,986 520,774 1,114,312 48,726,072 
 

20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินประกันการเช่า 38,424,200 27,147,478 38,066,424 26,811,134 
เงินฝากที่มีข้อจํากัดในการใช้ 1,402,402 - - - 
เงินมัดจําอ่ืน 9,162,818 9,477,863 6,752,818 7,067,863 

เงินประกันพนักงาน 17,331,500 - 17,331,500 - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 66,320,920 36,625,341 62,150,742 33,878,997 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมเีงินฝากประจําประเภท 3 เดือนและ 12 เดือน จํานวน 1,402,402 บาท มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 
0.875 และ 1.10 ต่อปี ตามลําดับ ซึ่งนําไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันกับธนาคารในประเทศ 
 

21 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกู้ยืมระยะสั้น     
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 410,044,000 1,149,427,000 410,044,000 1,149,427,000 

ตั๋วแลกเงิน 600,000,000 2,315,000,000 600,000,000 2,315,000,000 

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,010,044,000 3,464,427,000 1,010,044,000 3,464,427,000 
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21 เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกู้ยืมระยะยาว     
ตั๋วสัญญาใช้เงิน     
      ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 500,000,000 - 500,000,000 - 

      ครบกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี 1,000,000,000 500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 1,500,000,000 500,000,000 1,500,000,000 500,000,000 

รวม 2,510,044,000 3,964,427,000 2,510,044,000 3,964,427,000 

 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 
กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นจํานวนเงินรวม 7,130 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 5,630 ล้านบาท) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 910,044,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MOR - 
1.75 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : จํานวน 1,149 ล้านบาท) โดยจะครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 1,000 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MOR - 2.25 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : จํานวน 500 ล้านบาท) โดยจะครบกําหนดชําระในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561  
 
ตั๋วแลกเงิน 
 
กลุ่มบริษัทมีวงเงินตั๋วแลกเงินจํานวน 3,000 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : จํานวน 3,000 ล้านบาท)  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีการใช้ตั๋วแลกเงินแล้วรวม 600 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 2,315 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.00 - 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 4.00 ต่อปี) ซึ่งจะครบกําหนดชําระในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2559 
 
สัญญาเงินกู้ยืมนี้ได้ระบุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทสามารถ
ปฎิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาได้ครบถ้วน 
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22 เงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ือใช้ในการซื้อลูกหนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี     
   ยอด ณ วันต้นปี - - - - 
   เพิ่มขึ้นระหว่างปี        895,661,110  - - - 
   จ่ายคืนระหว่างปี (72,986,547)  - - - 

 822,674,563 - - - 

   หัก ดอกเบี้ยตั๋วเงินรอตัดจ่าย (1,253,544) - - - 

   ยอดสุทธิ ณ วันสิ้นปี 821,421,019 - - - 
     

ตั๋วสัญญาใช้เงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี     
   ยอด ณ วันต้นปี - - - - 

   เพิ่มขึ้นระหว่างปี 157,583,138 - - - 

   ยอดสุทธิ ณ วันสิ้นปี 157,583,138 - - - 

   หัก ดอกเบี้ยตั๋วเงินรอตัดจ่าย (2,342,063) - - - 

   ยอดสุทธิ ณ วันสิ้นปี 155,241,075 - - - 

รวม 976,662,094    

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ือใช้ในการซื้อลูกหนี้จํานวน 976.66 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : ไม่มี) ซึ่งจะ
ครบกําหนดชําระในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี  
 

23 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ 
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ภาระผูกพันสําหรับการชําระค่าเช่าขั้นต่ําตามสัญญาเช่าระยะยาว 
           

49,652,783  6,284,271 

หัก  ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอตัดบัญชี (3,720,207)  (327,030) 

 45,932,576 5,957,241 

หัก  ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  (12,515,579) (5,957,241) 

ส่วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี 33,416,997 - 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

209 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
24 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน 

 

 

งบการเงินรวมและ 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน    
-  ครบกําหนดภายใน 1 ปี 200,000,000 500,000,000 

-  ครบกําหนดเกิน 1 ปี 4,200,000,000 - 

รวม 4,400,000,000 500,000,000 

 
ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพ่ือขายต่อผู้ลงทุน
สถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่จํานวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้และเสนอขายที่หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกู้ 2,000,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชําระดอกเบี้ยทุกไตรมาส หุ้นกู้จะครบกําหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  
 
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพ่ือขายต่อผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจํานวนไม่เกิน 10 ราย จํานวน 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้และเสนอขายที่หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกู้ 
200,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชําระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน หุ้นกู้จะครบกําหนดวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
 
ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพ่ือขายต่อผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจํานวนไม่เกิน 10 ราย จํานวน 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้และเสนอขายที่หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกู้ 
200,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชําระดอกเบี้ยทุกไตรมาส หุ้นกู้จะครบกําหนดวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 
 
ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพ่ือขายต่อผู้ลงทุน
สถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่จํานวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้และเสนอขายที่หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกู้ 2,000,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชําระดอกเบี้ยทุกไตรมาส หุ้นกู้จะครบกําหนดวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
สัญญาหุ้นกู้เหล่านี้ ได้ระบุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยคํานวณจาก 
งบการเงินรวมรายปี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทและบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาได้ครบถ้วน  

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

210 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
25 หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินรับรอนําส่ง 20,261,856 10,918,732 19,781,994 10,711,786 
โบนัสค้างจ่าย 139,643,645 95,617,896 138,747,080 94,856,399 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 29,568,113 28,090,835 28,414,060 27,837,452 
เจ้าหนี้ภาษีมูลค่าเพ่ิม 31,884,987 24,557,409 31,311,231 22,936,333 
เจ้าหนี้อื่น 15,733,324 11,039,808 15,555,018 10,421,503 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 27,012,797 1,024,627 27,012,797 1,024,627 

อ่ืน ๆ 75,098,685 53,627,993 74,502,050 53,225,794 

รวม 339,203,407 224,877,300 335,324,230 221,013,894 

 
26 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 

  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

งบแสดงฐานะการเงิน     
   ผลประโยชน์บําเหน็จบํานาญ 6,653,797 5,647,424 6,531,874 5,571,561 
     

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน     
   ผลประโยชน์บําเหน็จบํานาญ (1,726,064) (1,567,889) (1,588,126) (1,538,648) 
     
การวัดมูลค่าใหม่สําหรับ     
   ผลประโยชน์บําเหน็จบํานาญ 719,691 - 627,813 - 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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26 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

การเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมาต้นปี 5,647,424 4,079,535 5,571,561 3,371,601 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน            1,459,153  1,280,939 1,328,229 1,043,202 
ต้นทุนดอกเบี้ย               343,534  286,950 336,520 225,338 
รับโอนมาจาก บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด -    - - 931,420 
กําไรจากการจ่ายชําระผลประโยชน์ (76,623)   (76,623) - 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (719,691)  - (627,813) - 

ยอดคงเหลือปลายปี 6,653,797 5,647,424 6,531,874 5,571,561 

 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)สําหรับผลประโยชน์พนักงานรับรู้เป็นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ต้นทุนบริการปัจจุบัน (1,459,153)  (1,280,939) (1,328,229) (1,043,202) 
ต้นทุนดอกเบี้ย (343,534)  (286,950) (336,520) (225,338) 
ผลกําไรจากการจ่ายชําระผลประโยชน์                 76,623  - 76,623 - 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 719,691 - 627,813 - 

 (1,006,373) (1,567,889) (960,313) (1,268,540) 

 
สมมติฐานที่สําคัญหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณ สรุปได้ดังนี้ 
 

 พ.ศ. 2558  

อัตราคิดลด ร้อยละ 3.54 
อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 6.00  
อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ ร้อยละ 90 ของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551 
อัตราการทุพพลภาพ ร้อยละ 10  ของอัตรา 
 การตายก่อนเกษียณอายุ 
อัตราการลาออกก่อนเกษียณอายุ อัตราร้อยละ 5-30 ต่อปี ขึ้นกับช่วงอายุ ของ 
 พนักงาน โดยเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ 
 ของบริษัท 
เกษียณอาย ุ อายุ 60 ป ี
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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26 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

สมมติฐานที่สําคัญหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณ สรุปได้ดังนี้ (ต่อ) 
 

 พ.ศ. 2557 

  
อัตราคิดลด ร้อยละ 4.92 
อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 11.05  
อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551 
อัตราการทุพพลภาพ ร้อยละ 10 ของอัตราการตายก่อนเกษียณอายุ 
อัตราการลาออกก่อนเกษียณอายุ อัตราร้อยละ 0 - 32 ต่อปี ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน  
 โดยเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ของบริษัท 
เกษียณอาย ุ อายุ 60 ป ี
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคํานวณ 

 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
พนักงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 

 % 
  

อัตราคิดลดเฉลี่ย  
 เพิ่มขึ้น 1% (14.06) 
 ลดลง 1% 17.22 
  

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย  
 เพิ่มขึ้น 1% 16.19 
 ลดลง 1% (13.57) 
  

 
27 ทุนเรือนหุ้น 

 จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ 

 หุ้น บาท 

ทุนจดทะเบียน   
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 1,000,000,000 1,000,000,000 

การเพ่ิมทุน - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 1,000,000,000 1,000,000,000 
   

ทุนที่ออกและชําระแล้ว   
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 750,000,000 750,000,000 

การเพ่ิมทุน 250,000,000 250,000,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 1,000,000,000 1,000,000,000 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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27 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 
 จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ 

 หุ้น บาท 

ทุนจดทะเบียน   
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 1,000,000,000 1,000,000,000 

การเพ่ิมทุน 60,000,000 60,000,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,060,000,000 1,060,000,000 
   

ทุนที่ออกและชําระแล้ว   
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 1,000,000,000 1,000,000,000 

การเพ่ิมทุน 19,997,885 19,997,885 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,019,997,885 1,019,997,885 

 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรกในจํานวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา 6.90 บาท ทําให้ทุนชําระแล้วของบริษัทเป็น 1,000 ล้านบาท และ 
มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเป็นจํานวน 1,421,801,000 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2558 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพ่ิม ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000 ล้านบาท 
เป็น 1,060 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังนี้ 
 

- จัดสรรหุ้นจํานวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ 
- จัดสรรหุ้นจํานวน 40,000,000 หุ้น 

มู ล ค่ า ที่ ต ร า ไ ว้ หุ้ น ล ะ  1 บ า ท  เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ แ ป ล ง ส ภ า พ ข อ ง ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที่ จ ะ ซื้ อ 
หุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (SAWAD-W1) 

 

บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2558 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจํานวน 23 ล้านบาท บริษัทได้
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยออกเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 19,997,885 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
และ เงินสดจํานวน 2,999,718 บาท 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออก ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันทําการสุดท้ายของเดือน
พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกในวันทําการสุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 60 บาท  
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28           เงินปันผล 

 
จากการประชุมสามัญประจําปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี พ.ศ. 2556 
จํานวนทั้งสิ้น 577.50 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจํานวน 150 ล้านบาทในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และ
จํานวน 300 ล้านบาท ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ดังนั้นที่ประชุมจึงอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นจํานวน 0.17 
บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจํานวนทั้งสิ้น 127.50 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไปในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557  
 
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ของบริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุม
อนุมัติให้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินปันผลจากบริษัท ศรีสวัสดิ์ 
พาวเวอร์ 1982 จํากัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 
สืบเนื่องจากบริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินปันผลจากบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด จํานวน 100 ล้านบาท  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 ของบริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงอนุมัติให้ 
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจํานวน 0.13 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจํานวนทั้งสิ้น 97.50 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไปใน
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557  

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2557 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจํานวน 120.50 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจํานวน 97.50 ล้านบาทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพ่ิมเติมอีก 23 ล้านบาท โดยบริษัทจะทําการจ่ายเงินปันผลที่เหลือดังกล่าวเป็นเงินสดหุ้นและสามัญดังนี้ 
 

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.003 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 3,000,000 บาท 
2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 

หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 20,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นบริษัทจะ
จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท 

 
บริษัทได้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 
29 สํารองตามกฎหมาย 

 

  

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม   100,000,000 54,934,834 
จัดสรรระหว่างปี   6,000,000 45,065,166 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   106,000,000 100,000,000 

 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจากหักส่วนของ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 
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30 รายได้อ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้ค่าธรรมเนียม  907,745,609 677,679,758 879,647,550 416,057,845 
รายได้ค่าบริหารจัดการ - - 10,249,559 - 
รายได้ดอกเบี้ย (หมายเหตุ 35 ก)) 3,824,182 988,834 6,402,483 83,024,491 
หนี้สูญได้รับคืน 37,116,566 28,021,253 33,451,436 13,264,733 

อ่ืนๆ 13,945,594 27,946,699 7,901,485 19,616,856 

รวม 962,631,951 734,636,544 937,652,513 531,963,925 

 
31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สําคัญดังต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 43,243,565 54,168,231 43,181,929 39,924,395 
ค่าตอบแทนทางการตลาด 83,289,893 71,398,493 83,254,640 36,725,189 
ค่าที่ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพ  10,458,255 7,339,192 9,806,935 6,210,252 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน  808,520,344 566,618,301 804,234,107 301,041,051 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย  98,211,815 58,280,803 97,716,456 33,295,474 
ค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนที่  244,520,250 168,452,541 243,349,170 63,013,665 
ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอ่ืน  92,981,792 61,858,359 92,737,654 32,126,701 
ค่าบริหารจัดการ (หมายเหตุ 35 จ)) 444,936 1,811,455 444,936 117,417,905 
ค่าสาธารณูปโภค  71,686,573 25,256,767 71,523,192 8,271,595 
ค่าพลังงานเชื้อเพลิง 30,973,311 - 30,407,072 - 
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (7,365,907) 3,483,048 (448,479) 2,603,871 
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 18,669,736 12,958,443 7,960,490 -    
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม 20,722,590 - 20,503,161 - 

อ่ืนๆ 161,299,071 188,600,207 152,079,558 142,514,393 

รวม 1,677,656,224 1,220,225,840 1,656,750,821 783,144,491 
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32 ภาษีเงินได ้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 329,637,978 232,674,919 330,534,122 176,626,286 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 19) (15,305,367) (25,546,955) (19,999,567) (44,085,496) 

 314,332,611 207,127,964 310,534,555 132,540,790 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับกําไรก่อนหักภาษีของบริษัทมียอดจํานวนเงินที่แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษี โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไรก่อนภาษี 1,650,396,164 1,061,815,026 1,631,436,992 1,073,554,605 

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20     
(พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20) 330,079,233 212,363,005 326,287,398 214,710,921 
ผลกระทบทางภาษีของ:     

รายได้ที่ไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี - (5,626,300) - (82,399,958) 
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามซึ่งไม่สามารถนํามาหัก     

เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 1,686,038 999,468 1,679,817 229,827 

ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มเติม        (17,432,660) (608,209)         (17,432,660) - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 314,332,611 207,127,964 310,534,555 132,540,790 

 
33 กําไรต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

กําไรสุทธิสําหรับปี (บาท) 1,336,112,155 854,687,062 1,320,902,437 941,013,815 
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีถ่ือ     

   โดยผู้ถือหุ้น (หุ้น) 1,019,997,885 1,019,997,885 1,019,997,885 1,019,997,885 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.31 0.84 1.30 0.92 

 
 

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ได้รวมหุ้นปันผลในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจําปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558  
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34 เครื่องมือทางการเงิน 
 
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทําให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงิน หรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ง
เพิ่มขึ้น 
 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 
กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 
 
ผู้บริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อจํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ธุรกิจ
เช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 
กลุ่มบริษัทประสบกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการเคลื่อนไหวของระดับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งมีผลต่อฐานะการเงิน
และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่อาจทําให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยประกอบด้วย ลูกหนี้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
ในขณะที่ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถจ่ายหนี้และภาระผูกพันได้เมื่อถึงกําหนดเวลา หรือไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการ  
 
ผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน และเชื่อว่า
สินทรัพย์และหนี้สินเหล่านี้จะมีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างเป็นนัยสําคัญจากราคาตามบัญชี 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีสุทธิ เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้าง
รับแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปีสุทธิมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินนี้แสดง
ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งไม่แตกต่างอย่างเป็นนัยสําคัญจากมูลค่ายุติธรรม 
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34 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 

 มีอัตรา ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธ ิ   

 ดอกเบี้ย ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกําหนด  อัตรา 
 ปรับขึ้นลง เมื่อ น้อยกว่า   มากกว่า   ดอกเบี้ย 
 ตามอัตราตลาด ทวงถาม 1 ปี  1 - 5 ปี 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 135 - - - - 198 333 0.375-0.75 
เงินลงทุนระยะสัน้สุทธิ - - - - - 4 4  
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ - - 1,515 1,307 - - 2,822 12-15* 

ลูกหนี้เงนิให้กู้ยมืและลูกหนี้เงินให้กู้ยมืส่วนบุคคลสทุธิ - - 6,826 1,564 - - 8,390 10-13* 

 135 - 8,341 2,871 - 202 11,549  
         

หนี้สนิทางการเงิน         
เจ้าหนี้กิจการที่เกีย่วข้องกัน 1 - - - - - 1 MLR-1.5 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,010 - - - - - 1,010 MOR-1.75 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - - 500 1,000 - - 1,500 MOR-2.25 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวเพือ่ใช้ในการซื้อลูกหนี ้ - - 821 155 - - 976 1 
เงินกูย้ืมจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน - - - 400 - - 400 3.50-4.50 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ - - 13 33 - - 46  

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - - 200 4,200 - - 4,400 3.90-4.50 

 1,011 - 1,534 5,788 - - 8,333  
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2557 

 มีอัตรา ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธ ิ   

 ดอกเบี้ย ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกําหนด  อัตรา 
 ปรับขึ้นลง เมื่อ น้อยกว่า   มากกว่า   ดอกเบี้ย 
 ตามอัตราตลาด ทวงถาม 1 ปี  1 - 5 ปี 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 167 - - - - 180 347 0.375 
เงินลงทุนระยะสัน้สุทธิ - - 21  - 40 61 1,125 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ - - 1,203 1,121 - - 2,324 12-15* 

ลูกหนี้เงนิให้กู้ยมืและลูกหนี้เงินให้กู้ยมืส่วนบุคคลสทุธิ - - 4,117 1,102 - - 5,219 10-13* 

 167 - 5,341 2,223 - 220 7,951  
         

หนี้สนิทางการเงิน         
เจ้าหนี้กิจการที่เกีย่วข้องกัน 17 - - - - - 17 MLR-1.5 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,464 - - - - - 3,464 MLR-1.75 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 300 - - - - - 300 MLR-1.5 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อส่วนที่         
   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - - 6 - - - 6  
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - - 500 - - - 500 4.75 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - - - 500 - - 500 MOR-2.25 

 3,781 - 506 500 - - 4,787  
 

* อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําก่อนบวกค่าความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละราย 
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34 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 
 มีอัตรา ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธ ิ   

 ดอกเบี้ย ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกําหนด  อัตรา 
 ปรับขึ้นลง เมื่อ น้อยกว่า   มากกว่า   ดอกเบี้ย 
 ตามอัตราตลาด ทวงถาม 1 ปี  1 - 5 ปี 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 80 - - - - 92 172 0.375-0.75 
เงินลงทุนระยะสัน้สุทธิ - - - - - 4 4  
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ - - 1,488 1,300 - - 2,788 12-15* 
ลูกหนี้เงนิให้กู้ยมืและลูกหนี้เงินให้กู้ยมืส่วนบุคคลสทุธิ - - 6,824 1,560 - - 8,384 10-13* 

เงินให้กู้ยมืระยะสั้นแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกัน - 338 - - - - 338 MLR-1.5 

 80 338 8,312 2,860 - 96 11,686  
         

หนี้สนิทางการเงิน         
เจ้าหนี้กิจการที่เกีย่วข้องกัน 1 - - - - - 1 MLR-1.5 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,010 - - - - - 1,010 MOR-1.75 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - - 500 1,000 - - 1,500 MOR-2.25 
เงินกูย้ืมจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน - - - 400 - - 400 3.50-4.50 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ - - 13 33 - - 46  

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - - 200 4,200 - - 4,400 3.90-4.50 

 1,011 - 713 5,633 - - 7,357  
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 
 มีอัตรา ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธ ิ   
 ดอกเบี้ย ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกําหนด  อัตรา 
 ปรับขึ้นลง เมื่อ น้อยกว่า   มากกว่า   ดอกเบี้ย 
 ตามอัตราตลาด ทวงถาม 1 ปี  1 - 5 ปี 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 150 - - - - 91 241 0.375 
เงินลงทุนระยะสัน้สุทธิ - - 21 - - 40 61 1.125 
ลูกหนี้กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - 2 - - - - 2 MLR-1.5 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ - - 1,124 1,072 - - 2,196 12-15* 
ลูกหนี้เงนิให้กู้ยมืสุทธิ - - 4,115 1,097 - - 5,212 10-13* 

เงินให้กู้ยมืระยะสั้นแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกัน - 126 - - - - 126 MLR-1.5 

 150 128 5,260 2,169  131 7,838  
         

หนี้สนิทางการเงิน         
เจ้าหนี้กิจการที่เกีย่วข้องกัน 17 - - - - - 17 MLR-1.5 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,464 - - - - - 3,464 MOR-1.75 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 300 - - - - - 300 MLR-1.5 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อส่วนที่         
   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - - 6 - - - 6  
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - - 500 - - - 500 4.75 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - - - 500 - - 500 MOR-2.25 

 3,781  506 500 - - 4,787  
 

 

* อัตราดอกเบ้ียขั้นต่ําก่อนบวกค่าความเส่ียงของลูกหน้ีแต่ละราย
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34 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 333 - - - 333 
เงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ 4 - - - 4 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ - 1,515 1,307 - 2,822 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ - 6,826 1,564 - 8,390 

 337 8,341 2,871 - 11,549 
      

หนี้สินทางการเงิน      
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 - - - 1 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 1,010 - - 1,010 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 500 1,000 - 1,500 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ือใช้ในการซื้อลูกหนี้ - 821 155 - 976 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 400 - 400 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ - 13 33 - 46 
ดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 1 - - 1 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - 200 4,200 - 4,400 

 1 2,545 5,788 - 8,334 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2557 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 347 - - - 347 
เงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ - 61 - - 61 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ - 1,203 1,121 - 2,324 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ - 4,117 1,102 - 5,219 

 347 5,381 2,223 - 7,951 
      

หนี้สินทางการเงิน      
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 17 - - - 17 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 3,464 - - 3,464 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 300 - - - 300 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อส่วนที่      
   ถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - 6 - - 6 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีหลักประกัน - 500 - - 500 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 500 - 500 

 317 3,970 500 - 4,787 
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34 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 172 - - - 172 
เงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ 4 - - - 4 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ - 1,488 1,300 - 2,788 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ - 6,824 1,560 - 8,384 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 338 - - - 338 

 514 8,312 2,860 - 11,686 
      

หนี้สินทางการเงิน      
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 - - - 1 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน - 1,010 - - 1,010 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 500 1,000 - 1,500 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 400 - 400 
ดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 1 - - 1 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ - 13 33 - 46 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน - 200 4,200 - 4,400 

 1 1,724 5,633 - 7,358 
 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

222 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                       หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 
 

34 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 241 - - - 241 
เงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ - 61 - - 61 
ลูกหนี้กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 2 - - - 2 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ - 1,124 1,072 - 2,196 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธ ิ - 4,115 1,097 - 5,212 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่      

   กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 126 - - - 126 

 369 5,300 2,169 - 7,838 
      

หนี้สินทางการเงิน      
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 17 - - - 17 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 3,464 - - 3,464 
เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่      
   กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 300 - - - 300 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อส่วนที่      
   ถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - 6 - - 6 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีหลักประกัน - 500 - - 500 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 500 - 500 

 317 3,970 500 - 4,787 

 
35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ควบคุมหรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่า งเป็น
สาระสําคัญกับบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบรษิัทแต่ละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งลักษณะของความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งรายการที่มีสาระ สําคัญสามารถสรุป 
ได้ดังนี้ 

 ลักษณะความสัมพันธ์ 
  

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด บริษัทย่อย (จนถงึวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 
 ซึ่งเป็นวันเลิกกิจการของบริษัทย่อยนี้) 
บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด บริษัทย่อย 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จํากัด   
   (เดิมชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จํากัด) บริษัทย่อย 
บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด บริษัทย่อย 
Srisawad Vietnam LLC ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จํากัด มีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ดี.ที.เจ. โฮลดิง้ส์ จํากัด มีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ศรีสมาน คอนโดเทล จํากัด มีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ศรีสมาน กรุงเทพ จํากัด มีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ไอดี 2007 จํากัด มีกรรมการร่วมกัน 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 นโยบายการกําหนดราคา บาท บาท บาท บาท 

ก) รายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย      
      

รายได้ดอกเบี้ย      
- บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด 
 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
MLR - 1.5 ต่อป ี - - - 74,275,082 

- บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด 
 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
MLR - 1.5 ต่อป ี - - 1,899,330 7,930,697 

      
-บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี     
     จํากัด      
     (เดิมชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ     
     ศรีสวัสดิ์ จํากัด) MLR - 1.5 ต่อป ี - - 3,420,688 54,663 

      
-บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ     
      โฮลดิ้ง จํากัด MLR - 1.5 ต่อป ี - - 386,507 - 
      

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย      
- บริษัท ดี.ที. เจโฮลดิ้งส์ จํากัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ     

 MLR - 1.5 ต่อป ี - 2,348,541 - 655,000 
-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อัตราที่ตกลงร่วมกัน 12,624,544 3,842,797 12,624,544 3,842,797 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 นโยบายการกําหนดราคา บาท บาท บาท บาท 

ข) เงินปันผลรับ      
- บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด ตามประกาศจ่าย - - - 411,999,788 

      

ค) รายได้ค่าเช่า      
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี   
      จํากัด        
      (เดิมชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย ์      
      ศรีสวัสดิ์ จํากัด) อัตราที่ตกลงร่วมกัน - - 324,000 189,000 

      

ง) รายได้ค่าบริหารจัดการ      
- บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด อัตราที่ตกลงร่วมกัน - - 1,189,630 547,554 

‘      

- บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี   
      จํากัด        
      (เดิมชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย ์      
      ศรีสวัสดิ์ จํากัด) อัตราที่ตกลงร่วมกัน - - 9,059,929 603,639 
      

จ) ค่าใช้จ่าย 
     

      

ค่าบริหารจัดการ      
- บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จํากัด อัตราที่ตกลงร่วมกัน - - - 117,378,431 
- บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จํากัด อัตราที่ตกลงร่วมกัน 444,936 1,811,455 444,936 39,474 
      

ค่าเช่า      
- บริษัท ศรีสมาน คอนโดเทล จํากัด อัตราที่ตกลงร่วมกัน 7,636,300 7,479,995 7,636,300 7,479,995 
- บริษัท ศรีสมาน กรุงเทพ จํากัด อัตราที่ตกลงร่วมกัน 1,228,164 1,228,164 1,228,164 307,041 
- บริษัท ไอ.ดี.2007 จํากัด อัตราที่ตกลงร่วมกัน 1,373,880 1,373,880 1,373,880 343,470 
- กรรมการ อัตราที่ตกลงร่วมกัน 5,021,757 5,021,757 5,021,757 1,255,439 

      

ค่าธรรมเนียมการรับประกัน      
   จัดจําหน่ายหลักทรัพย์      
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
     (มหาชน)      อัตราที่ตกลงร่วมกัน 703,514 - 703,514 - 

      

ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินกู้      
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
     (มหาชน)      อัตราที่ตกลงร่วมกัน 116,111 - 116,111 - 

      
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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35         รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ยอดคงค้างกับกจิการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 และ พ.ศ. 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

ฉ) ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
- บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จํากัด - 3,000 - 3,000 
- บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด - - 49,390 1,056,772 
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จํากัด       

      (เดิมชื่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จํากัด) - - 9,663,638 633,639 

 - 3,000 9,713,028 1,693,411 
     

ช) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
-  บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จํากัด   
      (เดิมชื่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จํากัด) - - 283,000,000 - 
- บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด - - 55,000,000 - 

- บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด - - - 126,006,809 

 - - 338,000,000 126,006,809 
     

ซ) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 2,615,753 - 2,615,753 - 

     

ฌ) สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน     
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) - 2,081,285 - 2,081,285 

     

ญ) เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
- บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จํากัด 243,507 16,702,732 243,507 16,702,732 
- บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด - - 877,553 136,184 
-  บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จํากัด       

      (เดิมชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย ์ศรีสวัสดิ์ จํากัด) - - 2,466 411,740 

 243,507 16,702,732 1,123,526 17,250,656 
     

ฎ) เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ     
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)     
ครบกําหนดภายใน 1 ปี  - 300,000,000 - 300,000,000 

ครบกําหนดเกิน 1 ปี  400,000,000 - 400,000,000 - 

 400,000,000 300,000,000 400,000,000 300,000,000 
     

- กรรมการ 46,500,000 - 46,500,000 - 
 
 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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35         รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ยอดคงค้างกับกจิการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 และ พ.ศ. 2557 มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

 
ฏ) ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 1,392,877 - 1,392,877 - 
 

ฐ) หนี้สินหมุนเวียนอื่น     
- บริษัท ศรีสมาน คอนโดเทล จํากัด 633,400 - 633,400 - 

 
ฑ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญและกรรมการของกิจการ 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญและกรรมการของกิจการสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 เป็นดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 39,718,913 24,203,232 39,718,913 24,203,232 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 854,585 782,843 854,585 782,843 

 40,573,498 24,986,075 40,573,498 24,986,075 

 
ฒ) การคํ้าประกัน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้องและกรรมการได้ร่วมกันค้ําประกันกับสถาบันการเงิน โดยมีวงเงินค้ําประกัน
รวม 1,210 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 500 ล้านบาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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36 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 
กลุ่มบริษัทได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพ้ืนที่ในอาคาร และรถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ป ี
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริษัทมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 
ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 198,793,607 140,643,068 197,936,630 139,733,528 

เกินกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ป ี 188,034,384 146,932,320 187,599,338 146,336,370 

 386,827,991 287,575,388 385,535,968 286,069,898 

 
37 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ 
1. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 1,060,000,000 บาท เป็น 1,059,993,677 บาท 

2. อนุมัติจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจํานวน 28.56 ล้านบาท โดยบริษัทจะทําการจ่ายเงินปันผลดังนี้ 

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.003 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 3,059,994 บาท 

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 25,499,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 

หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 25,499,947 บาท คิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นบริษัทจะ

จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท 

3. อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,059,993,677 บาท เป็น 1,086,493,519 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 26,499,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังนี้ 

- จัดสรรหุ้นจํานวน 25,499,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ 

- จัดสรรหุ้นจํานวน 999,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพส่วนเพ่ิมของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (SAWAD-W1) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั 

 



 

 229  รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                 เอกสารแนบ1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษทั 

 

 



 

 230  รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)                 เอกสารแนบ1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษทั 
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บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 2 

ขอ้มลูการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุของบริษทั 

ในบรษิัทยอ่ย และบรษิัทที่เกีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

243 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรสีวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)          เอกสารแนบ 2  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

                                                                                                ในบริษัทย่อย และบริษทัที่เกี่ยวข้อง 
 

                 
              

 

 



 

244 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรสีวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)          เอกสารแนบ 2  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

                                                                                                ในบริษัทย่อย และบริษทัที่เกี่ยวข้อง 
 

     

 



 

245 รายงานประจ าปี 2558  :  บริษัท ศรสีวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)          เอกสารแนบ 2  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

                                                                                                ในบริษัทย่อย และบริษทัที่เกี่ยวข้อง 
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